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अ

ाय दु ई

२. ने पाली र ले चा जाितको सं ि

२.१. ने पाली जाितको सं ि

त प रचय

त प रचय

नेपाली जाित भने र िचिनने खस र िकरात, आय जाितको स
नृ त वे ा अिन इितहासकारह ले खोज-अनु स ान गरे अनु

थाहा ला छ।१

वे श ग रसकेको त

प हो भ न सिक छ।

प दि ण एिसयामा पन वतमान

भारत र नेपाललाई मा िलएर हेन हो भने पिन ईसापू व प ौँ शता
भारतमा

ण

ीितरै आयह

स समय आएका आयह

म

एिसयाबाट

दि ण भारतको

िह दू कुश पवतमाला पार गद आए भने िस ु उप कादे ख यमुनाको प चमी तटस
भारतका उ रपूव भाग अथात् पहाडी े मा वे श गरी

फैिलँदै

हाँ का 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 गरे का िथए र िवडह

भारतका मूल वािस ा िथए

भ ने तकलाई पिन वतमान नृ त े ा अिन इितहासकारह ले आ ना खोज-अनु स ानका आधारमा
ख

न गद यो जाितको मूल थलो पिन म

गरे को पाइ छ।३
ै

वे श गरे का िविभ न जाितह

ाचीन भारतका उ रपूव भागमा बसोबास गन जाित हो। यसरी
र यहीँका मू ल वािस ाह

एका-अकामा

सबै का भािषक, सामािजक, सां ृ ितक

भावरिहत रहन सकेनन्। अ मा वै वािहक स

सां ृ ितक अ िम ण, भािषक स क आिद कारणह
नु

ष िन

प आजको नेपाली जाित र

छ।

१

. जनकलाल शमा (२०५८) हा ो समाजः एक अ यन, साझा काशन, पुलचोक लिलतपुर, पृ ४२
नािदम हसैन (२००१) टाइबल इ या, पलक काशन, क ैया नगर, ि नगर िद ी ११००३५ पृ २५

२

३

जनकलाल शमा (२०५८) हा ो समाजः एक अ यन,पूववत्, पृ ४२

, धािमक र

ले काला रमा जाितह को अ िम ण

ाभािवक िथयो। यसरी खस, मङ् गोल र िकरातह कै िमि त

यसको सं ृ ित हो भ ने िन

ुत

कारले ने पाली जाितको उद् भव र गठनका पृ ठभूिममा रहे को अक

समुदाय हो मङ् गोल। यो जाित

आिद कुराह

एिसयाको पवत ङ् खलामा नै िथयो भ ने त

१६

नेपाली जाित भ नाले कुनै एउटा स ो जात नभएर िविभ न जाितह को अ िम णद् वारा
िनिमत जाित हो भ ने कुरामा सबै को मतै

पाइ छ। यस जाित अ गत खस, िकरात, मङ् गोल

आिद जाित मूलका अथात् बा न, छे ी, कामी, दमाई, साक , राई, िल ू, शेप ा, तामाङ, मगर, गु ङ,
सुनुवार, ने वार आिद जातगो ठीह

रहे का छन् । यहाँ उ

भूषा, भाषा, सं ृ ित, पर रागत मू
आ-आ नै पर रा, सां

खत जाितह को पिन आ-आ नै , वे श-

र मा ता आिद रहे का पाइ छन् । य िप यी जातगो ठीह

ृ ितक एवम् भािषक

व था आिद रहे को पाइए तापिन सम मा

ियनीह ले आफूलाई ने पाली जाितका

पमा आ नो प रचय िदने गरे को पाइ छ। यसो

मु

पमा नेप ाली भाषाकै

कारण यी जाितले साझा भाषाका

कुमार धानको मतमा ने पाली श
यु

बु िझ छ अिन सां
पूवा चल रा

यु

नाको

वहार गन गदछन् । इितहासिवद्

भािषक, राजनै ितक र सां ृ ितक गरी तीन साङ् केितक अथमा

रिहआएको छ।४ नेपाली भाषालाई मातृभाषाका

भािषक अथमा यो श

का

पमा बो ने जाित वा समाज नेपाली हो भ ने

ँद छ भने राजनै ितक अथमा ने पाल रा का नाग रकह

ृ ितक अथमा चािहँ िवशेष गरी िस

भ ने अथ

म, प चम बङ् गालको उ रीभाग र

ह लगायत यसका िविभ न थानह मा छ रएर बसेका य िप भाषा, वे श-भूषा,

खानिपन, रीितिथित, चाडपव आिदले पर
भारत सरकार सम

र एउटै समुदायका

पमा रही आ नो अ

िविभ न माग िलएर राजनै ितक आ ोलन गन मािनसह

का लािग
न्। नेपाली

जाितबारे यहाँ चचा-प रचचा गदा नेपालको स भमा मा नभएर नेपाल बािहरका ने पाली भाषी तथा
नेपाली समाजलाई पिन समेट्ने

यास ग रएको छ। ने पाली जाित मूलतः िव वका िविभ न

ठाउँ ह मा छ रएर बसेको पाइए तापिन मूल
हण गरी

योग- चलन गन समाज वा

पमा नेपाली भाषालाई आ नो मातृ भाषाका
थानह

पमा

ने पालबाहे क भारतका िस कम, भुटान,

दािजिलङ, डु वस, तराई, पूवा चल भारत, दे हरादु न आिद दे ख छन् ।

२.२. नेपाली जाितको नामकरण

नेपाली जाितबारे खोज अनु स ान तथा अ यन गन नृ त वे ा, समाजिव ानीह
इितहासकारह का आ-आ नै अवधारणा र मतह

