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दोस्रो अध्याय 

 

दोस्रो अध्याय 

 

लोकवार्ााको प्रर्ीकपरक अध्ययनको सदै्धान्तर्क ढााँचा 

 

२.१ ‘लोक’  शब्दको  व्यतु्पन्िगर् अर्ा 

‘लोक’ र्त्सम शब्द हो। अमरकोशमा ‘लोक’ शब्दको अर्ा जगर््, भुवन र जन१ ददइएका 

छन्। संस्कृर् अङ्ग्रेजी न्िक्सनरीमा ‘लोक’ शब्दले मान्नस, ससंार, जगर्,् दनु्नयााँ२ जस्र्ा अर्ाहरू 

बर्ाइएको पाइतछ। कृष्णप्रसाद पराजलुीअनुसार, संस्कृर् व्याकरणमा ‘लोक’ शब्दको व्युत्पन्ि 

‘लोकृ दशाने’ धार्ुमा ‘घञ्’ प्रत्यय लगाउाँदा लोक् + घय् (अ) = ‘लोक’ शब्द बनेको दने्ितछ जसको 

अर्ा ‘दने्िनु’३ बर्ाइएको छ। 

महशे गपु्ताअनसुार ‘लोक’ शब्दले सामातयर्: दईुवटा अर्ा बुझाएको पाइतछ; पन्हलो अर्ाले 

‘सारा ससंार’ अर्ाार्् ‘भौगोन्लक जगर््’ अन्न दोस्रो अर्ाले ‘मानवजान्र् र मानवन्सर् सम्बन्तधर् 

समाज बुझाएको छ’।४ 

कृष्णप्रसाद पराजलुीअनसुार, वैददक कालमा ‘लोक’ शब्द ‘जन’ को पयाायवाची शब्दका 

रूपमा प्रयोग गररएको पाइतछ भने ऋग्वेदमा प्रयुक्त ‘दने्ह लोकम’् का अनुसार ‘लोक’ को प्रयोग 

                                                           
१कुलचतर गौर्म शमाा, न्व सं २०२६, अमरकोश, काठमािौं, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रन्र्ष्ठान, प्र सं, पृ २१९ 

२अर्ार ए म्याक्िोनल, सन् २००४, ससं्कृर्-अङ्ग्रजेी न्िक्सनरी, ददल्ली, एन्सयन एिुकेसनल सर्वासेस, पृ २६४ 

३कृष्णप्रसाद पराजुली, न्व सं २०५७, नेपाली लोकगीर्को आलोक, काठमािौं, रत्न पुस्र्क भण्िार, पृ १८ 

४महशे गुप्त, सन् २००८, लोक सान्हत्य का शास्त्रीय अनशुीलन, ददल्ली, नेहा प्रकाशन, प्र सं, पृ १७ 
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स्र्ानका अर्ामा पन्न भएको छ।५ संन्हर्ा, ब्राह्मणरतर् र उपन्नषद्हरूमा ‘लोक’ शब्दलाई मूलर्: 

जगर्् वा ब्रह्माण्िका रूपमा रहण गररएको  र समयातर्रमा यस शब्दले अरू अर्ा ललाँद ैगएको 

पराजुलीले बर्ाएका छन्। एलने िुतिेअनुसार ‘फोक’ शब्दले मान्नसहरूको कुनै त्यस्र्ो समूहलाई 

बुझाउाँछ जसको आफ्नो भने्न एउटा साझा परम्परा हुतछ। उनीहरूका न्बच समान पेसा, भाषा 

अर्वा धमा आदद नभए र्ापन्न समूह बन्ननका लान्ग र्ोरैमा पन्न एउटा आफ्नो भने्न साझा 

परम्परा एवम् लोक हुनु आवश्यक छ।६  यसप्रकार प्रत्यके समुदायको आफ्नै दकन्समको लोक 

हुतछ। 

िगतेरप्रसाद लुइटेलअनसुार, लोक शब्दको पयाायवाचीका रूपमा जन र्र्ा राम्य शब्दको 

प्रयोग पाइए र्ापन्न जन शब्दको साटो लोक शब्दलाई न ैअन्धकांशले बढी महत्त्व ददइएका छन्। 

‘जन’ शब्दले ‘लोक’ शब्दले जन्र्को व्यापकर्ा नओगट्न ेहुाँदा जनसान्हत्य, जनन्वश्वास, जनगीर् 

आददको प्रयोग नगरी लोकसान्हत्य, लोकन्वश्वास, लोकगीर् आददको प्रयोग गररएको पाइतछ।७ 

लोक शब्दले सहरी वा राम्य दवुै र्रीका जनर्ामध्ये सामातय मान्नसहरूलाई बुझाउने हुाँदा 

लोक शब्दलाई नै बढी महत्त्व ददइएको दने्ितछ। वैददक सान्हत्यमा समेर् चर्चार् लोक शब्दल े

उिर वैददक कालमा वेद न्भन्न भने्न रूढ अर्ा ललाँद ैवेद र लोक जस्र्ा न्वपरीर्ार्ी प्रकृन्र्मा पन्न 

यो पररभान्षर् हुाँद ै आएको दने्ितछ। वैददक ज्ञान वर्ामान समयमा पुस्र्कीय ज्ञानमा सीन्मर् 

रहकेो दने्ितछ जो सान्हत्य वा वाङ्ग् मयका रूपमा न्चन्नतछ र्र लौदकक ज्ञान भन्नाले र्ात्कान्लक 

वा सावाकान्लक व्यवहार-कुशलका रूपमा मान्नसले रहण गद ै आएका कुरा हुन् भने्न बुन्झतछ। 

लोकज्ञान व्यावहाररक सन्िर् कोषका रूपमा लोककै न्नन्म्र् प्रयोगमा आएको हुतछ। र्सर्ा 

लोकज्ञानको न्वशेष महत्त्व रहकेो छ। लोकज्ञानको अभावमा शास्त्रीय ज्ञान व्यर्ा हुतछ।  

 

                                                           
५कृष्णप्रसाद पराजुली, नपेाली लोकगीर्को आलोक, पूवावर््, पृ १७ 

६एलेन िुतिे, सन् १९६५, द स्टिी इन फोकलोर, सम्पा, युनाइटेि स्टेट अमेररका, पृ ३ 

७िगेतरप्रसाद लुइाँटेल, न्व सं २०६८, लोकसान्हत्यको पररचय, काठमािौं, न्वद्यार्ी पुस्र्क भण्िार, पृ २ 
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मनोहर लान्मछानेअनुसार, बौद्ध दशानमा प्रयोग गररएको ‘लोक’ शब्दले सम्पूणा 

मानवसमाज र्र्ा सम्पूणा सम्प्रदायलाई स्वीकार  गदाछ। यसका पुन्िका लान्ग अशोकको 

न्शलालेिमा उन्ल्लन्िर् ‘मनुवर्रं सवालोक न्हर्ाय’ र्र्ा ‘नास्र्े न्हर्कंरे सवालोक न्हर्ाए’ र्र्ा 

‘नास्र्े न्हर्ंकरे सवालोक न्हर्व्य’ ले आफ्ना प्रजाजनलाई बुझाएको हो भने्न उल्लेि भेरटतछ।८ 

पूर्णामा श्रीवास्र्वअनुसार लोकको अर्ा त्यो जन-समाजन्सर् जोन्िएको छ जो न्वस्र्ृर् 

रूपले यस पृथ्वीमा फैन्लएर बसेका छन् अन्न जसमा सबै दकन्समका मान्नसहरू सन्म्मन्लर् 

हुतछन्।९ नेपाली बहृर््  शब्दकोशमा ‘लोक’ शब्दको न्वन्भन्न अर्ा पाइतछन्, १. ब्रह्माण्िको कुन ै

भाग, िण्ि, ससंार, जगर्, दनु्नया / २. पुराणअनुसार स्वगा, मत्या र पार्ाल र्ीन स्र्ान वा 

पृथ्वीसन्हर् उाँभोमा भुलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, र्पलोक, सत्यलोक सार् र 

उाँधोका अर्ल, सुर्ल, न्वर्ल, र्लार्ल, रसार्ल, महार्ल र पार्ाल सार्समेर् चौध भुवन / ३. 

रहमण्िल सूयालोक, चतरलोक, ध्रुवलोक / ४. मुख्य दवेर्ाको न्नवासस्र्ल न्शवलोक, न्वष्णुलोक, 

ब्रह्मलोक  / ५. पुराणअनुसार प्राणी जीन्वर् छाँदा भोग गन ेर मरेपन्छ पुग्ने ठाउाँ  इहलोक र परलोक 

/ ६. समान संस्कृन्र्, भावना र सामान्जक न्स्र्न्र् भएका भौगोन्लक एकाइमा रहने मान्नसको 

समुदाय जनसमूह।१० यसप्रकार लोक शब्दको प्रयोग-प्रचलन प्राचीनकालदने्ि नै न्वन्भन्न अर्ामा 

हुाँद ैआएको पाइतछ। 

महशे गपु्त के लेख्छन् भने, ‘लोक’ मानव समाजका यस्र्ा वगा हुन्, जसले आफ्ना प्राचीन 

मूल्य, मातयर्ा र परम्पराप्रन्र् सदवै न्वश्वास राख्र्छन्। उनीहरू आधुन्नक सभ्यर्ा एवं 

कृन्िमर्ादने्ि टाढा आफ्ना प्राचीन सभ्यर्ान्सर् पन्न जोन्िएका हुतछन्। उनीहरू अन्शन्िर् होऊन ्

वा न्शन्िर् दवुै वगाले आफ्ना प्राचीन परम्परा, संस्कृन्र् र मूल्य-मातयर्ाहरूलाई छाड्दनैन्। 

                                                           
८मनोहर लान्मछाने, न्व सं २०६५, लोकसान्हत्य र ससं्कृन्र्का केही पाटाहरू, काठमािौं, साझा प्रकाशन, पृ २ 

९महशे गुप्त, लोक सान्हत्य का शास्त्रीय अनशुीलन, पूवावर््, पृ १७ 

१०बालकृष्ण पोिरेल र अतय (सम्पा), न्व सं २०४०, नेपाली बृहर् ् शब्दकोश, काठमािौं, नेपाल राजकीय प्रज्ञा 

प्रन्र्ष्ठान, प्र सं, पृ ११८८ 
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उनीहरून्सर् आददम युगका मनोवृन्िहरू कर्ै न कर्ै अवशेषका रूपमा बााँन्चरहकैे हुतछन्।११ 

लोकले मानव समाजका सारा वगालाई आफ्ना प्राचीन मूल्य-मातयर्ा एवं परम्पराहरू प्रन्र् 

आस्र्ावान भई अन्घ बढ्ने प्रेरणा ददतछ। यसप्रकार लोक शब्दले न्वस्र्ृर् अर्ा वहन गरेको पाइतछ। 

 

२.२ लोकवार्ााको  स्वरूप  र पररचय 

लोकवार्ाा ‘लोक’ र ‘वार्ाा’ को योगबाट बन्नएको समास शब्द हो। अङ्ग्रेजीको ‘फोक’ 

शब्दको समानार्ी रूपमा ‘लोक’ शब्द न्स्वकार गररएको छ। फोक शब्दको सामातयअर्ा सभ्यर्ाबाट 

टाढा रहने पुरानो जान्र् वा रामजगर्् हुतछ भने न्वशेष अर्ामा यसले कुनै सुसंस्कृर् राष्ट्रका सम्पूणा 

मान्नसलाई पन्न जनाउाँछ।१२ 

नतदलाल कल्लाअनुसार, अङ्ग्रेजीको ‘फोक’ शब्दमा ‘लोर’ शब्द जोन्िएर ‘फोकलोर’ 

शब्दको न्नमााण भएको पाइतछ। ‘फोक’ एङ्ग्लोसेक्सन शब्द ‘फोल्क’ बाट व्युत्पन्न भएको हो जसको 

अर्ा साधारण जनर्ा हुतछ अन्न ‘लोर’ शब्द भने एङ्ग्लोसेक्सनकै ‘लर’ बाट व्युत्पन्न भएको हो 

जसको अर्ा न्वद्या वा ज्ञान भने्न हुतछ। यसरी हदेाा ‘फोकलोर’ र्र्ा ‘लोकवार्ाा’ शब्दको अर्ा 

साधारण जनर्ाको ज्ञान र्र्ा न्वद्या१३ भने्न बुन्झतछ ।  

जमान भाषामा ‘फोकलोर’ शब्दको साटो ‘भोल्कस् कुतद’े चलाइएको पाइतछ। न्हतदीमा जमान 

शब्द ‘भोल्क’ को अर्ा ‘लोक’ अन्न ‘कुतद’े को अर्ा ‘वार्ाा’ मान्नएको छ भने्न भनाइ हरद्वारीलाल 

शमााको पाइतछ।१४ िगेतरप्रसाद लुइाँटेलअनुसार, युरोपेली दशेमा सवाप्रर्म सन् १६८७ मा जोन 

आब्रेले आफ्नो पुस्र्क ‘ररमेतस अफ् जेन्तटन्लज्म एति जिुाइज्म’ मा जनसाधरणका रीन्र्ररवाज, 

आचार-व्यवहार, रहन-सहन, धमा, अतधन्वश्वास आददको अध्ययन प्रस्र्ुर् गरी लोकवार्ााको 
                                                           
११महशे गुप्त, लोक सान्हत्य का शास्त्रीय अनशुीलन, पूवावर््, पृ १७ 

१२https://en.wikipedia.org/wiki/Folklore. बाट २१ अप्रैल २०१३ 

१३नतदलाल कल्ला, सन् २०००, न्हतदीका प्रादने्शक लोकसान्हत्यशास्त्र, राजस्र्ान,बुक्स टे्रजर जोधपुर, पृ १९४ 

१४हरद्वारी लाल शमाा, सन् १९९०, लोकवार्ाा न्वज्ञान, लिनऊ, उिर प्रदशे न्हतदी संस्र्ान, प्र सं, पृ २० 

https://en.wikipedia.org/wiki/Folklore
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अध्ययन परम्परा सुरु गरेको मान्नतछ।१५ यस अध्ययन परम्परालाई न्रम दाजुभाइ न्वन्लयम न्रम 

र जेकब न्रमले ‘न्रम्स फेयरीटेल्स’ १८१२-१८१४ मा पन्न अन्ग बढाएका न्र्ए। र्र ‘फोकलोर’ 

शब्दको प्रर्म प्रयोग भने न्ब्रटेनमा भएको पाइतछ। सवाप्रर्म सन् १८४६ मा यस शब्दको प्रयोग 

न्वन्लयम जोन र्ामसले ‘एतर्ेन्नयम’ भने्न एउटा पन्िकामा गरेका न्र्ए भने्न कुराको चचाा ररचािा 

एम िोरसनले गरेको पाइतछ।१६ यसपन्छ जजा जेम्स फ्राजरले द गोल्िने बाउ (१८९०-१९१५) 

नामक कृन्र् प्रकान्शर् गरेपन्छ लोकवार्ााको अध्ययन अझ अन्घ बढेको दने्ितछ। उन्नाईसौ ाँ 

शर्ाब्दीको पूवााद्धामा लोकजीवनको अध्ययन अनुशीलन गररने शास्त्रलाई पपुलर ‘एन्तटदिटीज’ 

भन्नतथ्यो।१७ 

आज ‘फोकलोर’ शब्दले एउटा पाररभान्षक शब्दका रूपमा समस्र् युरोपमा स्वीकृन्र् 

पाएको दने्ितछ। बेलायर् र अमेररकामा ‘फोकलोर सोसाइटी’ को स्र्ापना भएपन्छ लोकवार्ााल े

अझ बढी महत्त्व पाउाँद ैगएको दने्ितछ। मार्ाा वारेन बकेन्वर् लेन्ख्छन्, लोकवार्ाा मृर् र्ुल्य वस्र्ु 

होइन र्र एउटा न्जउाँदो कला हो, जसले न्नरतर्र पुराना वस्र्ुहरूलाई नयााँ रूपमा पुनर्साजान 

गरररहतछ।१८ 

द इनसाइक्लोपने्िया अमरेरकानाअनुसार  फोकलोरअतर्गार् साधारणर्: अन्लन्िर् न्मर्क, 

कर्ा, गीर्, गार्ा, रूढ रीन्र् अन्न चािपवाका न्वन्भन्न रूप र शैलीहरू मौन्िक रूपमा एउटा 

पुस्र्ादने्ि अको पुस्र्ामा हस्र्ातर्ररर् गररएको हुतछ।१९ यसरी हरेराँदा लोकवार्ाामा परम्परागर् 

रूपले चन्लआएको मौन्िक अन्भव्यन्क्त पन्न भएको हुनाले अन्लन्िर् रूप र मौन्िकर्ा पन्न यसको 

एउटा मुख्य न्वशेषर्ा मान्न सदकतछ। यसले यर्ा सम्भव लोकजीवनका  सबै न्वषयलाई समेटेको 

हुतछ।  

                                                           
१५िगेतरप्रसाद लुइाँटेल, न्व सं २०६८, लोकसान्हत्यको पररचय, काठमािौं, न्वद्यार्ी पुस्र्क भण्िार, पृ १६ 

१६ररचािा एम िोरसन (सम्पा), सन् १९७२, फोकलोर एति फोकलाइफ एन इतट्रोिक्सन, युएसए,  

द युन्नभर्साटी अफ् न्सकागो, पृ १ 

१७केनेर् िब्ल्यु मेरी क्लाका , सन् १९६३, इतट्रोड्यनु्सङ् फोकलोर, न्सकागो, तयू योका , पृ ८ 

१८ररचािा एम िोरसन (सम्पा), सन् १९७५, स्टिी इन फोकलोर, पेररस, मटन एति कम्पनी, पृ ९ 

१९द इनसाइक्लोपने्िया अमरेरकाना, सन् १९६९, अमेररकेन कपोरेसन इतटरनेसनल एन्िसन, भो २, पृ ४२२ 



३२ 

दोस्रो अध्याय 

 

लोकवार्ाा लोकको मौन्िक सम्पन्ि भएकाले मानवसमाजको उदय साँगसाँगै यसको प्रारम्भ 

भएको मान्नतछ। लोकका न्वन्भन्न भावना, संस्कार, रीन्र्न्र्न्र्, व्यवहार, बोलीवचन आदद 

अन्लन्िर् वा मौन्िक रूपमै मान्नसल े चलाउाँद ै आएका छन्। र्र  लोकवार्ााको अध्ययन सुरु 

हुनुभतदा पन्हले धेरै समय व्यन्र्र् भइसकेकाल ेज्याद ै पुराना लोकवार्ााहरू ओझेलमा परेका छन्। 

यसो भए पन्न आयाहरूले वदेलाई मौन्िक रूपमै धेरै कालसम्म जीन्वर् रािेका न्र्ए भने्न भनाइ 

र्ेजप्रसाद शे्रष्ठको पाइतछ।२० पौरान्णक कर्ाहरूका रूपमा लोकन्वश्वास र आस्र्ाहरू समेटेर 

पुराणहरूको रचना पन्न भएको पाइतछ। पन्छ र्ी पुराणहरू सङ्ग्कन्लर् भई न्लन्िर् रूपमा पन्न 

आए। पिर्ति, न्हर्ोपदशे, र्तिाख्यान र मतुधुमजस्र्ा रतर्हरू पन्न प्राचीन लोकवार्ाा कै उपज 

हुन् भन्न सदकतछ। 

भारर्ीय लोकवार्ाान्वद ् दवेेतर सत्यार्ी लेख्छन्, लोकवार्ाा शब्द नयााँ होइन र्र यसको 

प्रयोग अवश्य नयााँ दने्ितछ। लोकवार्ाा शब्दको अर्ा अङ्ग्रेजीको फोकलोरल ेददन ेअर्ा भतदा अन्धक 

अर्ापूणा छ। जनसाधारणले युग-युगदने्ि भतद-ैसुतद ै आएका अनेकन मौन्िक परम्पराका सम्पूणा 

सामरीहरू लोकवार्ााअतर्गार् पदाछन्। २१ 

रन्वतर भ्रमरका भनाइअनुसार,  लोकवार्ाा आददम मान्नसको मनोवैज्ञान्नक अन्भव्यन्क्त 

हो।  दशान, धमा, न्वज्ञान, औषधी, सामान्जक अनुष्ठान, इन्र्हास र्र्ा लोककाव्य आददमा यसको 

आददम मनोन्वम्ब उपन्स्र्र् हुतछ।२२ लोकवार्ाामा मान्नसहरूले  मौन्िक कला र भौन्र्क रूपका 

माध्यमले आफूलाई अन्भव्यक्त गदाछन्। यस दकन्समको अन्भव्यन्क्त व्यन्क्तन्वशेष दने्ि समूह  हुाँद ै

मौन्िक  र्र्ा न्लन्िर् दवुै रूपमा पुस्र्ा-पुस्र्ामा सद ैगएको हुतछ। यसै क्रममा एउटा दशे हुाँद ैअको 

दशेमा पन्न सद ै गएको हुनसक्छ। लोकवार्ााको न्सजाना  न्शन्िर्-अन्शन्िर्, जान्र्-जनजान्र्, 

रामबासी-सहरबासी सबैले मौन्िक कलाका रूपमा समाजमा बचाएका हुतछन्। यसैल ेलोकवार्ााले 

                                                           
२०र्ेजप्रसाद श्रेष्ठ, न्व सं २०६७, लोकवार्ाा र लोकसान्हत्य : एक छोटो चचाा, प्रज्ञा, महादवे अवस्र्ी (सम्पा),  

काठमािौं, नेपाल राजकी प्रज्ञा प्रन्र्ष्ठान, वषा ४०, पूणााङ्ग्क १०३, पृ १०१ 

२१नतदलाल कल्ला, न्हतदीका प्रादने्शक लोकसान्हत्यशास्त्र, पूवावर््, पृ १९८ 

२२रबीतर भ्रमर, सन् १९९१, लोक-सान्हत्य की भनू्मका, इलाहाबाद, सान्हत्य सदन, प्र सं, पृ १२ 



३३ 

दोस्रो अध्याय 

 

बृहर्् संस्कृन्र्को न्नमााणमा महत्त्वपूणा भून्मका न्नवााह गरेको हुतछ भने्न कुरो जोगशे्वर बोहराल े

आफ्नो पुस्र्कमा चचाा गरेका छन्।।२३ 

नपेाली बहृर् ्शब्दकोशअनसुार ‘वार्ाा’ शब्दको अर्ा दईु वा सोभतदा बढी मान्नसका न्बच 

आपसमा गररने कुराकानी, बाचन्चर्, समाचार, हल्ला, जनशु्रन्र् आदद भने्न बुन्झतछ।२४ 

चूिामन्ण बतधुअनुसार, नपेाली लोकसान्हत्यन्वद ् सत्यमोहन जोशी, धमाराज र्ापा, 

कान्लभक्त पतर् आददले अङ्ग्रेजीको ‘फोकलोर’ शब्दलाई लोकवार्ाा नभनेर ‘लोकसंस्कृन्र्’ भन्न 

रुचाएको दने्ितछ।२५ र्र लोकसंस्कृन्र् शब्दले अङ्ग्रेजीको ‘फोक कल्चर’ शब्दको अर्ा व्यक्त गने 

हुनाले लोकवार्ाा शब्दको प्रयोग नै यस सतदभामा अन्धक उपयुक्त हुने बुन्झतछ। 

न्हतदीका लोकसान्हत्यन्वद ् कृष्णदवे उपाध्यायले ‘फोकलोर’ शब्दको पयाायवाचीका 

रूपमा‘लोकसंस्कृन्र्’ भन्न नै रुचाएका छन्। उनले लोकससं्कृन्र्अतर्गार् जनजीवनन्सर् सम्बन्तधर् 

आचार-न्वचार, न्वन्ध-न्नषेध, न्वश्वास, प्रर्ा, परम्परा, धमा, अनुष्ठान आदद सब ैकुरा आउाँछ भनेका 

छन्। जनसमाजमा लोकवार्ााभतदा लोकसंस्कृन्र् शब्द न ै न्चरपररन्चर् शब्द पन्न हो भने्न न्वचार 

उनले व्यक्त गरेका छन्।२६ 

न्हतदी न्वश्वकोशले ‘वार्ाा’ शब्दको अर्ा ‘आध्यान्त्मक संवाद’ बर्ाएको पाइतछ।२७ हरद्वारी 

लाल शमााले वार्ााको अर्ा वृर्ातर्, प्रवृन्ि र जनशु्रन्र् बर्ाएका छन्।२८ सनु्नन्र्कुमार च्याटजील े

                                                           
२३जोगेश्वर बोहरा, सन् १९९६, फोक एन्लमतेट्स इन रामासरस्वर्ी, कलकर्ा, पुतर्ी पुस्र्क, पृ २३ 

२४बालकृष्ण पोिरेल (सम्पा), नपेाली बृहर् ्शब्दकोश, पूवावर््, पृ १२१० 

२५चूिामन्ण बतधु, न्व सं २०५८, नेपाली लोकसान्हत्य, काठमािौं, एकर्ा बुक्स हाउस, पृ ४ 

२६कृष्णदवे उपाध्याय, लोकसान्हत्य की भनू्मका, पूवावर््,  पृ १८ 

२७नतदलाल कल्ला, न्हतदीका प्रादने्शक लोकसान्हत्यशास्त्र, पूवावर््, पृ १९८ 

२८हरद्वारी लाल शमाा, लोकवार्ाा न्वज्ञान, पूवावर््, पृ १५ 



३४ 

दोस्रो अध्याय 

 

फोकलोर शब्दका न्नन्म्र् ‘लोकयान’ शब्द प्रयोग गरेका छन्।२९ मराठीमा लोकवार्ाालाई 

‘लोकन्वद्या’ शब्दका रूपमा चलाएको पाइतछ ३० र्र यस शब्दमा पन्न अव्यान्प्त दोष रहकेो पाइतछ।  

नेपाली लोकसान्हत्यको अध्ययन परम्परामा ‘लोकवार्ाा’ शब्दको प्रर्म प्रयोग र्ुलसी 

ददवसले हाम्रो ससं्कृन्र् (सन ्१९६७) भने्न पन्िकामा ‘लोकवार्ाा : एक गन्र्शील वैज्ञान्नक शास्त्र’ 

लेिमा गरेका न्र्ए भने्न कुरो र्ेजप्रसाद शे्रष्ठले उल्लेि गरेका छन्।३१ यसप्रकार नेपाली अन्न न्हतदी 

दवुै भाषाहरूमा ‘लोकवार्ाा’ शब्दको प्रयोगबारे मर्-मर्ातर्र रहकेो दने्िए र्ापन्न अन्धकांशर्: 

आजभोन्ल ‘लोकवार्ाा’ शब्द नै प्रयोग-प्रचलनमा रहकेो छ। अको ठाउाँ  धमाराज र्ापा अन्न हसंपरेु 

सवुदेी लेख्छन्,  लोकवार्ाा लोकजीवनमा सर्र् प्रवाहमान पद्धन्र् हो, गन्र् हो। कुनै िास समय र 

न्स्र्न्र्न्वशेषमा र िास अवस्र्ामा यसको जतम  प्रादभुााव भएको होइन। यो र् लोकको हरेक गन्र् 

वा जीवनयािामा अवलम्बन गररन े गन्र्शील भइरहन े न्वधान हो। लोकको अपररन्मर् शन्क्त, 

साहस, मनोभाव, मातयर्ा, न्वश्वास, राग-द्वषे, परम्परा, न्वधान, अनुष्ठान, टुनामनुा, र्तिमति, 

रीन्र्ररवाज, गीर्-कर्ा-कर्न, भेषभूषा आदद समेर्लाई समन्ि रूपमा लोकवार्ाान्भि समावेश गना 

सदकतछ।३२ 

लोकसंस्कृन्र् भन्नाले साधरणर्: लोकजीवनका रीन्र्-ररवाज, न्वन्ध-न्वधान, दक्रयाकलाप, 

प्रर्ा, न्वश्वास, परम्परा, गार्ा, गीर्, कर्ाआदद बुन्झतछ भने लोकवार्ाामा न्यनैबारेका ज्ञानलाई 

अध्ययन, अतवेषण र न्वशे्लषणसम्म गररएको हुतछ। यसरी हदेाा लोकवार्ााले लोकका न्वन्शि 

ज्ञानबारे अध्ययन र न्वशे्लषण गने काम गछा। यसैले लोकवार्ाालाई न्वज्ञान पन्न भन्नतछ।  

 हरद्वारी लाल शमााअनुसार, संस्कृन्र् लोकवार्ाादने्ि मान्र्ल्लो  र्हको चन्म्कलो, शे्रष्ठ, भर 

सर्ही र्ल हो। मान्नसको समुच्च व्यन्क्तत्व ज्ञान र न्शिा मािै होइन, त्यसको मूलमा रहकेा उसका 

न्वश्वास, न्नष्ठा, आत्मगौरव, अर्ीर् चेर्ना आदद कुरा लोकवार्ाादने्ि अिुण्ण रहन सकै्तनन्। 

                                                           
२९कृष्णदवे उपाध्याय, लोकसान्हत्य की भनू्मका, पूवावर््, पृ १८ 

३०धमाराज र्ापा र… सन् १९८५, नेपाली लोकसान्हत्यको न्ववचेना, काठमािौं, साझा प्रकाशन, प्र सं, पृ ६ 

३१र्ेजप्रसाद श्रेष्ठ, लोकवार्ाा र लोकसान्हत्य ; एक छोटो चचाा, प्रज्ञा, पूवावर््, पृ १०२ 

३२धमाराज र्ापा र अतय, सन् १९८५, नपेाली लोकसान्हत्यको न्ववचेना, पूवावर््, पृ ८ 



३५ 

दोस्रो अध्याय 

 

लोकवार्ाा मान्नसलाई समन्िन्सर् जोन्िराख्ने एउटा गभा-नाल न ै हो, जसको सम्बतध छुट्नसार् 

उसका जीवनका सारा मूलस्रोर् नै सुकेर जान ेन्स्र्न्र् हुतछ।३३ 

न्वन्लयम बास्कमल ेभनकेा छन्, मान्नसका सम्पूणा न्वषयहरू लोकवार्ाादने्ि टाढा हुाँदनैन्। 

मान्नसन्सर् जतमदने्ि मृत्युको अन्तर्म अवस्र्ासम्म लोकवार्ाा सार्मा रहतछ। यसर्ा लोकका सारा 

वस्र्ुन्सर् सम्बन्तधर् न्वषयबारे चचाा गद ै लोकवार्ाा एउटा मौन्िक कला हो।३४ यसप्रकार 

लोककर्ा, लोककला, उिान, र्ुक्का, लोकन्वश्वासजस्र्ा सम्पूणा कुरा एउटा पुस्र्ादने्ि अकाा 

पुस्र्ासम्म लोकले मौन्िक रूपमा अन्घ बढाएको हुतछ भने्न भनाइ बास्कमको रहकेो पाइतछ। 

रन्सयाली न्वद्वान् वाई एम सोकोलोभ लेख्छन,्  लोकवार्ाा न्बर्ेका समयको प्रन्र्ध्वन्न 

हुनका सार्ै वर्ामानको पन्न ओजस्वी आवाज हो। यसले वगा सङ्ग्घषामान्र् पन्न प्रकाश पाछा।३५ 

यसैले लोकवार्ाा एउटा जीन्वर् शास्त्र हो।  जन्र् लोकको जीवन न्वस्र्ृर् छ त्यन्र् न ैलोकवार्ााको 

न्वस्र्ार र व्यापकर्ा छ। लोकमा बस्ने जन (मान्नस),  उनीहरूको भनू्म र भौन्र्क जीवन अन्न 

उनीहरूको संस्कृन्र् आदद नै लोकवार्ााका मुख्य वस्र् ुहुन्।  

िब्ल ु जी सम्मर लेख्छन्, लोकवार्ाा प्राकृन्र्क रूपमा उत्पाददर् शन्क्त हो, जसलाई 

मान्नसहरूल ेअवचेर्न अवस्र्ामा नै भोग्द ैआएका हुतछन्, जसरी पशुप्राणीले पन्न भोग्द ैआएका 

हुतछन्, र्र त्यसलाई मान्नसहरूले चालहाँ आफ्ना अनुभवहरूका माध्यमले ज्ञान, दशान अन्न धार्माक, 

नैन्र्क, चररिका रूपमा न्वकन्सर् गद ैगएका हुतछन्।३६ लोकवार्ाामा जनमानसका न्वन्भन्न भौन्र्क 

सामरी र रीन्र्परम्परामान्र् चचाा गद ैअकाा लोकवार्ाान्वद ्आचार टेलर लेख्छन्, लोकवार्ाा एउटा 

यस्र्ो भौन्र्क वस्र्ु हो जो पारम्पररक रूपमा एउटा पुस्र्ादने्ि अको पुस्र्ामा हस्र्ातर्ररर् गररतछ। 

यो शान्ब्दक, मौन्िक र पारम्पररक मातयर्ाहरूका रूपमा प्रसाररर् हुतछ। यसअतर्गार् लोकगीर्, 