४

तथा

पाइ छन् । नेपाली जाितको नामकरणबारे मा

कुमार धान (२०१०) पिहलो हर, साझा काशन, पुलचोक लिलतपुर, पृ १

१७

पिन िव ान्ह

माझ मतै

दे खँदैन। कसैले यस जाितलाई खस जाित भने त कसैले गोखा, कसैले

पवते जाित५ र कसै ले ने प ाली जाित भने को पाइ छ। अतः जु नै नाम िदएको पाइए तापिन िव वमा यो
जाित नेपाली जाितकै नामले िचि त भइसकेको पाइ छ।
नेपाल श

को उ ि बारे पिन िव ान्ह को आ-आ नै मत रहे को पाइ छ।

ितवारीले ने प ाल श
नेपाल श

को उ ि बारे दु ईवटा मत राखेका छन् – १) ’ने’ ऋिष (मुिन)-को नामबाट

को उ ि

भएको भ ने मत अिन २) ’नेपार’ श

पिन बु झाउँ छ। पिहलो मतअनु सार ’ने ’- को अथ
श

का मेलबाट बनेको ने पाल िस ो श

दो ो मतानु सार ने पाल श
ाकृतको सामा
त लाई उनी यु
उ

को स

वृ ितका अनु

य

जसले ने वार जाितलाई यस श

ले

ू र ’पाल’- को अथ पालन, ने +पाल दु ई

को अथ जसको पालनकता

य ू भने का छन् भने

’ने पार’ (ने वार जाित)- बाट ने पाल भएको मा ै मागधी

प ने पार को ’र’

िन नै ’ल’ मा प रवतन भई ने पाल ब नपुगे को

सङ् गत मा छन्।६ नेपाली श

को

ेख गद उनी ने पाली भाषाका स भमा यो श

ने वारी भाषामा नेप ाललाई ‘ने पा’७ भ ने गदथे, पिछ
पाइ छ भने अक

भोलानाथ

चिलत मतअनु सार ित

योग कौिट

को ‘अथशा ’-मा भएको

अ ाधुिनक मा छन् । एउटा मतअनु सार
सैबाट अप ंश भई ‘नेपाल’

न पुगेको कुरा

ती भाषामा ‘ने ’ –को अथ घर र ‘पाल’ –को अथ ऊन

हो। अतः ने पालमा चुर मा ामा ऊन उ ादन ने भएकाले ऊनको घर अथात् ने पाल भएको हो।
अक एउटा िक द ीअनु सार ने प ालका थम शासक गोपाल वं शमा ‘िनप’ वा ‘नेप’ नामक तापी
राजा िथए। उनीह को घरलाई पाल भिन

ो

सैले उनै को नामबाट नेपाल दे शको नाम रहन

पुगेको हो।८ अ मा के भ न सिक छ भने ने पाल दे शको नामकरण जु नै कारले रहन गएको भए
तापिन ने पाल श

बाट ने पाली जाितको नामकरण भएको कुरामा िव ान् ह

काला रमा यस जाितको भौगोिलक िव
दे ख छन् । फल
के

ारसँगै यसको नामसू चक श

प भारतमा नेपाली श

एक मत दे ख छन् ।

मा पिन अथिव

ार भएको

को साङ् केितक अथ भाषा र सां ृ ितकै स भमा

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

सं ृ ित नै न्।

५
६

७
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२.३. नेपाली समाज र सं

ृ ितको संि

युगौ ँ-युग दे ख नै िविभ न जाितको स

त जानकारी

णबाट ने पाली समाज िनमाण भएको पाइ छ। यसथ

नेपाली सं ृ ितमा भ नु नै लोक जीवनसँग स

त िमि त ि याकलाप तथा लोक

वहार आिद

बु िझ छ। ने प ाली जाितको सं ृ ितमा आय सं ृ ित, खस सं ृ ित, िकरात सं ृ ित आिदको झलक
पाइनु पिन

ाभािवक दे ख छ िकनभने , ने पाली समाजमा वणा म

समुदाय पाइ छन् । खस मूलका ने प ालीह ले आज पिन वणा म
यस

व था पालन गरे को पाइ छ भने

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

नेपाली जाितको इितहासलाई अवलोकन गदा के कुरा
आएका सामािजक मू
बद् िलँदै जाने
स

व था मा ने र नमा ने दु वै

ट

-मा ता नीित-िनयम तथा धम सं

छन् । कुनै समयमा वणा म

व थाको िवरोधीज

छ भने पर रागत

ारका कुराह

व थालाई अिनवाय

समाजमा आज धमा र गन

समयको प रवतनसँगै

पमा पालन गन खसह

ा दे ख छन् र कितपय ा णह ले बौ

कितपय िकरातह ले आ नो मु ु म धम

पमा मा ै

आज

धम हण गरे को पाइ छ भने

ागी िह दू धम अवल न गरे को पाइ छ। नेपाली

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 ‘हे वनली पाथ’ नामक प
हण गन कुनै पिन जाितले नामको पछािड ‘ए जल’ श

को योग गरी आफूलाई िचनाउने गरे को

नेपाली समाजमा दे न पाइ छन् । ज ै- राजकुमार ए जल, सिबता ए जल आिद।
इसाई धम स दायमा पिन नामलाई मा
िपटर पा
ह

ल, ए ोना ली प ी आिद। यसरी नामलाई मा
धािमक आधारबाट िचिनए तापिन यी

ियनीह का सामािजक, सां
नह को उ र सहजै ा

ृ ितक पृ ठभूिम के-के

कारले

ा उदाहरण दे न पाइ छन्। ज
मुखता िदएइको

ँ दा उ

ह को कुन जातगो ठीका

ैखत

न् ? तथा

न्? अिन कुन भािषक समुदाका न् ? ज

ा

गन सिकँदै न। यसमा उ च तथा आदश िवचार र भावना रहे को पाइए

तापिन जाितको सामािजक वा सं ृ ितक
९

मुखता िदइएका य

ै

सङ् गमा साथै लोकता

. जनकलाल शमा, हा ो समाजः एक अ यन पूववत्, पृ ४२

क

टले उिचत छ भ न

१९

नसिकने
सं

थित रहे को पाइ छ। कुनै पिन जाितका सां ृ ितक चाड पव एवम् नीित-िनयमह

ारगत ि याकलापह
व

धमकै आधारमा िनमाण भएको पाइ छ।

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

अथात् भािषक

वहारकै आधारमा सावभौिमक नेपाली समाजको क

ना गनु पन

थित रहे को

पाइ छ िकनभने नेपाली जाित भ नाले ने पाल 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 ने पालीका एउटा साझा

सं ृ ितिभ ै ससाना गो ठीगत सां ृ ितक तथा पर रागत चाड-पवह

पिन रहे का छन् जसलाई

िन न कारले दे खाउन सिक छ-

आय तथा खस मूलका ने पालीह 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 पु जा, उँ धौली, उँ भौली पु जा, मु ु म, माङ



पुजा आिद।
मङ् गोल मूलकाह ले मा ने चाडपवह - लोछार, गोठ पूजा, संसारी पू जा, ि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

पाइ छ। यस अित र

ने पाली जाितले आ-आ ना धम स दायमा रहेर मनाउँ दै आइरहे को

ज -मृ ,ु िववाह, पू जा, तब

आिद सं

ारगत ि याकलापह

लाई पिन

आ सात गरे को पाइ छ। यसरी आय तथा खस मूलका ने पाली र खसेतर मूलकाले पिन मा ने
रीितिथित एवम् चाड पवह द् वारा नै ने पाली जाितको पर रा, सं ृ ित आिदको िनमाण भएको
पाइ छ।
वतमान समयमा कुनै पिन जाितको सं ृ ितबारे चचा-प रचचाको
टड् कारा िवषय न् उपभो
दे खा परे को उपभो

ावाद, भूम

ावादसँग स

सङ् गमा दे खा परे का

लीकरण, इ रने ट तथा साइबर सं ृ ित। िव व बजारमा

त िव ापनह ले कुनै पिन जाितका जातीय वे श-भूषा, खान-

२०

पान आिद कुरामा भाव पारे को दे ख छ भने भूम

लीकरण ि याले दे श-िवदे शका जाितह मा

अ िम णपू ण जीवन प ितको िवकास भएको दे ख छ। आजको बढ् द ो िव ान र तकिनकी साधन
आिदलले वतमान मा छे को सोच िवचारमा गिहरो

भाव पारे को दे ख छ जसलाई प र ाग गन

निम ने तर युग को माग स झे र

ीकानुपन थित रहे को छ। ियनै कारणह

सां ृ ितक मू

ारगत नीित-िनयमह , धािमक आ था, िव वास आिदमा गिहरो

-मा ता, सं

ले गदा पर रागत तथा

भाव पारे को दे ख छ। सामजशा ीह को भनाइअनु प एउटा समाज ब नका िन
समूह मा पया त होइन।
वतमानकालस

ै

कारले ने पाली समाजको िनमाण

दे खा परे का िविभ न घटना, व

िविभ न कारका प रवे शको पर

२.४. नेपाली भाषाको संि

नका लािग पिन

मा छे को
ाचीनदे ख

ु , साधन-उपकरण, दे शकाल, वातावरण तथा

र संलयन भएको पाइ छ।

त प रचय

कुनै पिन जाितको िनमाण ना वा ब नाका पछािड िविवध कारण रहेका दे ख छन् । यसै स भमा
धम र दे शको 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। नेप ाली जाितको िनमाण भाषाको आधारमा भएको पाइ छ। भारतमा संवैधािनक

पमा

नेपाली भाषाले मा ता ा त गनु ले भारतभ र छ रएर बसेका ने पालीह

आफूलाई नेपाली जाितको

सद

लाई जीिवत रा ने त

बोध सगव गदछन्। यसथ कुनै पिन समाज वा जाितको अ

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 ठाउँ ह मा बोिलने गरे को पाइ छ। भारतका िविभ न ठाउँ ह
बो ने , ले ने , पढ् ने, प -पि काह
भाषा बो ने ह

बसेका ठाउँ ह

काशन गन काम भइरहे को पाइ छ। यसरी भारतमा ने पाली
प चम ब ालको दािजिलङ, डु वस-तराई, िस कम रा

बनारस, भा ,ु दे हरादु न, पूवा चल भारतका सातवटा रा
नेपाली भाषाको पा रवा रक वग करण गन
१०
११

मा यस भाषामा

ह

,

आिद पदछन् ।११ भाषािवद् ह ले

ममा यस भाषालाई भारोपे ली प रवारअ गत सतम्

जनकलाल शमा, पूववत्, पृ ४२
घन ाम नेपाल, किवता लामा (२००६), उ मा िमक नेपाली
िसलगढी, प चम बङ् गाल, पृ १३

ाकरण र रचना, एकता बु

हाउस,

२१

वगको आधुिनक भारतीय आयभाषाको एउटा शाखा अथात् आयभाषाअ गत खस पहाडी
भाषावगको िवकिसत भाषा हो भने को पाइ छ।१२ ने पाली भाषा आधुिनक भारतीय आयभाषाको खस
अप ंशबाट िवकिसत भएको भ ने सुनीितकुमार
ितवारी