लोककला, लोककर्ा, लोकप्रहने्लका, उिान-र्कु्का, लोकन्वश्वास र अतय भौन्र्क सामरीहरू 

पदाछन्। भौन्र्क वस्र्ुहरूमा पारम्पररक हार्-हन्र्यार, गरगहना, पारम्पररक न्चह्न आददलाई 

                                                           
३३हरद्वारी लाल शमाा, लोकवार्ाा न्वज्ञान, पूवावर््, पृ २०–२१ 

३४ररचािा एम िोरसन (सम्पा), सन् १९७५, स्टिी इन फोकलोर, पेररस, मटन एति कम्पनी, पृ ९ 

३५ररचािा एम िोरसन, / Richard M Dorson: (1963) Current Folklore Theories: Current 

Anthropology, Vol. 4, No. 1 pp. 93 – 112, http: www.jstor.org/journel/ucpress.html. बाट ३ अप्रैल 

२०१३ 

३६जोगेश्वर बोहरा, सन् १९९६, फोक एन्लमतेट्स इन रामासरस्वर्ी, कलकर्ा, पुतर्ी पुस्र्क, पृ २६ 
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३६ 

दोस्रो अध्याय 

 

एउटा पुस्र्ाले आफ्ना अन्घका पूवाजहरूले जसरी चलाउाँद ै आएका छन ् उसरी न ै

लोकन्वश्वासअनसुार त्यसलाई अन्घ बढाउाँद ैगएको पाइतछ।३७ 

लोकवार्ाालाई सांस्कृन्र्क अङ्ग्गका रूपमा पुन्ि ददाँद ै अकाा लोकवार्ाान्वद ् फ्रान्तसस ली 

योटलीले न्वन्लयम बास्मकको भनाइ उद्धृर् गद ै लेख्छन्, लोकवार्ाा मानवशास्त्रीहरूका न्नन्म्र् 

संस्कृन्र्को एउटा अंश माि हो, न्सङ्ग्गै संस्कृन्र् होइन। यसले न्मर्क, अनुशु्रन्र्, उिान, र्ुक्का, 

प्रहने्लका, गार्ा आददलाई समेटेको हुतछ। यसका सार् ैलोककला, लोकनाच, लोकसङ्ग्गीर्, लोक 

भेषभूषा, लोकऔषधी, लोकपरम्परा, लोकन्वश्वास आददबारे पन्न अन्नवाया रूपमा यसैन्भि 

अध्ययन गररतछ चाह े त्यो अन्शन्िर्हरूको समाजमा होस् अर्वा न्शन्िर्हरूकै समाज होस्। 

लोकवार्ाा मौन्िक रूपमा प्रसाररर् हुतछ, र्र मौन्िक रूपमा प्रसाररर् गररएका पाठहरू माि ै

लोकवार्ाा होइनन्। अतय भौन्र्क  र पराभौन्र्क लोकन्चह्नहरू पन्न लोकवार्ाा नै हुन्।३८ यसप्रकार 

लोकवार्ाालाई आधुन्नक युगमा आएर दईु प्रकारल ेव्याख्या गरेको पाइतछ, एकान्र्र लोकवार्ाालाई 

न्नतदात्मक व्याख्या गद ैअतधन्वश्वास, अन्शन्िर्, असभ्य, प्राचीन रूदढगर् अवधारणान्सर् जोिरे 

हरेरएको छ भन े अकाान्र्र लोकवार्ाालाई सहजरूपमा व्याख्या गद ै सरल, अन्वकृर्, स्वाभान्वक, 

रामीण अन्न प्रकृन्र्न्सर् नन्जकमा रहकेा अवधारणाको रूपमा चचाा गररएको छ।३९ पूवीय र 

पाश्चत्य दवुैन्र्रका न्वन्भन्न न्वद्वान् हरूल े लोकवार्ाालाई न्वन्भन्न व्याख्याद्वारा पररभान्षर् गन े

प्रयास गरेका छन्। यी व्याख्याहरू न्बच धेरैको न्भन्न न्भन्न न्वचार रह ेर्ापन्न एकाध न्वचारहरूल े

लोकवार्ााको पररभाषा समेट्ने प्रयत्न गरेका छन् भन्न सदकतछ।  

ररचािा एम िोरसनले ‘फोकलोर’ र‘ फेकलोर’ बारे पन्न आफ्ना न्वचार प्रस्र्ुर् गरेका छन्। 

उनले‘ फेक’ अर्ाार् झुटो, कृन्िम अन्न बनावटी ‘लोर’ र्र्ा वार्ााहरूको माध्यमद्वारा गररन े

अध्ययनबाट सर्का  रहनुपन े कुराको चचाा गरेका छन्।४० यस्र्ा वार्ाामा सत्य र र्थ्य केही पन्न 

                                                           
३७आचार टेलर, सन् १९६५, फोकलोर एति द स्टुिेतट अफ न्लटरेचर, द स्टिी इन फोकलोर, एलेन िुतिे (सम्पा), 

युनाइटेि स्टेट अमेररका, पृ ३४ 

३८न्ल योटली फ्रान्तसस, सन् १९६५, फोक न्लटरेचर एन ओपरेसनल िेदफनेसन, द स्टिी इन फोकलोर, एलेन िुतिे 

(सम्पा), युनाइटेि स्टेट अमेररका, पृ ११  

३९ररचािा एम िोरसन, सन् १९७८, फोकलोर इन द मोिना वल्िा, पेररस, मोटन पन्ब्लससा, द हग, पृ ११ 

४०ररचािा एम िोरसन, / Dorson, Richard M.: (1963) Current Folklore Theories: Current 

Anthropology, Vol. 4, No. 1 pp. 93 – 112, http: www.jstor.org/journel/ucpress.html. बाट ३ अप्रैल 
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३७ 

दोस्रो अध्याय 

 

हुाँदनैन्। लोकमानसको सहज प्रदक्रयाबाट उत्पन्न लोक प्रकृन्र् अनरुूप ज्ञानहरू कपोलकन्ल्पर् 

कल्पनाभतदा न्भन्न हुतछन्। 

 

२.३ लोकवार्ाा न्वज्ञान   

लोकवार्ाा न्वज्ञान अङ्ग्रेजीको ‘फोकलोररन्स्टक्स’ शब्दको नेपाली रूपातर्र हो। वास्र्वमा 

न्वज्ञान र वैज्ञान्नक अवधारणाहरू पन्न लोकवार्ाान्भि नै सङ्ग्रन्हर् र्र्ा सुरन्िर् रहकेा हुतछन्। 

लोकवार्ााका गभामा न्वन्वध ज्ञान र न्वज्ञानका स्रोर्-सामरीहरू हुतछन्। र्सर्ा लोकमा भएका 

न्वज्ञानको पूवारूप हनेालाई लोकवार्ााको आधार नन्लई हुाँदनै।  

लोकवार्ाालाई युगौ ाँदने्ि साधारण मान्नसले बटुल्द ै ल्याएका अनुभवको न्नन्ध  र अिय 

कोष मान्न सदकतछ। यसै कोषबाट न्वज्ञानले न्वन्भन्न ज्ञानानुशासनहरू न्वकन्सर् गरेर लोकमा 

प्रचार- प्रसार गरेको पाइतछ। यसैले न्वज्ञान आज पन्न लोकवार्ाादने्ि अिुण्ण छैन। आज आएर 

न्वज्ञान भन्नाले न्वन्वध न्नरीिण, परीिण, प्रयोग, र्का  अन्न युन्क्त आददले बुन्नएको कुन ै एउटा 

न्वशेष दकन्समको ज्ञान एवं शास्त्र बुन्झतछ। र्र यसका आधार र स्रोर्हरू पन्हल्याउाँद ै गएमा 

लोकवार्ाासम्म पुग्नै पने हुतछ। यसर्ा लोकमा भएका अनेक ज्ञानबाटै न्वज्ञानको आरम्भ भएको 

न्स्वकाना सदकतछ। ‘लोकवार्ाामा हामी लोकजीवनको त्यस गन्हराइ, उाँचाइ र्र्ा न्वस्र्ार सम्बतधी 

अध्ययन गछछ ाँ, जहााँ लोकका अन्भव्यन्क्तहरूको पन्न न्ववचेन र न्वशे्लषण भएको हुतछ। सार् ैत्यसमा  

भएका जीवतर् र्त्त्वहरूमा साधारण मान्नसहरूको न्वश्वास कसरी बााँचेको हुतछ, त्यसको पन्न 

अध्ययन र न्वशे्लषण लोकवार्ाा न्वज्ञानमा गररएको हुतछ। र्र कन्हले काही ाँ  न्वज्ञानको र्ार्का क युन्क्त 

र न्वचारको धारले लोकजीवनको सार नि पन्न भएको पाइतछ। यस्र्ा कुराहरूदने्ि चालहाँ 

लोकवार्ााका अध्येयर्ाहरू सदवै सावधान रहनु पछा भने्न भनाइ लोकावार्ाान्वद ् हरद्वारीलाल 

शमााको पाइतछ। ४१ 

अकाा ठाउाँ  उनले नै न्र्योड्यलू ए ररबोको न्वचार उद्धरृ् गरेर भनेका छन्, र्का  अर्वा 

वैचाररक प्रदक्रयाका दईुवटा रूप हुतछन्, एउटाले चरे्नाको बौन्द्धकर्ामा प्रन्र्ष्ठान्पर् भएर 

                                                           
४१हरद्वारी लाल शमाा, लोकवार्ाा न्वज्ञान, पवूावर््, पृ ३६ 
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दोस्रो अध्याय 

 

असङ्ग्गन्र्, न्वसङ्ग्गन्र्, न्वरोध आददलाई पर सारी असंददग्ध ज्ञानरान्शलाई बटुल्दछ भने अकााले 

मान्नसको भावनामा जागररर् करुणा, पे्रम, वैरी, स्नेह, समपाण, न्नष्ठा, आस्र्ा आदद भतदा पन्न 

गन्हरा न्वचारसम्म पुग्ने काम गदाछ।४२ यसप्रकार ररबोले मान्नसमा बुन्द्धको र्का  र भावनाको र्का  

दवुै सन्म्मन्लर् भएर काया गछा भनेका छन्। र्सर्ा लोकवार्ाान्वज्ञानमा बुन्द्ध र भावना दवुैको 

समन्तवर् न्वचारद्वारा लोकजीवनको अध्ययन गररएको हुनुपछा भने्न ठान्नतछ। शोधको उपयोन्गर्ा, 

आयामअनुसार र लोकजीवनका न्वन्भन्न र्थ्यहरूको वैज्ञान्नक अध्ययन गद ै लानुपछा। 

लोकवार्ाान्वज्ञानलाई ऐन्र्हान्सक न्वज्ञान पन्न भन्न सदकतछ। ऐन्र्हान्सक भन्नाको कारण के हो भन े

यसले मानवजीवनको अर्ीर् उद्घाटन गने काम गछा। र्र अर्ीर्लाई उद्घाटनगदाा यसले कुन ै

दकन्समको पूवाअनुमान्नर् वस्र्ु अन्न कपोलकन्ल्पर् कल्पनाद्वारा नभएर त्यसलाई न्नगमनात्मक 

प्रणालीद्वारा न्सद्ध गछा जसलाई वैज्ञान्नकर्ाका सार् जााँच्न सदकतछ।४३ यसप्रकार लोकवार्ाा 

न्वज्ञानले मानवजीवनका हरेक पिको अध्ययन र न्वशे्लषण गरेको हुतछ। जोगशे्वर बोहरा लेख्छन्, 

लोकवार्ााको अध्ययनल े हामीलाई हाम्रा पूवाजहरून्सर् भेट गराउाँछ। यसन्भि राष्ट्रकै अमूल्य 

सम्पन्िको भण्िार हुतछ।४४ 

 

२.४ लोकवार्ााको ििे, प्रयोजन र सीमा 

लोकवार्ाा एउटा जीन्वर् र गन्र्शील शास्त्र हो। जनमानसको जीवनशैली जन्र् न्वस्र्रृ् छ 

उन्र् नै लोकवार्ााको न्वस्र्ृन्र् रहकेो दखे्न सदकतछ। लोकवार्ाामा प्रर्म लोकमा बस्ने मान्नसहरूका 

भून्म, दोस्रो उनीहरूका भौन्र्क जीवनशैली, र्से्रो उनीहरूले परम्परागर् रूपमा मातद ैआएका जन-

संस्कृन्र् आदद अध्ययनका मुख्य िेि रहकेो दने्ितछ। लोकवार्ााअतर्गार् लोकलय, लोककौशल, 

लोकऔजार, लोकपररधान, लोकरीन्र् लोकन्वश्वास, लोकआचार, लोकभोजन, लोकगीर्-सङ्ग्गीर्, 

लोकनाच, लोकिेल, लोकअङ्ग्ग, लोकवाणी, सङ्ग्केर् आदद पदाछन्।४५ 
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३९ 

दोस्रो अध्याय 

 

गणशे दि सारस्वर् लोकवार्ााको िेि न्वस्र्ारका बारेमा लेख्छन्, लोकको मानन्सक 

सम्पन्नर्ाअतर्गार् आउन ेन्वश्वास, आचरण, अभ्यास, रीन्र्-ररवाज, कर्ा, गार्ा, गीर् र्र्ा उन्क्त-

सून्क्त आदद सबै लोकवार्ााका न्वषय िेि हुन्। लोकसान्हत्यन्भि मािै सीन्मर् नरहरे मानवशास्त्र, 

समाजशास्त्र, भाषाशास्त्र, इन्र्हास र्र्ा पुरार्त्त्व आददन्सर् पन्न यसको घन्नष्ठ सम्बतध छ।४६ यसैल े

लोकवार्ााको िेि न्नकै न्वस्र्ाररर् दने्ितछ। लोकवार्ाामा मौन्िक परम्पराको बन्लयो भून्मका 

रहकेो हुतछ। यसका लान्ग समुदायले लेख्य रूपमा नभए पन्न कथ्य परम्पराद्वारा त्यस समुदायको 

उनीहरूको अन्स्र्त्व लोकवार्ाान्भि बचाएर रािेको हुतछ। लोकवार्ााको अध्ययनमा समाजका 

पुराना मूल्य, मातयर्ा, न्वन्ध, व्यवहार, भौन्र्क संस्कृन्र्का सामरीहरू सबैको अध्ययन, अनुशीलन 

र सङ्ग्कलन गद ैजानु पने बुन्झतछ। 

 लोकवार्ााको अध्ययन लोक सामरीहरू सम्बतधीको अध्ययन पन्न हो। समाजका 

जनसमुदायमा प्रचन्लर् रीन्र्न्र्न्र्, परम्परा, संस्कृन्र्, न्वश्वास, मौन्िक, श्रव्य, दशृ्य र 

न्चतर्नमूलक अन्भव्यन्क्तसाँग सम्बद्ध समस्र् सामरी र त्यसको अध्ययन नै लोकवार्ााको काया िेि 

हो। लोकवार्ाा यसर्ा समाजदने्ि अलग रहन सकै्तन। यो समाजमै परम्परादने्ि रहाँद ै आएको 

सामान्जक सम्पन्ि पन्न हो। यसको सामान्जक मूल्य महत्त्वपूणा दने्ितछ। लोकवार्ााका न्वन्भन्न 

न्वधा लोककर्ा, लोकगीर्, उिान, र्ुक्का आददमा समाजमा प्रचन्लर् आस्र्ा, न्वश्वास, न्वचार-दशान 

आदद अन्भव्यक्त हुने हुाँदा यसको सामान्जक भून्मका पन्न हुतछ। 

 

२.५ लोकवार्ाा अध्ययनका पद्धन्र् एव ंसम्प्रदाय 

बीसौ ाँ शर्ाब्दीमा आएर लोकवार्ााको अध्ययनमा न्वन्वध पद्धन्र्, प्रदक्रया र प्रवृन्िहरूको 

न्वस्र्ार भएको पाइतछ। न्वन्भन्न न्सद्धातर्, पद्धन्र् र सम्प्रदायका लोकवार्ाान्वद ्हरूल े यसको 

अध्ययन िेिमा नौला नौला दनृ्िकोण र अध्ययन पद्धन्र्हरू प्रन्र्पादन गरेका छन्। र्ी अध्ययन 

पद्धन्र् एवं न्सद्धातर्हरू मध्य ेकेही महत्त्वपूणा पद्धन्र्हरूको चचाा न्नम्नप्रकारले गना सदकतछ। 

 

                                                           
४६नतदलाल कल्ला, न्हतदीका प्रादने्शक लोकसान्हत्यशास्त्र, पूवावर््, पृ २०० 



४० 

दोस्रो अध्याय 

 

२.५.१ वणानात्मक  पद्धन्र् 

लोकवार्ााका अध्ययन पद्धन्र् मध्ये वणानात्मक एउटा हो। यसमा लोकवार्ााको यर्ान्स्र्न्र् 

र यर्ास्र्ानगर् अध्ययन गररतछ। यस पद्धन्र्बाट लोकवार्ााका न्वन्भन्न न्वधाको वर्ामान न्स्र्न्र् 

अध्ययन गररने हुाँदा यसलाई समकान्लक पद्धन्र् पन्न भने्न गररतछ। यस पद्धन्र्मा िेिकाया गरी 

लोकवार्ाान्वषयक सामरी सङ्ग्कलन गरेर त्यसको वगीकरण र न्वशे्लषण एउटै सीमा र स्र्ानमा रही 

गररतछ र समस्यालाई स्पि रूपमा पररभान्षर् गरी समाधान िोन्जतछ। यसैले यस पद्धन्र्लाई 

लोकवार्ााको िेिकाया पन्न भने्न गररतछ।  

वणानात्मक एवं ऐन्र्हान्सक पद्धन्र्मा लोकवार्ााको न्वगर्का ऐन्र्हान्सक पि र घटनाका 

आधारमा न्वशे्लषण र न्वषयलाई दईु समय सीमामा रािी क्रन्मक न्वकासको अध्ययन गररतछ। यस 

पद्धन्र्लाई कालक्रन्मक वा बहुकान्लक अध्ययन पन्न भन्नतछ।४७ लोकवार्ााको अध्ययनको 

आरम्भमा न्वद्वान् हरूले ऐन्र्हान्सक पिलाई नै जोि ददएका न्र्ए। रुसमा यसको अध्ययन 

नृवजै्ञान्नकर्ावादन्सर् सम्बन्तधर् गरी न्ब ए न्मलरल े (सन ् १८४८-१९१३) अध्ययन गरेको 

पाइतछ४८ भने यसैबाट ऐन्र्हान्सक सम्प्रदायको जतम भएको दने्ितछ। 

आजको न्स्र्न्र्लाई न्हजोको अवशेषका रूपमा हने े अवशेषवादीहरूले र आजको 

स्वरूपलाई न्हजोकै न्वकासका रूपमा न्लन े न्वकासवादीहरूले पन्न लोकवार्ाालाई ऐन्र्हान्सक 

सतदभाबाट नै हरेेको पाइतछ। यसप्रकार वणानात्मक एवं ऐन्र्हान्सक पद्धन्र् लोकवार्ाा अध्ययनको 

एउटा न्वशेष र पन्हलो दकन्समको पद्धन्र् दने्ितछ। लोकमा भएका धेरै पुराना र्थ्यहरू कहााँ, 

कन्हले, दकन र कसरी परम्परामा अन्स्र्त्वमान भएर बााँचेका  छन् त्यसको वणानात्मक अध्ययन 

पन्न यसै पद्धन्र्द्वारा गररतछ। 

 

 

 

                                                           
४७र्ेजप्रसाद श्रेष्ठ, न्व सं, २०६७, लोकवार्ाा र लोकसान्हत्य : एक छोटो चचाा, प्रज्ञा,  पृ १०४ 

४८सत्येतर, सन् २००६, लोक सान्हत्य न्वज्ञान, जोधपुर,राजस्र्ानी रतर्ागर, दो सं, पृ ९३ 



४१ 

दोस्रो अध्याय 

 

२.५.२ र्लुनात्मक पद्धन्र् 

र्ुलनात्मक पद्धन्र्लाई अन्घ बढाउने काम  न्रम दाजभुाइले सन ् १८१२ न्र्र गरेका 

न्र्ए।४९  पन्छ आएर एतटी आन े र न्स्टर् र्म्पसनले यसलाई अझ ब्यापक बनाएर लगेको र्ाहा 

पाइतछ। यसमा युरोपेली दशेका लोककर्ाहरूको सङ्ग्कलन गरी र्ुलनात्मक पद्धन्र्द्वारा अध्ययन 

गरेको पाइतछ।५० यस पद्धन्र्मा लोकवार्ााका कुनै एउटा न्वषयको न्वधा, प्रकार, रूप, धारा र 

प्रवृन्िबारे र्ुलनात्मक अध्ययन गररतछ।  

एउटै जान्र्का भाषाको लोकवार्ााका न्भन्न न्वधा, रूप वा प्रकारको अध्ययनन्सर्ै अतय 

जान्र् वा भाषाको र्ुलनात्मक अध्ययन  र न्वशे्लषण पन्न यस पद्धन्र्अतर्गार् गररतछ।  यसबाट 

लोकवार्ााको वास्र्न्वक र्थ्य पिो लगाउन र वस्र्ुगर् न्नष्कषा पन्हल्याउन सघाउ पुग्छ। त्यसैल े

ऐन्र्हान्सक-भौगोन्लक पद्धन्र्को मुख्य आधार र्ुलनात्मक पद्धन्र् नै हो भने्न कुरो ररचािा एम 

िोरसनले बर्ाएको पाइतछ।५१ यसले इन्र्हासको पुनसंरचना गना सघाउ पुऱ्याउाँछ। लोककर्ाको 

मौन्िक परम्पराबाट कुन ैएउटा जान्र्को इन्र्हास, रीन्र् परम्पराको उत्पन्ि, लोकगार्ाको जरटल 

संरचना आददका आधारमा र्ुलना गरेर ऐन्र्हान्सक र्थ्यन्सर्ै लोकवार्ााको अध्ययन यस पद्धन्र्मा 

गररतछ। 

 

२.५.३ परुाकर्ात्मक पद्धन्र् 

पुराकर्ात्मक पद्धन्र्को चचाा जमानीका दईु दाजभुाइ जेकोब न्रम र न्वलहले्म न्रम, 

म्याक्समुलर, न्र्योिर बेतफे आददले गरेका छन्। न्रम दाजुभाइले लोककर्ाको पन्हलो व्यवन्स्र्र् 

                                                           
४९ररचािा एम िोरसन, / Richard M Dorson: (1963) Current Folklore Theories: Current 

Anthropology, Vol. 4, No. 1 pp. 93 – 112, http: www.jstor.org/journel/ucpress.html. बाट ३ अप्रैल 

२०१३ 

५०ररचािा एम िोरसन, / Richard M Dorson: (1963) Current Folklore Theories: Current 

Anthropology, Vol. 4, No. 1 pp. 93 – 112, http: www.jstor.org/journel/ucpress.html. बाट ३ अप्रैल 

२०१३ 

५१ररचािा एम िोरसन / Richard M Dorson: (1963) Current Folklore Theories: Current 

Anthropology, Vol. 4, No. 1 pp. 93 – 112, http: www.jstor.org/journel/ucpress.html. बाट ३ अप्रैल 

२०१३ 

http://www.jstor.org/journel/ucpress.html
http://www.jstor.org/journel/ucpress.html
http://www.jstor.org/journel/ucpress.html


४२ 

दोस्रो अध्याय 

 

सङ्ग्कलन र अध्ययन गरेका न्र्ए। सन ्१८३५ मा जेकोब न्रमले जमान न्मर्ोलजी पुस्र्क प्रकान्शर् 

गरेका न्र्ए। यसैका आधारमा उनीहरूलाई लोकवार्ाा अध्ययनका जनक पन्न भन्नतछ। जकेोब 

न्रमल ेम्याक्समुलरबाट प्रभान्वर् भई न्रसेली र संस्कृर् न्मर्कहरूको र्ुलना पन्न गरेका न्र्ए।५२ 

लोककर्ाहरू पौरान्णक कर्ाका अवशेष हुन्, कर्ालाई बुझ्न पौरान्णक कर्ाहरूको 

अध्ययन गनुा आवश्यक छ भने्न न्नष्कषा न्नकाल्द ैन्यनीहरूले पुराकर्ामूलक पद्धन्र्को न्वकास गरे। 

संस्कृर्का ज्ञार्ा अकाा जमान न्वद्वान् म्याक्समुलरले पुराणहरूको न्नमााण कसरी भयो भने्न बारेमा 

आफ्नो अवधारणा ददएर पुराणहरूको जतम र न्वकासको न्सद्धातर् प्रन्र्पादन गरेका न्र्ए। उनको 

धारणाअनुसार सूयाको असाधारण शन्क्तवाट प्रभान्वर् भएर मान्नसल े दवेदवेीको कल्पनाद्वारा 

पौरान्णक कर्ाहरू रचेका हुन्। यही सूयाको आधारमा न्नमााण भएको उनको न्सद्धातर्लाई 

सौयान्सद्धातर् भन्नतछ। अकाा न्वद्वान् स्कवाजाले हुरीको  प्रचण्ि वेग र असाधारण शन्क्तलाई 

मान्नसले दवेर्ा मानरे त्यसैबाट पुराकर्ाहरूको रचना भएको हो भने्न धारणा प्रस्र्ुर् गरेका न्र्ए।  

न्र्योिर बेतफेले पन्न संस्कृन्र्को अध्ययन गरेर लोकवार्ाामा प्रसारन्सद्धातर् प्रन्र्पादन गरे। उनल े

सन् १८५९ मा जमान भाषामा पिर्तिको अनुवाद गरी प्रकान्शर् गराएका न्र्ए।५३ उनी यस्र्ा 

कर्ाहरू एक स्र्ानबाट अरू स्र्ान सद ै जाने कुरामा न्वश्वास गछान्। उनले पिर्तिको अध्ययन 

गरेर र्ी कर्ाहरू अतय दशेहरूमा कसरी र कन्हले सरे भने्न कुरा स्पि पारे। प्रसारवाद उनको यस 

न्सद्धातर्लाई धेरै न्वद्वान् हरूले समर्ान गरे पन्न उनकै न्शष्य जोसेफ बेन्ियरले न्वरोध गरेका न्र्ए। 

बेन्ियरअनुसार र्ी कर्ाहरू त्यस्र्ै भए पन्न बान्हरबाट रहण गररएका होइनन्। 

 

२.५.४ मानवशास्त्रीय पद्धन्र् 

 मानवशास्त्रीय पद्धन्र्ले प्रसारवादी न्सद्धातर्को िण्िन गरेको छ। कुनै पन्न दशेका 

सांस्कृन्र्क मूल्य र मातयर्ाको दनृ्िबाट अध्ययन गनुा मानवशास्त्रीय पद्धन्र् हो। यस न्सद्धातर्को 

न्वकासमा बेलायर्का छ जना लोकवार्ाान्वद ्हरूको योगदान रहकेो छ। उनीहरू मध्ये हटाल्यातिल े

लोकवार्ााका दक्रयाकलापको संवद्धान गद ै आगमनात्मक पद्धन्र्को न्वकास गरेको दने्ितछ। उनले 

                                                           
५२बी बी कुमार, सन् १९९३, फोकलोर एति फोकलोर मोरटफ, तयु ददल्ली, ओम सतस पन्ब्लकेसन, पृ ३१ 

५३बी बी कुमार, फोकलोर एति फोकलोर मोरटफ, पूवावर््, पृ ३३ 
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कर्ा सनुाउन े न्वश्वव्यापी प्रचलनमा मानव मनले सबैन्र्र एउटै दकन्समले काम गछा भने्न न्वचार 

प्रस्र्ुर् गरे। कर्ाहरूलाई अवशेषका रूपमा ललाँदा उनल ेके पन्न बर्ाए भने आजका कर्ा प्राचीन 

कालका शास्त्रीय पुराणका कर्ा होइनन्, र्र कर्ाहरू त्यस्र्ा सामरी पन्न हुन ् जसबाट प्राचीन 

पौरान्णक कर्ाहरू आएका हुन्। अवशेषको धारणालाई न्लएर हटाल्यातिले लोककर्ाको गन्हरो 

अध्ययन गरे।५४ उनीहरूका समूहद्वारा प्रन्र्पाददर् लोकवार्ााको अध्ययनमा मानवशास्त्रीय 

पद्धन्र्को योगदान महत्त्वपूणा न्र्यो।  

त्यसै गरी बेलायर्का न्वद्वान् इ बी टेलरले बेतफेको प्रसारवादी पद्धन्र्को आलोचना गद ै

लोकवार्ाा वा लोकसान्हत्यको अध्ययनको मानवशास्त्रीय अवधारणामा पदार्ाात्मवादलाई 

सफलर्ापूवाक प्रस्र्ुर् गरे। उनीअनुसार सबै मान्नसहरूको उत्पन्ि र न्वकासक्रममा उनीहरू 

जङ्ग्गलीपना, बबारर्ा र पाशन्वक पररन्स्र्न्र्को एउटै बाटो लहाँिरे सभ्यर्ान्र्र लन्म्कएका 

हुतछन्।५५ मानवशास्त्रीय पद्धन्र्मा फे्रजरको टुनावाद र मानवशास्त्री मने्लनोभ्स्कीको प्रकायावाद 

पन्न महत्त्वपूणा छन्। यस पद्धन्र्को न्वकासमा एत्य ुल्याङ्ग्ग, फ्रातज बोआसजस्र्ा न्वद्वान् को पन्न 

महत्त्वपूणा योगदान रहकेो छ। फे्रजरले लोकवार्ााको अध्ययनमा मान्नसको मनोन्वज्ञानलाई भतदा 

टुनावादी अवधारणालाई धेर महत्त्व ददएका छन्। 

 

२.५.५ ऐन्र्हान्सक-भौगोन्लक पद्धन्र् 

ऐन्र्हान्सक-भौगोन्लक पद्धन्र्का प्रवर्ाकहरू दफनल्याण्िका जनु्लयस क्रोह्न अन्न 

िनेमाकाका सी िब्ल्य ुभोन न्सतिोब र एनले ओन्लन्वक हुन्। जनु्लयस क्रोह्नका छोरा काला क्रोह्नल े

यस पद्धन्र्लाई अझ अगान्ि बढाएको पाइतछ। उनीहरूले नै अतर्राान्ष्ट्रय स्र्रमा लोकवार्ााको 

संवद्धान गना पन्न योगदान पुऱ्याएका न्र्ए।  

यस पद्धन्र्ले लोकवार्ााका भौगोन्लक रूपहरूको अध्ययन गरेर न्र्नका आधारमा 

ऐन्र्हान्सक न्वकास-प्रदक्रयाको अध्ययन न्वशे्लषण गना सदकतछ भने्न मातयर्ा न्वकास गरेको पाइतछ। 

र्र यसका केही सीमाहरू पन्न छन्। यस पद्धन्र्मा लोककर्ा, लोकगार्ा र छतदका सूिबद्ध 

                                                           
५४र्ेजप्रसाद श्रेष्ठ, न्व सं २०६७, लोकवार्ाा र लोकसान्हत्य : एक छोटो चचाा, प्रज्ञा, पूवावर््, पृ १०४ 

५५बी बी कुमार, फोकलोर एति फोकलोर मोरटफ, पूवावर््, पृ ३२ 
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पहलेीहरू र्र्ा उिानहरूको बढी प्रयोग र आद्य रूप वा आधारभूर् रूप सापेि न्वषय भएकाले यो 

पररकल्पना जस्र्ै हो भने्न सीमाहरू दिेा पछान्।  

यही पद्धन्र्लाई दफनल्यातिका एतटी आनेल े र्ुलनात्मक पद्धन्र्बाट अगान्ि बढाए। 

उनीहरूल ेलोककर्ाको सङ्ग्कलन गरेर त्यसमा भएका मन्सना-मन्सना आद्य रूपको पन्न न्वभाजन 

गरेर हरेेका छन्।५६ 

आनेको यस पद्धन्र्लाई अमेररकाली न्वद्वान् न्स्टर् र्म्पसनले पन्न प्रयोग गरेर उन्नर् 

गरेकाले यसलाई आन-ेर्म्पसन पद्धन्र् पन्न भन्नतछ। एतटी आनेले लोककर्ाका प्रकारका न्वषयमा 

काया गद ै कर्ाको आद्य रूपलाई आधार मानी कर्ाप्रकार शब्दको प्रयोग गरी यसको वगीकरण 

गरेका न्र्ए। उनले लोककर्ा, आख्यान, लोकगीर्, लोकसङ्ग्गीर्मा पटक-पटक दोहोररने र्त्त्वका 

रूपबाट अन्भप्रायहरूको पन्न महत्त्व दसााएका छन्। 

 

२.५.६  मनोवजै्ञान्नक पद्धन्र् 

लोकवार्ाामा लोकका मनोन्वम्बको पन्न अध्ययन गररतछ। यस पद्धन्र्लाई 

मनोन्वशे्लषणात्मक पद्धन्र् भन्नतछ। यसका मूल प्रवर्ाक मनोन्वशे्लषक न्सग्मति फ्रायि हुन्। उनल े

लोकवार्ााको अध्ययनमा पन्न दन्मर् कामवासनाको महत्त्वपूणा भून्मका रहतछ भने्न धारणा अन्घ 