ाटज को मतलाई अ

रहेको मत राखेका छन् ।१३ यस

यंले चािहँ शौरसेनी अप ंशिसत यस भाषाको स

भाषािभ िविभ न भािषका तथा बोलीह
नेपाली भाषाका वणह

स

र र

िलत रहेका पिन पाइ छन् ।
जनमा िवभािजत छन् । यो भाषा दे वनागरी िलिपमा

ले ख छ। यस भाषाको श

भ

ार त म, तद् भव र दे शज श ह

पाइ छन् । नेपाली भाषाका श

ह

िवशेष त रकाह द् वारा श

ि याद् वारा, समासद् वारा, स

द् वारा र िद् व द् वारा श

काल, पु ष, करण-अकरण, आदराथ आिद,
श

ह को

पायान

कोिटह

ारा

आधारमा

ाकरिणक कोिटका आधारमा नेपाली भाषाका
ा क पद म रह छ।
ाकरिणक

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

ै

, करणका

छ।

ह

क

काशन कायह

, िश ाको िव

तथा कोशको िनमाण, भािषक आ ोलन आिदका कायह
िविभ न संचार

क, सां

ृ ितक, सामािजक, राजनै ितक,

पिन कािशत भएका पाइ छन्। यसरी ने पाली भाषाको समु नयनका

प -पि का तथा पु

िविधका

े मा पिन

े मा भएका

ार, सङ् घ-सं थाको थापना,

ाकरण

भएका पाइ छन्। भारतमा यस भाषा

योग ग र छ भने िविभ न शै िणक सं थानह बाट ाि क

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

१२

ा

पायन वचन, कारक, पु ष, आदरका आधारमा ँ दछ।

यस भाषामा िविभ न िकिसमका प -पि का, सािह
धािमक

ह को िनमाण ग र छ। िलङ् ग, वचन,

पायन िलङ् ग, वचन, कारक र आदर ज

छ भने सवनामको

कारले ि यापदको

द् वारा िनमाण भएका

िनमाण ग र छ जसअ गत सग

ँ दछ। यस भाषामा कता, कम र ि याको वा

नेपाली भाषामा नामपदको

कार गद भोलानाथ

मोहनराज शमा, खगे साद लुइँटेल (२०६०) आधुिनक भाषािव ान, िव ाथ पु
काठमाडौ,ँ पृ २९६
१३
भोलानाथ ितवारी (२०१०) भाषा िव ान, पूववत्, पृ २०५

कभ

ार,

२२

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

पाइ छ।१४ कुनै पिन जाित वा समुदायको उ ि

माण

ा

गन नसकेको

तथा िवकासको इितहास स

ी िमथकीय

अिभ ायलाई आधार बनाइएको पाइ छ। िमथकीय अिभ ायका आधारमा िह दु धमावल ीह
र शत पा, ईसाईका आदम र इवको चचा रहे को पाइ छ।

मनु

कृितलाई नै सृ टको मूल मा ने यस

जाितले आफूलाई ‘मुत ी रोङकुप‘ (mutʌnci roŋkup) अथात्

कृित-आमाको

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 ।

हीँ पवतको िहउँ को ड

ारो स ान

ाद् वारा सृ टकताले

ले चा जाितका आिद नारी-पु षको सृ ट गरे भ ने िमथक वा जनिव वास यस जाितका
मािनसह मा रहे को छ। यसथ आज पिन ‘ ू रम फात’ अथात् पिव
मह पू ण पर रागत पवका
प चम बङ् गाल रा
जाितलाई पिन दािजिलङ िज

पमा ले चा जाितले मा ै आएको दे ख छ।
को ३८औँ

अनु सूचीअ गत

िविभ न जनजाितह

ामा बसोबास गन एक जनजाित मिनएको छ। िस

ले चालाई जनजाितकै दजा िदइएको पाइ छ भने ियनीह
तथा ‘मायेल

िहमालयको पूजा एउटा

आफूलाई ‘मुत ची

म े ले चा
म रा

मकुप‘-को स ान

ाङ‘-मा बसोबास गन जाित भने र िविभ न अ ेताह ले पिन उ

पाइ छन् ।१६ ियनीह को उ ि तथा पौरािणक इितहासस

मा पिन

े ख गरे का

ी कुनै ठोस िल खत माण नरहे काले

िव ान्ह मा पिन िविभ न मत-मता र रहेको पाइ छ। ईमानिसंह चेमजोङले ‘लापचा-ने पालीअङ् े जी श

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

मत ले चा जित ने प ालको इलाम िज
१४

१५

ाबाट िस

आर एन ठाकुर (१९८८) िहमालयन ले चास् ,आकाइ स प

म, भुटान र दािजिलङितर फैिलँदै गएको
शस,िड

. िनमा तकिनलमू (१९६८) ले चा जाितको उ ि औ सृ टको एक झ
आर एन ठाकुर (१९८८) िहमालयन ले चास् ,पूववत्, पृ २१

१६

ुटस ,

ु िद

ो, दािजिलङ,

ी ११००५५, पृ २१
ाम दस , पृ १

२३

आिदवासी हो भने का छन् भने दो ो मतमा दि ण िचनको सुचुव ाङ ा बाट उ र बमा, आसाम
ँदै उ र बङ् गालमा वे श गरी बसोबास गन जाित पिछबाट ले चा जाित भने र िचिनए जसको राजा
मवारोंग