सारेका छन्। फ्रायिले चेर्न, अधाचेर्न र अचेर्न गरी मनका र्ीनवटा स्र्र अन्न इदम्, अहम् र 

पराहम्  गरी र्ीनवटा अवस्र्ाबारे चचाा गरेका  छन्।  

पुराकर्ाहरूमा सामून्हक अचेर्नको अन्भव्यन्क्त आद्य रूपमा प्रकट हुतछ भने्न उनको 

धारणा छ। त्यसपन्छ मनोवैज्ञान्नक पद्धन्र्लाई आफ्नै र्ररकाले अगान्ि बढाउने काम न्वल्हमे बुतट, 

इररक फ्रोम, गसान लगेम्यान आदद लोकवार्ाान्वद ्हरूल े गरेको पाइतछ।५७ उनीहरूले लोककर्ा, 

न्मर् अन्न सपनाका न्वन्भन्न सतदभाबाट लोकमनोन्वम्बबारे मनोन्वशे्लषणात्मक अध्ययन-न्वशे्लषण 

गरेको पाइतछ। लोकवार्ाामा मनोवैज्ञान्नक पद्धन्र्बारे लोकवार्ाान्वद ्हरूमा मर्-मर्ातर्रहरू रह े

                                                           
५६बी बी कुमार, फोकलोर एति फोकलोर मोरटफ, पूवावर््, पृ ३३ 

५७बी बी कुमार, फोकलोर एति फोकलोर मोरटफ, पूवावर््, पृ ३५ 
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र्ापन्न यसको अध्ययनन्बना मानवीय लोकको न्वशे्लषण नै गना सदकाँ दनै। न्सग्मण्ि फ्रायिले 

लोककर्ा, न्मर्क, दतत्यकर्ाको पन्न मनोन्वशे्लषणात्मक अध्ययन गना सदकने चचाा गरेका छन्।  

 

२.५.७ सरंचनावादी  पद्धन्र् 

लोकवार्ााको सरंचनाको आधारमा गररने अध्ययन पद्धन्र्लाई सरंचनावादी पद्धन्र् 

भन्नतछ। यो एउटा नवीन पद्धन्र् पन्न हो। यस पद्धन्र्लाई अन्घ बढाउने दईु न्वद्वान् हरू हुन् – 

भ्लाददन्मर जे प्रप अन्न क्लि लेन्भस्त्रास। 

रन्सयाली न्वद्वान ्भ्लाददन्मर प्रपले लोकवार्ााको रूपर्त्त्वमान्र् न्वशेष जोर ददएका छन्। 

प्रपअनुसार लोककर्ाको रूपर्ान्त्त्वक न्वशे्लषण भनेको यसका घटकहरू र यी घटकहरूको एक 

अकाासाँग र सम्पूणासाँग सम्बतध दिेाउनु हो। घटकहरू र्ी प्रकायाहरू हुन् जो चल-चररिहरूका अचल 

काया हुन् जसको न्वशेष भून्मका कर्ानकको न्वकासमा हुतछ। उनले प्रकायालाई आधारभूर् एकाइका 

रूपमा मानेर रन्सयाली लोककर्ाहरूको न्वशे्लषण गरे। यसका सार्ै लोककर्ाका एकर्ीसवटा 

प्रकायाहरू न्नधाारण गरेर सबै िाले कर्ाहरूको न्वशे्लषण गना सदकने न्वचार पन्न व्यक्त गरे। प्रपले 

सन् १९२८ मा लेिेको लोककर्ासम्बतधी पुस्र्क मफोलजी अफ द फोकटेल अङ्ग्रेजीमा सन ्

१९६८मा प्रकान्शर् भएको पाइतछ।५८ पन्छ गएर अमेररकाली एलेन िुतिलेे  उनको न्सद्धातर्मा 

केही पररवर्ान गरे । यसर्ा यस पद्धन्र्लाई प्रपलेी – िुतिलेी पद्धन्र् पन्न रहन गयो। प्रपको यस 

पद्धन्र्को नाउाँ  रूपवादी सरंचनावादी पद्धन्र् पन्न भन्नतछ। अकाा संरचनावादी प्रवर्ाक क्लि 

लेभीस्त्रस हुन्। उनल ेआफ्नो पुस्र्क स्ट्रक्चरल एतरोपोलोजीमा नार्ागोर्ा, शास्त्रीय न्वन्धन्वधान, 

अपररष्कृर् मन्स्र्ष्कजस्र्ा र्त्त्वको आधार न्लएर न्मर्कहरूको अध्ययन गरेका छन्। उनल े

न्मर्कका ससाना घटकलाई ‘न्मर्ेम’ भनेका छन् र उनी न्मर्को संरचना भनु्न न ै ‘न्मर्मे’ का 

समूहका न्बचको सम्बतध हो भने्न मातयर्ा राख्दछन्।५९ यस पद्धन्र्लाई फ्रातसका न्वद्वान् क्लि 

ब्रेमोिले पन्न लोककर्ाहरूको न्वशे्लषणका लान्ग अाँगालेको र्ाहा पाइतछ। 

                                                           
५८जेन हरेोल्ि बुतभेति, सन् १९७६, फोकलोर अ स्टिी एति ररसचा गाइि, तयू योका , सेतट मार्टान प्रेस, पृ ५३ 

५९टेरेतस हक्स, सन् २००९, स्ट्रक्चरन्लज्म एति सने्मयोरटक्स, तयूयोका , रूटलेज, टेलर एति फ्रान्तसस रुप,  

भारर्ीय मुरण, पृ ३३ 



४६ 

दोस्रो अध्याय 

 

२.५.८  माक्सावादी न्चतर्न पद्धन्र् 

लोकवार्ाामा माक्सावादी न्चतर्न पन्न एउटा महत्त्वपूणा अध्ययन पद्धन्र् मान्नतछ। वीसौ ाँ 

शर्ाब्दीको सुरुमा रुस र अतय दशेमा साम्यवादी शासन स्र्ान्पर् भएपन्छ माक्सा र एङ्ग्गेल्सको 

न्चतर्नको प्रभाव बढ्द ै गएको पाइतछ। द्वतद्वात्मक भौन्र्कवाद र्र्ा राजनैन्र्क अर्ाव्यवस्र्ा 

माक्सावादी न्चतर्नको प्रमुि आधार मान्नतछ।  

लोकवार्ाामा लोककै सान्हत्य भएकाल े यसलाई जनसान्हत्य भन्न रुचाउन े न्वद्वान् हरूल े

माक्सावादी पद्धन्र् अाँगालेको पाइतछ। जमान न्वद्वान् हतेस नोमनेले लोकवार्ाालाई श्रमजीवीहरूको 

न्सजानात्मक अन्भव्यन्क्त हो भनेका छन्।६० त्यसैले माक्सावादी दनृ्िले लोक वा जनपिीय न्चतर्नका 

आधारमा लोकवार्ााको अध्ययन गररएको पाइतछ। र्र न्वन्भन्न दशेमा लोकवार्ाा र लोकसान्हत्यको 

अध्ययनमा माक्सावादी दनृ्िकोणलाई फरक फरक दकन्समले प्रयोग गररएको छ।  

अकाा न्वद्वान् वाई एम सोकोलोभ र भसे्लोभ्स्की न्मलरले पन्न श्रमजीवीहरूका लोकगार्ा र 

लोककाव्यलाई न ै लोकवार्ाा भन्न रूचाएका छन्।६१ यन्र् हुाँदा हुाँद ै पन्न जमानी र अमेररकाली 

लोकवार्ाान्वद ्हरूमा पन्न माक्सावादी न्चतर्नले ठुलै प्रभाव पारेको छ। जमानीका फ्र्याङ्ग्क फुटा 

सम्प्रदायका न्चतर्कहरूले माक्सावादी न्चतर्नद्वारा लोकवार्ााको अध्ययन, न्वशे्लषणमा पुऱ्याएको 

योगदान महत्त्वपूणा छ। 

 

२.५.९  सतदभावादी - सम्पादनमलूक पद्धन्र् 

लोकवार्ाामा समाज, भाषा र संस्कृन्र्का सतदभामा अध्ययन गररन ेपरम्परा पन्हलेदने्ि नै 

न्वकन्सर् हुाँद ै आएको पाइतछ। यसरी यी जम्मै न्वषयको सातदर्भाकर्ाका आधारमा यसलाई 

सातदर्भाक लोकवार्ाान्वज्ञान भन्नएको पाइतछ। अमेररकाका प्रन्सद्ध समाज भाषावैज्ञान्नक र्र्ा 

                                                           
६०ररचािा एम िोरसन, / Richard M Dorson: (1963) Current Folklore Theories: Current 

Anthropology, Vol. 4, No. 1 pp. 93 – 112, http: www.jstor.org/journel/ucpress.html. बाट ३ अप्रैल 

२०१३ 

६१ररचािा एम िोरसन, / Richard M Dorson: (1963) Current Folklore Theories: Current 

Anthropology, Vol. 4, No. 1 pp. 93 – 112, http: www.jstor.org/journel/ucpress.html. बाट ३ अप्रैल 

२०१३ 
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लोकवार्ाान्वद ् िले हाइम्सको वाणीको जान्र्र्त्त्व अर्ाार्् ‘एथ्नोरादफक अफ् न्स्पदकङ’ सन् 

१९६२ले भाषा, सान्हत्य, संस्कृन्र् र लोकवार्ााका ििेलाई समेर् प्रभान्वर् पाऱ्यो।६२ यस्र्ा 

अवधारणाको न्वकासमा जे एल अन्स्टन, जोन सला, राइस, िले हाइतस, बाउम्यान, लाउरी होतको 

आददको प्रमुि योगदान रहकेो दने्ितछ।६३ बेलायर्ी न्वद्वान् अन्स्टनले काया-सम्पादन हुनका न्नन्म्र् 

सम्पादनमूलक दक्रयाको प्रयोग हुनु पदाछ भने्न न्वचार राख्द ै काया-सम्पादनकारी दक्रयाकलापको 

अवधारणा अन्घ सारेर सम्पादनमूलक पद्धन्र्को प्रन्र्पादन गरे। अन्स्टनका चेला जोन सलाले यसको 

व्याख्या गरेर अझ अन्घ बढाएका न्र्ए। सलाले दक्रयाको अर्ा, वक्ताको अन्भप्राय र श्रोर्ामा पने 

प्रभावका आधारमा पााँच प्रकारमा वाक् दक्रयाको न्वभाजन गरेर अध्ययन गरेका न्र्ए। यसरी न ै

राइसले सहकायाात्मक न्सद्धातर् अन्घ सारे। ररचिा बाउम्यानल ेलोकसान्हत्य सिार हो र भान्षक 

कला पन्न हो भतद ै लोकवार्ााको अध्ययन गदाा सम्पादनलाई बढी जोि ददएका छन्। लाउरी 

होतकोले पन्न सतदभावादी पद्धन्र्कै आधारमा परम्परा र पररन्स्र्न्र्को पद्धन्र् अन्घ सारेका छन। 

 

२.६ लोकवार्ाा र यसको वगीकरण 

लोकवार्ााको सङ्ग्कलन, सूचीकरण र वगीकरण गने काम बीसौ ाँ शर्ाब्दीमा 

अन्भलेिालयहरूको स्र्ापना भएदने्ि यर्ा भएको हो। त्यस्र्ा अन्भलेिालयहरूमा लोकवार्ााका 

पाठहरू, सतदभा सामरीहरू, लोक सम्पदा आददको सङ्ग्कलन भएको पाइतछ। लोकवार्ााको 

पररभाषाले समेट्ने सामरीको सङ्ग्कलन, सूचीकरण, व्यवस्र्ापन र वगीकरण गनुा उन्र् सहज 

दलेिाँदनै। दकनभने लोकवार्ााको सामरी सङ्ग्कलनमा नयााँ नयााँ न्वधाहरूको िोज, अध्ययन र 

अतवेषणहरू समान्वि भइरहकेा छन्। लोकवार्ााको वगीकरणका धरैे आधारहरू हुन सक्छन्। 

न्र्नीहरू मध्ये धेरैले रूप वा आकार, प्रकाया, उद्दशे्य अन्न लिण आददका आधारमा लोकवार्ााको 

वगीकरण गरेको पाइतछ।६४ 

                                                           
६२चूिामन्ण बतधु, न्व सं २०५८, नेपाली लोकसान्हत्य, काठमािौं, एकर्ा बुक हाउस, पन्हलो संस्करण, पृ ५४ 

६३र्ेजप्रसाद श्रेष्ठ, लोकवार्ाा र लोकसान्हत्य ; एक छोटो चचाा, प्रज्ञा, पूवावर््, प ृ१०५ 

६४हरद्वारी लाल शमाा, लोकवार्ाा न्वज्ञान, पूवावर््, पृ ७६ 



४८ 

दोस्रो अध्याय 

 

लोकवार्ााको वगीकरण गरराँदा लोकजीवनका असङ्ग्ख्य अन्भव्यन्क्तहरूमा पाइन े

लोकमानसका न्वन्वध भाव-भङ्ग्गीमा ध्यान ददएर गररनुपछा। यसमा लोकजीवनको जीवतर्र्ा 

त्यसका अद्यर्न उपयोन्गर्ा, सार्ाकर्ा, शन्क्त एवं संवद्धर्ा आददप्रन्र् ध्यान ददनुपन ेहुतछ। यसका 

सार्ै वगीकरण वैज्ञान्नक उपयोन्गर्ा र उपादयेर्ालाई पन्न बुझेर गनुापछा। लोकवार्ाामा न्वन्भन्न 

दशेमा भएका नयााँ नयााँ अनसुतधानहरूले गदाा केही न केही नयााँ सामरीहरू पिो लागेका  हुतछन् र 

र्ी सामरीहरू र्ुलनात्मक अध्ययनका लान्ग उन्िकै उपयोगी पन्न हुतछन्। यसैल े लोकवार्ााको 

सामरी यन्र् हो र यसको वगीकरण यन्र् नै हुतछ भनेर र्ोक लगाउन सदकाँ दनै। धरैे 

लोकवार्ाान्वद ्हरूले अध्ययन सुन्वधाका न्नन्म्र् लोकवार्ााको वगीकरण गने प्रयास गरेको पाइतछ।  

भारर्ीय लोकवार्ाान्वद ्न्िलोचन पाण्ियेले लोकवार्ाालाई न्नम्न प्रकारले वगीकरण गरेका छन६्५ 

१. लोकसान्हत्य – १. लोकगीर्, २. लोककर्ा, ३. लोकगार्ा, ४. धमागार्ा, ६. अवदान, ७. 

लोकनाटक। 

२. लोकाचार वा रीन्र् ररवाज – १. जतम संस्कारसम्बतधी रीन्र्, २. धार्माक परम्परा, ३. 

साइनो सम्बतध र्र्ा नार्ागोर्ा, ४. चािपवा, जुलुस, मेला उत्सव, ५. आचार-न्वचार 

सम्बतधी न्नयम, ६. मृत्यु संस्कार । 

३. लोकन्वश्वास एव ंमातयर्ा – १. शास्त्रोक्त न्वश्वास, मति, जप, र्प, स्र्ुन्र्, २. लौदकक 

न्वश्वास, जाद,ु टुना, झारफुक, शकुन, अपशकुनसम्बतधी धारणा, अतधन्वश्वास। 

४. लोककला – १. लोक नृत्य, २. लोक सङ्ग्गीर्, ३. लोकन्चि, ४. लोकन्शल्प (वास्र्ुकला, 

हार्-हन्र्यार बनाउने कला वा न्सप), ५ लोक व्यवसाय । 

५. लोक क्रीिा एव ंमनोरञ्जन – १.बाल - बान्लकाहरूका िेलकुद, २. बालगीर्, ३. अतय 

िेल। 

६. लोकभाषा – १. लोक शब्दावली, २. लोकोन्क्त, उिान, र्ुक्का, वाग्धारा, २. लोक 

जीवनका सनू्क्त, उन्क्तहरू । 

७. अतय गौण न्वषय – १. लोक प्रर्ीक, २. लोकज्ञान, ३. लोकन्वचार, ४. लोक 

औषधीसम्बतधी ज्ञान, ५. लोक उपचार। 

                                                           
६५नतदलाल कल्ला, न्हतदीका प्रादने्शक लोकसान्हत्यशास्त्र, पूवावर््, पृ २०२ 



४९ 

दोस्रो अध्याय 

 

 अमेररकाली लोकवार्ाान्वद ्ररचािा एम िोरसनले उनको पुस्र्क फोकलोर एति फोकलाइफ 

एन इतट्रोिक्सनमा न्नम्न प्रकारको वगीकरण हुने कुरा उल्लेि गरेका छन् ६६ 

१. मौन्िक परम्परा – लोक सान्हत्य, लोकगीर्, लोकगार्ा, लोककन्वर्ा, लोककर्ा, 

उिान, र्ुक्का, पहलेी, लल्लोरी, लोकभाषा, लोकमति प्रार्ानाहरू। 

२. भौन्र्क ससं्कृन्र् – लोकन्सप, लोकप्रन्वन्ध र्र्ा न्र्नका आधारमा बनेका िाद्यपदार्ा, 

वास्र्ुकला, लुगालिा, गरगहना, भााँिाकुाँ िा, औजार, घरका सामान, कला-कौशलका 

सामरी आदद। 

३. लोक रीन्र् – रीन्र्न्र्न्र्, लोकन्वश्वास, लोकव्यवहार, लोकमूल्य मातयर्ा, सामान्जक 

संस्कार, प्रर्ाहरू, धार्माक सम्प्रदाय आदद। 

४. काया सम्पादनमलूक – लोकनाच, लोकनाटक, लोकगीर् आदद। 

 

अकाा लोकवार्ाान्वद ्सर जजा लरेतस गोम्जे (सन् १८५३-१९६०) ले आफ्नो पुस्र्क द ह्याति 

बकु अफ् फोकलोरमा पन्न लोकवार्ााको वगीकरण गदाा यसलाई चारवटा मूल प्रकारमा  दिेाएको 

र्ाहा लाग्छ,६७ 

१ पाराम्पररक आख्यान – लोककर्ा, लोकगार्ा, लोकगीर्, दतत्यकर्ा, परीकर्ा आदद। 

२ पाराम्पररक रीन्र् – स्र्ान्नकरीन्र्, चािपवा, िेलकुद, भेषभूषा, पाराम्पररक पवा 

आदद। 

३ लोकन्वश्वास – टुनामतर्र, बोक्सीकला, ज्योन्र्ष, अतधन्वश्वास, मोहनी, लोकजीवन। 

४ लोकबोली – प्रचन्लर् उन्क्त - सून्क्त, उिान, र्ुक्का, स्र्ान्नक नाम, प्रहने्लका आदद। 

यसरी न ैनेपालीमा लोकवार्ाान्वज्ञान र लोकसान्हत्य नामक पुस्र्कमा मोहनराज शमाा अन्न 

िगतेरप्रसाद लइुाँटेलल ेलोकवार्ाालाई मूलर्: र्ीन चरणमा वगीकृर् गरेका छन्,६८ 

                                                           
६६ररचािा एम िोरसन (सम्पा), सन् १९७२, फोकलोर एति फोकलाइफ एन इतट्रोिक्सन, यु एस ए, द यनु्नभर्साटी अफ् 

न्सकागो, पृ २-५ 

६७बी बी, कुमार, सन् १९९३, फोकलोर एति फोकलोर मोरटफ, पूवावर््, प्र सं, पृ २. 

६८मोहनराज शमाा र अतय न्व सं २०६४, लोकवार्ाान्वज्ञान र लोकसान्हत्य, काठमािौ, न्वद्यार्ी प्रकाशन, पृ ५. 



५० 

दोस्रो अध्याय 

 

१. मौन्िक-श्रव्य लोकवार्ाा  

क) लोकसान्हत्य  

१. स्र्ूल न्वधा – लोककन्वर्ा, लोकगीर्, लोकगार्ा, लोककर्ा, लोकनाटक 

२. सूक्ष्म न्वधा – गाउाँिाने कर्ा, उिान, टुक्का, मति। 

ि)  लोकसङ्ग्गीर् – गीर्, लोकभाका, लोकलय। 

२. दशृ्य लोकवार्ाा – लोककला, लोकन्शल्प, लोकभेषभूषा, लोकआभूषण, लोकनृत्य, 

लोकअनुष्ठान। 

३. न्चतर्नमलूक लोकवार्ाा – लोकन्वश्वास, लोकप्रर्ा, लोकोपचार, लोकयुन्क्त आदद। 

मान्र्का न्वन्भन्न वगीकरणका आधारहरू एकअकाामा न्भन्न दने्िए र्ापन्न केही वगीकरण 

एकअकाामा  न्मल्ने दकन्समका पन्न छन्। वर्ामान समयमा लोकवार्ााको अध्ययन अझ व्यापक र 

न्वस्र्ृर् बतद ैगएको छ। लोकवार्ााले समेट्ने गरेका न्वन्भन्न न्वधागर् भेद र उपभेदबारे मािै पन्न 

व्यापक मािामा अध्ययन र न्वशे्लषण हुन र्ालकेो पाइतछ। लोकवार्ाान्सर् ज्ञानका अतय शािाका 

रूपमा मानवशास्त्र, भाषान्वज्ञान, इन्र्हास, मनोन्वज्ञान र समाजशास्त्र आददको पन्न गन्हरो 

सम्बतध भएकाले लोकवार्ााको अध्ययनमा र्ी ज्ञानानशुासनका सतदभालाई पन्न ध्यान ददएर 

लोकवार्ााको वगीकरण गनुा युन्क्तपूणा पन्न हुतछ।मान्र् न्वन्भन्न लोकवार्ाान्वद ्हरूले ददएका 

वगीकरणका आधारमा लोकवार्ााको वगीकरण  न्नम्नप्रकारले गने प्रयत्न गररएको छ , 

 

२.६.१ न्चतर्नमलूक लोकवार्ाा - न्चतर्नमूलक लोकवार्ाा भन्नाले मानवीय आतर्ररक शन्क्त 

एवं ज्ञान बुन्झतछ। यसअतर्गार् सृन्ि रचनाबारेका न्मर्क, लोक न्वश्वास, र्तिमति, टुनामुना, 

झारफुक, लोक दवे-दवेीको आराधना, लोकप्रार्ाना, लोकधमा, लोकऔषधी, लोकोपचार, लोक 

मातयर्ा आदद राख्न सदकतछ।  

 



५१ 

दोस्रो अध्याय 

 

२.६.२ भौन्र्क लोक ससं्कृन्र्मलूक लोकवार्ाा - भौन्र्क लोक संस्कृन्र् भन्नाल ेबाह्य जीवन-

जगर्् न्सर् सम्बन्तधर् वस्र्ुबारे मानवजीवनको ज्ञान बुन्झतछ। यसले मान्नसलाई बाह्य जीवन-

जगर्् मा चान्हने वास्र्कुला (घर), िाद्यपदार्ा, हार्-हन्र्यार, भेषभूषा, गरगहना, भािाकुाँ िा, 

चािपवा आददन्सर् सम्बन्तधर् गराउाँछ।  

 

२.६.३ मौन्िक लोक कलाएवम ् कलापरक लोकवार्ाा - मौन्िक लोक सान्हत्य एवं 

कलापरक लोकवार्ाा भन्नाले लोकमा प्रचन्लर्  परम्परादने्ि चन्लआएका न्वन्भन्न दकन्समका 

कलापरक मौन्िक सामरीहरू आउाँछन्। लोकगीर्-सङ्ग्गीर्, लोकसान्हत्य, लोकनाच, लोकन्चि, 

लोकन्शल्प, लोकगार्ा, लोककर्ा, लोकनाटक, लोक उिान, र्कु्का, वाग्धारा आदद यसअतर्गार् 

पदाछन्। 

 

२.६.४ लोक रीन्र् एवम ् परम्परामलूक लोकवार्ाा - लोकरीन्र् एवं परम्परामूलक 

लोकवार्ाामा मानवजीवनको जतम संस्कारदने्ि सुरु गरी न्वन्भन्न पारम्पररक रीन्र्न्र्न्र्, न्ववाह 

संस्कार, धमा संस्कार, मृत्यु ससं्कार आददलाई रािेर अध्ययन गना सदकतछ। 

यसप्रकार लोकवार्ााका न्यन ैचारवटा प्रकारमा रान्िएको वगीकरण यस शोधको न्वशेष 

आधार हो। यसैका आधारमा न्वन्भन्न दकन्समले लोकवार्ााको अध्ययन गना सदकतछ। यहााँ यसै 

आधारका माध्यमल ेलोकवार्ााको प्रर्ीकपरक अध्ययनको स्वरूप र ढााँचा र्यार पाररने छ। 

 

२.७  लोकवार्ाा अध्ययनका सङ्ग्घटक र्त्त्वहरू 

लोकवार्ाा अध्ययनका न्वन्भन्न सङ्ग्घटक र्त्त्वहरू छन्। र्ी मध्ये लोकमानस (मनोन्वम्ब),  

अन्भप्राय (कर्ानक रूदढ),  न्मर्क र  प्रर्ीकलाई मुख्य मान्न सदकतछ। लोकवार्ााको अध्ययनमा यी 

र्त्त्वहरू कन्हल े मनोन्वम्बका रूपमा, कन्हले अन्भप्रायका रूपमा, कन्हले न्मर्कका रूपमा अन्न 
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कन्हले प्रर्ीकका रूपमा साटफेर भएर उपन्स्र्र् भइरहकेा हुतछन्। लोकवार्ााका न्वन्भन्न 

न्वधाहरूको अध्ययन र न्वशे्लषणमा यी सङ्ग्घटक र्त्त्वहरूले महत्त्वपूणा भून्मका न्नवााह गरेका 

हुतछन्। 

लोकन्वश्वास, लोककर्ा, लोकगीर्, लोकगार्ा, लोकन्चि, लोकन्शल्प, उिान, र्ुक्का, 

वाग्धरा आददको अन्भव्यन्क्तमा लोकवार्ााका न्यनै सङ्ग्घटक र्त्त्वहरूको उपन्स्र्न्र् टड्कारो रूपमा 

रहकेो बुझ्न सदकतछ अन्न न्यनका सहायर्ाल े लोकवार्ााको अध्ययन न्वशे्लषण गना सदकतछ। यहााँ 

न्वशेषर्: लोकवार्ााको अध्ययनमा न्र्नै सङ्ग्घटक र्त्त्वहरूको संन्िप्त पररचय राख्ने क्रममा 

प्रर्ीकबारे न्वस्र्ृर् अध्ययन गररने छ । 

 

२.७.१ लोकमानस   

लोकवार्ााका न्नधाारक र्त्त्वहरू मध्ये लोकमानस मुख्य हो। यसलाई लोकमनोन्वम्ब पन्न 

भन्नतछ। लोकमानस लोकवार्ाा र्र्ा लोकसान्हत्यको पन्न मानक र्त्त्व हो। लोकवार्ाा मूलर्: कुन ै

पन्न जान्र्को सामून्हक अन्भव्यन्क्त हो। र्सर्ा आददम लोकमानसको अवशेष लोकवार्ाामा सुरन्िर् 

पाइतछ। लोकवार्ााको मूलस्रोर् नै वास्र्वमा लोकमानस एवं लोक मनोन्वम्ब हो। कुतदनलाल 

उप्ररे्ीअनुसार, आददम लोकमानस न्शि, सर्का  अन्न प्रबुद्ध मानसभतदा सवार्ा न्भन्न र अद ्भूर् 

न्वश्वासन्सर् सम्बन्तधर् हुतछ। आददम लोकमानस भन्नाले आददम गुण-धमा एवं न्वशेषर्ाहरू भएको 

लोकचेर्ना बुन्झतछ। सभ्यर्ान्सर् जन्र् न ै अन्घ बढे र्ापन्न आजका मान्नसमा प्रत्यि-अप्रत्यि 

रूपमा आददम संस्कारका गुणहरू उपन्स्र्र् हुतछन्।६९नतदलाल कल्लाअनसुार, समस्र् 

मानवसमाजमा लोकमानस, जनमानस र मुन्नमानस गरेर मानन्सक स्वरूपका र्ीन भेद गररएका 

छन्। ‘लोकमानस’ त्यस्र्ो मानन्सक न्स्र्न्र् हो जसको उपन्स्र्न्र् आज पन्न आददम परम्पराको 

अवशेषका रूपमा मान्नसमा पाइतछ। ‘जनमानस’ भनेको आजका सभ्य समाजको मानन्सक न्स्र्न्र् 

                                                           
६९कुतदन लाल उप्रेर्ी, सन् २०००, लोकसान्हत्य के प्रन्र्मान, ददल्ली, भारर् प्रकाशन मन्तदर, र्े सं, पृ २९ 
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हो, र्र यसमा पन्न कर्ै न कर्ै लोकमानसको उपन्स्र्न्र् पाइतछ। ‘मुन्नमानस’ त्यो मानन्सक न्स्र्न्र् 

हो जो सभ्यर्ाको न्वकासमा उपार्जार् गररएको न्चतर्न, दशान र मनन गररन ेन्वन्शि मानस हो।७० 

यसप्रकार लोकमानसबाट लोकवार्ाा, जनमानसबाट व्यवहाररक र्र्ा व्यवसायपरक बुन्द्ध 

न्ववेकको काम अन्न मुन्नमानसबाट दशान, न्वज्ञान र्र्ा न्वन्शि सान्हत्य, कला र शास्त्रहरू न्सजाना 

भएको मान्नतछ। र्सर्ा लोकवार्ााको मूल उद्गम स्रोर् ‘लोकमानस’ न ै हो भन्न सदकतछ। यसैल े

‘लोकमानस’को अवधारणा अत्यतर् रोचक माि नभएर न्वचारोिेजक पन्न हुतछ। बीसौ ाँ शर्ाब्दीका 

प्रन्सद्ध मनोवैज्ञान्नक फ्रायिको आगमन पश्चार् लोकमानसको अवधारणामा पन्न पररवर्ान आएको 

दने्ितछ। फ्रायिअनुसार चेर्न, अधाचेर्न र अवचेर्नगरी मान्नसको मनन्स्र्न्र्का र्ीनवटा भेदहरू 

छन्। फ्रायिले नै मान्नसमा अवचेर्न न्स्र्न्र् प्रबल हुतछ भने्न कुरा पिो लगाएका न्र्ए। अवचेर्न 

मानसको अवधारणाले सान्हत्य िेिमा अझ प्रबल हलचल उत्पन्न भएको पाइतछ। फ्रायिले 

‘अवचेर्न मानस’ को मूलस्रोर् न्बतद ुमान्नसमा हुन ेकुण्ठालाई माने।७१  

यसै आधारमा प्राणीशास्त्रले हाम्रा पूवाजहरूका मानन्सक संस्कारहरू सम्पन्िका रूपमा 

हामीलाई प्राप्त भएको बर्ाएको छ। हाम्रा अन्धकांश न्चतर्नमूलक प्रवृन्िहरूका गन्र्शीलर्ाको 

केतरमा यही ‘अवचेर्न मानस’ उपन्स्र्र् हुतछ। यो मानन्सक न्स्र्न्र् मान्नसको अवचरे्न जगर्् मा 

हुतछ। यसप्रकारले अपरोिरूपमा रहरे पन्न यसले समस्र् मानव व्यन्क्तत्वको संस्कार न्नमााणमा 

सघाउ पुऱ्याउाँछ। यसर्ा यो अवचेर्न न्स्र्न्र्को मानस मान्नसलाई पुरूषार्ाका रूपमा प्राप्त नभएर 

पूवाजहरूबाट प्राप्त संस्कारगर् सम्पन्ि हो। पूवाजहरूल ेददएका संस्कारहरूलाई अवचेर्नका रूपमा 

मातद ैआएर मान्नसले र्ी ससं्कारहरू आफैमा सुरन्िर् रािेका हुतछन्। यसप्रकार लोकमानसलाई 

आददम मान्नसहरूका मनोवृन्िको अवशेष रूप मान्न सदकतछ।  

लोकमानसन्भि नै लोकको ज्ञान संरन्चर् हुतछ भने्न कुराको उद ्घाटन लोकवार्ाान्वद्हरूले 

गरेपन्छ यसको सिाबारे वैज्ञान्नक र्र्ा सांस्कृन्र्क ििेमा पन्न गम्भीर रूपमा अध्ययन गना 

र्ान्लएको पाइतछ। आजका न्शन्िर्, प्रबुद्ध अन्न र्ार्काक वैज्ञान्नकहरूले पन्न साधारण आददम 

जनजान्र्हरूका लोककर्ा, लोकगार्ा र लोक संस्कृन्र्हरूमा रुन्च राख्नाको र्ात्पया पन्न यही रहकेो 

                                                           
७०नतदलाल कल्ला, न्हतदीका प्रादने्शक लोकसान्हत्यशास्त्र, पूवावर््, पृ २०५ 

७१न्सग्मति फ्रायि, सन् २००३, द इतटरन्प्रटेसन अफ् न्िम्स, नयााँ ददल्ली, श्रीजी बुक्स इतटरनेस्नल, पृ ७२६ 
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दने्ितछ। नतदलाल कल्लाल े लोक मनोन्वज्ञानको व्याख्या गद ै यसको उपयोन्गर्ाको सतदभामा 