न् जसले ले चा भाषाको िलिप पिन तयार गरे को उ

उनको ते ो मतअनु सार ित

तबाट आएका अक एक दल आई िस

बसोबास गन थाले पिछबाट ितनीह
य िप ले चा जाितको उ ि

ेख पिन उनले गरे का छन् , अिन
मितर पसे र ले चाह सँग
राखेका छन् ।१७

आफूलाई खा ा ले चा भ ने गरे को त

र िवकासस

ी यहाँ

मुख

पमा दु ई 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
यी जाित अ
िव ान्ह

म, दािजिलङ नै ले चाह को मुख थान हो जहाँबाट

े ह मा फैिलँदै गए भ ने मतलाई

ै कारले दो ो वगका

ईमानिसंह चेमजोङ, पारसमिण धान आिदको मतमा यो जाित म

दे शबाट बमा ँदै भारतका उ र-पूवा चल

बासभूिमको स भमा उपयु
पाइ छ। उनीह
भाषामा ‘मायेल
मतमा ले चाह

ले िस

एिसया तथा चीन

े बाट वेश गरी प चम बङ् गाल, िस

नेपालितर फैिलएर गएको भ ने कुरालाई

तर िस

कारे का पाइ छन् । य

म, भुटान र

कारे का पाइ छन् । ले चा जाितको उ ि

थम थरीका मतलाई ले चा जाित तथा समाजले नै पिन

वा

कारे को

म, दािजिलङ आिद स ूण ले चा जाित बसोबास गन ठाउँ लाई ले चा

ाङ‘ अथात् लुिकएको आन मय थान भिनएको पाइ छ।१८ के पी तामसाङको
एिसयाली दे शबाट भारतको उ र पूव रा

मबाट भारतका उ र पू व

िक द ीअनु सार ले चाह
ितनका सेनाले अशा

ँदै अ

ह

ँदै िस

ममा आएका होइनन्

दे शमा वे श गरे का न् भ ने त को पु ि गद ले चा

बसोबास गन ठाउँ (मायेल
र अ ाचार गरे पिछ ले चाह

दे शह मा शरण िलन पु गे भने का छन् ।१९
ै

ाङ) मा रा सको राजा ‘लासोमुङ पनु‘ र
ान जोगाउन

कारले िस

हाँबाट भागे र अ

म, दािजिलङ

१७

आर एन ठाकुर (१९८८) िहमालयन ले चास्,पूववत्, 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

े का िविभ न

२४

पहाड-पवत, खोला-नाला, क च जङ् घा िहमाल आिदको पू जा ले चा समाजमा िपतृ पूजाकै
ग रने पर राले पिन ियनीह को उ ि

पमा

थान वा यहींका मूल बािस ा न् भ ने सङ् केत पाइ छ।

ले चा जाित बसोबास गन भौगोिलक र राजनै ितक सीमाका आधारमा ियनीह

िन निल खत

चार वगमा िवभािजत रहे का पाइ छन्१) रे

ोङमू

२) इलाममू
३) दामसाङमू
४)

ोमू।

मूलवासी ले चा टाइबल सं था ारा कािशत िह ी पि काअनु सार सन् १८३५ भ ा अिग िस
दािजिलङ, खरसाङ र िसिलगु ढी

े मा बसोबास गन ले चाह लाई ‘रे

नेपालको इलाममा बसोबास गन ले चालाई ‘इलाममू‘ र कालेबुङ

म,

ोङमू‘ भिनएको छ। पू व

े मा बसोबास गन ले चालाई

‘दामसाङमू‘ अिन भुटान दे शका ले चाह लाई ‘ ोमू‘ भिनएको पाइ छ। ले चा भाषामा ‘ ो‘ भ नाले
भुटान बु िझ छ। यसरी ले चाह

रे

ोङबासी, इलामबासी, दामसाङबासी अिन भुटानबासी चार

वगमा िवभािजत रहे का पाइ छन् । यस बाहे क ले चा जाितका िविभ न थर र गो ह मा िवभािजत
रहे का 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
ला छ। ‘ले चा’ श

ले चा भाषाको ‘ल चो’ (lʌpco) श

ले चा ब न पुगे को हो।२० ‘ल चो’ श
जहाँ मािनसह

एक

छन्।

बाट अप ंश भई ‘ला चे’ अिन

सपिछ

को अथ दु ई वा दु ईभ ा अिधक बाटाह को सङ् गम थल

ाचीन कालमा ले चाह

भोटमा नुन िलन जानु पदा सबै िस कम दे शको ‘मा-थो-

२०

बारे िकंवद ी रहे को थाह

िनमा तकिनलमू (१९६८) ले चा जाितको उ ि औ सृ टको एक झ

अिन िछमेकी दे शह का मािनसह
ो’ अथात् ‘अ ो घाटीको बाटो’ भएर

ो, पूववत्, पृ १

२५

जानुप

।

स ठाउँ लाई आज नथुला नामले िचिन छ। उसबे ला

ो ठाउँ घनघोर वनजङ् गलले

ढािकएको िथयो र बाघ, भालु पिन ला ने साथै िहउँ ले ढािकएको डरला ो बाटो पार गरे र जानुप
यसथ एक-दु ईजनाको आँ टले न
गथ। सबै जना भेला

ने

ाउने ँ दा सबै ठाउँ का मािनसह

।

िस कम दे शमा भेला भई जाने

स ठाउँ लाई ले चा भाषामा ‘ल चो’ भिन

ो। कुनै िदन अका दे शको

मा छे ले ले चालाई ित ो जाितको नाउँ के हो? वा ितमी को हौ? भनी सो दा ले चाह ले यो ठाउँ को
नाम के हो भनी सो दै छन् भ ठानेर ‘ल चो’ भिनिदए।

हीँदे ख ल चोबाट ल चे, ला चे भने र यो जाित

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

ित बे लास

ले चाह ले

आफूलाई ‘मुत ी रोङ कप’ भने र िचनाउँ थे। ‘मुत ी रोङ कप’–को अथ हो भगवान् को
स ान तथा कृित आमाको
नेपालीह ले

ही ‘ला चो’ श

‘ला चे’ रोङ भाषाको मूल श
’ला चा’ श

ारो स ान। उनै ‘मुत ी रोङ कप’–ह

को शु

प ‘ला चो’ हो भ ै िकरातीह को बािहङ बोलीमा

दे शको पू व ढोकामा बसेका रोङ जाितलाई ितनीह
ही ‘ला चे’ श

‘ला चो’ कहलाए। पिछबाट

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

को अथ ढोका भएकोले आ नो दे श िस

पारे का छन् ।२१

ारो

पिछ अङ् े जह

मलाई श ुको आ मणबाट र ा गन
ला चा भ ने गरे का

न् भ ने त

काश

को िज ाले ‘ले चा’ भनी उ चारण गरे दे 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 नपुगे को दे ख छ, जो आज आिधका रक

पमा ‘ले चा’ जातीय नाम भई दे श

िवदे शमा िचिन छ।

२.७. ले चा समाज र सं

ले चाह

सोझा

ृ ितको सङ् ि

प रचय

छन् भ ने कुरा यो जाितबारे अ यन गन

पाइ छ। तपन च ोपा ायको मतमा ियनीह

घुम े

ायः सबै िव ान्ह को मत रहे को

वृ ि का िथए। वन जङ् गल फाँडेर ढडे लो

लगाई खेती-पाती लगाउनु मुख पे सा रहे को मािन छ। यस िकिसमको जीवन शैली भारतका उ र-

२१

जी िछ र

२२

िनमा तकिनलमू (१९६८) ले चा जाितको उ ि औ सृ टको एक झ

(१९७१) ले चा जाितको सङ् ि

प रचय,

ाम दस, दािजिलङ, पृ २
ो, पूववत्, पृ २

२६

पूवा चल

े ख पाइ छ।२३ खेती-पाती, पशु-पालन, िसकार

े का जन-जाितह मा पिन रहे को उ

गनु, जङ् गली फल-क मूल सङ् ह गनु ले चाह को मुख पे सा रहे को उ
जङ् गली फल-क मू, साग-स

ेख पाइ छ। ले चाह

ी, जडी-बु टीसँग रा री प रिचत छन्। यसथ ‘अिनकाल परे बाँ दर
रहेको पाइ छ।२४

मछ तर ले चा मदन‘ भ ने उ

ेक जाितका आ-आ नै जातीयता दशाउने

िविभ न कुराह - कला-कौशल, भाषा, सं ृ ित, भेष-भूषा, खान-पान, रहन-सहन आिद रहे का
छन् । ले चा जाित पिन ती कुराह

पाइ छन् ज

ै- ले चा घरलाई ियनीह को भाषामा ‘दु केमू ली‘

तथा ‘रोङ ली‘ अथात् ले चा घर भिन छ जो काठ, बाँ स र खर ारा िनिमत
समाजमा पु

ँदछ। ियनीह को

षले लगाउने भेष-भूषालाई ‘द ा‘ अिन नारीले लाउने लाई ‘दम दे म‘ भिन छ।

ियनीह को समाजमा िववाह भइसकेपिछ पिन बाबु को थर र गो छोराह सँग रहने र आमाको
छोरीह सँग रहने पर रा रहे को पाइ छ। यस िकिसमको थाले ले चा समाज मातृस ा क समाज
रहे को सङ् केत पाइ छ।
ले चा समाजमा िविभ न रीित- रवाज, सां

ृ ितक मू

-मा ता, धम-सं

कला-कौशल आिद रहे का पाइ छन् । पा रवा रक अिन सामािजक
ि याकलाप स

ार, आ था-िव वास,

रमा रहे का उपयु

न गराउन ले चा समाजमा ‘बु ङिथङ‘ अथात् पु ष पु रोिहत अथवा ‘मन‘ अथात्

नारी पु रोिहतको मह पू ण भूिमका रहे को पाइ छ। ले चा जाितको धमको स
िव ान्ह

ज ै

ले ियनीह को पार

रक धम

कृित पू जा हो भ ने मत

मा िविभ न

कट गरे को पाइ छ। यसथ

ियनीह ले िहमाल, पहाड-पवत, वन-जङ् गल, खोला-नाला आिदमा आ ाको आरोप गरी पूजा
आराधना गन पर रा रहे को उ
मूलतः ले चाह

ित

लामावाद) अ नाउन वा

ती शासकको अिधनमा आएपिछ (सन् १६४१-६२) बु

धम (िवशेष गरी

भए भने दािजिलङ र कालेबुङमा िमशनरीको भावले कितपय ले चाह

इसाई धमावल ी बने को त
२३

‘ भिनएको पाइ छ।२५

ेख पाइ छ जसलाई अङ् े जीमा ‘एिनिम

तपन च ोपा ाय (१९९०) ले चास् ए
अ ारी रोड ु िद ी, पृ ४३

पाइ छ।२६ यसकारण ले चा समाजमा पर रागत
िदयर क चरल हे रटेज, िड के प

२४

िनवाण आमोस सु

२५

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

२६

के पी तामसाङ (दो सं १९९८) द अ नोन् ए

सस िड

ुटस (पी) एल टी डी, १

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

अ ो

पमा रहे को

रयािलटी एबाउट िद ले चास्, पूववत् पृ ५३

२७

कृित पू जा िविधह

लु

ने

थित रहे को दे ख छ। तथािप बु

िकिसमका पू जािविधह को अवशेष

प पाइ छन् ।

कृित े मी ले चा जाितका पर रागत पवह
छन् । कृितका

ेक त लाई पू

ले चाह मा आज पिन यस

अिन पूजािविधह

र आरा का

केही य

कृितसँग स

पमा हेन ले चा जाित एक कारले हे दा वन-

जङ् गल, खोलानाला, पहाड-पवत, हावा-पानी, ढु ा माटो आिद
र कझै ँ दे ख छ। यस जाितका मु