आददम मान्नसहरूका न्वश्वास, रीन्र्ररवाज, रूदढ परम्परा आददको अध्ययनमा यसले सघाउ 

पुऱ्याउाँछ भनेका छन्।७२ लोकमानसको गहन र वैज्ञान्नक अध्ययन र्र्ा अतवषेणले कुनै पन्न 

जान्र्को मानन्सक आचार, व्यवहार र्र्ा संस्कृन्र्को स्वरूप न्नधाारण गना सदकतछ। 

मनोवैज्ञान्नकहरूका भनाइअनुसार शारीररक न्वतयासअनुसार मान्नसको बौन्द्धकर्ा, भावुकर्ा 

अन्न संकल्पशन्क्त कस्र्ा हुतछन् भने्न कुरा जान्न सदकतछ।  

यसरी नै लोक मनोन्वज्ञानको न्ववेचनाले संसारका हरेक मान्नसका लोकमानसको 

मौन्लकर्ामा समानर्ा पाएको छ। लोकमानसको उद ्घाटन सामून्हक लोक मनोन्वज्ञानको िेिमा 

एउटा यर्ार्ावादी वैज्ञान्नक आधार हो। आददम अवस्र्ाका जान्र्हरूको अध्ययनमा रून्च 

न्लनेहरूले असभ्य र सभ्य जान्र्का मानन्सक न्स्र्न्र्का न्वशेषर्ाहरू पन्न दिेाएका छन्। र्र 

धेरैको अध्ययनले के स्पि गऱ्यो भने लोकमानसका न्भन्नर्ाहरू ऐन्र्हान्सक र सांस्कृन्र्क हुतछन्। 

आददम अवस्र्ाका मानवले प्राप्त गरेको संस्कारलाई समयक्रममा आजका मान्नसले पन्न आफ्ना 

संस्कारमा न्वकन्सर् गरेर त्यसलाई मनका न्भिी र्हमा रािेको हुतछ। र्सर्ा आजको सभ्य 

समाजको मातछे पन्न आददम न्नरिर र असभ्य कहलाइन ेमातछे भतदा िास फरक हुाँदनै।  

हरद्वारीलाल शमाा लेख्छन्, लोकमानस हामीदने्ि जन्र् टाढामा छ, त्यन्र्कै नन्जकमा हामी 

हुतछौ ाँ। त्यो हाम्रो जीवन अन्न मनका गन्हराइमा हुतछ, न्र्नै गन्हरो अतर्शे्चर्न, अतर्मान अन्न 

अचेर्न हाम्रा चेर्नास्र्रका स्रोर्हरू हुन्। लोकमानस आददम मान्नसको चरे्न हो, जसबाट हामी 

संस्कृन्र् अन्न सभ्यर्ाको न्वजय यािामा लहाँिरे त्यसलाई पन्छ छोन्िआएको दखे्छौ ाँ, र्र त्यो 

हामीन्सर्ै हुतछ हाम्रा अवचेर्नमा।७३ 

यसप्रकार आददम मानवले आफ्नो व्यन्क्तत्वलाई समस्र् सृन्िदने्ि र्टस्र् राख्न सकेनन्। 

उनीहरूल ेमनदने्ि कमा, कमादने्ि भाव, भावदने्ि न्वचार समस्र् मानन्सक व्यापारलाई अङ्ग्गका 

रूपमा मान्नन्लएका न्र्ए। उनीहरूल े आफ्ना उपयोगी-अनुपयोगी र्त्त्वहरूलाई आफ्नै प्रकारल े

प्रस्र्ुर् गरेको पाइतछ। यसैलाई पन्छबाट अनुष्ठान, चाि, पवा र्र्ा परम्परा, रीन्र् भन्नएको पाइतछ। 

न्यनै कुराहरूले प्रकृन्र्का न्वन्वध र्त्त्वहरूको सङ्ग्घषा व्यापारमा उनीहरूलाई सहयोग पुऱ्याएको 

                                                           
७२नतदलाल कल्ला, न्हतदीका प्रादने्शक लोकसान्हत्य शास्त्र, पूवावर््, पृ २०७ 

७३हरद्वारी लाल शमाा, सन् १९९०, लोकवार्ाा न्वज्ञान, लिनऊ, उिर प्रदशे न्हतदी संस्र्ान, प्र सं, पृ ३७१ 
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पाइतछ। शकुन-अपशकुन जस्र्ा लोकन्वश्वास पन्न प्रकृन्र्बाटै मातछेले न्सकेको बुझ्न सदकतछ। यसका 

आधारमा लोकमानसलाई चिूामन्ण बतधुल ेचार श्रेणीमा न्वभाजन गरेर दिेाएका छन,्७४ 

 

१. स्वरैकल्पना  

लोकमानसले कन्र्पय अवस्र्ामा यर्ार्ा र कल्पनामा भेद गरेर हनेा चााँहदनै। त्यस समय 

लोकमानसल ेआफ्ना स्वप्नलोकलाई पन्न जागृर् लोककै रूपमा रहण गछा। सपनाहरूको अर्ा िोजरे 

त्यसमा न्वश्वास गरी र्दनुरूप काया गछा। बाल-बान्लका, युवा-युवर्ी, बुढा-बुढीहरू सबैमा 

ददवास्वप्नमा रमाउने प्रवृन्ि पाइतछ। र्सर्ा लोकमानस स्वैरकाल्पन्नक हुतछ।७५ 

 

२. सवाात्मावाद 

लोकमानसले सवाात्मवादी दनृ्ि पन्न न्वकन्सर् गरेको पाइतछ। लोकमानसले जि, चेर्न, 

प्रकृन्र् सबैमा आत्मा रहतछ भने्न न्चतर्नलाई मातदछ। मृर् मातछेलाई पन्न जीन्वर् आत्माको रूपमा 

मानेको पाइतछ। र्सर्ा पन्छ ढुङ्ग्गा, पहाि, रुि, िोला, नाला, नदीको पन्न पूजा गना र्ान्लयो अन्न 

भूर्-पे्रर्मा पन्न न्वश्वास जगाउन र्ान्लयो।७६ 

 

३. टुनावादी न्वचार 

कुनै पन्न घटनाको संयोग अर्ाार्् काया-कारण, र्ुल्य-र्ुलना सम्बतधको न्चतर्न पन्न 

लोकमानसल ेन्वकास गऱ्यो। यसै न्वश्वासबाट जादटुुनाको न्वकास भएको बुझ्न सदकतछ। कुनै पन्न 

व्यन्क्तको नङ, नाम, लुगा, केस आददलाई आगोमा िढाएर त्यस व्यन्क्तलाई नास गना सदकतछ भने्न 

सोचाइ यसैको पररणाम मान्नतछ। मान्नसको पुत्ला बनाएर जलाएमा त्यो मान्नसको उन्िकै 

                                                           
७४चूिामन्ण बतधु, न्व सं २०५८, नेपाली लोकसान्हत्य, काठमािौं, एकर्ा बुक हाउस, प्र सं, पृ ४५ 

७५चूिामन्ण बतधु, न्व सं २०५८, नेपाली लोकसान्हत्य, काठमािौं, एकर्ा बुक हाउस, प्र सं, पृ ४५ 

७६चूिामन्ण बतधु, न्व सं २०५८, नेपाली लोकसान्हत्य, काठमािौं, एकर्ा बुक हाउस, प्र सं, पृ ४६ 



५६ 

दोस्रो अध्याय 

 

पीिादायक मृत्यु हुनेछ भने्न कुरा लोकमानसको टुनावादी न्चतर्नबाट न्वकन्सर् भएको मान्न 

सदकतछ।७७ 

 

४. आनषु्ठान्नक न्वचार 

कुनै पन्न न्वन्शि न्वन्ध र्र्ा अनुष्ठान अर्वा उपासना, व्रर् आददले कुन ैअभीि फल प्राप्त 

गना सदकतछ भने्न धारणा आनुष्ठान्नक न्चतर्नल ेगरेको पाइतछ। धामी, झााँक्री, र्तिमति, यज्ञ, होम 

आदद यसैका न्वन्वध रूपहरू हुन्। यी कुराहरू लोकजीवनमा व्याप्त भएकाले न्यनलाई 

लोकमानसको मूल प्रवृन्िका रूपमा न्लन सदकतछ।७८ आज पन्न लोकमानसले सतर्ान प्रान्प्तका 

लान्ग न्वन्भन्न मन्तदर, न्गजााघर, दउेरालीमा भाकल गदाछ अन्न सतर्-महापुरूषहरूबाट आशीवााद 

न्लने गदाछ। यी चार दकन्समका लोकमानस मान्नसमा कसरी अनवरर् रूपमा पुस्र्ापन्छ अको हुाँद ै

अवशेषका रूपमा रहकेा हुतछन् भने्न कुरा न्वचारणीय दने्ितछ। लोकजीवनमा यी न्चतर्नहरूको 

पुनरावृन्ि भइरहतछ। दीघाकालदने्ि यी न्चतर्नहरू समयका न्वन्भन्न चक्रहरू पार गद ैअपराजय 

रूपमा लोकमानसमा अवशेषका रूपमै भए पन्न  अन्स्र्त्वमान रहकेो पाइतछ। यसबाट के स्पि 

हुतछ भने लोकजीवनका परम्परागर् संस्कारहरू अवशेषका रूपमा मान्नसका लोकमानसमा 

रन्हरहकेा हुतछन्। मूलर्: लोकमानस नै मानवजान्र्को आददमभतदा आददम रूप हो, जो मान्नसल े

परापूवाकालदने्ि आफून्भि बचाएर आएका हुतछन्।  

 

यसकारण संसारका मान्नसमा रान्ष्ट्रयर्ाको रङ्ग्ग अन्न स्वभाव न्भन्न भए र्ापन्न  युरोपेली 

होस् अर्वा अदफ्रकाली, एन्सयाली होस ्अर्वा अष्ट्रने्लयाली आददम, असभ्य वा अससं्कृर् जान्र् न ै

दकन नहोस ्सबैमा लोकमानस उपन्स्र्र् हुतछ।संसारका सबै दशेहरूमा बस्ने मान्नसहरूमा कही ाँ न 

कही ाँ केही समानर्ाहरू पाइतछन्। यही समान लोकमानसको सिा ऐन्र्हान्सक कालक्रममा 

सभ्यर्ाको प्रारम्भदने्ि मान्नसमा सम्पन्िकै रूपमा अणु-सभ्यर्ासम्म अिण्ि रूपमा न्वद्यमान 

रहकेो हुतछ। यसर्ा लोकमानसलाई न्वश्वलोककै अन्भन्न अङ्ग्ग मान्न सदकतछ। यसका सार् ै

                                                           
७७चूिामन्ण बतधु, न्व सं २०५८, नेपाली लोकसान्हत्य, काठमािौं, एकर्ा बुक हाउस, प्र सं, पृ ४६ 

७८चूिामन्ण बतध,ु न्व सं २०५८, नेपाली लोकसान्हत्य, काठमािौं, एकर्ा बुक हाउस, प्र सं, पृ ४६ 



५७ 

दोस्रो अध्याय 

 

लोकमानसको सिा वैयन्क्तक नभएर सावादने्शक, सावाजनीन र्र्ा सावालौदकक र सवाव्यापी रहकेो 

मान्नतछ। लोकमानस भूर्मा पन्न न्र्यो, वर्ामानमा पन्न छ अन्न भन्वष्यसम्म रन्हरहने दने्ितछ। 

यसर्ा लोकमानसलाई मानवप्रकृन्र् र्र्ा मानसन्चतर्नको गन्र्सूचक माध्यम मान्न सदकतछ। 

साधारण झोपिीदने्ि आकाशस्पशी अट्टान्लका, गाउाँदने्ि सहर, महानगरका न्नरिरदने्ि बौन्द्धक 

सङ्ग्घ-सङ्ग्गठनका प्रत्येक प्रबुद्ध मानवसमाजले लोकमानसको उपन्स्र्न्र्लाई गम्भीरर्ापूवाक 

न्लएको पाइतछ। लोकवार्ााका यी आधारभरू् र्त्त्वहरूका आधारमा लोकका न्वन्भन्न 

ज्ञानानुशासनको अध्ययन र न्वशे्लषण पन्न गना सदकतछ। 

 

२. ७.२ न्मर्क 

न्मर्क लोकवार्ााको अको न्नधाारक र्त्त्व हो। ‘न्मर्क’ शब्द अङ्ग्रेजीको न्मर्बाट आएको 

हो। न्मर् शब्दको उद्भव न्रसेली मरु्ासबाट भएको पाइतछ जसको अर्ा मौन्लक कर्ा हो। मरु्ासक्ो 

अर्ा पुनःसंस्मरण हुतछ, यसैबाट न्मर्ोलजी र्र्ा न्मन्र्ओलजी शब्द बनेको पाइतछ। अरस्र्ुले 

पोएरटक्समा न्मर् शब्दको प्रयोग कर्ानक, कर्ाबतध, गल्पकर्ाका रूपमा प्रयोग गरेका न्र्ए।७९ 

न्हतदी भाषामा जस्र्ै नेपालीमा पन्न न्मर्क शब्दको प्रयोग पुराकर्ा, पुरावृि, कल्पकर्ा, दवेकर्ा, 

धमागार्ा, पुराणकर्ा, पुराख्यान आदद बुझाउन सराबरी रूपमा गररएको पाइतछ। 

संरचनावादी मानवशास्त्री लभेी-स्त्रासको भनाइअनसुार लेख्छन्, आददम मन्स्र्ष्कमा ठोस 

वैज्ञान्नक र प्रान्वन्धक दनृ्िकोण न्वद्यमान रहकेो पाइतछ जसको अभावमा मान्नसले आगोको 

उत्पन्ि, लुगाको बुनाइ, कृन्षकमा आदद जानु्न र बुझ्नु सम्भव हुने न्र्एन, सार्ै हामी उनीहरूलाई 

असभ्य भनेर हये दनृ्ि राख्छौ ाँ, र्र न्र्नैल ेहामीलाई समाजमा नम्रर्ा, भरर्ा अन्न बुन्द्ध न्ववेकको 

पाठ न्सकाउाँछन्।८०न्मर्क अन्र्प्राकृर् ससंारका कर्ाहरू हुन्। न्र्नको पररवेश अलौदकक र्र्ा 

धार्माक हुतछ, जसमा धार्माक वृिको महत्त्व हुतछ। न्मर्कले आददम युगका न्वश्वासहरूको संवद्धान 

गद ैनैन्र्कर्ाको सुरिा गरेर कमाकाण्ि र व्यावहाररक न्नयमहरूको संन्हर्ावद्ध प्रवर्ान पन्न गछा। 

र्सर्ा न्मर्कको अध्ययनमा धमा, लोकसान्हत्य, मानवन्वज्ञान, समाजन्वज्ञान, मनोन्वशे्लषण र्र्ा 

                                                           
७९जगदीशप्रसाद श्रीवास्र्व, सन् १९८५, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, वाराणसी, न्वश्वन्वद्यालय प्रकाशन,  

प्र सं, पृ ६ 

८०क्लि लेन्भस्ट्रस, सन् २००६, न्मर् एति न्मन्नङ, रूटलेज क्लान्सक, लतिन एति तयु यका , पृ १३ 



५८ 

दोस्रो अध्याय 

 

लन्लर्कलाहरू पन्न पन े गदाछन्। न्मर्कलाई कन्हल्यै समाप्त नहुने जीवनधाराको मूलस्रोर्, 

रहस्यमय शन्क्तको स्रोर्, सामून्हक जीवनको गल्पात्मक अन्भव्यन्क्त, संस्कन्र्को आधार र 

मूल्याङ्ग्कन, मानवीय प्रवृन्िको नाट्यात्मक प्रस्र्ुन्र्करण, पूवाजहरूको जीवन-यािाको व्यर्ा, 

आददम मानवका अवचेर्न मनका संस्कार, जीवन-प्रवाहलाई अनुप्रान्णर् गने सत्य, आफ्नो उद्गम 

न्चने्न माध्यम, मानव न्नर्मार् न्वम्ब र वास्र्न्वक सत्यको प्रज्ज्वन्लर् रूप भनरे अथ्यााउने गरेको 

पाइतछ।८१ यसरी प्रत्येक न्मर्कले जीवन र व्यवहारका कुनै न कुनै मुरालाई दसााएको हुतछ। न्मर्क 

पन्न सामान्जक जीवनका अनेक पिबाट अनुप्रान्णर् भएर पुन: पे्ररकको रूपमा रहकेो हुतछ।  र्र  

प्रत्येक न्मर्कको आ-आफ्नै  पररन्ध, चररि र सतदशे हुतछ। त्यसैले न्मर्कको न्वन्वधर्ालाई अध्ययन 

गने प्रणाली न्भन्न र मौन्लक हुन ु आवश्यक मान्नतछ।  न्मर्क कुनै युगमा, कुनै समाजमा, कुन ै

संस्कृन्र्मा कुनै भाषा, कला र सान्हत्यमा त्याज्य हुन सकै्तन। मानव अन्स्र्त्वसाँग ैन्मर्क गााँन्सएको 

हुनाले यसको सार्ाकर्ा पन्न मानवजान्र्को न्नरतर्रर्ासाँगै गााँन्सएको छ।  

इतरबहादरु राई लेख्छन्, न्मर्कको अर्ा भनेको समाजमा न्मर्कले गरेको काया नै हो। कुन ै

चीर सत्यको उद्घाटन गदनै न्मर्कले। समाजन्वशेषमा त्यो न्मर्क कसरी कायाकर छ, कसरी त्यस 

समाजका धार्माक, आर्र्ाक, राजनीन्र्क, आचारगर् र वातधव्य न्वधानहरूमा समेर् कायाात्मक 

रूपले त्यो सम्बद्ध छ र्ी सबको न्वशे्लषण हुाँदछ न्मर्कको अर्ा। न्मर्कको सामान्जक उत्पन्ि हरेेर 

न्मर्कको अर्ा दलेिाँदनै, न्मर्कको सामान्जक कायाकर्ााले दने्ितछ। न्मर्क न्मथ्यात्व होइन, वरन ्

सत्यक हो कन्र् सत्यत्वहरूको।८२ यसैले लोकवार्ााको अध्ययनमा न्मर्कलाई पन्न एउटा आधारभरू् 

र्त्त्व मान्नएको हो। मानवजान्र्लाई उसको इन्र्हास, संस्कृन्र्, परम्परासाँग सम्बन्तधर् गराउन ेकुन ै

र्त्त्व छ भने त्यो न्मर्क नै हो। न्मर्कमा नै मान्नसको आददम जनजीवनको मूलस्रोर् पाइतछ जसका 

दईुवटा धारा छुरटएको दने्ितछन् - 

१. वैददक  पौरान्णक सान्हत्यका रूपमा न्वकन्सर्  र  २. लोकसान्हत्यका रूपमा 

न्वकन्सर्। पन्हलो परम्परा पाठीय, न्लन्पबद्ध अन्न ज्ञानात्मक हुतछ, दोस्रो मौन्िक व्यवहारपरक 

                                                           
८१जगदीश शमशेर, न्व सं २०५१, न्मर्क मीमांसा, जगदीश शमशरे : न्सद्धातर् र समीिा,  िा हररराज भट्टराई 

(सम्पा) काठमािौ, असीम सौरभ, पृ ३२ 

८२इतरबहादरु राई, सन् १९९४, अर्ाहरूको पन्छन्ल्र्र, गातर्ोक, जनपि प्रकाशन, पृ ६१-६२ 



५९ 

दोस्रो अध्याय 

 

अन्न  रञ्जनात्मक। आददम यगुमा पन्न यी दईु वगा न्वद्यमान न्र्ए।  यसरी  पन्छ आएर सामान्जक 

शे्रणीबाट ‘लोक’ र  ‘वेद’  दईु  न्भन्न-न्भन्न पतर् छुरट्टएको पाइतछ। ८३ 

मानवले न्मर्कसाँग र्ादात्म्य स्र्ान्पर् गरेको हुनाल े न ै न्मर्कको न्नरतर्रर्ा सुदढृ हुन 

गयो। मान्नसले जसरी लोकका न्वन्भन्न स्रोर्हरूबाट  न्मर्क सिा दखे्यो र रहण गर् यो, त्यसै गरी  

उसले आफ्नो न्सजानामा पन्न न्मर्कर्त्त्वलाई प्रयोग गद,ै समेट्द ैर न्नरतर्रर्ा ददाँद ैगयो। आज पन्न 

यो क्रम न्नरतर्र छ र भोन्ल पन्न न्नरतर्र हुनेछ। पूवा वदैदककाल, उपन्नषद्काल, रामायणकाल, 

महाभारर्काल, पुराणकाल अर्वा मध्यकाल हुाँद ै आजसम्म न्मर्कले आफूलाई मानव-जीवनसाँग 

लहाँिाएको ऐन्र्हान्सक र्थ्य स्वर्: प्रमान्णर् हुतछ।८४ 

न्वन्लयम रोबट्सान न्स्मर् लखे्छन्,  मान्नसहरूले आरम्भमा कुनै एउटा प्रर्ा केही न्वशेष 

कारणले गदाा प्रचलनमा न्लएर आउाँदछन्, त्यो प्रर्ा कुनै न्मर्न्सर् सम्बन्तधर् हुाँदनै। र्र पन्छ 

मान्नसहरूले के कारणले गदाा परम्परा र प्रर्ालाई मालनाँद ैआइयो भने्न कुरा न्बसातछन्, पन्हलेका 

सत्य कारणहरू, पन्छ न्र्नीहरू त्यसै प्रर्ालाई  न ैएउटा न्मर्कको रूपमा आन्वष्कार गरेर त्यस 

न्वस्मृन्र्का घटनालाई न्मर्क मातदछन्।८५ यसप्रकार आददम जनमानसले रहण गरेका यस्र् ै

परम्पराबाट न्मर्कको रचना हुतछ भन्न सदकतछ। न्मर्कले एउटा  इन्र्वृि न्नमााण गद ै सृन्िको 

संरचना, यसका वस्र्ुहरूको रचना, मान्नसको उत्पन्ि, जान्र्, जनजान्र् र उनीहरूका 

संस्कृन्र्बारेका अवधारणाहरूलाई  आजसम्म एउटा शृङ्ग्िलामा बुनेर ल्याएको हुतछ।८६ 

न्मर्कलाई न्वद्वान् हरूल े न्वन्भन्न वगामा वगीकृर् गरेका छन्। साधरणर्: वस्र्ु पररन्धका 

आधारमा न्मर्कलाई सत्य कर्ा  र झटुो कर्ा गरेर न्वभान्जर् गररएको पन्न पाइतछ। सत्य कर्ामा 

सृन्िको आरम्भ, राष्ट्र नायकहरूका साहसका कर्ाहरू र्र्ा रोगोपचारन्सर् सम्बन्तधर् अन्र्प्राकृर् 

शन्क्तहरूका कर्ालाई रान्िएको पाइतछ। यस्र्ै प्रकारल े न्मर्कलाई पन्वि र दनू्षर् वगामा रािरे 

पन्न वगीकृर् गररएको पाइतछ। पन्वि कर्ामा सृन्िशास्त्र, नििको सृन्ि, मृत्युको उद्भव आदद 

                                                           
८३जगदीशप्रसाद श्रीवास्र्व, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पवूावर््, पृ २३ 

८४जगदीश शमशेर,न्मर्क मीमांसा, जगदीश शमशेर : न्सद्धातर् र समीिा, पूवावर््, पृ ३५ 

८५ Myth and Ritual, http://en.wiki/Myth_and_ritual, बाट, १९ माचा, सन् २०१३ 

८६क्लाका , केनेर् िब्ल्यु मेरी, सन् १९६३, इतट्रोड्यनु्सङ् फोकलोर,  तयु योका , न्सकागो, पृ २६ 

http://en.wiki/Myth_and_ritual
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न्वषय आउाँछन् भने दनू्षर् कर्ामा पशुप्राणीहरूका दनै्हक न्वशेषर्ाहरून्सर् सम्बन्तधर् कर्ा 

पाइतछन्। न्वषयका दनृ्िले न्मर्कहरूलाई यसप्रकारले शे्रणीबद्ध गररएको पाइतछन्।८७ 

१. सनृ्िपरक न्मर्क – न्वश्व अन्न यसका वस्र्ुहरूको उदयसम्बतधी कर्ाहरू। 

२. दवेवगीय न्मर्क – दवेहरूको जतम, कमा अन्न स्वरूप आददन्सर् सम्बन्तधर् काल्पन्नक 

कर्ाहरू। 

३. प्राणीवगीय न्मर्क – मानव अन्न पशुहरूको उद्भव अन्न कमान्सर् सम्बन्तधर् 

न्वश्वासका कर्ाहरू। 

४. प्रकृन्र्परक न्मर्क – ऋर्ुचक्र, ऋर्ु-व्यवस्र्ा (प्रकाश, अतधकार, ददनरार्) आददन्सर् 

सम्बन्तधर् कर्ाहरू। 

५. अन्स्र्त्ववगीय न्मर्क – जतम-मरण न्वषयक  धारणाका कर्ाहरू। पे्रर्-योन्न, स्वगा-

नरक, लोकात्मक-लोकोिर आदद । 

६. कमाकाण्िीय मतिात्मक न्मर्क – न्वन्भन्न अनुष्ठानहरू (औत्सन्वक, सामान्जक, 

धार्माक) र्र्ा उपचार कमान्सर् सम्बन्तधर् मतिहरू। 

७. इन्र्हासधमी न्मर्क – ऐन्र्हान्सक घटनाहरूलाई न्लएर बन्नने न्मर्क, जसको 

क्रमागर् शृङ्ग्िला वर्ामान समयसम्म चलेर आएको पाइतछ। 

 

यसप्रकार न्मर्कलाई आद्यरूपीय कर्ाबीज या घटनाको न्झल्का मान्न सदकतछ। भौगोन्लक 

रूप अंशर्: पररवर्ान हुन सक्छ, प्रकृन्र्को मुहार फेररन सक्छ, नदीले गन्र् र स्वभाव पररवर्ान गना 

सक्छ, र्र न्मर्कको सिा र स्वरूप अपररवर्ानीय रहकेो दने्ितछ। युग पररवर्ानको क्रममा पन्न 

न्मर्कले पन्हले जुन आफ्नो पररचय र चररि दिेाएको हुतछ त्यही चररि वा स्वभाव आज पन्न 

दिेाउाँछ। यसैले लोकवार्ाामा न्मर्कको अध्ययन पन्न अपेन्िर् हुतछ। 

 

                                                           
८७जगदीशप्रसाद श्रीवास्र्व, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पवूावर््, पृ १९-२० 
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२.७.३  अन्भप्राय  

लोकवार्ााको अको आधारभरू् र्त्त्व अन्भप्राय हो।  अन्भप्रायको सामातय अर्ा उद्दशे्य, 

प्रयोजन, इच्छा, आशय, अर्ा, सम्बतध आदद भने्न बुन्झतछ। अमरकोशमा अन्भप्रायको अर्ा ‘छतद’ 

एवं ‘आशय’ आदद भनी बुझाइएको  पाइतछ।८८ यसलाई लोकवार्ााको एउटा सानोभतदा सानो 

इन्र्वृिको एकाइ मान्नतछ। केनरे् क्लाका अनुसार, अन्भप्रायमा कर्ाको एकांश न्वचार अिकेो 

हुतछ।८९ 

अन्भप्रायको सामातय एवं व्यापक अर्ाले मुख्यार्ासम्म पुग्न सहायर्ा गछा। कलाका न्वन्भन्न 

िेिमा अन्भप्रायको अध्ययन गररतछ। वास्र्ुकलादने्ि न्लएर मूर्र्ाकला, न्चिकला, सङ्ग्गीर्कला 

र्र्ा काव्यकलासम्म अन्भप्रायको अन्स्र्त्व न्वद्यमान रहकेो पाइतछ। अन्भप्राय अङ्ग्रेजीको ‘मोरटफ’ 

शब्दको समानार्ी दने्ितछ जो  ‘मोरटव’ शब्दबाट बनेको हो।अन्भप्रायलाई कन्र्ले ‘कर्ानक रूदढ’ 

पन्न भनेका छन्। र्र यी दईुमा केही न्भन्नर्ाहरू पन्न छन।् 

अन्भप्राय रचनार्त्त्वमा घररघरर दोहोररने आवृन्ि हो। न्स्टर् र्म्पसनले आफ्नो पुस्र्क 

मोरटफ इतिके्स अफ फोक न्लटरेचरमा भनेका छन,् अन्भप्राय कर्ान्भि भएको सकू्ष्म र्त्त्व हो, 

जसको एकांश मौन्िक परम्परामा पन्न अन्ल्झएर बसेको हुतछ। सान्हत्य एवं कलाको न्नमााणमा 

वस्र्ु, भाव वा दक्रयाको रूपमा रचनाकारद्वारा यसको अनुकरण वा अनुसरण गररतछ।९० यसर्ा 

अन्भप्रायको उद्भव परम्पराबाटै हुने गछा।  परम्पराको न्नमााण शीघ्र हुाँदनै, त्यसमा समय लाग्न 

सक्छ। कन्र्पय परम्परा न्नन्श्चर् समयमा दलेिाँदनै। अन्भप्राय उद्भवको पररन्स्र्न्र् बन्नरहतछ र 

समयमा त्यसले स्पि रूप रहण गछा। शशी जोशी लेख्छन्,  काव्यका रूदढहरूले कुनै न्नन्श्चर् िणमा 

जतम ललाँदनै, र्र समयको अजस्र धारामा न्नरतर्र बहाँद ै गएर अतत्यमा रूदढ बतछ। सहजभाव, 

न्वचार, शैली  अन्न काव्यको प्रयोगमा त्यो  रूढ भएरै अर्ीर्का प्रसङ्ग्गलाई वर्ामानमा प्रस्र्ुर् 

                                                           
८८कुलचतर गौर्म शमाा, न्व सं  २०२६, अमरकोश, काठमािौं, पूवावर््, पृ २१४ 

८९केनेर् क्लाका  र अतय, सन् १९६३, इतट्रोड्यनु्सङ् फोकलोर, तयु योका , न्सकागो, पृ २७ 

९०केनेर् क्लाका  र अतय, सन् १९६३, इतट्रोड्यनु्सङ् फोकलोर, तयु योका , न्सकागो, पृ २३ 
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गरररहतछ।९१ यसरी हदेाा रूदढ र अन्भप्रायमा िास फरक दलेिाँदनै। र्र अन्भप्रायका न्नमााण 

प्रदक्रयामा रूदढ न्नमााणमा जस्र्ो लामो समय पर्िारहन ुपने आवश्यकर्ा हुाँदनै। अल्पसमयमा पन्न 

कन्र् अन्भप्राय अन्स्र्त्वमा आउन सके्न अवसर हुतछन्। त्यस समय चालहाँ अन्भप्राय रूदढ बतद ै

गइरहकेो हुतछ।  अन्भप्रायको सर्ाहरू  रूदढ भतदा केही उदार र सुगम हुतछ। वासदुवे शरण अरवाल 

लेख्छन्, लोककर्ाहरूमा रन्चर् वस्र्ु त्यसको अन्भप्राय हो। इाँटा, ढुङ्ग्गाका सहायर्ाद्वारा जसरी 

घरको न्नमााण गररतछ, त्यसरी नै न्भन्न-न्भन्न अन्भप्रायहरूका सहायर्ाल े  कर्ाहरूका रूप 

सम्पाददर् हुने गछान्।९२ 

यसप्रकार लोकवार्ााको अध्ययनमा अन्भप्रायको भून्मका महत्त्वपूणा रहकेो दने्ितछ। न्वन्शि 

सान्हत्यको र्ुलनामा लोकसान्हत्यमा न ै अन्भप्राय अन्धक प्रचन्लर् दने्ितछ। लोकजीवन र्र्ा 

लोकसंस्कृन्र्को अन्भव्यन्क्त तयूनान्धक न्वन्शि सान्हत्यमा पन्न हुने गछा। लोककर्ाकै गभाबाट 

न्वन्शि सान्हत्यको कर्ानक रूदढ फैन्लएर गएको दने्ितछ। लोककर्ाहरूका अन्भप्रायको आवृन्ि 

आधुन्नक कर्ाहरूमा घररघरर भएको पाइतछ। अन्भप्रायका न्नन्म्र् प्राचीनर्ा अन्नवाया हुाँदनै र्र 

अन्धकभतदा अन्धक अनुकरण र अनुसरण हुनु अन्नवाया दने्ितछ। प्राचीन अन्भप्राय हुाँदा हुाँद ै पन्न 

कन्हले कही ाँ नयााँ अन्भप्रायको पन्न न्नमााण हुतछ। यसरी कन्हल े एकअकाामा परस्पर न्वरोधी 

अन्भप्रायको न्स्र्न्र् पन्न बन्नएको हुतछ। दईु अर्वा दईुभतदा अन्धक अन्भप्रायबाट समन्तवर् भएर  

अको र्ेस्रो अन्भप्राय पन्न न्नमााण हुने गछा। अन्भप्रायको रचना प्रदक्रयाका पन्न र्ीन प्रकार छन,् 