सबै नै

ा चाड-पव, सं

कृितका यावत् कुराह

ार र पूजािविधह

को

िविभ न समय

तथा अवसरमा मनाउने गरे को पाइ छ। ती न्ू रम फात अथात् पिव िहमालयको पूजा- यो पव काितक र मङ् गिसर मिहनामा



खरसाङमहकुमाअनतगत िसटोङ गाउँ मा ले चाह

एकि त भई मनाइ ने गरे को

दे ख छ।


मुक िजक िदङ रम फात अथात् ह रयालीपू ण झार-जङ् गलको पूजा वा पयावरण
पू जा- यो पव

ेक वष २० फरवरीको िदन कालेबुङको डा

िसमानामा पन थानमा मनाउने ग र छ। यसरी झार-जङ् गल
पलाउनका िन
ले चाह

पयावरणबारे सचेत रहने जाितको

ीको

ख-पात आिद उ ने वा

चिलत रहे को दे ख छ। यसले

पमा पिन सङ् केत गरे को पाइ छ।

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


डा


ग रने पू जा ले चा जाितमा खुबै

ङ र रयोन ब

ङमा प

तङ् ोङ

ले

मईको िदन मनाउने गरे को पाइ छ।

ो 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 पू जा ग रइएको मािन छ। यो पू जा सवजिनक नभएर पा रवा रक

पमा पालन गरे को

दे ख छ।


ली रम फात अथात् घरको पू जा वा कुल पू ज ा- यो पू जा पिन प रवारका सद
सुरा ाथहे तु गन गदछ। यसका अित र

प रवारका साखा-स ानह

वगको

िमलेर ग रने ‘रम

ची लोक‘ अथात् जाँ ड चढाउने पू जा, ‘पिलक रम फात‘ अथात् जङ् गलको पू जा आिद।२७

२७

ले चा आिदवासी-एक प रचय (२००५) कालेबुङ, मू लवासी ले चा टाइबल सं था, पृ ३५

२८

यी

ेक पू जामा ‘बु ङिथङ’ अथात् ले चा पु रोिहतले

पू जा अिन ले चाका सं

ले चा भाषाको संि

ारमूलक ि याकलाप आिद स

कृितको िविवध

पलाई पु कारी

न गदछन्।

त प रचय

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

ले भोट िहमाली वा भोट-बमली समूहअ गत पन यो भाषा म ोिलयन समूहको भने को

पिन पाइ छ।२८ भोलानाथ ितवारीको मतमा ले चा भाषा िचिनयाँ प रवारको भोट-बमली शाखासँग
भाषा मा छन् ।२९ जे भए तापिन ले चा भाषा भोट-िचिनयाँ प रवार भाषा हो भ ने मतलाई

स
सबै ले
सािह

ीकारे का छन्। ले चा भाषालाई ले चा जाितले (roŋ-riŋ) ‘रोङ- रङ’ भ छन् । यस भाषामा
क रचना, कृितह को सङ् कलन र

काशन अ

भाषाह को तु लनामा धेरै का छो

दे ख छ। जसरी िह ी, ने पाली, बङ् गला भाषाह मा सािह को िवकास

न सकेको छ,

सरी

ले चा सािह को िवकास न सकेको पाइँ दैन।
य िप अठारौ ँ शता
नामथार’ ले चाह

को धम

ीको पू वाधितर ित ती भाषाबाट ले चामा अनु वाद ग रएको ‘नामथो
मािन छ अिन यही नै ले चामा ले खएको यथा ा त पुरानो

मािन छ।३० ले चा भाषा सन् १८२६ दे ख भारत
तथा स क भाषाका

न नसकेको उ

ालीन िस

जलाएर न ग रिदए जसको प रणाम यस जाितको भािषक िव

३२

क

ह ,

ार र िवकास

े ख पाइ छ।३२ यसरी ले चा भाषा ने पाली, बङ् गला आिदका तुलनामा थोरै मा

आर के
ग, (२००५) से िडङ सम लाइट अन िद िह , ाङ ेज ए
इ िजिनयस ले चा टाइबल एसोिसएसन, पृ ७३
२९
भोलानाथ ितवारी (चौवनवौं सं २०१०) भाषा िव ान, पूववत्, पृ १३९