जनभावना, कन्व /लेिकको भावना र शास्त्रीय भावना।९३ 

१. जन-भावना 

अन्भप्रायको पन्हलो र मुख्य स्रोर् जन-भावना हो। लोक एवं जनर्ाका मनमा न्वद्यमान 

न्वचार एवं धारणा नै अनेक सान्हन्त्यक अन्भप्रायको मूल जतमदार्ा हो। लोकमा यस 

अवधारणालाई सत्य मान्नतछ। अन्भप्रायका लान्ग आवश्यक के हो भन े लोकल े त्यसलाई सत्य 

मान्नन्लनु  पछा । जस्र् ै  - स्वप्न, दशान, शकुन-अपशकुन,  जाद,ु  टुना, मति इत्यादद कुरामान्र् 

                                                           
९१जनादान उपाध्याय, र्ुलसी – काव्य में सान्हन्त्यक अन्भप्राय, पूवावर््, पृ १५ 

९२जनादान उपाध्याय, र्ुलसी – काव्य में सान्हन्त्यक अन्भप्राय, पूवावर््, पृ ८ 

९३जनादान उपाध्याय, र्ुलसी – काव्य में सान्हन्त्यक अन्भप्राय, पूवावर््, पृ १८ - १९ 
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आधाररर् अन्भप्राय मुख्यर्: कर्ा न्वषयक अन्भप्राय हुतछन्। यस्र्ा लोककर्ाहरूका आधारबाटै 

न्वन्भन्न अन्भप्रायहरूको रचना भइरहकेो मान्न सदकतछ। 

 

२. कन्व / लिेकको भावना 

 यो अन्भप्रायको दोस्रो मुख्य आधार हो। कन्वहरूले कुनै एउटा न्वचार एकमर् भएर 

न्नरतर्र रूपमा चलाउाँद ैआएर कथ्य न्नमााण गछान्, चाह ेत्यो कथ्य असत्य नै दकन नहोस्। कन्वको 

मुख्य प्रयोजन त्यसको प्रयोगद्वारा सौतदयोत्कषाको प्रान्प्त हुतछ। यसमा िोट उत्पन्न गने दकन्समका 

असत्यलाई पन्न उनीहरू न्स्वकाछान्। कन्वहरूका यस्र्ा दकन्समका न्वचार एवं कथ्यबाट पन्न अरू 

अनेक अन्भप्रायको  न्नमााण  भएको हुतछ। 

 

३. शास्त्रीय भावना 

शास्त्रीय भावना अन्भप्रायको र्ेस्रो मुख्य आधार हो।  शास्त्रीय भावना दईु वगामा रान्ितछ 

: क) काव्यशास्त्रीय भावना, ि) अतय शास्त्रन्सर् सम्बन्तधर् भावना। अतय शास्त्रहरूमा धमाशास्त्र, 

पुराण आदद अन्भप्राय न्नमााणका दनृ्िले उल्लेिनीय मान्नतछन्। काव्यशास्त्रले पन्न बाह्य एवं 

आतर्ररक रूपमा यस्र्ा शास्त्रबाट पन्न पे्रररर् भएर अन्भप्राय रहण गरेको हुतछ। काव्यको रूप 

न्वधानमा काव्याङ्ग्गका रस, अलङ्ग्कार, छतद आदद पन्न शास्त्रीय भावनामा आधाररर् अन्भप्राय 

हुन्। प्राचीन एवं मध्यकालीन समयमा काव्यको  सवाान्धक नन्जकको सम्बतध पुराणहरून्सर् रहकेो 

दने्ितछ। अन्भप्रायहरूका मूल स्रोर् लोकजीवन हुतछ एव ं न्र्नको उद्भव लोकजीवनबाटै भएको 

दने्ितछ। आददम युगदने्ि लोकजीवनसम्म  आइपुगेका लोकको मुिबाट सुन्नने गररएका कर्ाहरूमा 

जुन सुरुन्चपूणा कर्न पाइतछ, त्यो लोकोतमुिी कर्ा अन्भप्रायले गदाा भएको हो। यसप्रकार 

लोकवार्ााको अध्ययनमा अन्भप्रायका यी र्ीन रचना प्रदक्रयाबारे पन्न हनेुा आवश्यक दने्ितछ। 

दकनभने लोकवार्ााअतर्गार् लोकसान्हत्य, लोककर्ा, लोकगीर्, लोकनाटक, लोकगार्ा आददको 

अध्ययनमा जनभावना, कन्व लेिकको भावना र शास्त्रीय भावना आददको उपन्स्र्न्र् रहकेो 

पाइतछ। 
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२.७.४ प्रर्ीक  

लोकवार्ााको अको न्नधाारक र्त्त्व प्रर्ीक हो। प्रर्ीकको प्रचन्लर् धारणाअनुसार यसल ेकुन ै

एउटा न्वन्शि न्चह्न वा सङ्ग्केर्लाई बुझाउाँछ। प्रर्ीक केवल अप्रस्र्ुर्न्वधान मािै होइन, यसमा 

प्रस्र्ुर्को पयााय रूप पन्न हुतछ। अमरकोशमा प्रर्ीक भनेको ‘भने जस्र्ो नभएको वस्र्ुको नाम’ 

बर्ाएइको पाइतछ।९४ अर्ाार््, मूल वस्र्ु नभएर त्यसको प्रर्ीकात्मक रूप। प्रर्ीक एकदकन्समल े

स्वसमानधमी कुनै न्वषय, व्यन्क्त, घटना, भाव, न्वचार वा कायाको प्रन्र्न्नन्ध हुतछ।  भाषा, गन्णर्, 

सङ्ग्गीर्, न्चि आददमा प्रयोग गररने न्वन्वध रङ्ग्ग, भाव, न्वचार, न्चह्न, अङ्ग्क आददले पन्न 

प्रर्ीकको काम गरररहकेा हुतछन्। एम एच अब्राहम अनुसार, प्रर्ीक जे पन्न हुन सक्छ, जसले कुन ै

वस्र्ुको प्रन्र्न्नन्ध भएर त्यसलाई प्रर्ीकात्मक बनाइददतछ।९५ पूवामा वेद, उपन्नषद,् दशान, पुराण 

र्र्ा लोककर्ाहरूमा आत्मा-परमात्मा, जीवनसम्बतधी अनेकानेक प्रर्ीकहरू, प्रर्ीकात्मक प्रसङ्ग्ग 

र वणानहरू प्रशस्र्ै पाइतछन् भने्न भनाइ कुमारबहादरु जोशीको पाइतछ।९६ 

 प्रर्ीकको न्नमााण एउटा जरटल मानन्सक प्रदक्रया हो, जसको सम्बतध अवचेर्नन्सर् पन्न 

हुतछ। उनाईसौ ाँ शर्ाब्दीपन्छ प्रर्ीकको अध्ययन न्वन्वध िेिमा व्यापक र गहन रूपमा हुन र्ालेको 

पाइतछ। लोकवार्ााअतर्गार् न्मर्क, धार्माक अवधारणा, कमाकाण्ि र्र्ा पारम्पररक मानव-समूहका 

न्वन्भन्न न्नजी प्रर्ीकहरूको र्ुलनात्मक अध्ययन यस ै शर्ाब्दीमा आएर भएको पाइतछ। मानव-

समूहका न्वन्भन्न जरटल रहस्यहरूको समाधान पन्न प्रर्ीककै माध्यमबाट भएको पाइतछ। प्रर्ीकको 

अध्ययनले नृर्त्त्वशास्त्रको ििेमा पन्न सहायर्ा पुगेको दने्ितछ। 

एफ सी बाटालटेका भनाइमा, जम्मै प्रर्ीकहरू न्चह्नहरू हुन,् र्र जम्मै न्चह्नहरू प्रर्ीक 

होइनन्। कुन ै वस्र्ुप्रन्र्को कुनै सङ्ग्केर् न्चह्न हुनसक्छ, र्र प्रर्ीकमा भन े त्यस दकन्समको 

सङ्ग्केर्बाट दोहोरो अर्ा वा त्यसभतदा बहुलअर्ान्र्र पन्न सङ्ग्केर्न हुन सक्छ।९७ 

                                                           
९४कुलचतर शमाा गौर्म, न्व सं २०२६, अमरकोश, काठमािौं, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रन्र्ष्ठान, प्र सं, पृ २२० 

९५एम एच अब्राहम, सन् २००७, अ ग्लोसरी अफ न्लटरेरी टम्सा, नयााँ ददल्ली, भारर्ीय मुरण, पृ ३२० 

९६कुमारबहादरु जोशी, न्व सं २०६६, पाश्चात्य सान्हत्यका प्रमिु वाद, काठमािौं, साझा प्रकाशन, पृ ७९ 

९७बाटालेट एफ सी / Bartlett F.  C: Symbolism in folklore, in Proceeding of the 7th International 

Congress of Psychology, Cambridge, UK: Cambridge University Press (pp.278-289), 

http:www.bartlett.psycho.cam.ac.uk/index.html बाट २० अगस्र्, सन् २०१३ 

http://www.bartlett.psycho.cam.ac.uk/index.html
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आचाया रामचतर शकु्लल ेप्रर्ीकका र्ीनवटा आधार बर्ाएको पाइतछ, र्ी हुन ्- वस्र्ुगर्, 

रूदढगर् र जार्ीय संस्कारगर्। उनले प्रर्ीकका रूपमा आउने वस्र्ुमा भावोद ्बोधन शन्क्तका 

र्ीनवटा कारण बर्ाएका छन्, वस्र्ुको स्वरूपगर् आकषाण, केही न्चरपररन्चर् आरोपद्वारा अन्न 

वंशानुगर् दीघा परम्पराबाट।९८ प्रर्ीकात्मक प्रस्र्ुर्ीकरण मानवीय चेर्नाको एउटा अपररहाया काया 

हो। भाषा,  इन्र्हास, न्वज्ञान, कला, धमा आददको कायाव्यापार बुझ्नलाई प्रर्ीक नै मुख्य आधार हुन े

गदाछ। कुनै आददम युगको मानवीय दक्रयाकलापलाई राम्ररी केलाएर हनेुा हो भने न्र्नमा न्वद्यमान 

प्रर्ीकको अध्ययन हुनु आवश्यक दने्ितछ।  

लोकवार्ााको न्मर्कीय अतवेषणमा पन्न सबैभतदा पन्हले प्रर्ीकानुसतधान गनुा पने हुतछ। 

प्रर्ीक कुनै पन्न जान्र्को सांस्कृन्र्क धरोहर हो। त्यसको रचना कुनै एउटा घटनामा आधाररर् 

हुतछ। कुनै एउटा घटनापन्छ त्यसको  एउटा अर्ा हुतछ । लोकवार्ाा एवं लोकसान्हत्यको प्रकृन्र् 

बुझ्नका लान्ग प्रर्ीकानुसतधान महत्त्वपूणा काया हो। जगदीशप्रसाद श्रीवास्र्वअनसुार, हाम्रा सुदरू 

अर्ीर्, प्रागैन्र्हान्सक युगका सम्पे्रष्य वस्र्ुहरू आज प्रर्ीकका रूपमा नै सरुन्िर् पाइतछन्। प्रर्ीकले 

हाम्रा यस्र्ा सुदरू अर्ीर्को दरूत्वलाई न्नयन्तिर् गछा। यसका अभावमा न र् कालगर् यर्ार्ाको 

सृन्ि सम्भव छ, न र् कालको सम्पे्रषण नै सम्भव छ।९९ 

आद्य युगका अन्धकांश प्रर्ीक आफ्ना दरूी र अमूर्ार्ाको कारणले गहन र जरटल हुन गएको 

दने्ितछ। रहस्यवादीहरूका प्रर्ीकहरू जरटल दकन्समका हुतछन्। रहस्यवादीहरूमा प्रज्ञा दशानको 

न्वन्शि शन्क्त हुतछ। उनीहरूमा नै आद्य प्रर्ीकहरू हृदयङ्ग्गम गने योग्यर्ा हुतछ। 

 

२.८  प्रर्ीकको स्वरूप र पररचय 

प्रर्ीक र्त्सम शब्द हो। नेपाली भाषामा अङ्ग्रेजी भाषाको ‘न्सम्बोल’ शब्दको समानार्ी  

शब्दका रूपमा प्रर्ीक शब्द चलाइएको पाइतछ।१०० न्रसेली शब्द ‘न्सम्बोन्लन’बाट ‘न्सम्बोलन’ हुाँद ै 

                                                           
९८जगदीशप्रसाद श्रीवास्र्व,न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पूवावर््, पृ ७१ 

९९जगदीशप्रसाद श्रीवास्र्व, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पवूावर््, पृ ८७. 

१००श्रीधर प्रसाद लोहनी / रामेश्वर प्रसाद अन्धकारी, सन् २०१२, एकर्ा कम््याक्ट इतगन्लस-नपेाली न्िक्सनरी, 

न्सलगिी, एकर्ा बुक हाउस, प्र सं, पृ ५२३.  
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‘न्सम्बोल’ शब्द बनेको दने्ितछ, जसले कुन ैपन्न वस्र्ुको केही कुरान्र्रको सङ्ग्केर् बुझाउाँछ।१०१ यस ै

‘न्सम्बोल’ शब्दमा ‘इज्म’ प्रत्यय जोन्िएर ‘न्सम्बोन्लज्म’ शब्द बन्नएको हो।१०२ प्रर्ीक एवं ‘न्सम्बल’ 

शब्दको सामातय अर्ा प्रर्ीन्र् गराउने वा झल्काउने भने्न बुन्झतछ। कुनै अनुपन्स्र्र् वस्र्ुलाई अको 

उपन्स्र्र् वस्र्ुद्वारा प्रर्ीन्र् गराउनु प्रत्यायन हो अन्न यही प्रर्ीन्र् प्रदान गराउने कुरा नै प्रर्ीक 

न्वधान हो। यसरी एउटा वस्र्ुको उपन्स्र्न्र्द्वारा अकै अनुपन्स्र्र् वस्र्ुको प्रर्ीन्र् गराउन ु न ै

प्रर्ीकको प्रयोजन पन्न मान्नतछ। पूवामा भारर्ीय दाशान्नक न्सद्धातर्को व्याख्यामा प्रर्ीकका 

सतदभामा न्नम्न श्लोक न्वचारणीय दने्ितछ।१०३ 

अन्स्र् भान्र् न्प्रय ंरूप ंनाम चते्यशंपिमकम्। 

आद्य ंिय ंब्रह्मरूप ंमायारूप ंर्र्ो द्वयम।्। 

                                                              (सरस्वर्ी रहस्योपन्नषद,् श्लोक - २३) 

 

अर्ाार्,् ब्रह्म अन्न मायाका स्वरूप पााँच अंशमा न्वभक्त छन्। प्रर्म र्ीन (अन्स्र्, भान्र्, 

न्प्रय) ब्रह्मका रूप छन् भने बााँकी दईु (रूप र नाम) मायाका रूप छन्। लौदकक रीन्र्मा यसको अर्ा 

हुतछ, कुन ै वस्र्ु (अन्स्र्) छ, जसको हामीलाई बोध (भान्र्) हुतछ, जो हामीलाई सुतदर (न्प्रय) 

लाग्छ, त्यसको  मूर्ा-अमूर्ा आकार (रूप) को हामी कल्पना गछछ ाँ अन्न त्यसलाई हामी  संज्ञा (नाम) 

ददतछौ ाँ।  

यसप्रकार यदद कुन ैवस्र्ु छ, वस्र्ु भएर पन्न त्यसबारे हामीलाई बोध नै नभए, बोध न ै

भएर पन्न र्र सुतदर नलाग्न े दकन्समको छ भने त्यस वस्र्ुको रूप र नाम हामीलाई र्ाहा हुाँदनै। 

त्यसरी नै आददम मान्नसल े पन्न आफूलाई राम्रा लागकेा बनका चराचुरुङ्ग्गी, मृग, फल, फुल, 

पहाि आददका न्चिहरू ढुङ्ग्गामा अर्वा न्भिामा िोपेर अन्ङ्ग्कर् गरेको भेरटतछ। यसप्रकार 

मान्नसले जानेर होस् अर्वा नजानरे प्रर्ीकको प्रयोग सुरूदने्ि नै गद ैआएको र्ाहा पाइतछ। पूवीय 

सान्हत्यशास्त्रमा उन्ल्लन्िर् रूपकान्र्शयोन्क्त वा समासोन्क्त अलङ्ग्कारन्सर् पन्न प्रर्ीकलाई दााँज्न 

सदकतछ। रूपकन्भिै रू्य न्नन्हर् रहने यस आलङ्ग्काररक न्स्र्न्र्साँग सादशृ्य, साधम्या, साहचाया वा 

                                                           
१०१www.wikipedia.org/wiki/Symbol, बाट,२९ अगस्ट, सन् २०१३. 

१०२एम एच अब्राहम, सन् २००७, अ ग्लोसरी अफ् न्लटरेरी टम्सा, र््सन वाड्सवार्ा, भारर्ीय मूरण, पृ ३२०. 

१०३जनादानन्मश्र, सन् १९९०, भारर्ीय प्रर्ीकन्वधा, पटना, न्बहार राष्ट्रभाषा पररषद, दो सं, पृ १. 

http://www.wikipedia.org/wiki/Symbol
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सहसम्पकाका आधारमा उपन्स्र्र् वस्र्ु (रू्य) ले अनुपन्स्र्र् वस्र्ु(रूपक) लाई झल्काउन े

प्रर्ीकात्मकर्ा र्ुलनीय छ।१०४प्रर्ीक अप्रस्र्ुर् न्वधानद्वारा रूपकमूलक, व्यङ्ग्ग्यरूपक, 

रूपकान्र्शयोन्क्तमूलक अन्न अप्रस्र्ुर् प्रशंसा आददको समानधमी हुतछ। र्र प्रर्ीक अप्रस्र्ुर् न्वधान 

मािै होइन, प्रस्र्ुर् वस्र्ुको पयााय पन्न हुनसक्छ। प्रर्ीकलाई सङ्ग्केर् र्र्ा न्चह्नका सतदभामा पन्न 

हनेा सदकतछ। कन्हले काही ाँ प्रर्ीकले पन्न सङ्ग्केर् र्र्ा न्चह्नले जस्र् ैअनेकार्ाक सतदभालाई इन्ङ्ग्गर् 

गरेको हुतछ।१०५ 

सामातयर्: प्रर्ीकको उत्पन्ि प्रकृन्र्बाटै भएको मान्नतछ। सृन्िका हरेक वस्र्ुले कर्ै न कर् ै

प्रर्ीकको काम गरेकै हुतछ। संसारका सारा वस्र्ु प्रर्ीकद्वारा नै सम्पे्रन्षर् छन्। प्रर्ीक एक दकन्समल े

समानधमी कुनै न्वषय, व्यन्क्त, घटना, भाव, न्वचार वा दक्रया आददको प्रन्र्न्नन्ध हुतछ। भाषा, 

गन्णर्, सङ्ग्गीर्, सान्हत्य, न्चिकला आददमा प्रयुक्त न्वन्भन्न न्चह्न, रङ्ग्ग, भाव, न्वचार आदद 

न्वन्भन्न  आशयका प्रर्ीक हुन्। यन्र् मािै होइन प्रत्येक रङ्ग्ग, न्चि र शब्द स्वयंले पन्न िासिास 

भाव वा अर्ामा प्रर्ीकको काम गरी नै रहकेा हुतछन्।१०६ 

यसरी हदेाा ससंारका समस्र् वस्र्ु नै प्रर्ीकमय रहकेो दने्ितछ। मान्नसको समस्र् जीवन नै 

प्रर्ीकहरूद्वारा सिान्लर् दने्ितछ। मान्नस पन्न सृन्िको एउटा प्रर्ीकस्वरूप छ, मान्नसले गने हरेक 

दक्रयाकलाप वा न्वन्धन्वधानहरू प्रर्ीकद्वारा नै समाजमा सम्पे्रन्षर् छन्। यसैले मानवीय चेर्नाको 

प्रर्ीकात्मक प्रस्र्ुर्ीकरण एउटा अपररहाया कायाव्यापार हो। संसारका  कुन ैपन्न भाषा, इन्र्हास, 

कला, न्वज्ञान, धमा आददबारे जानकारी प्राप्त गनुा हो भने सबभैतदा पन्हले त्यन्सर् सम्बन्तधर् 

प्रर्ीकलाई न ैपन्हल्याउन ुपने हुतछ। प्रर्ीकमा एकार्ाकर्ा मािै हुन ुपछा भने्न छैन, र्र त्यो यसको 

व्यावहाररक लिण हो अन्न प्रायोन्गक धमा पन्न हो। प्रर्ीक अन्धकर्र अनेकार्ाक हुतछन् र न्र्नको 

अर्ाातर्रण हुाँद ै गएको  हुतछ। यस्र्ा प्रर्ीकको संरचना जरटल दकन्समको हुतछ। न्चह्न शब्द 

प्रर्ीकका न्नन्म्र् अपयााप्त हो।  

मनोन्वज्ञान, ज्योन्र्ष, गन्णर्, र्तिशास्त्र र्र्ा अतय वैज्ञान्नक सतदभा आददमा न्चह्नको 

उपयोग गररतछ, जसलाई व्यावहाररक अर्ामा प्रर्ीक भन्नतछ। न्चह्नको चचाा न्वन्भन्न प्रसङ्ग्गमा 

                                                           
१०४वासुदवे न्िपाठी, न्व सं २०५८, पाश्चात्य समालोचनाको सदै्धान्तर्क परम्परा भाग २, काठमािौ ाँ, सा प्र, प ृ७२. 

१०५जगदीशप्रसाद श्री वास्र्व, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पूवावर््, पृ ६८. 

१०६कुमारबहादरु जोशी, न्वसं, २०६६, पाश्चात्य सान्हत्यका प्रमिु वाद, साझा प्रकाशन, काठमािौं, पृ७७. 



६८ 

दोस्रो अध्याय 

 

गररए पन्न त्यसको एकार्ाकर्ा िन्ण्िर् हुाँदनै। र्र प्रर्ीक यसको रठक न्वपरीर् रहकेो हुतछ अन्न 

प्रसङ्ग्गअनुसार अर्ाातर्रणशील भएर अनकेार्ाक पन्न हुतछ। प्रर्ीक अतर्:पे्ररणात्मक हुतछ र यसको 

लक्ष्य न्वन्शि पन्न हुतछ। न्चह्नको जस्र् ैयसको पन्न एउटा माध्यम हुतछ, र्र न्चह्न एउटा न्नन्श्चर् 

वस्र्ुसम्म र्थ्यात्मक सङ्ग्केर् प्रस्र्ुर् गरेर समाप्त हुतछ। प्रर्ीकले वस्र्ुको कथ्यसापेि भावदीन्प्तको 

पन्न अनुभव गराउाँछ। यसर्ा सङ्ग्केर् र्र्ा न्चह्न आवेग रन्हर्, बौन्द्धक अन्न न्वज्ञानात्मक हुतछ भने 

प्रर्ीक भाव-स्फूर्ा हुतछ।१०७ 

प्रर्ीकको स्वरूपका बारेमा  दाशान्नक, सामान्जक र मनोवैज्ञान्नक व्याख्याहरू पन्न 

पाइतछन्। अवचेर्नको व्याख्याको क्रममा स्वप्न प्रर्ीकको चचाा गद ैन्सग्मति फ्रायिल ेदन्मर् इच्छा 

र्र्ा अतर्मानको  व्यञ्जक प्रस्र्ुन्र्का रूपमा प्रर्ीकको व्याख्या गरेका छन्।१०८ 

प्रर्ीक र्र्ा प्रर्ीकात्मक न्चह्न न्वशुद्ध रूपमा पारम्पररक हुतछ। सङ्ग्केर्ल ेसङ्ग्केन्र्र्लाई 

दिेाउनु अन्नवाया हुाँदनै र्र यो पूणा यादनृ्च्छक हुतछ। यसको अर्ा सम्बतधबाट जान्न सदकतछ, जस्र् ै

– भान्षक न्चह्न, अिरहरू, शब्द र वाक्यहरू पन्न प्रर्ीकात्मक हुतछन्। यस सम्बतधमा दईुवटा 

मातयर्ाहरू अन्घ आएको दने्ितछ, पन्हलो ‘प्रत्येक शब्द आफैमा एउटा प्रर्ीक हो,’ दोस्रो  ‘प्रत्यके 

शब्दका दईुवटा प्रयोग हुतछ प्रर्ीकात्मक र भावात्मक ’।१०९ 

पन्हलो मातयर्ाअनुसार, प्रत्येक शब्दले न्नन्श्चर् एउटा अर्ा वहन गदाछ, जसको प्रयोग कुन ै

न्नन्श्चर् अन्न न्वन्शि प्रयोजन र सतदभाका लान्ग गररतछ, त्यसैले शब्द आफैमा प्रर्ीकात्मक हुतछ। 

र्र यसको र्ात्पया प्रत्येक शब्द प्रत्येकपल्टको प्रयोगमा प्रर्ीक हुतछ भने्न होइन, यदद यस्र्ो 

भइददएको िण्िमा भाषाको सारा संरचना अन्भधात्मक भई, व्यञ्जना र लिणाको सार्ाकर्ा रहन े

न्र्एन। 

दोस्रो मातयर्ाअनुसार, शब्दलाई केवल प्रर्ीकात्मक रूपमा माि राख्न न्मल्दैन यसको 

सम्बतध भावात्मक अर्ान्सर् पन्न हुतछ। यसरी शब्दको व्यञ्जना प्रर्ीकात्मक अर्वा सतदभागर् अन्न 

                                                           
१०७जगदीशप्रसाद श्री वास्र्व, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पवूावर््, पृ ६९. 

१०८रमेश भट्टराई, न्व सं २०५१, प्रर्ीक न्सद्धातर् र प्रयोग : कन्वर्ाका सतदभामा, गररमा, पूवावर््, पृ ८३. 

१०९अरूण प्रकाश न्मश्र,सन् १९८४, कबीर और र्लुसी के न्वशेष सतदभा में काव्यभाषा का सामान्जक अधययन, नई 

ददल्ली, जवाहरलाल नेहरू न्वश्वन्वद्यालय, अप्रकान्शर् शोधप्रबतध, पृ ३१९. 



६९ 

दोस्रो अध्याय 

 

भावात्मक रूपमा भएको हुतछ। भाव वा न्वचार त्यो अन्भव्यन्क्त हो जसलाई शब्दले प्रकट गरेर 

प्रर्ीकीकरण गदाछ। यसप्रकार भाव वा न्वचारलाई शब्दका प्रर्ीकात्मक अर्ामा समान्हर् गना 

सदकतछ। यसरी भावात्मक न्वचार र प्रर्ीकात्मक शब्दबाटै प्रर्ीक न्नमााण भएको हुतछ। 

पेयसाअनुसार प्रर्ीकहरू न्वशुद्ध रूपमा पारम्पररक सह-सम्बतधबाट सङ्ग्गरठर् हुतछन्। 

त्यसैले भाषालाई पन्न प्रर्ीकात्मक सङ्ग्केर्-व्यवस्र्ाका रूपमा हनेा सदकतछ।११० सस्युरले र्र 

भाषालाई प्रर्ीक नै भन्न रुचाएका छैनन,् कारण प्रर्ीक सधै ाँ यादनृ्च्छक नहुन पन्न सक्छ। प्रर्ीकहरू 

पन्न यादनृ्च्छक हुतछन् भने्न कुरा अङ्ग्कगन्णर्मा प्रयोग गररने न्चह्नबाट र्ाह पाउन सदकतछ। र्ी 

प्रर्ीकहरू यादनृ्च्छक हुतछन्। प्रर्ीकलाई कन्र्पय सङ्ग्केर्वैज्ञान्नकहरूले सङ्ग्केर्का रूपमा पन्न 

व्याख्या गरेका छन्। र्र धेरैले यसलाई सङ्ग्केर्भतदा न्भन्न मानेका छन्। प्रर्ीक जन्हले पन्न आंन्शक 

रूपमा प्रन्र्मापरक पन्न हुतछ।  

त्यसैले रोमन जकेोब्सनले प्रर्ीकात्मक प्रन्र्माको चचाा गरेका छन्।१११पेयसाअनुसार प्रर्ीक 

जन्हले पन्न न्वशुद्ध रूपमा पारम्पररक हुतछ, जसलाई कुनै वस्र्ुको प्रर्ीकका रूपमा उभ्याउाँदा 

त्यसको व्याख्या गना सदकतछ। प्रर्ीकहरूको व्याख्या एउटा व्यवस्र्ा र्र्ा पारम्पररक अभ्यासद्वारा 

गना सदकतछ। प्रर्ीक वस्र्ुन्सर् जोलिाँदा यसका न्नन्म्र् प्रयोग गररएको न्वचार पन्न जोन्िएको हुनु 

पछा। नि भने त्यो प्रर्ीक नहुन पन्न सक्छ। त्यसर्ा प्रर्ीक भनेको सीन्मर् शब्द माि ै होइन। यसका 

न्नन्म्र् प्रयोग गरररएका जम्मै शब्द, वाक्य, पुस्र्क अन्न अरू पारम्पररक न्चह्नहरू पन्न प्रर्ीक 

हुतछन्। यसकारण प्रर्ीक पारम्पररक न्चह्न हो।११२ 

प्रर्ीक एउटा सङ्ग्केर् नै हो जसको सङ्ग्केर्ीकरण र्र्ा त्यसलाई प्रन्र्न्नन्धत्व गन े

व्यवस्र्ामा केही हुाँदनै र्र त्यो कुनै यस्र्ो न्नयम र्र्ा व्यवस्र्ाद्वारा बन्नएको हुतछ जो व्याख्यान्यर् 

हुतछ। जस्र्ै - मातछे शब्दमा भएका दईुवटा अिर नै मातछे होइन, नर् यसन्सर् सम्बन्तधर् ध्वन्न न ै

मातछे हो। पेयसाले अझ एकठाउाँ  भनेका छन्, प्रर्ीकले कुनै वस्र्ुन्सर्को सादशृ्य वा यर्ार्र्ाक 

सम्बतधलाई दिेाउन असावधानीपूवाक न ै आफ्नो काया पूणा गरेको हुतछ।११३ वास्र्वमा न्वशुद्ध 

                                                           
११०िेन्नयल च्यातिलर, सन् २००७, सने्मयोरटक्स द बने्सक, लतिन एतितयुयोका , रूटलेज टेयलर एति फ्रान्तसस रुप, 

दो सं, पृ ३८. 

१११िेन्नयल च्यातिलर, सेन्मयोरटक्स द बने्सक, पूवावर््, पृ ३९. 

११२िेन्नयल च्यातिलर, सेन्मयोरटक्स द बने्सक, पूवावर््, पृ ४०. 

११३िेन्नयलच्यातिलर, सने्मयोरटक्स द बने्सक, पूवावर््, पृ ३९. 



७० 

दोस्रो अध्याय 

 

प्रर्ीक त्यो हो जसमा साधारण एउटा अर्ा हुतछ अन्न जसले कुन ैवस्र्ुलाई न्नन्श्चर् रूपमा दिेाउनु 

भतदा पन्न सङ्ग्केर्ीकरण मािै गरेको हुतछ। प्रर्ीकमा एउटै वस्र्ुले पारदशी भएर साहचया र 

अनुरूपर्ाका आधारमा अकाालाई द्योन्र्र् गछा। 

 

२.९  प्रर्ीकको लिण र  न्वशषेर्ा 

अरूण प्रकाश न्मश्रअनुसार, प्रर्ीकको प्रयोग प्राचीन रहकेो भेरटतछ। आददम समाज-

व्यवस्र्ामा प्रत्येक कन्बलाहरू धरैेवटा कुलमा न्वभान्जर् भएका दने्ित्न्। प्रत्येक कुलका 

मान्नसहरूले एकअकाालाई अलग-अलग कुलका रूपमा पररन्चर् गराउनका लान्ग उनीहरून्सर् आ-

आफ्ना न्चह्न हुतर्े। कसैले जनावर, कसैल े रुिपार्, कसैले चराचुरूङ्ग्गी आददलाई आधार गरेर 

न्चह्न छुट्ट्याएका हुतर्े।११४ 

आददम समाजका भौन्र्क पररन्स्र्न्र्हरूमा मान्नसलाई पशुपिी, रुिपार्, वनजङ्ग्गलले 

चारैन्र्रबाट घेरेका न्र्ए। यसैले उनीहरू पशु, पिी अन्न रुिपार्हरून्सर् पन्न उनीहरूको रक्त-

सम्बतध रहकेो न्वश्वास गर्े। यस्र्ै न्वश्वासले गदाा पशु, पिी, रुिपार्न्सर्को सम्बतधद्वारा आददम 

जीवन प्रन्र्न्म्बर् भएर प्रर्ीकको न्नमााण भएको पाइतछ। जस्र्ो – जल जीवनको प्रर्ीक, पीपल 

सृन्िको प्रर्ीक, आकाश ब्रह्मको प्रर्ीक आदद दकन्समले मालनाँद ै आएको पाइतछ। कालातर्रमा 

मध्ययुगीन सामतर्ी-व्यवस्र्ासम्म आइपुग्दा न्यनै प्रर्ीकहरू धमा अन्न साधनाका रूपमा स्वीकृर् 

हुाँद ैगएर अझ जरटल र रहस्यात्मक बतद ैगएको दने्ितछ भने्न भनाइ न्मश्रको पाइतछ।११५  

धमाको संकीणार्ा र सीमाहरूमा आबद्ध रहरे मान्नसले न्बस्र्ारै सांसाररक 

दक्रयाकलापहरूका अर्ा धार्माक प्रर्ीकहरूद्वारा उद्घारटर् गरेको बुन्झतछ। यसका सार्ै यसैलाई 

धार्माक अनुष्ठानका रूपमा पन्न मान्नसले दनै्नक जीवनमा आचार व्यवहारन्सर् जोड्द ै गएको 

दने्ितछ।  

यसप्रकार आददम न्वम्बहरूले रूढ, धार्माक न्वषय अन्न जाद,ु  टुना आददलाई पन्न 

प्रर्ीकात्मक रूपमा रहण गरेको पाइतछ। आददम मान्नसहरूले प्राकृन्र्क घटनाहरूमान्र् अलौदकक 

                                                           
११४अरूण प्रकाश न्मश्र, कबीर और र्लुसी के न्वशेष सतदभा में काव्यभाषा का सामान्जक अधययन, पूवावर््, पृ ३२३. 

११५अरूण प्रकाश न्मश्र, कबीर और र्लुसी के न्वशेष सतदभा में काव्यभाषा का सामान्जक अधययन, पूवावर््, पृ ३२४. 
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कारण आरोन्पर् गरेर त्यसबैाट जाद,ु टुनालाई न्नयन्तिर् गरेको दने्ितछ। यसप्रकार मान्नसका 

सरल, न्नश्चल रहस्यात्मक प्रर्ीक जाद ुअन्न धमान्सर् जोन्िएर समाजका आतर्ररक सङ्ग्घषाहरूको 

अन्भव्यन्क्तको माध्यम बनेको दने्ितछ।११६ 

प्रर्ीकलाई कुनै पन्न जान्र्को सांस्कृन्र्क धरोहरका रूपमा न्लन सदकतछ। कुन ै पन्न 

जान्र्को सांस्कृन्र्क संरचना केलाउनका न्नन्म्र् प्रर्ीकको अध्ययन हुनु आवश्यक मान्नतछ। 

मान्नसका सुदरू अर्ीर्, प्रागैन्र्हान्सक युगका सम्पे्रष्य भौन्र्क सामरी, हार्हन्र्यार, भेषभूषा, 

रङ्ग्गन्चि, गीर्-सङ्ग्गीर्, नाचगान आदद प्रर्ीककै रूपमा सुरन्िर् छन्। कन्र्पय लोक-व्यवहारका 

सामरीहरू न्नन्श्चर् एउटै जान्र्न्सर् मािै पन्न सीन्मर् रहकेो भेरटतछ। कसरी त्यस जान्र्ले त्यसको 

प्रयोग गथ्यो भने्न कुरा पन्न प्रर्ीककै रूपमा सरुन्िर् भएको पाइतछ। यसैले प्रर्ीकले हामीलाई 

लोकका प्राचीन दरूीहरूमा रहरे न्नयतिण गछा, यस्र्ा प्रर्ीकको अभावमा कालगर् यर्ार्ाको सृन्ि 

सम्भव छैन।११७ 

प्रर्ीकले वस्र्ुन्भि भएको गूढ रहस्य, सूक्ष्म छायााँहरू, लुप्त आशयहरूलाई उजागर गरेर 

दिेाइददतछ। प्रर्ीकलाई नाङ्ग्गो आाँिाले दिेेको भरमा मािै मूल्याङ्ग्कन गना न्मल्दनै। कन्हले काही ाँ 

कुनै सङ्ग्केर् वा न्चह्न मािै प्रर्ीकात्मक अन्भव्यन्क्तको लान्ग पयााप्त हुाँदनै, कन्र्पय प्रर्ीक बाह्य 

सङ्ग्केर् वा न्चह्नका रूपमा दलेिाँदनैन्, र्र आतर्ररक अनुभव एवं रिाको भावनाद्वारा त्यस्र्ा 

प्रर्ीकको अतवेषण गनुा पने हुतछ। र्सर्ा प्रर्ीक एउटा मानन्सक प्रदक्रया पन्न हो। यसलाई न्नम्न 

प्रकार अध्ययन गना सदकतछ,  

 

२.९.१  स्वप्न र प्रर्ीक 

आधुन्नक मनोन्वज्ञानमा स्वप्नप्रर्ीकको महत्त्वपूणा भून्मका रहकेो दने्ितछ। मनोन्वज्ञानल े

स्वप्नको अध्ययनका क्रममा महत्त्वपूणा र्थ्य अतवेषण गरेको पाइतछ। स्वप्न अज्ञार् मनको 

अन्भव्यन्क्तको यस्र्ो माध्यम हो जसबाट अज्ञार् मनको भाव अनुमान गना सदकतछ। र्सर्ा स्वप्न 

एउटा मानन्सक प्रदक्रया हो भन्न सदकतछ। स्वप्नले जारर् अवस्र्ाको मानन्सक द्वतद्वलाई समाधान 

                                                           
११६अरूण प्रकाश न्मश्र, कबीर और र्लुसी के न्वशेष सतदभा में काव्यभाषा का सामान्जक अधययन, पूवावर््, पृ ३२७. 

११७जगदीशप्रसाद श्री वास्र्व, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पूवावर््, पृ ८७. 



७२ 
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गना पे्रररर् गदाछ। स्वप्न न्नन्ष्क्रय, काल्पन्नक, र्त्त्वहीन असङ्ग्गर् र्थ्यहरूको असम्बद्ध जमघट 

होइन। वाह्य रूपबाट हदेाा स्वप्नलाई अप्रासङ् न्गक, असातदर्भाक र न्वलिण लागे र्ापन्न यसको 

अतर्साम्बतध जीवनजगर्् न्सर् ैहुतछ जसले मानन्सक छाप छािकेो हुतछ। मानवीय भाव र न्वचारको 

अन्भव्यन्क्तका रूपमा स्वप्नप्रर्ीकको प्रयोग भएको पाइतछ।  

फ्रायिअनुसार, स्वप्न अज्ञार् मनमा प्रवेश गने एउटा मागा हो। स्वप्न संवेग एवम् अपूणा, 

अन्वकन्सर् न्वचारहरूको न्वस्र्ृर् जगर्् हो जसको अध्ययनले मानव जीवनका आददमर्ा र 

मानन्सक न्वकासको अनुमान हुाँदछ। अन्धकर्र सपनाहरू प्रर्ीकात्मक हुतछन्। स्वप्नको प्रर्ीकात्मक 

स्वरूपको अतवषेण साहचया-न्वन्ध अन्न अनुभवद्वारा पुन्ि भएको मान्नतछ। मनोन्वशे्लषणमा स्वप्नका 

कर्ाहरूलाई आददम इच्छाहरूको प्रर्ीक मान्नएको छ जो प्राकृन्र्क रूपमा कामवृन्िसम्बतधी हुन े

गदाछ। सामान्जक दनृ्िदने्ि वर्जार्, अवाञ्छनीय हुने भएकाले यसको अन्भव्यन्क्त ज्ञार् मनमा 

प्रन्र्बन्तधर् हुतछ। स्वप्न प्रर्ीकको व्याख्या सदवै व्यन्क्तका छद्म इच्छाहरूका प्रसङ्ग्गमा नै 

गररतछ।११८ 

युङ्ग्गले साइकोलजी अफ् अतकतसस नामक पुस्र्कमा के कुरा उल्लेि गरेको र्ाहा लाग्छ 

भने, व्यन्क्तमा प्रर्ीकात्मक अन्भव्यञ्जना गने शन्क्त सामून्हक अज्ञार् मनमा भएको आददम-भावले 

गदाा हो। र्सर्ा मान्नसल े स्वप्न लोक वा भाव कल्पना गदाा प्रर्ीकका माध्यमल े गदाछ। 

फ्रायिअनुसार, स्वप्नप्रर्ीकको अध्ययनले हामीलाई अन्भव्यन्क्तको अत्यतर् प्राचीन एवम् अप्रचन्लर् 

शैलीन्सर् पररचय गराउाँछ। यो एकप्रकारले प्राचीन अन्न अप्रचन्लर् आददम भाषा हो। यो 

मानवजान्र्को अत्यतर् आददम एवम् मौन्लक कल्पनाहरूको अन्भव्यन्क्त पन्न हो।११९ 

 

२.९.२ कला र प्रर्ीक 

कला अन्न मनोन्वज्ञानको घन्नि सम्बतध छ। पद्मा अरवालअनसुार,मौन्लक कलाको 

सम्बतध चेर्न, संवेदन, प्रत्यिीकरण, स्मृन्र्, न्वचार अन्न र्काका प्रदक्रयाबाट हुाँदनै, यसको उद ्गम 

स्रोर् अज्ञार् मन हो। कलाको सजाक त्यस्र्ो न्वन्शि अवस्र्ामा पुगेर कला न्सजाना गदाछ जो वाह्य 

जगर्् भतदा बेग्लै मानन्सक दक्रयाकलाप हो। कलाकारले आफ्नै काल्पन्नक-लोकको न्नमााण 

                                                           
११८न्सग्मति फ्रायि, सन् २०१४, मनोन्वश्लेषण, दवेेतर राजपाल (अनु) एति सन, ददल्ली, दो सं, पृ १२४. 

११९न्सग्मति फ्रायि, सन् २०१४, मनोन्वश्लेषण, दवेेतर राजपाल (अनु) एति सन, ददल्ली, दो सं, पृ १२२ 
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गदाछ।१२० र्सर्ा काव्यकला, न्चिकला, सङ्ग्गीर्कला एवम् नृत्यकला सबकैा आधारहरू 

मनोन्वज्ञानन्सर् जोन्िएकै हुतछन् भन्न सदकतछ, सार्ै आभ्यातर्ररक उद्वगे अन्न द्वतद्वको सङ्ग्घषामा 

कलाको उद ्गम रहकेो मान्न सदकतछ। 

पद्मा अरवाल अको ठाउाँ  लेन्ख्छन्, पाठक, दशाक र श्रोर्ाहरू कलामा अन्भव्यक्त पाठ, 

रङ्ग्ग, आकार, उपमा, रूपक, अलङ्ग्कार, गन्र्, लय जस्र्ा रूदढ न्चह्नहरूमा न ै अन्ल्झरहन 

चाहतछन्। उनीहरू यी जम्मै कुराहरूको अन्भव्यञ्जनाको पृष्ठभून्ममा कुन मानन्सक न्स्र्न्र्, इच्छा, 

अवस्र्ा, उद्वगे र भाव-रतर्ीहरूको सङ्ग्गम भएको हुतछ भने्न कुरालाई अवास्र्ा गछान्। वास्र्वमा 

कला-सौतदयाको मूल्याङ्ग्कन वाह्य न्वषयमा नभएर आभ्यातर्ररक आह्लादपूणा संवेगात्मक 

अनुभून्र्मा आन्श्रर् हुतछ।१२१ 

यङु्ग्गको दनृ्िकोणअनुसार, सााँचो कला त्यसलाई भन्न सदकतछ जसमा युग-युगातर्रदने्ि 

मानवजान्र्को गूढ-रहस्यात्मक भावहरूको अन्भव्यन्क्त हुाँदछ। यही नै कलाको प्रर्ीकात्मक भाव-

अन्भव्यन्क्तको सााँचो अन्न वास्र्न्वक स्वरूप हो। कलाको यही स्वरूपलाई न्चह्नात्मक मान्नएको 

छ।१२२ सामातयर्: वास्र्ुन्शल्प, न्चिकला अर्वा सङ्ग्गीर्कला जुनै न्वधाका माध्यमले होस्, 

न्नन्श्चर् कुनै जान्र्, दशे वा राष्ट्रको सामान्जक परम्परा, रहन-सहन, चालढाल, शैली इत्याददको 

प्रर्ीकात्मक अन्भव्यञ्जना न्र्नमा हुाँदछ। यी जम्मैको मनोवैज्ञान्नक पृष्ठभून्म हुतछ।  

यस दनृ्िले भारर्ीय कला पूणार्: प्रर्ीकात्मक रहकेो मान्नतछ। वास्र्ुकलामा जान्र्को 

आचार-न्वचार, रहन-सहन अन्न न्र्नका आत्माको प्रन्र्च्छाया पाइतछ सार्ै यसन्भि 

लोकभावनाको न्चिण गररएको हुतछ र कुनै जान्र्का लोकजीवनको ददग्दशान पन्न हुाँदछ। वस्र्ुर्: 

प्रर्ीकात्मक कलामा मानवीय प्रवृन्िको न्र्नै न्वशेषर्ाहरूको न्नरूपण हुतछ जो सामातयर्: 

आददकालदने्ि नै अपररवर्र्ार् रूपले प्रचन्लर् हुाँद ैआएका छन्। 

भारर्ीय मूर्र्ाकलामा र्ान्तिक परम्पराको प्रभाव पाइतछ। यसमा लान्लत्य, शन्क्त र 

मानवीय संवेदनशीलर्ा, आन्त्मक भावमग्नर्ा, कमनीयर्ा आददको अद ्भूर् संयोजन भएको हुतछ। 

                                                           
१२०पद्मा अरवाल, सन् १९६३, प्रर्ीकवाद, मनोन्वज्ञान प्रकाशन, वाराणसी, पूवावर््, पृ ७९. 

१२१पद्मा अरवाल, सन् १९६३, प्रर्ीकवाद, मनोन्वज्ञान प्रकाशन, वाराणसी, पूवावर््, पृ ७७ 

१२२न्सग्मति फ्रायि, सन् २०१४, मनोन्वश्लेषण, दवेेतर राजपाल (अनु) एति सन, ददल्ली, दो सं, पृ २१६ 
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भारर्ीय कलाका प्रर्ीकात्मक रूपको सवाशे्रष्ठ अन्भव्यन्क्त एन्लफैतटा गफुा (इस्वीको आठौ ाँ शर्ाब्दी) 

लाई मान्नतछ।१२३ यसन्भि न्शव-महशे्वरको न्वख्यार् मूर्र्ा पाइतछ। यस प्रन्र्माको न्बचको मुिको 

भाग उर, स्वयं प्रभान्वर्, न्नरपेि अन्न पारलौदकक र्त्त्पुरुष सदान्शव छ, दान्हने मुिमान्र्का 

भृकुटी वैराग्य अन्न न्वनाशका भावनाले अघोर भैरवी दने्ितछ अन्न दबे्रे मुि न्शव सङ् न्गनी, परम 

सौतदयामयी, आभूषणयुक्त उमाका स्वरूपमा छ। 

 

२.९.३ मानन्सक रोग र प्रर्ीक 

मानवीय मनको न्नराकरण र्र्ा वैज्ञान्नक अध्ययन बीसौ ाँ शर्ाब्दीमा आएर भएको र्ाहा 

पाइतछ। यसभतदा अन्घ मानन्सक रोगलाई कान्यक रोगभतदा अलग मालनाँदनै न्र्यो। शारीररक 

रूपमा मान्नसको स्नायुर्ति कमजोर हुाँदा, मन्स्र्ष्कमा आतर्ररक रूपमा गन्हरो चाप पदाा मानन्सक 

रोग हुने मान्नतथ्यो। प्राचीन अन्न मध्यकालीन युगसम्म मान्नसहरू मानन्सक न्वकृन्र्लाई भूर्-पे्रर्, 

जादुु-टुना अर्वा आत्मान्सर् सम्बन्तधर् दक्रयाकलाप मातदर्े। आधुन्नक युगमा आएर जब 

मानन्सक रोगका लिणहरू पिा लागे त्यसपन्छ मािै यसलाई मानवीय अज्ञार् भाव-कल्पना 

मान्नयो र मनसम्बतधी र्थ्यहरू प्रकान्शर् हुाँद ै गए। यसप्रकार मानन्सक रोगका बारेमा नयााँ 

दनृ्िकोण दिेापरेपन्छ आधुन्नक मानन्सक रोगका लिणहरू पिो लागेको दने्ितछ। 

 मानन्सक रोगका र्ीनप्रकारका लिण बर्ाइएका छन्, पन्हलो मानन्सक रोगको लिण 

वाह्य रूपमा पाइाँदनै, दोस्रो मानन्सक रोगको लिणको पृष्ठभून्म अज्ञार् मनका भाव र इच्छाहरू 

हुन्, अन्न र्ेस्रो मानन्सक दबुालर्ाको कारणले आभ्यातर्ररक सङ्ग्घषा, दमन, अज्ञार् मन सदक्रय हुन ु

हो।१२४ वस्र्ुर्: मानन्सक रोगका प्रसङ्ग्गमा दमन प्रदक्रयाको न्वशेष महत्त्व छ। दमन प्रदक्रयाकै 

माध्यमले वर्जार् इच्छाहरू ज्ञार्बाट अज्ञार् मन हुाँद ै वन्हष्कृर् हुतछन्। दमन प्रदक्रयाको उद ्गम 

नैन्र्क मन नै हो जो आभ्यातर्ररक जीवनको रिक पन्न हो। चेर्न जीवनमा उच्च आदशाका प्रभावमा 

प्रकृर् भाव-इच्छाहरूको दमन गररतछ। दमनबाट नै मान्नसमा मानन्सक दबुालर्ा आउाँदछ अन्न कुन ै

समयमा दन्मर् इच्छाहरू न्वस्फोरटर् हुन े सम्भावना रन्हरहतछ। सामातयर्: न्वन्िप्त मनमा यो 

                                                           
१२३सााँवन्लया न्बहारी लाल वमाा, सन् १९८९, भारर् में प्रर्ीक पजुा का आरम्भ और न्वकास, न्बहार न्हतदी रतर् 

अकादमी, पृ २५१ 

१२४पद्मा अरवाल, सन् १९६३, प्रर्ीकवाद, मनोन्वज्ञान प्रकाशन, वाराणसी, पूवावर््, पृ ८९. 
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दक्रया अत्यन्धक र्ीव्र हुने गदाछ। फ्रायिअनुसार, काम-भावनाको दमन गनााले मानन्सक दबुालर्ा 

आउाँदछ भने जुङ्ग्गअनुसार कुनै पन्न इच्छा वा भावलाई दमन गनााल ेपन्न मानन्सक न्वकृन्र् हुन े

गदाछ। एिलरले पन्न मानन्सक रोगका कारणमा दमन प्रदक्रयाकै भून्मका मुख्य रहन ेकुरो बर्ाएका 

छन्।यसप्रकार अज्ञार् मनको न्वषय-वस्र्ु प्रर्ीकात्मक हुतछ, प्रर्ीकात्मकर्ा न ैयसको भाषा पन्न 

हो।  

 

२.९.४ धमा र प्रर्ीक 

धमाको उत्पन्िसम्बतधी न्वन्भन्न मर्-मर्ातर्र रहकेा छन्। पूवीय अन्न पाश्चात्य दवुै 

जगर्् मा प्राचीन कालदने्ि न ैईश्वर र धमासम्बतधी न्वन्भन्न धारणाहरू पाइतछन्। हाफा न्िङअनुसार, 

धार्माक न्वचार मानव जीवनका रहस्यात्मक सङ्ग्घषाको मनोभावना, आकाङ्ग्िा अन्न इच्छाहरूको 

प्रर्ीकात्मक अन्भव्यन्क्त हो।१२५ उनका दनृ्िमा रहस्यात्मकर्ा यर्ार्ा नभएर प्रर्ीकात्मक हुतछ भने्न 

पाइतछ। धार्माक प्रर्ीक मानन्सक अनुभून्र्हरूका प्रदशानका लान्ग प्रभावोत्पादक माध्यम मान्नतछ। 

इसाई धमामा ‘क्रस’ को प्रर्ीक त्यागको अन्भव्यन्क्त हो। बौद्धधमामा ‘कमलकोफुल’ शान्तर् अन्न 

न्स्र्रर्ाको प्रर्ीक हो। न्हतद ू धमाका प्रायःजसो मूर्र्ाहरू र न्र्नका मुराहरू प्रर्ीकात्मक छन्। 

मूर्र्ाहरू प्रर्ीक माि न्र्ए र्र यसबाटै मूर्र्ा पूजनको प्रर्ा सुरु भएको दने्ितछ। 

प्राचीनकालमा पशु पूजनको परम्परा पन्न रहकेो पाइतछ।भै ाँसी बल र्र्ा र्ागर्को, िरायो 

ररु् गन्र्को, सपा चलायमानर्ाको, लाटकोसेरो गम्भीरर्ाको प्रर्ीक मान्नएर सावाभौम रूपमा 

यस्र्ो प्रर्ीकात्मक व्यवस्र्ालाई पशु-आकृन्र्वाद मान्नतछ। न्रसमा शन्क्तका रूपमा भै ाँसीको पूजा 

गररतछ, न्मश्रमा बाख्रालाई जनन सदक्रयर्ा रूपमा मान्नतछ, सपालाई सतर्ान उत्पन्िका शन्क्तको 

प्रर्ीकका रूपमा मान्नएको पाइतछ। पूवामा पृथ्वी जननी शन्क्तको प्रन्र्रूप मान्नतछ भने गाई 

रचनात्मक शन्क्तको प्रर्ीक। न्चर्ुवा, स्याल, ससंह इत्यादद न्सकारी पशु भएको हुनाले ध्वंसको 

प्रर्ीक मान्नएको पाइतछ। यी सबै धमा प्रर्ीकका रूपमा मानव जीवनका मुख्य पे्ररक र्त्त्व 

मान्नतछन।्१२६ मनोवैज्ञान्नक दनृ्िअनुसार, धमा अन्न धार्माक वस्र्ुहरू जसरी न्वन्भन्न 

                                                           
१२५न्सग्मति फ्रायि, सन् २०१४, मनोन्वश्लेषण, दवेेतर राजपाल (अनु) एति सन, ददल्ली, दो सं, पृ २१६. 

१२६पररपूणाातद वमाा, सन् २००६, प्रर्ीकशास्त्र, उिर प्रदशे न्हतदी संस्र्ान, लिनऊ, पृ २६१. 
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सम्प्रदायहरूले आ-आफ्ना आस्र्ा, भन्क्त र न्वश्वासलाई आधार गरेर मातद ैआएका हुतछन् र्ी सबै न ै

अलौदकक,ओजस्वी, अगोचर, शन्क्तशाली र अपरम्पार मान्नएका हुाँदा नै रहस्यात्मक पन्न भएका 

हुतछन्। पद्मा अरवालको पुस्र्कमा जुङ्ग्गको भनाइलाई उद्धृर् गद ै भन्नएको छ, ईश्वरमान्र् 

आन्श्रर् हुनु भनेको एउटा बालकले आफ्ना न्पर्ाप्रन्र् आन्श्रर् रहन े भावनाको न्वस्र्ार माि हो। 

जसरी सुरुमा बालकको न्पर्ाप्रन्र् आस्र्ा प्रगाढ हुतछ र्र न्बस्र्ारै उमेर बढ्द ैजााँदा त्यही भावना 

ईश्वरमा रूपातर्ररर् हुतछ। ईश्वरप्रन्र्को घन्नष्टर्ामा त्यही र्ीव्रर्ा रहतछ जो आफ्ना न्पर्ाभतदा 

पन्न अपरम्पार, ओजस्वी, अलौदकक र अगोचर छन् ।१२७ फ्रायिले पन्न ईश्वरप्रन्र्को न्वश्वास, 

भन्क्त र आन्श्रर् हुनुलाई न्पर्ा अन्न पुिन्बचको आन्त्मक सम्बतधको पुनरावृन्ि मािै हो भनेका 

छन्।१२८ 

 

२.१० प्रर्ीकवादको पषृ्ठभनू्म र प्रवर्ान 

प्रर्ीकको प्रयोग मान्नसले सृन्िको प्रारम्भदने्ि नै गद ै आएका छन्। सृन्िमा मान्नस 

न्ववेकशील प्राणी भएकाले संसारलाई बुझ्न प्रारम्भदने्ि नै मान्नसले न्वन्भन्न प्रर्ीकहरूको सतधान 

गद ैआएको भेरटतछ। मान्नसले न्चह्न, न्चि, रङ्ग्ग, गतध, स्पशा, ध्वन्न, स्वाद आददबाट प्रर्ीकहरू 

भेटाउाँद ै आएका हुन्। आददम युगका आददम मनन्स्र्न्र्दने्ि नै मान्नस प्रर्ीकको अवधारणा 

न्वकन्सर् गद ैअन्घ बढेको दने्ितछ।  

पूवामा वेद, उपन्नषद,् दशान, पुराण र्र्ा लोककर्ा, आत्मापरमात्मा जस्र्ा 

लोकन्वश्वासमा, जीवनजगर्् सम्बतधी अनेकानेक प्रर्ीक र्र्ा प्रर्ीकात्मक प्रसङ्ग्ग र वणानहरू 

प्रशस्र्ै पाइतछन् भने पन्श्चममा पन्न न्वन्भन्न धमा, दशान, न्वज्ञान र्र्ा कला सान्हत्यमा प्रर्ीकात्मक 

वणानहरू पाइतछन्।१२९ आत्मवादी जमानेली न्वचारधारामा पन्न प्रर्ीकको चचाा भएको पाइतछ।  

वासदुवे न्िपाठीअनुसार, प्रर्ीकको सामातय अर्ा प्रर्ीर् गराउन ुवा झल्काउनु हो, जसल े

बान्हरी वस्र्ुजगर्् को बोध वा ददव्यर्ाको प्रर्ीन्र् गराउाँछ। शब्दलाई अर्ा वा वस्र्ुको प्रर्ीक ठाने्न 

                                                           
१२७पद्मा अरवाल, सन् १९६३, प्रर्ीकवाद, मनोन्वज्ञान प्रकाशन, वाराणसी, पूवावर््, पृ ८९. 

१२८पद्मा अरवाल, सन् १९६३, प्रर्ीकवाद, मनोन्वज्ञान प्रकाशन, वाराणसी, पूवावर््, पृ ९१. 

१२९कुमारबहादरु जोशी, पाश्चात्य सान्हत्यका प्रमिु वाद, पूवावर््, पृ ७८ 
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सोचाइ पन्न प्रर्ीन्र् गराउनु नै हो। ईश्वरीयर्ा र आन्त्मकर्ासाँगका सापेिर्ामा बाह्य वस्र्ु-जगर्् को 

प्रर्ीन्र्को कुरा आउाँछ भने भाषा वा शब्दचालहाँ ईश्वरीयर्ा, आन्त्मकर्ा र वस्र्ुजगर्् कै पन्न प्रर्ीन्र् 

गराउने न्चह्न, सङ्ग्केर् या प्रर्ीक बन्न जातछ।१३० 

सामातयर्: प्रर्ीकको अर्ा एउटा वस्र्ुका न्नन्म्र् अको वस्र्ु उन्भनु वा रान्िनु भए र्ापन्न 

यसका अर्ामा न्वन्वधर्ा छन।् प्रर्ीकले कन्वको मानन्सक उिेजना, न्वचार वा आतर्ररक संसारलाई 

रचनाका न्वन्वध र्त्त्वद्वारा व्यक्त गछा।१३१ कलररजअनसुार, प्रर्ीकले  कुनै अमूर्ा धारणाहरूलाई 

भाषाको न्चिात्मक रूपमा रूपातर्रण गछा, जो वास्र्वमा आफैमा केही नभए र्ापन्न त्यसैल ेअफ्नो 

अमूर्ार्ाबाट वस्र्ुको अवधारणा बुझाउाँछ।१३२ 

प्रर्ीकको प्रयोग र प्रयोजनले संसारका न्वन्भन्न न्वधा एवं धमा, न्वज्ञान, कला-सान्हत्य, 

गन्णर्, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र आदद िेिमा पन्न प्रभाव बनाउाँद ै गएको पाइतछ।  बौद्धधमा, 

इसाई धमा, न्हतद ुधमा आददमा पन्न प्रर्ीक प्रयोगको सुदीघा परम्परा रहकेो पाइतछ। कलासान्हत्यमा 

रोमनेली सान्हत्य, रन्सयन सान्हत्यमा उन्नाईसौ ाँ शर्ाब्दीदने्ि प्रर्ीकबारे अध्ययन र्ान्लएको 

पाइतछ। गन्णर्, न्वज्ञान, सौरन्वज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र आददमा बीसौ ाँ शर्ाब्दीमा आएर  

प्रर्ीकबारे अध्ययनको प्रवर्ान भएको पाइतछ।१३३ पूवामा वैददक कल्पनाहरू प्रकृन्र्परक भई 

प्रर्ीकात्मक पाइतछन।् वैददक ऋन्षहरू मतिरिा न्र्ए। रिाको प्रयोग यहााँ लािन्णक एवं 

प्रर्ीकधमी पाइतछ। वैददक शास्त्रानुसार इतरलाई मन्स्र्ष्कको प्रर्ीक, सूयालाई चैर्तयको प्रर्ीक, 

उषालाई चैर्तयपूवा अचेर्न केतरको प्रर्ीक, न्वष्णुलाई मेरूदण्िको प्रर्ीकस्वरूप मान्नतछ। 

यसप्रकार अतय कल्पनाहरू पन्न मनोदनै्हक प्रर्ीकार्ाक पाइतछन्।१३४ 

 पन्श्चममा प्रर्ीकबारे अध्ययनको पूवााभास वा पूवाचचाा न्रसेली र्र्ा यहुदी सभ्यर्ाको 

समान्प्तपन्छ भएको मान्नतछ। प्रारम्भमा न्रसेली र्र्ा रोमनेली सभ्यर्ाहरूमा रहस्यमय प्रर्ीकबारे 

                                                           
१३०वासुदवे न्िपाठी, सवं सं २०५८, पाश्चात्य समालोचनाको सदै्धान्तर्क परम्परा भाग २, साझा प्रकाशन, पृ ६० 

१३१सी एम बोवरा, सन् १९६२, द हरेरटेज अफ् न्सम्बोन्लज्म, लतिन, सेतट मार्टातस प्रेस, पृ १९० 

१३२रोबटा जी कोह्न / Robert G. Cohn: (winter, 1974), Symbolism, The Journal of Aesthetics and 

Art Criticism, Vol. 33, No. 2, pp.181-192, http://www.jstor.org/stable/429086, बाट ९ अक्टोबर, सन ्

२०१३. 

१३३www.wikipedia.org/wiki/Symbolismबाट, ९ से्टेम्बर, सन् २०१३ 

१३४जगदीशप्रसाद श्रीवास्र्व, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पूवावर््, पृ ८५ 

http://www.jstor.org/stable/429086
http://www.wikipedia.org/wiki/Symbolism
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चचाा गररएको पाइतछ। र्त्कालीन ‘दकलो’, ‘आरदकक’, ‘िायोन्नन्सक’ नामक प्रचारक र्र्ा 

सम्प्रदायहरूबारे जानकारी पाइतछ।१३५पन्श्चममा धार्माक रहस्यवाद अन्न दाशान्नक रहस्यवादपन्छ 

न्रसेली न्वद्वान् ्लेटोदने्ि न ैप्रर्ीकबारे स्पि अध्ययन प्रारम्भ भएको मान्नतछ। कला-सान्हत्यमा 

रोमान्तटक धाराका कन्व-लिेकहरू दिेा परेपन्छ प्रर्ीकवादले अझ अन्घ बढ्ने मौका पायो। 

त्यसपन्छ बीसौ ाँ शर्ाब्दीमा आएर मनोन्वज्ञान न्वद्वान ् ररचड्साले पन्न प्रर्ीकवादको अध्ययनलाई 

अन्घ बढाउने काम गरेको पाइतछ। कला-सान्हत्यमा प्रर्ीकवादको वास्र्न्वक प्रवर्ान उन्नाइसौ ाँ 

शर्ाब्दीको उिराधामा आएर फ्रातसमा भएको दने्ितछ। यस ददशामा अमेररकी कन्व/लिेक एिगर 

एलने पो (सन् १८०९-४९), फ्रातसेली कन्व एवं समालोचक चाल्सा बोद्लेयर (सन् १८२१-६७) 

र्र्ा जमानेली गीन्र् नाट्यकार ररचािा वाग्नर(सन् १८१३-८३) आदद प्रमुि रूपमा अन्घ आएको 

बुन्झतछ।१३६ 

फ्रातसमा प्रर्ीकवादको उठान गनामा अमेररकी कन्व एिगर एलने पो अन्न चाल्सा 

बोद्लयेरको भून्मका उल्लेिनीय छ। उनीहरूले वस्र्ुबाट न्वचारन्र्रको अन्भव्यन्क्तमा प्रर्ीकात्मक 

सौतदयाको  प्रन्र्न्वम्बलाई नै प्रर्ीक ठानेका छन्। उनीहरू कलालाई यर्ार्ा र वैज्ञान्नकर्ान्सर् 

जोड्न चाहतर्े। व्यन्क्तको आतर्ररक आवेग र सौतदयाानुभून्र्को अन्भव्यन्क्तका रूपमा उलभाँद ै

प्रर्ीकवादले प्रत्यिर्ा, वणानात्मकर्ा, आलङ्ग्काररकर्ा, भावुकर्ा, न्ववरणात्मकर्ाजस्र्ा 

प्रवृन्िलाई अस्वीकार गछा। कुनै वस्र्ुको प्रत्यि प्रस्र्ुन्र् ददनु भतदा त्यसको सङ्ग्केर् गनाामा नै 

प्रर्ीकवादीहरूको अन्भरुन्च रहकेो बुन्झतछ।१३७ 

उन्नाईसौ ाँ शर्ाब्दीमा आएर प्रर्ीकवादको अध्ययन न्वन्भन्न िेिमा व्यापक र गहन रूपमा 

भएको पाइतछ। कला-सान्हत्य, लोक अन्भप्राय, लोकन्मर्क, धार्माक अवधारणा, पारम्पररक 

कमाकाण्ि, सांस्कृन्र्क रीन्र्न्र्न्र् आदद िेिमा प्रयुक्त मानवजान्र्का न्वन्भन्न प्रर्ीकहरूबारे 

र्ुलनात्मक अध्ययन भएको पाइतछ। प्रर्ीकको अध्ययनल े मानवीय कला रचना, सांस्कृन्र्क 

दक्रयाकलाप, धार्माक आस्र्ा अन्न मानवीय अतर्साम्बतधजस्र्ा न्वषयको वास्र्न्वक पररचय गराउन 

र्ालेपन्छ  नृर्त्त्वशास्त्रको िेिमा एिविा वसे्टरमाका , फ्रातज बोआज, हेनररच, क्रोबर, न्िक्सन, 

                                                           
१३५चतर कला, सन् १९६५, पूवा, मध्यपवूा और पन्श्चम में प्रर्ीकवाद, जयपुर, मङ्ग्गल प्रकाशन, प्र सं, पृ ४९ 

१३६कुमारबहादरु जोशी, पाश्चात्य सान्हत्यका प्रमिु वाद, पूवावर््, पृ ७९                                                                                                                                                                                   

१३७सी एम बोवरा, सन् १९६२, द हरेरटेज अफ न्सम्बोन्लज्म, लतिन, सेतट मार्टातस प्रेस, पृ ७. 