३१

ाको औपचा रक

मका शासक ारा ले चा भाषाका सािह

२८

३०

दािजिलङ िज

पमा रहे को िथयो भ ने कितपय ले चा लेखक िव ान्ह को मत रहे को

पाइ छ।३१ सन् ११८२६ मा त
िल खत साम ीह

त ता पिछस

ए आर फोिनङ (दो सं २००३) ले चा माइ
१९१
के पी तामसाङ (दो सं १९९८) िद अ नोन ए

िलटरे चर अफ िद ले चास् , कालेबुङ,

ािनिसङ टाइब, सै ली ४ए, मािनकतोला, सैन रोड, कोलकता-७०० ०५४, पृ

अ ो

रयािलटी एबाउट िद ले चास् , पूववत, पृ २४

ले चा आिदवासी एक प रचय, (२००५) मू लवासी ले चा टाईबल सं था, मिण ि

ङ ेस, कालेबुङ, पृ ५

२९

फैिलन सकेको पाइ छ र यसो
कारणह लाई बुँद ागत

लाई त

नाको िविभ न कारणह

पिन छन् । तीम े केही

मुख

पमा यसरी दे खाउन सिक छ –



ले चाह

ालीन शासक ारा राजनै ितक दबाउमा रा नु।



ले चा जाित अ



ले चाह



अ



ले चाह को राजनै ितक, सामािजक,आिथक प

कमजोर नु ।



ले चा भाषाको िल खत

आव

सङ्

क

पमा नु।

ारा धमा रण ग रनु ।

भाषाको भावमा आउनु।

पको िवकासका िन

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 अनु स ान यथोिचत

पमा नु नस नु ।


यी सबै

नाका कारण ले चाह मा राजनै ितक, सामािजक, सां ृ ितक, शैि क अिन

आिथक

थितबारे सचेत

भाव

पमा यथोिचत काय न नस

ुका साथै अङ् े ज उपिनवे शको

प धमा रण ि याले पिन भूिमका िनवाह गरे को दे खिनछ।

उपयु त कारणह ले गदा ले चा भाषा र सािह को िवकास तथा िव
आज भोिल ले चा भाषामा िस कम र दािजिलङका िविभ न
सािह

क रचना-कृितह

रोङ िलिप उपल

क रचना

चार- सार भएको दे ख छ। िस कम, खरसाङ

रे िडयोबाट पिन ले चा भाषामा समाचार वाचन तथा काय मह
त

नगयो।

े ह बाट िविभ न प -पि का र

कािशत भइरहे का पाइ छन्। ती प -पि का र सािह

कृितह कै मा मबाट ले चा भाषा र सं ृ ितबारे

आ नै

ार अव

सारण ग र छन् । ले चा भाषाको

रहे को छ। यस ले चा भाषाको िलिप अथात् रोङ िलिपको

उ ि बारे िविभ न मत पाइए तापिन रोङ िलिपको सृि कताका

पमा िथकुङ मेनसलोङ नामक

३०

लाई नै
धम

े य िदइएको पाइ छ।३३ ले चा भाषाका

ाकरण, श

कोश अिन पुराना ले चा

ह लाई आधार माने र यस भाषामा िश ण- िश ण काय भइरहे को दे ख छ। ले चा भाषामा

‘लाजोङ’ एउटा

मुख

हो। यसले भाषाका

वणसंयोजन गन िसकाउँ छ। यस भाषामा नौवटा
(chjomiŋ ɑkup) भिन छ र अठ् ठाईसवटा ‘
वणह

रहे का छन् । ले चामा मा ालाई था

भाषामा नेपाली, िह ी ज
अिन ट, ठ, ड, ढ ज

ाअ

ा मुध

र वणह

छन् जसलाई ‘

न ( था

ोिमङ आकुप’

उपल

जन

न) भिन छ ती आठ िकिसमका छन् । यस

महा ाण घोष

िनह

ज

ै घ, झ, ढ, ध, भ

छै नन् । यसकारण ले चा भाषीह ले नेपालीको

घाँ सलाई गाँस, भात-बात, घर-गर आिद उ चारण गरे को पाइ छ। य
ले चा भाषाका ि यापदह

पमा उ चारण र

ोिमङ आमु ’ (chjomiŋ ɑmu) अथात्

भाषामा उपल
िनह

िन अथात् वणको सही

िलङ् ग र वचनका आधारमा

ै कारले

पाियत

सािह बारे अ यन अनु स ानमा दे श-िवदे शका िव ान् ह

ाकरिणक

टले

ँदैनन्। आज यस भाषा र

लािगपरे का छन् र यस भाषाको

मानकीकरण र आधुिनकीकरणको यास पिन भइरहे को पाइ छ।

िन

ष

यस अ ायमा ने पाली र ले चा जाितबारे प रचया क अ यन सङ् ि
छ। यसो गनाको उ े
स

ी केही उपल

िभ नताका आधारह

सामािजक मू

-मा ता, रीित- रवाज, सं

िचनाउने

यास हो। य िप धेरजसो सं

मा दे खापरे का त ह

मा मानवशा ीय, समाजशा

लाई िन न बुँदाह मा समेट्न सिक छ। ज ै-

ृ ितक, भािषक गो ी िवशेषका

ए आर फोिनङ (दो सं २००३) ले चा माइ

ीय

े मा बसोवास गन

नेप ाली जाितलाई एउटै आनु वंिशकमूलको जाित नभई िविभ न उपजाितह
एउटा िसङ् गो सां

३३

अिन भाषा

ारमूलक ि याकलापह मा

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

यी दु ई जाितका स


ार- सं ृ ित

ु त ग रएको

साम ीका आधारमा यी दु ईवटा जाितमाझ सां ृ ितक-भािषक समानता वा

िविवधता रहे को पाइ छ। ने पाली र ले चा यी दु ई जाितका स
लोकता

पमा

पमा िचिन छ।

ािनिसङ टाइब, पूववत्, पृ १५४

िमलेर बने को

३१



नेप ाली जाितलाई एउटा िसङ् गो जाितका

पमा थािपत गराउने दु ईवटा मुख कुराह

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


ले चा जाित एउटा िसङ् गो जाित भएकोले गदा यस जाितका
ि याकलापह



गन गदछन् ।

ृ ितक

तथा भाषागत योग चलनमा एक पता रहे को दे ख छ।

नेप ाली र ले चा एकै भू -भागमा रिहआएकाले र ने पालीह
नाले ियनीह

वेषभुष ा, सां

ब सङ्

क

पमा रहे का

माझ नेपाली भाषालाई नै साझा भाषा वा स क भाषाका

पमा योग