७९ 

दोस्रो अध्याय 

 

क्लाका  न्वस्र्र, क्लयेर आददले आददम कलाबारे अध्ययन गरेको र्ाहा पाइतछ।१३८ समाजशास्त्री 

इमाइल दरु्िामले भनेका छन,् प्रर्ीकले िान्ल कुनै एउटा  व्यन्क्त-समूहको केतरलाई माि बुझाउाँदनै, 

यसले समाजका अतय सदस्यहरून्बच एकर्ा कायम राख्द ै समाजन्भिै भएका न्वचार भावलाई 

स्पष्ट्याउाँद ैसामान्जक सद्भावको न्सजाना गछा। प्रर्ीकन्बना सामान्जक सद ्भाव आफैमा कमजोर र 

अन्स्र्र हुतछ, यसले समाजका न्वचार भावलाई न्स्र्र रूप प्रदान गद ैआएको छ। समाजमा प्रर्ीक 

सामनू्हक जीवनको एउटा अन्नवाया अंश हो।१३९ 

प्रर्ीक दशानका आधारमा आददम मातछे र उसका मानन्सक संस्कृन्र्का न्वन्भन्न अनुष्ठान, 

लोकपरम्परा, जाद,ु टुनामुना, उत्सव, पवा, नाचगान, दतत्यकर्ा, लोककर्ा, लोकगार्ा आदद 

बारेको अध्ययन बीसौ ाँ शर्ाब्दीको प्रर्म चरणदने्ि नै आधुन्नक अमेररका र यरुोपमा हुन र्ालकेो 

पाइतछ। प्रर्ीकवादीको दाशान्नक पररपे्रक्ष्यमा मनोन्वज्ञानी न्सग्मति फ्रायि र काला गसु्र्ाभ जङु्ग्गको 

महत्त्वपूणा भून्मका रहकेो मान्नतछ। फ्रायिले आददम मनोन्वम्बको चचाा गद ै लोकमानसअतर्गार् 

व्यन्क्तमन र्र्ा यौनलाई पन्न महत्त्व ददएका छन ् भने जुङ्ग्गले लोकजीवनका सामून्हक मनका 

अवचेर्नबारे चचाा गद ैआददम अनुष्ठान, भाषा र पुराकर्ा, लोककर्ा, लोकगार्ा आददलाई जार्ीय 

संस्कृन्र्को प्रर्ीकका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।१४० न्वज्ञानबाट पे्रररर् न्ववेकवादका दनृ्िमा 

असङ्ग्गर् र अन्वश्वसनीय मान्नएका आददम पररकल्पना र्र्ा लोक संस्कृन्र्को अध्ययनलाई 

मनोन्वशे्लषणका सैद्धान्तर्क आधारबाटै प्रबल पे्ररणा प्राप्त भएको हो। लोकमानसको अवचेर्नबाट 

प्राप्त लोक संस्कृन्र्का न्वन्भन्न सामरीको प्रर्ीकपरक अध्ययनका लान्ग सांस्कृन्र्क मानवशास्त्रको 

सैद्धान्तर्क आधार पन्न मनोन्वज्ञानबाटै न्नमााण भएको दने्ितछ। यस िेिमा सर एिविा टेलरको 

आददम संस्कृन्र् (सन ्१८१७) अन्न सर जमे्स फे्रजरको गोल्िन बाउ (सन् १८९०-१९१५) लाई 

प्रारन्म्भक र न्वन्शि कृन्र् मान्नतछ।१४१ यसरी समाजमा मान्नसको जीवन प्रणालीलाई पन्न 

प्रर्ीकले प्रभाव पारेको दने्ितछ। मान्नसले जानेर होस् अर्वा नजानेर समाजमा प्रर्ीकमय जीवन 

बााँचेको हुतछ। प्रर्ीक सामान्जक मूल्यहरूका अन्भव्यन्क्तको यस्र्ो माध्यम हो जसले समाजमा 

                                                           
१३८जगदीशप्रसाद श्री वास्र्व, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पूवावर्, पृ ७७. 

१३९इिन्वनिब्ल्यु स्मीर्./ Smith, Edwin W: 1 (Jan-June1952), African Symbolism, The Journal of 

the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 82, No. pp 13-

37),http://www.jstor.org/stable/2844037बाट, ९ से्टेम्बर, सन् २०१३.  

१४०हाइि मेगी र..., सन् २००८, इतट्रोड्यनु्सङ जङु अ रादफक गाइि, लतिन, आइकन बुक्स न्लन्मटेि, प ृ३९ 

१४१बी बी कुमार, सन् १९९३, फोकलोर एति फोकलोर मोरटफ, पूवावर््, पृ ३२ 

http://www.jstor.org/stable/2844037
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मान्नसहरून्बच सामान्जक सम्बतध स्र्ापना गना मुख्य भून्मका न्नवााह गरेको हुतछ। प्राचीन 

न्चिकलाहरू पन्न प्रर्ीकात्मक रहकेा पाइतछन्। प्राचीन न्चिकारहरूले आफ्ना आफ्ना न्चिकलामा 

साधारण अन्भप्राय चलाएर पारम्पररक वस्र्कुो प्राकृन्र्क र्र्ा सांस्कृन्र्क रूपको प्रन्र्न्नन्धत्व र 

सतदभाहरू दसााएको दने्ितछ।  

आददम मानवीय चेर्नाका प्रर्ीकात्मक अन्भव्यन्क्तका रूपमा न्वन्भन्न कला अनुष्ठान, उत्सव, 

पवा, दतत्यकर्ा, गीर्गार्ा, नाचगान, जाद,ु टुनामुना, रोमािक रचना आददको अध्ययन र 

न्वशे्लषणमा प्रर्ीकवादीहरूले नै न्वशेष जोि ददएको र्ाहा पाइतछ। हरेक युगका मान्नसले आफ्ना 

धार्माक रूदढ परम्परा, सम्प्रदाय, दवे-पूजाजस्र्ा कायाबाट अफ्नो प्रकृर् इच्छाको अन्भव्यन्क्त 

गरररहकेो हुतछ।  र्ी इच्छाहरू हरेक मान्नसको आफ्नो न्नजी सम्पन्ि हो। त्यसमा अन्भव्यक्त 

प्रर्ीकहरू मान्नसहरूमा न्भन्न न्भन्न दने्िए र्ापन्न भावात्मक न्चि सावाभौम हुतछ। मान्नसल े

प्रकृन्र्मा आश्रय न्लन,े न्वश्वास गन ेअन्न सामातय प्राकृन्र्क भयलाई  स्वीकार गन ेजस्र्ा भावबाटै 

धार्माक परम्पराका प्रर्ीकहरूको न्नमााण भएको बुझ्न सदकतछ। यसप्रकारले एउटा जान्र्मा 

सामून्हक स्र्ायीभाव, सामनू्हक न्वचार अन्न सामून्हक संवेगहरूका माध्यमबाट प्रर्ीकात्मक 

अन्भव्यन्क्त भइरहकेो पाइतछ।१४२ 

 

२.११ प्रर्ीकको भाषा र अर्ा रहण 

फ्रायिले प्रर्ीकको आदद स्रोर् मान्नसको व्यन्क्तगर् अवचरे्नलाई मानेका छन् भन े यङु्ग्गल े

सामनू्हक अवचरे्न। भाषा मानवजान्र्को आफ्ना मनको भाव वा न्वचार अन्भव्यक्त गने प्रबलर्म 

माध्यम हो। र्र कन्हले काही ाँ मानव हृदयमा अनेकौ ाँ यस्र्ा भाव एवम् न्वचारहरूको जतम हुतछ, 

जसलाई सहज रूपमा अन्भव्यक्त गना भाषा पन्न असमर्ा बतदछ। वस्र्ुजगर्् का न्वन्भन्न 

दशृ्यावलीहरूको न्चिण गनामा भाषा सरल माध्यम बन्न सक्छ र्र आतर्ररक मनमा उद्वने्लर् भाव 

र्रङ्ग्गलाई उस्र्ै रूपमा अन्भव्यक्त गना भाषा सिम बतदनै। दकनभने प्रत्येक अनुभावकको आफ्नै 

अतर्लोक हुतछ अन्न त्यसैका माध्यमले आफ्ना अनुभवको अन्भव्यन्क्त हुतछ। यसप्रकार जब भाषा 

संवदेनजतय अनुभून्र्हरूलाई अन्भव्यक्त गना असमर्ा बतदछ, भाषा आफैमा वाधक हुाँदछ भन े

                                                           
१४२पद्मा अरवाल, सन् १९६३, प्रर्ीकवाद, वाराणसी, मनोन्वज्ञान प्रकाशन, प्र सं, पृ २३३ 
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त्यन्र्िेर नै मान्नसलाई प्रर्ीकको कलात्मक युन्क्तको आवश्यकर्ा पदाछ। अर्ाार्् सूक्ष्म, अमूर्ा एवं 

भावप्रवण अनुभून्र्हरूलाई वाणी ददन मान्नसलाई प्रर्ीकको आवश्यकर्ा पदाछ। प्रर्ीक नै एउटा 

यस्र्ो माध्यम हो जसल ेमानव हृदयमा सूक्ष्म, अमूर्ा रूपमा रहकेो भावलाई मुिररर् गराउाँदछ। 

यस्र्ा कन्र्पय प्रर्ीकहरू रहस्यात्मक पन्न हुाँदछन्। 

परशरुाम चर्वुदेी लेख्छन्, प्रर्ीकको प्रयोग यस्र्ा ठाउाँमा गररतछ जहााँ हाम्रा भाषा आफैमा 

पङ्ग्ग ु अन्न अशक्त भई मौन हुाँदछ। यस्र्ा अवसरमा हामीले अन्भव्यन्क्त गने माध्यम नै प्रर्ीक 

हुतछ।१४३ यसलाई अझ न्वस्र्ाररर् गद ैरामधन शमाा भतछन्, कन्व जब आफ्ना भावधारा सामातय 

शब्दमा अन्भव्यक्त गना असमर्ा हुतछ, र्ब उनले प्रर्ीकको माध्यमले न्वन्भन्न रूपकको सहायर्ा 

ललाँदछ। प्रर्ीकको आवश्यकर्ा आध्यान्त्मक र दाशान्नक प्रसङ्ग्गका वणानमा अझ महत्त्वपूणा छ, जहााँ 

सूक्ष्म, गहन ज्ञानगुणका रहस्यलाई सरलर्ान्सर् अन्भव्यन्क्त गनामा प्रर्ीक एउटा न्वशेष माध्यम 

बतदछ।१४४ वास्र्वमा प्रर्ीकको प्रयोग संसारका न्वन्भन्न दशृ्यात्मक अर्वा गोचर वस्र्कुा लान्ग 

गररतछ जसलाई अदशृ्य, अगोचर, अप्रस्र्ुर् न्वषयको प्रन्र्न्वधानन्सर् साहचयाका सम्बतधको 

कारणले र्ी न्वन्भन्न न्वषयका लान्ग प्रन्र्न्नन्धत्व  गराइतछ। 

बच्चलुाल अवस्र्ी पान्णन्नको सूिलाई व्याख्या गरेर लेख्छन्,१४५ 

प्रकृि र्ीकर् ेइन्र् प्रर्ीकम ्

                                        (पान्णन्नको सूि – ३,१,१३५) 

प्रर्ीक शब्द प्र +र्ीक धार्ुबाट ‘अ’ प्रत्ययद्वारा बनेको छ। ‘र्ीकृ’ धार्ुको अर्ा गन्र् हो अन्न सबै 

गत्यार्ाक धार्ु ज्ञानार्ाक एवं प्रा्यार्ाक हुने गदाछ। त्यसकै सहोदर ‘टीकृ’ धार्ुको ‘टीका’ अर्ाले 

ज्ञापन गने वृन्िलाई बुझाउाँछ। अर्: प्र = प्रकृि, र्ीकन =अर्ाज्ञान वा अर्ा प्रान्प्त गराउने शब्दलाई 

प्रर्ीक भन्नतछ। व्यावहाररक दनृ्िले हदेाा पन्न प्रर्ीक त्यसलाई भन्न सदकतछ जसले आफ्ना न्वशेष 

लािन्णकर्ाका कारण प्रकृि अर्ालाई व्यञ्जना प्रदान गदाछ। यो अर्ा प्रकृि यसकारण हुतछ जसल े

सोझो वाच्य रूपमा भलनाँदा वस्र्ुको न्चिात्मकर्ा शूतय भएर त्यो पूणा प्रकाशमान हुाँदनै। जब 

                                                           
१४३दबेेतर आया, सन् १९७५, न्हतदी सतर्काव्य में प्रर्ीक न्वधान, ददल्ली, सान्हत्य प्रचारक, पृ १८ 

१४४दबेेतर आया, सन् १९७५, न्हतदी सतर्काव्य में प्रर्ीक न्वधान, पूवावर््, पृ १७ - १८ 

१४५दबेेतर आया, सन् १९७५, न्हतदी सतर्काव्य में प्रर्ीक न्वधान, पूवावर््, पृ २१ 
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प्रर्ीकात्मक शब्दद्वारा त्यसलाई व्यक्त गररतछ भने वस्र्कुो त्यो न्चिात्मकर्ा अझ र्जेवान भई शब्द 

ब्रह्मका रूपमा त्यसले पूणा प्रकाश प्राप्त गदाछ। 

प्रर्ीक न्नमााणको प्रदक्रया त्यन्र्कै पुरानो हुन सक्छ जन्र् यसको सम्पे्रषण छ। मान्नसले आफ्ना 

न्वचार र्र्ा भाव प्रकट गना न्वन्भन्न प्रर्ीकहरूकै सहायर्ा न्लएको पाइतछ। मान्नसन्सर् सम्पे्रषणको 

सबैभतदा उपयुक्त माध्यम नै प्रर्ीक बतयो अन्न प्रर्ीकको माध्यम भाषा बतयो, जसले मान्नसलाई 

अतय पशुप्राणीहरू भतदा न्भन्न ै पररचय प्रदान गरेको छ। त्यसपन्छ माि मान्नसन्सर् प्रर्ीकलाई 

व्याख्यान्यर् गन ेभाषा एउटा ठुलो माध्यम बतयो।१४६ 

मान्नसबाहके अतय पशुप्राणीले आफ्ना वररपररका वस्र्ुहरूलाई कुन ै न्नन्श्चर् नामद्वारा न्चन्न 

सकै्तनन्। आज मान्नसन्सर् वाक् शन्क्त र्र्ा भाषा छ र त्यसैको माध्यमबाट आफ्ना वररपररका 

वस्र्ुहरूको प्रर्ीकीकरण सम्भव भएको छ। यसको र्ात्पया पशुप्राणीहरूमा प्रर्ीकको महत्त्व र 

प्रयोग हुाँदनै भने्न पन्न होइन। पशुप्राणीहरूमा पन्न प्रर्ीक-व्यवस्र्ा जीन्वर् रहकेो दखे्न पाइतछ, र्र 

पशुप्राणीमा त्यो  सीन्मर् भई र्ोरै सङ्ग्केर्सम्म माि बााँच्छ। त्यसले एउटा न्नन्श्चर् सङ्ग्केर् 

बुझाएपन्छ त्यो समाप्त हुतछ। त्यसदने्ि उर्ाका पशुप्राणीले त्यो बुझ्न सकै्तनन्। र्र मान्नसद्वारा 

न्नर्मार् प्रर्ीक बहुअर्ी हुतछ। त्यसको व्याख्या धरैे दकन्समले गना सदकतछ। यसैल ेप्रर्ीकको न्नमााण 

प्रदक्रया एउटा जरटल मानन्सक प्रदक्रया पन्न हो। यसको सम्बतध मानवीय अवचरे्नन्सर् पन्न 

गााँन्सएको हुतछ। मनोन्वज्ञानको िेिमा यसको अध्ययन अझ व्यापक रूपले भएको पाइतछ।  

मनोवैज्ञान्नक दनृ्िअनुसार प्रर्ीक मान्नसको अवचेर्नबाटै उत्पन्न हुतछ भने्न फ्रायिल ेमानेका 

छन्। यङु्ग्गका मर्मा पाठकको मनमा संवदेना जगाउन ेकाम अवचेर्न शन्क्तकै हुतछ, यस अवचेर्न 

शन्क्तलाई नै आर्का टाइप (आद्यरूप) भन्नतछ। उनका मर्अनुसार आर्का टाइप (आद्यरूप) भनेकै 

असङ्ग्ख्यौ ाँ अनुभवहरूको मानन्सक अवशेष हो, जो व्यन्क्तगर् मािै नभएर पूवाजहरूका अनुभवन्सर् 

सम्बद्ध छ।१४७ यसप्रकार प्रर्ीक हाम्रा न्नगूढ संस्कारहरून्सर् सम्बन्तधर् छ, जसलाई हामील े

सामनू्हक अवचरे्नका रूपमा न्स्वकाद ैआएका छौ ाँ। त्यसैल ेप्रर्ीकमा हाम्रा वंशानुगर् अनुभवहरूको 

सार पन्न सन्िर् रहकेो हुतछ भन्न सदकतछ।  क्यान्सररले भनेका छन्, प्रर्ीक नभइददनु हो भन े

मान्नसको जीवन बतदीगृहमा बतद कैदीहरूको जस्र्ो हुन े न्र्यो। मान्नसहरू जीववैज्ञान्नक 

                                                           
१४६जगदीशप्रसाद श्री वास्र्व, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पूवावर्, पृ ३६ 

१४७हाइि मेगी र अतय, सन् २००८, इतट्रोड्यनु्सङ जङु अ रादफक गाइि, पूवावर््, पृ ९० 
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आवश्यकर्ाहरून्भिै सीन्मर् हुतर्े। उनीहरूले संसारका ज्ञान, दशान, धमा, कला, न्वज्ञान आदद 

आन्वष्कार गना सके्न न्र्एनन्।१४८ 

वस्र्ुर्: भाषा सामातय अर्ामा प्रर्ीकात्मक हुतछ। मनोवैज्ञान्नकहरू भाषा प्रर्ीकहरूद्वारा न ै

व्यवन्स्र्र् हुन े कुरामा न्वश्वास गदाछन्। प्रर्ीकात्मक भाषाले अज्ञार् भाव र्र्ा न्वचारको पन्न 

अन्भव्यन्क्त ददएको हुतछ।१४९ यसप्रकार व्यावहाररक दनृ्िले पन्न भाषामा प्रर्ीकात्मक शैलीले ठुलो 

महत्त्व पाएको दने्ितछ। भाव वा न्वचारको आदान प्रदानका लान्ग गन्णर् अन्न न्चिकला आदद  

अभान्षक माध्यम भए र्ापन्न गन्णर् र न्चिकलामा पन्न प्रर्ीकात्मक न्चह्नको अर्ा हुतछ। 

यसैले प्रर्ीक मानवीय चेर्नप्रवाहको पररचायक हो। हाम्रा मन जसरी न्वचारहरूका माध्यमले 

गन्र्शील हुतछ, उसरी न ै मानवचेर्ना  प्रर्ीकहरूका सहायर्ाले न्वकन्सर् भएको हुतछ। 

प्रर्ीकन्वधानले हाम्रा सौतदयाबोधसाँग पन्न गन्हरो सम्बतध रािेको हुतछ। सौतदयाानभुून्र् साँगसाँग ै

हामी हाम्रा संवेदनाहरूलाई आकार ददनका न्नन्म्र् त्यसलाई प्रर्ीकात्मक बनाउाँछौ ाँ। प्रर्ीकले न ै

हाम्रा सौतदयाानुभून्र्लाई आकार ददएको हुतछ, यसले न ै काव्यमा रूपकात्मक सौतदया  ल्याएको 

हुतछ। प्रर्ीक आफैमा भाषा नभए र्ापन्न भान्षक अन्भव्यन्क्तको व्याख्या बुझ्न यसल ेसहायर्ा गछा। 

भाषा र प्रर्ीक दईु न्भन्न न्भनै्न धारणा भए र्ापन्न कन्हले काही ाँ प्रर्ीकले भाषाले पन्न बोक्न 

नसकेको अन्भव्यन्क्त ददएको हुतछ। र्र प्रर्ीकात्मक अन्भव्यन्क्तको व्याख्या भने भाषाको माध्यमले 

गना सदकतछ। भाषा र प्रर्ीक एकअकाामा पूरक जस्र्ा पन्न दने्ितछ। 

 

२.१२ लोकवार्ाामा प्रर्ीकको प्रयोजन र यसको अध्ययन 

प्रर्ीकको प्रयोग लोकमा मान्नसले सृन्िको प्रारम्भदने्ि नै गद ै आएको र्ाहा पाइतछ। 

लोकका अनकेानेक वस्र्ुलाई न्चन्न वा बुझ्नका न्नन्म्र् मान्नसले प्रर्ीककै सहायर्ा न्लएको पाइतछ। 

                                                           
१४८एिन्वन िब्ल्यु न्स्मर्./ Smith, Edwin W: 1 (Jan-June1952), African Symbolism, The Journal of 

the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 82, No. pp 13-

37),http://www.jstor.org/stable/2844037बाट, ९ से्टेम्बर, सन् २०१३  

१४९पद्मा अरवाल, सन् १९६३, प्रर्ीकवाद, वाराणसी, मनोन्वज्ञान प्रकाशन, प्र सं, पृ २०८ 
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लोकका गौण वा छद्म रूपमा रहकेा ज्ञान-न्वज्ञानका न्वन्भन्न प्रसङ्ग्गहरूलाई प्रकाशमा ल्याउने काम 

प्रर्ीकपरक अध्ययनबाट मािै सम्भव दने्ितछ भने्न भनाइ वाटालेटको पाइतछ।१५० 

लोकमा प्रर्ीकहरूबारे कसरी अध्ययन हुतछ भने्न प्रश्नका उिरमा यसका न्वन्भन्न दकन्समका 

सतदभाहरू भेरटतछन्। लोकन्सर् भएका न्वन्भन्न लोककर्ा, लोकन्वश्वास, लोकरीन्र्, धार्माक 

परम्परा, सांस्कृन्र्क प्रसङ्ग्ग आददले लोकवार्ाामा प्रर्ीकात्मक अर्ाहरूलाई  इन्ङ्ग्गर् गरेका हुतछन्। 

प्रर्ीकका माध्यमले लोकवार्ाामा मान्नसको सामान्जक पररचय, सांस्कृन्र्क प्रदक्रया, सामान्जक 

भून्मका अन्न समाजन्सर् उसको ऐन्र्हान्सक सम्बतध के कस्र्ो छ भने्न कुराको अध्ययन हुतछ।१५१ 

सरेी बी अटानर लेख्छन,् जसरी मान्नसको मन-मन्स्र्ष्कमा कुनै पन्न वस्र्ुन्वशेषको 

न्वषयमा न्वन्भन्न अवधारणाहरू उत्पन्न गराउन े एउटा माध्यम प्रर्ीक बतदछ, उसरी न ै त्यसल े

वस्र्ुको प्राकृन्र्क, सामान्जक अन्न मनोवैज्ञान्नक सम्बतधहरूको यर्ार्ा पन्न बर्ाउने काम गरेको 

हुतछ। मान्नस आफ्ना पररवेशप्रन्र् अन्र् संवेदनशील रहकेो पाइतछ। लोक-जीवनका न्वन्भन्न 

रागात्मक स्फुरणले नदीनाला, पहाि पवार्, समुर झरना, प्रकृन्र्, वनस्पन्र्, पशुपिी आददन्सर् 

भावात्मक नार्ा रािेको पाइतछ। लोकजीवन प्रकृन्र्मा भएका न्वनाश र सृन्िदने्ि भाग्दनै, लोकको 

न्वजयसाँगसाँगै दिु, कि, न्वरह, वेदनाजस्र्ा पराजयलाई पन्न यसले न्स्वकारेको हुतछ।१५२ 

मानवीय सम्बतधहरूको न्नश्छल अन्न समर सत्यलाई लोककलाहरूले पन्न अन्भव्यन्क्त 

ददएका हुतछन्। लोक-जीवनका यस्र्ा कलाहरू हदेाा सरल, स्वाभान्वक, अकृन्िम दने्िए र्ापन्न 

न्र्नमा अन्भव्यक्त न्वषयहरू गम्भीर र प्रर्ीकात्मक हुतछन्। प्रर्ीकको रचना समाजमा मान्नस 

आफैले गरेको हुतछ। आफ्ना दनैन्तदन जीवनमा चान्हन े मन्सना एकाइहरू, िाद्यवस्र्ु, गरगहना, 

रङ्ग्गन्चि, चािबाि, घरबार, पूजा-अचाना, लोकन्वश्वास आदद र न्र्नमा न्नन्हर् अतय सम्बतधहरूल े

                                                           
१५०बाटालेट एफ. सी / Bartlett F.  C:(1924) Symbolism in folklore, in Proceeding of the 7th 

International Congress of Psychology, Cambridge, UK: Cambridge University Press (pp.278-

289), http:www.bartlett.psycho.cam.ac.uk/index.html बाट २० अगस्र्, सन् २०१३ 

१५१लेस्टर बी. रवनट्री अन्न मागारेट िब्ल्यु. कतकेय / Lester B. Rowntree and Margaret W. Conkey : 

(1980), Symbolism and the Cultural Landscape, Annals of Association of American 

Geography, Vol. 70,  No. 4, pp.459-474, http: www.jstor.org/stable/2562922बाट ९ से्टेम्बर, सन् 

२०१३ 
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कुनै पन्न एउटा न्नन्श्चर् समुदाय वा जान्र्को सामान्जक र सांस्कृन्र्क जीवनको प्रर्ीकात्मक 

अन्भव्यन्क्त ददएका हुतछन।् र्र प्रर्ीकले िान्ल कुनै पन्न जान्र्को सामान्जक र सांस्कृन्र्क रूप माि ै

बचाएर रािेको हुाँदनै, यसले न्र्नका सीमाहरू पन्न बााँधेको हुतछ। प्रर्ीकहरू सीमामा बााँन्धए 

र्ापन्न यो न्स्र्र वस्र् ुहोइन, न्वश्वमा मानवजान्र्को न्वकासशील प्रवृन्ि र प्रदक्रयान्सर् ैप्रर्ीक पन्न 

पररवर्र्ार् हुाँद ै जातछ। प्रर्ीकका अर्ाहरूमा सामान्जक पररवर्ान साँगसाँगै सांस्कृन्र्क मूल्यअनुरूप 

पररवर्ान आएको पन्न लन्िर् गना सदकतछ। सामान्जक पररवर्ान साँगसाँगै सामान्जक वस्र्ुले न्वचार, 

व्यवहार, आकृन्र्, रूपरचना आददको प्रर्ीकात्मक अर्ामा पररवर्ान ल्याउाँछन्।  न्भक्टर टनार 

लेख्छन्, सामान्जक गन्र्शीलर्ाका लान्ग प्रर्ीकले समाजमा  भौन्र्क, नैन्र्क, आर्र्ाक आदद 

न्वन्भन्न पिको कारक सम्बतधलाई दिेाउाँछ।१५३ 

 

२.१३ प्रर्ीकपरक अध्ययनका आधार  

प्रर्ीकको वगीकरण गने काम एउटा जरटल प्रदक्रया हो। संसारका सम्पूणा दशृ्यजगर्् अन्न 

इन्तरयसंवेद्य अनुभून्र्हरू स्वर्: प्रर्ीकमय  भएका हुनाले यसबारे पयााप्त मर्भेद रहकेो पाइतछ। 

मान्नसले ससंारमा भएका वस्र्ुहरूबारे न्जज्ञासा राख्न र्ालेदने्ि यर्ा न ैदशृ्यजगर् र इन्तरयसंवेद्य 

अनुभून्र्हरूबाट वस्र्ुजगर्लाई प्रर्ीकका रूपमा रहण गद ैआएको पाइतछ। 

भारर्ीय वाङमयमा दशे काल पररन्स्र्न्र्अनसुार स्र्ूल रूपमा प्रर्ीकलाई वगीकरण गन े

आधार दबेतेर आयाल ेन्नम्नप्रकार बर्ाएका छन्।१५४ 

२.१३.१ जलवायकुा आधारमा प्रर्ीक 

न्भन्न न्भन्न दशेका भु-प्रकृन्र्अनुसार जलवायुमा अतर्र रहने हुतछ। जलवायुले पन्न कुनै दईु 

दशे माझको लोकजीवन, रहन-सहन एवं संस्कृन्र्लाई न्भन्न-न्भन्नै दकन्समले असर पारेको हुतछ। 

भारर् अन्न यरुोपेली दशेका जलवायुमा फरक पाइतछ। भारर्का अन्धकांश भागमा उष्णर्ाको 

                                                           
१५३टनार, न्भक्टर / Turner Victor : (1975), Symbolic Studies, Annual Review of Anthropology, Vol. 

4, pp 145 -161, http:// www.jstor.org/annrevs.htmlबाट १७ अगस्र्, २०१३ 

१५४दबेेतर आया, सन् १९७५, न्हतदी सतर्काव्य में प्रर्ीक न्वधान, पूवावर््, पृ ४१-४९ 

http://www.jstor.org/annrevs.html
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प्राधातय पाइतछ भने युरोपेली दशेमा शीर्ान्धक्य पाइतछ। यसर्ा उष्णकरटबतध दशेमा शीर् 

आनतददायक हुतछ भने शीर्प्रधान दशेमा द:ुिदायी हुतछ। त्यहााँ उष्णर्ा सुि, आनतद अन्न 

उल्लासका प्रर्ीक हुतछ। र्सर्ा स्वागर्कर्नमा पन्न उनीहरूले उष्णर्ाको प्रयोग गद ै भने्न गरेको 

पाइतछ ‘वामा वेलकम’ र्र युरोपको आनतददायी उष्णर्ा भारर्का लान्ग किप्रद हुतछ। यसप्रकार 

एउटै जलवायुको प्रर्ीक पन्न दशे, काल, पररन्स्र्न्र्अनुसार बेग्लै हुतछ। 

 

२.१३.२  सभ्यर्ा एवम ्ससं्कृन्र्का आधारमा प्रर्ीक 

पूवीय अन्न पाश्चात्य संस्कृन्र्को र्ुलना गरेर हरेरयो भने प्रशस्र् अतर्र रहकेो दने्ितछ। 

भारर्ीय संस्कृन्र्को मूलभरू् आधार आन्स्र्कवादमा छ। भारर्ीय संस्कृन्र्ले भतछ, आत्माको स्वरूप 

ज्ञान प्राप्त गरेर ब्रह्म अन्न मोिसम्म पुग्न ुजीवनको चरम लक्ष्य हो। मोि आत्माको चरम गतर्व्य हो। 

त्यहााँ भौन्र्क मातयर्ा नगण्य हुतछ। यसका न्वपरीर् पाश्चात्य दशानमा भौन्र्क जगर्् को व्याख्या न ै

ज्ञानको प्रमुि स्रोर् मान्नतछ। न्वज्ञान, गन्णर्, सामान्जक, राजनीन्र्क व्यवस्र्ासम्बतधी आरह यस ै

जिात्मावादी दशानको प्रदक्रया हो।  

सभ्यर्ा अन्न संस्कृन्र्का यस मूलभूर् अतर्रका कारण प्रर्ीकहरूको न्सजाना अन्न 

न्वकासमा पन्न न्भन्नर्ा रहकेो हुतछ। ब्रह्म अन्न आत्माका धार्माक न्वशे्लषणवादका छायााँमा भारर्ीय 

गङ्ग्गाजल, कैलास, शङ्ग्ि, कामधेनु, कल्पवृि, हााँस, मजुर आदद शब्दले पन्वि अर्ाका रूपमा 

अन्भव्यक्त प्रदान गदाछन्। 

 जोन गमै्बलअनुसार, क्रस न्चह्नको आददम रूप मृत्युको द्योर्क न्र्एन र्र मृत्युमान्र् 

न्वजय प्रान्प्त गरेको प्रर्ीक न्र्यो। इसाई धमामा क्रस न्चह्म समस्र् पाप, पीिा, क्लेश आददबाट 

मुन्क्तको द्योर्क मान्नतछ। आज आएर क्रसले इसाई मन्सहको बन्लदानको स्मृन्र् गराउाँदछ। अर्: 

यस न्चह्न पन्विर्ा, वन्लदान, त्याग, उत्र्ान, स्वगीय, शान्तर् भावनको प्रर्ीक बनेको पाइतछ। 

भारर्ीय स्वन्स्र्क न्चह्नले पन्न यसै भावनाको द्योर्न गरेको पाइतछ।  
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२.१३.३  धार्माक जान्र्गर् ससं्कारका आधारमा प्रर्ीक 

भारर्ीय संस्कृन्र्को मूलभूर् प्राण धार्माक एवं जान्र्गर् संस्कारको दाशान्नक न्सद्धातर्मा 

आधाररर् प्रर्ीकमा बााँचेको छ। गणेश सबै दवेर्ाहरू मध्ये शीषास्र् छ जसको उपासना दईु अर्ामा 

गररतछ, क) आददशन्क्त परमब्रह्म ि) गुणान्भमानी र्र्ा न्नमिान्भमानी दवेर्ाका रूपमा। ‘ऊाँ ’ लाई 

गणेशको प्रर्ीक मान्नतछ। ऊाँ  को मान्र्ल्लो भाग मस्र्कको (टाउको) बृि, र्ल्लो भाग उदर (पेट) 

का न्वस्र्ार, सुाँिनाद अन्न लड्िुलाई न्बतदकुा रूपमा प्रर्ीकात्मक मान्नतछ। 

न्वष्णु अन्न उनका चार हार्लाई चार ददशाका प्रर्ीक मान्नतछ। आकाश उनका मस्र्क 

(टाउको), सूया अन्न चतर दईु नेि मान्नतछन्। चार हार्मा भएको शङ्ग्ि (वाक् मा शब्दब्रह्मको 

प्रर्ीक, सृन्िका रजोगुणको प्रर्ीक), चक्र (संहारक शन्क्तका प्रर्ीक जसले अधमालाई नाश गरेर 

धमाको स्र्ापना गछा), गदा (र्मोगुणात्मक संहार शन्क्तको प्रर्ीक), अन्न पद्म (सृन्ि न्वकासको 

प्रर्ीक) हुन्। न्वष्णुको वाहन गरूि वेद अन्न धमाको प्रर्ीक, शेषनागका कािमा रहेको शैय्या 

कालको प्रर्ीक जसले असङ्ग्ख्य रूपमा सृन्िको न्वकास गराउाँछ। 

न्शवजीका र्ीन नेि पन्न प्रर्ीकात्मक छन्। र्ीन नेिलाई क्रमैले इच्छा, ज्ञान र दक्रयाशन्क्त 

गुणका आधारमा सूया, चतर अन्न अन्ग्नको प्रर्ीक मान्नतछ। उनका हार्हरूल े ददशा, कानल े

उपददशा, अनुहारले चन्म्कलो आकाश, र्र्ा उदरले नभमण्िलको प्रर्ीकको काम गछा। यसका सार् ै

िमरू शब्दब्रम्हको प्रर्ीक मान्नतछ। धमाका रूपमा वृषभ (गोरु) वाहनको प्रर्ीक। मस्र्क (न्नधार) 

को चन्तरका अमृर्मय आनतदका प्रर्ीक मान्नतछन्। 

सरस्वर्ी, गायिी, दगुाा, काली आददलाई ब्रह्माको शन्क्त स्वरूप मान्नतछ। हााँस आत्माको 

प्रर्ीक, लसाँह सौयाको प्रर्ीक, मन्हश कालको प्रर्ीक, इतरको हािी ऐश्वयाको प्रर्ीक, लक्ष्मीको वाहन  

लाटकोसेरोलाई मदातधर्ाको प्रर्ीक मान्नतछ।  

यसप्रकार भारर्ीय दशानबाट पोन्षर् धमामा दवेीदवेर्ा अन्न यसन्सर् सम्बन्तधर् सब ै

वस्र्ुहरूको प्रर्ीकात्मक अन्भव्यन्क्त भएको पाइतछ। न्यनै प्रर्ीकहरूका आधारमा कुनै पन्न जान्र्को 

कमाकाण्ि, संस्कार, मूर्र्ा, मन्तदर आदद परम्पराको  न्नमााण भएको मान्नतछ। यस्र्ा कन्र्पय 

प्रर्ीकहरू आफैमा सावाभौन्मक चररिका पन्न पाइतछन्। जस्र्,ै लसाँह वीरर्ाको प्रर्ीक, शृङ्ग्गाल 

कायरर्ाको प्रर्ीक, स्याल चर्ुरर्ाको प्रर्ीक, सेर्ो रङ्ग्ग पन्विर्ाको प्रर्ीक, कालो रङ्ग्ग अज्ञान 
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र्र्ा र्मोगुणको प्रर्ीक आदद। यसरी प्रर्ीकहरू जान्र्, समुदाय, समाज, राष्ट्र अन्न राजनीन्र्का 

सामान्जक सतदभाअनुसार जान्र्गर् चेर्ना वा न्वशेषर्ाको अन्भव्यन्क्तका आधारमा मानव मािैका 

प्रर्ीक भएका छन्। भारर्ीय संस्कृन्र्मा पीपल, अमला, र्ुलसी, बेल, धर्ुरा, र्ीर्ेपार्ी, भैरुङपार्ी 

आदद रूिपार्ले न्वन्भन्न अनुष्ठानमा न्वन्भन्न दकन्समले प्रर्ीकात्मक अन्भव्यन्क्त ददएको पाइतछ। 

त्यसरी नै न्वन्भन्न पशु प्राणी पन्न लोक व्यवहारका न्वन्वध सतदभामा प्रर्ीकात्मक छन।् 

यसरी पशु, पिी, फुल, पार् पन्न कुनै राष्ट्रको रान्ष्ट्रय प्रर्ीक हुतछ। कमल भारर्मा रान्ष्ट्रय 

फुलको प्रर्ीक, न्लली इङ्ग्ग्लातिको रान्ष्ट्रय फुलको प्रर्ीक हो। उसरी नै मयरु भारर्को रान्ष्ट्रय पिी, 

काङ्ग्गारू आष्ट्रने्लयाको रान्ष्ट्रय पशु हो। अमेररकामा लाटकोसेरो बुन्द्धमानी पिी हो भने भारर्मा 

लाटकोसेरोलाई अज्ञानी, मूिार्ा वा र्मको प्रर्ीक मान्नतछ। यसप्रकार राष्ट्रका न्वन्भन्न धमा, रङ्ग्ग, 

चक्र आददले आफ्ना आफ्ना संस्कारगर् रान्ष्ट्रयर्ाको प्रर्ीकका रूपमा काम गरेका हुतछन्। 

 

२.१३.४  ऐन्र्हान्सक एव ंसामान्जक पररवशेका आधारमा प्रर्ीक 

कुनै पन्न दशेका रान्ष्ट्रय चेर्ना, रान्ष्ट्रय राजनीन्र्क उर्लुपुर्ुल र्र्ा ऐन्र्हान्सक सतदभाल े

पन्न प्रर्ीक न्नमााण गरेको हुतछ। रावण, कंश, न्शशुपाल आदद अत्याचार, अधमा, अन्न असत्यका 

प्रर्ीक मान्नतछन् जसमान्र् धमा, दया अन्न सत्यका सािार् अवर्ारका रूपमा राम अन्न कृष्णल े

न्वजय प्राप्त गरेका न्र्ए। उसरी न ैसीर्ा, मतदोदरी, रौपदी, सान्विी, अनुसुया अन्न दमयिी आदद 

पन्र्व्रर्ाका प्रर्ीक, उवासी, पन्द्मनी सौतदयाका प्रर्ीक भए। लक्ष्मीबाई बीरर्ाकी प्रर्ीक, राधा मीरा 

भन्क्तका प्रर्ीक मान्नतछन्। न्वभीषण, जयचतर, मीरजाफर आदद दशेरोहीका प्रर्ीक, कृष्ण अन्न 

चाणाक्य कुटनीन्र्ज्ञका प्रर्ीक, हररशचतर सत्यको प्रर्ीक, दधीन्च त्यागको प्रर्ीक, दवुाासा क्रोधको 

प्रर्ीक, कणा दानबीरको प्रर्ीक, हनुमान, भीष्म आदद ब्रह्माचारीका प्रर्ीक हुन गए। यसरी न ै

पाश्चात्य दशेमा िने्नयल तयायको प्रर्ीक, साइलाक सुरवीरको प्रर्ीक, कजुस व्यापाररको प्रर्ीक, 

रोन्मयो-जुन्लयट, लैला-मज्न,ु न्सरी-फरदाद, हीर-रााँझा आदद आदशा शुद्ध आन्त्मक पे्रमका प्रर्ीक 

मान्नतछन।् यसरी पौरान्णक, ऐन्र्हान्सक, सामान्जक न्वन्भन्न सतदभा र पािहरू प्रर्ीकका रूपमा 

स्र्ान्पर् छन्। प्रर्ीकलाई स्रोर्का आधारमा पन्न वगीकृर् गने काम भएको छ।  र्ी स्रोर्हरू हुन ्-   
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१. प्राकृन्र्क स्रोर्, २. सांस्कृन्र्क स्रोर्, ३. मनोवैज्ञान्नक स्रोर्, ४. शारीररक स्रोर्, ५. 

सामान्जक स्रोर्।१५५ 

पद्मा अरवालअनसुार प्रर्ीक उत्पन्िका न्वन्वध स्रोर्हरू सामातयर्: संन्िप्तर्ा, स्पिर्ा, 

प्रसादात्मकर्ा, सौतदया-राह्यर्ा, अर्ा-सबलर्ा अन्न व्यञ्जनात्मकर्ा हुन्।१५६ 

स्रोर्का आधारमा गररन े वगीकरण अपेिाकृर् रूपमा सौतदयाशास्त्रेर्र पिसाँग सम्बद्ध 

दने्ितछ। स्र्ूल रूपमा हरेराँदा प्रर्ीकलाई दईु भागमा बााँड्न सदकने बुन्झतछ। 

१. परम्परागर् प्रर्ीक - परम्परागर् प्रर्ीकहरू समान्जक चेर्नाका उपज हुने हुनाले 

न्यनमा सामातय दकन्समको गुण रहतछ जसल े गदाा साधारणीकरणको िमर्ा प्रबल रहतछ। र्र 

प्राचीन मूल्य र महिाको ह्राससाँगै परम्परागर् प्रर्ीक प्रयोगको क्रम पन्न टुट्न गएको छ। 

धमारतर्को प्रर्ीकात्मक व्याख्या टुटेर यसको न्नतदाको क्रम सुरु भएपन्छ परम्परागर् प्रर्ीकको 

महत्त्व पन्न सेलाएर गएको छ।१५७ 

२. वयैन्क्तक प्रर्ीक  - व्यन्क्तगर् अनुभव  र अनुभून्र्का माध्यमबाट प्राप्त हुने अचरे्नका 

न्वशृ्रङ्ग्िल मनोरन्तर्बाट न्नस्कन े वैयन्क्तक प्रर्ीक सामातयीकरणका दनृ्िले सरल र सुबोध बन्न 

सकेका छैनन्।१५८ 

स्रोर् र व्युत्पन्िकै आधारमा प्रर्ीकलाई अझ स्पि रूपमा वगीकरण गररन ेक्रममा होनोरा 

एम दफतकेल्स्टीनले र्ीन प्रकार बर्ाएका  छन्,१५९ 

                                                           
१५५रमेश भट्टराई, न्व सं २०५१, प्रर्ीक न्सद्धातर् र प्रयोग : कन्वर्ाका सतदभामा, गररमा, र्ुलसीप्रसाद भट्टराई (सम्पा) 

काठमािौं, साझा प्रकाशन, पृ ८७ 

१५६पद्मा अरवाल, सन् १९६३, प्रर्ीकवाद, वाराणसी, मनोन्वज्ञान प्रकाशन, प्र सं, पृ १० 

१५७वासुदवे न्िपाठी, न्व सं २०५८, पाश्चात्य समालोचनाको सदै्धान्तर्क परम्परा भाग २, काठमािौ ाँ, साझा प्रकाशन, प ृ

६० 

१५८रमेश भट्टराई, प्रर्ीक न्सद्धातर् र प्रयोग : कन्वर्ाका सतदभामा, गररमा, पूवावर््, पृ ८५ 

१५९http://www.new-wisdom.org/cultural_history1/02-archetypes/symbolism.htm, बाट २२ अप्रेल, 

सन् २०१४. 

http://www.new-wisdom.org/cultural_history1/02-archetypes/symbolism.htm
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१. आद्यप्रर्ीक - आद्य प्रर्ीक सावाजनीन हुतछ, जसलाई मान्नसहरूले आफ्ना चेर्नाद्वारा 

प्रर्ीकात्मक अर्ा ददएर व्याख्या गरेका हुतछन्। 

२. पारम्पाररक प्रर्ीक - पारम्पाररक प्रर्ीक न्वन्भन्न संस्कृन्र्का सतदभाबाट बन्नएका 

हुतछन्। यसमा प्रत्येक सतदभा र परम्पराअनसुार एउटै प्रर्ीकको पन्न न्वन्भन्न अर्ा हुनसक्छ। 

३. वयैन्क्तक प्रर्ीक  - प्रत्येक व्यन्क्तअनुसार कुनै पन्न प्रर्ीकको न्नमााण न्भन्न दकन्समको 

हुनसक्छ।  प्रत्येक लेिक अर्वा सजाकले आफ्नै दकन्समको प्रर्ीकात्मक योजना गने सम्भावना 

रहतछ। 

प्रर्ीक वगीकरणका अतय मर्हरू पन्न धेरै छन्। प्रर्ीकलाई ध्वन्न र दनृ्िसाँग सम्बद्ध गरेर 

हनेे परम्परा पन्न न्वकन्सर् पाइतछ। िब्लु बी न्यट्सल े १.श्रवण (ध्वन्न) र २. दशृ्य (दनृ्ि) गरी  

प्रर्ीकको वगीकरण गरेका छन्। न्यनले दशृ्यपरक प्रर्ीकलाई ‘न्वचार प्रर्ीक’ र ध्वन्नपरक 

प्रर्ीकलाई ‘संवेगजतय वा भावात्मक’ प्रर्ीकका रूपमा वगीकृर् गरेका छन्।१६० 

प्रर्ीकको वगीकरणका क्रममा हगेेलले केही बेग्लै पारा अाँगालेका छन्। उनले प्रर्ीकका 

पााँचवटा प्रकार दिेाएका छन्, १.अचरे्न प्रर्ीक २. चेर्न प्रर्ीक ३.काल्पन्नक कूट प्रर्ीक  

४.वास्र्न्वक प्रर्ीक  र ५.साङख्यीय प्रर्ीक। १६१ 

कुनै मूर्ा, अमूर्ा,  गोचर, इतरीयार्ीर् न्वषयलाई कुनै अको मूर्ा इन्तरयगोचर वस्र्दु्वारा 

प्रन्र्न्वधान गनुा नै प्रर्ीकको काया हो। यस दनृ्िले प्रर्ीकलाई एच फ्लतेिर िबरल ेन्नम्नन्लन्िर् र्ीन 

भेदमा बााँिकेा कुरा सञ्जय राईले आफ्नो शोध प्रबतधमा उल्लेि गरेका छन्,१६२ 

१.यादनृ्च्छक प्रर्ीक - यादनृ्च्छक प्रर्ीक कला र न्वज्ञान दवुैमा पाइतछ। यसको स्रोर् धेरै 

अन्न काया नगण्य हुतछ। भान्षक र्र्ा कलागर् साहचायाको क्रन्मकर्ा गठन गने उद्दशे्यले माि यस्र्ा 

                                                           
१६०रमेश भट्टराई, प्रर्ीक न्सद्धातर् र प्रयोग : कन्वर्ाका सतदभामा, गररमा, पूवावर््, पृ ८५ 

१६१रमेश भट्टराई, प्रर्ीक न्सद्धातर् र प्रयोग : कन्वर्ाका सतदभामा, गररमा, पूवावर््, प ृ८६ 

१६२सञ्जय राई, सन् २००२, महाकन्व दवेकोटाका फुटकर कन्वर्ागर् न्वम्बन्वधानको न्वश्लषेणात्मक अध्ययन, 

न्सलगिी, अप्रकान्शर् शोधप्रबतध, उिर बङ्ग्ग न्वश्वन्वद्यालय, पृ १२१-१२४ 
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प्रर्ीकहरू बनाइतछन् र्र्ा यस उद्दशे्यले अनुवार, यादनृ्च्छक प्रर्ीक बतदछन्। धार्माक प्रर्ीकहरू यस 

दकन्समका हुतछन्। वास्र्वमा यी प्रर्ीकहरू वस्र्ुको सोझो अर्ा वा प्रन्र्कृन्र् माि हुतछन्।   

२. वणानात्मक प्रर्ीक - वणानात्मक प्रर्ीक सामातयर् स्पि हुतछ। प्रर्ीक यहााँ इन्ङ्ग्गर् 

वस्र्ुको अतर्रर्हन्सर् सम्पर्का र् हुाँदछ। कला र धार्माक िेिका  प्रर्ीकहरू मुख्यर्: वणानात्मक 

हुतछन् अन्न केही मािामा न्वज्ञानमा पन्न यस्र्ा प्रर्ीकहरू आधृर् हुतछन्। 

३. आतर्ररक प्रर्ीक - आतर्ररक प्रर्ीकमा आतर्ररक र संन्श्लि चररि न्वधान रहतछ। यस 

प्रकारका प्रर्ीकको मुख्य र स्पि चररि यसले प्रदान गने अर्ा र वस्र्ुको प्रन्र्न्नन्धत्वमा नरहरे वस्र्ु 

स्वयंमा हुने यसको उपन्स्र्र्न्सर् प्रकट हुाँदछ। आतर्ररक प्रर्ीकले पे्रिकलाई वस्र्ुको प्रन्र्दशान माि 

नगराएर अतर्दाशान गने िमर्ामा पुऱ्याउाँदछ। 

यसरी प्रर्ीकको वगीकरण गने काममा न्वन्भन्न दकन्समका प्रयत्न भएका छन्। प्रर्ीकको 

वगीकरणमा लोकका सामान्जक, आध्यान्त्मक संस्कार एवं परम्परागर् र वैयन्क्तक न्चतर्नको मूल 

सम्बद्धर्ालाई न्लएर गररएको वगीकरण अन्धक रहकेो पाइतछ। लोकमा  परम्परागर् रूपमा 

न्वद्यमान प्रर्ीकको प्रभावकाररर्ा र प्रर्ीकवादन्सर्ै उदाएको वैयन्क्तक न्चतर्नको दनृ्िले प्रर्ीकको 

परम्परागर् र वैयन्क्तक वगीकरण बढी युन्क्तसङ्ग्गर् दने्ितछ। र्र मान्नसले इन्तरयद्वारा श्रवण, 

चािुष, ध्वनन्, घ्राणीय एवं स्पशीय काया गदाछ। यी इतरीय संवेग र संवेदनाका माध्यमले मान्नसल े

सवाप्रर्म प्रर्ीकहरूको अनुभव गरेको हुन सके्न अनुमान गना सदकतछ।  

प्रर्ीकको वगीकरण र न्वशे्लषणमा दाशान्नक र समाजशास्त्रीय व्याख्याका क्रममा रहस्यमय 

प्रर्ीक र्र्ा पुराकर्ात्मक प्रर्ीकहरू परम्परागर् भएर पन्न महत्त्वपूणा छन्। मनोवैज्ञान्नक 

व्याख्याका क्रममा अवचेर्नको प्रस्र्ुन्र्स्वरूप ‘स्वप्न प्रर्ीक’ र्र्ा सामून्हक अवचरे्नका क्रममा 

‘आद्यन्वम्ब’ को प्रभावकाररर्ा पन्न छाँदछै। र्सर्ा यी सबै प्रकारका प्रर्ीकहरूका आधारमा स्र्ूल 

रूपमा वगीकरण गररएको परम्परागर् प्रर्ीक र वैयन्क्तक प्रर्ीक नै आधार रूपमा रन्हआए र्ापन्न 

प्रर्ीकको नयााँ दकन्समले वगीकरण गरेर अध्ययन गनुा  पन्न आवश्यक दने्ितछ।  

 



९२ 

दोस्रो अध्याय 

 

२. १४ प्रर्ीकपरक अध्ययनका वगीकरण 

लोकवार्ााको प्रर्ीकपरक अध्ययनमा मानव जीवनन्सर् सम्बन्तधर् न्वन्भन्न प्रर्ीकात्मक 

अन्भव्यन्क्तहरूको अध्ययन भएको पाइतछ। लोकमा प्रत्यिर्: भएका ‘फेस भेल्यु’ अर्वा गौण वा 

छद्म रूपमा भएका ‘न्हिन भेल्यु’ वस्र्ुबारे अध्ययन गदाा प्रर्ीकहरूको अध्ययन गनुा आवश्यक मािै 

होइन अन्नवाया पन्न ठहदाछ। लोकमा भएका धमा, न्वश्वास, न्मर्क, उिान-र्ुक्का, गाउाँिाने कर्ा, 

लोककर्ा, दतत्यकर्ा, लोकगीर्, लोकनाच, लोकदवेी-दवेर्ा, लोकमति, लोक मातयर्ा इत्याददमा 

कलात्मक भाव-कल्पनाका सार्ै सामान्जक मनोन्वज्ञानको प्रर्ीकीकरण भएको पाइतछ। आधुन्नक 

न्वज्ञानले पन्न प्राचीन रहस्यमय घटनाहरूबाट पे्रररर् र प्रभान्वर् भएरै न्वज्ञानको न्वकास भएको 

न्वचार प्रकट गछा। प्राचीन गुफाका न्चि, युद्ध, नृत्य, उवारर्ा, टोटम, पूजा अन्न प्रन्र्बन्तधर् (टैबु) 

न्वषय आददको पालन गनुा प्राचीन समाजमा प्रचन्लर् प्रर्ीकात्मक अन्भव्यन्क्तको  प्रमाण  हो।१६३ 

यस दनृ्िले लोकवार्ााको अध्ययन सुन्वधाका न्नन्म्र् प्रर्ीकको वगीकरण न्नम्नन्लन्िर् प्रकारले गना 

सदकतछ।  

१. दवेप्रर्ीक २. पुराकर्ात्मक प्रर्ीक ३. आद्यप्रर्ीक ४. प्रकृन्र्परक प्रर्ीक ५. 

मनोवैज्ञान्नक प्रर्ीक (स्वप्न, यौन) ६. इन्र्हासधमी चररि प्रर्ीक ७. न्वचार प्रर्ीक ८. 

अलङ्ग्कारमूलक प्रर्ीक आदद। 

 

२.१४.१  दवेप्रर्ीक   

दवेप्रर्ीक दक्रयाधमी अन्न र्त्त्व रूपात्मक हुतछ। यसमा प्राकृन्र्क शन्क्त अन्न सृन्ि रचनाको 

र्ान्त्त्वकर्ाको सङ्ग्केर् पाइतछ। दवेप्रर्ीकहरूको उद्भव एवं स्रोर् प्रकृन्र्पूजालाई मान्नतछ। पूजा-

भावको उद्भावनाबाट दवेप्रर्ीकको न्नमााण भएको दने्ितछ। वैददक र्र्ा प्राग्वैददक दवेर्ा प्राकृन्र्क 

शन्क्तहरूका प्रर्ीक र्र्ा मानवीकृर् रूप हुन्।१६४ 

                                                           
१६३पद्मा अरवाल,  सन् १९६३, प्रर्ीकवाद, वाराणसी, मनोन्वज्ञान प्रकाशन, प्र सं, पृ २२९ 

१६४जगदीशप्रसाद श्रीवास्र्व, न्मर्कीय कल्पना औऱ आधनु्नक काव्य, पूवावर््, पृ १०५ 
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मतिरिा ऋन्षहरूले सम्भवर्: प्रकृन्र्का भयङ्ग्कर शन्क्त र रहस्यमयी दक्रयान्वन्धका 

साहचायाबाट प्रभान्वर् भएर नै न्वन्वध दवेर्ाहरूको कल्पना गरेका न्र्ए। उनीहरूका दवे 

कल्पनाका मूलमा सृन्ि-रचनाको चमत्कार अन्न यसको प्रर्ीकात्मक पुनरावृन्ि चलेको पाइतछ। 

प्रकृन्र्का शन्क्तहरूबाट मानवीय मङ्ग्गल कामनाका लान्ग अन्र्प्राकृन्र्क शन्क्तहरूलाई ददव्य 

शन्क्तका रूपमा मान्नएको पाइतछ। प्राक-सृन्िकान्लक प्राकृन्र्क स्रोर्, अद्वरै् ऊजाा अन्न 

शन्क्तपूजाका अनेक रूपात्मकर्ाबाटै दवेप्रर्ीकको न्नमााण भएको मान्न सदकतछ।  

मान्नसले अन्ग्न, वायु, पृथ्वी, अतर्ररि, आददत्य, निि, वनस्पन्र्, चतरमा, सूया, जल 

आददलाई दवेप्रर्ीकका रूपमा स्र्ान्पर् गरी ददशा, इन्तरय र पिर्त्त्वन्सर् सम्बद्ध  रहकेो बर्ाउाँद ै

गएको दने्ितछ।  

यसप्रकार प्राकृन्र्क शन्क्तको अनेकरूपर्ा दिेेर नै मान्नसले अनेक दवेप्रर्ीकहरूको न्सजाना 

गरेको बुन्झतछ। वेद, पुराण, उपन्नषद ्मा पन्न दवेर्त्त्वको न्ववेचन प्रकृन्र्र्त्त्वबाटै आरम्भ भएको 

बर्ाइतछ।१६५ पाश्चात्य जगर्न्र्र न्रसमा पन्न दवेप्रर्ीकको वगीकरण सार् प्रकारमा गररएको 

पाइतछ –आकाश स्र्ानीय, पृथ्वी स्र्ानीय, पशुदवेर्ा, अतर्राल न्नवासी, पूवाज या वीर दवेर्ा, 

उत्पादक दवेर्ा अन्न न्वश्वदवेर्ा । ्लेटोले न्रसका आददम जान्र्हरूले पृथ्वी, आकाश, सूया,  

चतरमा र्र्ा र्ाराहरूलाई पन्न दवेर्ास्वरूप मातदर्े भनकेा छन्।१६६ 

 

२.१४.२  परुाकर्ात्मक प्रर्ीक  

पुराकर्ात्मक प्रर्ीकको सम्बतध प्रत्यि-अप्रत्यि दवेप्रर्ीकन्सर् रहकेो दने्ितछ। प्रत्येक 

दवेप्रर्ीक वा अवर्ार प्रर्ीकमा न्मर्क-कर्ा जोन्िएको हुतछ त्यो अमूर्ा दवेवगा होस् अर्वा मूर्ा वा 

अवर्ार वगा। यस्र्ा पुराकर्ात्मक प्रर्ीकहरूको धरैे लामो शृङ्ग्िला हुन सक्छ। प्राग्वैददक, 

पौरान्णक, उपन्नषदका दवेप्रर्ीकहरू दने्ि लोककर्ा, लोकगार्ामा वर्णार् मानव, मानवेिर 

महच्चररि आदद पन्न पुराकर्ात्मक प्रर्ीकका रूपमा आउन सक्छन्। पुराकर्ात्मक प्रर्ीक सावाभौम 

                                                           
१६५जगदीशप्रसाद श्रीवास्र्व, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पूवावर््, पृ १०८ 

१६६िा चतरकला, सन् १९६५, पूवा, मध्यपूवा और पन्श्चम में प्रर्ीकवाद, पूवावर््, पृ ५० 
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र सावाकान्लक प्रवृन्िका हुतछन्। पुराकर्ात्मक प्रर्ीकल े कुन ै न्नगूढ र्र्ा प्राचीन महत्त्वपूणा अर्ा 

उद ्घाटन गरेर सांस्कृन्र्क वैभव र कलात्मक चमत्कृन्र्लाई द्योर्न गदाछ।१६७ 

पुराकर्ात्मक पद्धन्र्को चचाा जमानीका दईु दाजभुाइ जेकोब न्रम र न्वलहले्म न्रम, 

म्याक्समुलर, न्र्योिर बेतफे आददले गरेका छन्। न्रम दाजुभाइले लोककर्ाको पन्हलो व्यवन्स्र्र् 

सङ्ग्कलन र्यार गरी लोककर्ाहरूबारे अध्ययन गरेका न्र्ए।  

सन् १८३५ मा जेकोब न्रमले ‘जमान न्मर्ोलजी’ नामक पुस्र्क प्रकान्शर् गरेका न्र्ए। 

यसैका आधारमा उनीहरूलाई लोकवार्ााका जनक पन्न भन्नतछ। जेकोब न्रमले म्याक्समुलरबाट 

प्रभान्वर् भई न्रसेली र संस्कृर् न्मर्कहरूको र्ुलना पन्न गरेका न्र्ए।१६८ यसप्रकार पुराकर्ात्मक 

प्रर्ीकले आधुन्नक युगका कुनै जीवतर् घटनावलीलाई जोिेर वस्र्ुपरकर्ासन्हर् न्मर्कीय 

सङ्ग्केर्को स्र्ापना गदाछ। 

 

२.१४.३   आद्य प्रर्ीक  

आद्य प्रर्ीक एउटा सावाभौम प्रर्ीक हुनाले मान्नसले जतमदने्ि नै त्यसलाई न्लएर आएको 

हुतछ। कालागुस्र्ाभ जङु्ग्गअनुसार, सबै मान्नसमा सामातयधमी आद्य प्रर्ीकहरूको न्नमााण गने 

सहजार् र समान प्रवृन्ि हुतछ। मानवीय पुख्यछलीमा, पूवामानवीय र अझ पशु अवस्र्ादने्िकै 

इन्र्हास स्वर्: र्ुन्प्रएको हुतछ।१६९  

सामून्हक अवचेर्नमा जुन सामरी जम्मा हुतछ त्यो मूर्ा रूपमा नभई अमूर्ा रूपमा अर्वा 

सम्भावनाका रूपमा रहतछ। युगौ ाँयुगदने्ि दोहोऱ्याइन े त्यस्र्ो सम्भावना सबै कालका सबै 

मान्नसमा हुन ेभएकाले आद्य प्रर्ीक  शाश्वर्, सावाभौम र सावाकान्लक हुतछ। १७० 

                                                           
१६७जगदीशप्रसाद श्रीवास्र्व, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पूवावर््, पृ १०४ 

१६८बी बी कुमार, सन् १९९३, फोकलोर एति फोकलोर मोरटफ, पूवावर््, पृ ३१ 

१६९पद्मा अरवाल, सन् १९६३, प्रर्ीकवाद, वाराणसी, मनोन्वज्ञान प्रकाशन, प्र सं, पृ १०५ 

१७०कृष्ण गौर्म, न्व सं २०५९,  आधनु्नक आलोचना : अनके रूप अनके पठन, काठमािौ, साझा प्रकाशन्, दो सं, पृ 

१४२ 
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२.१४.४   प्रकृन्र्परक प्रर्ीक  

प्राचीन ऋन्षगणले सृन्िलाई मूल र्त्त्वको रूपमा रािेर मान्नसलाई सुिी जीवनको सतदशे 

ददने गदार्े। सूयालाई सारा जगर्् को प्राणका रूपमा उनीहरूल े वणान गरेका छन्। ऋग्वेदमा पन्न 

सूयालाई आत्माको प्रर्ीकका रूपमा मान्नललाँद ै भन्नएको छ, सूयाले उदय भएदने्ि अस्र् भइतजेल 

आफ्ना दकरणले ससंारमा रोग फैलाउने सारा दकटाणुहरूको नाश गरेर मानव जीवनको रिा 

गदाछ।१७१ 

यसरी जल र वायुलाई पन्न प्राकृन्र्क प्रर्ीकका रूपमा रान्िएको छ। अर्: सृन्िमा सयूा , 

वायु, जल (वरूण) र्ीन सन्म्मन्लर् प्रर्ीक मङ्ग्गल-कलशको  रूपमा मान्नतछन्। संसारका सब ै

वैभव, प्राकृन्र्क र्त्त्व, पृथ्वी, समुर, वेद, पुराण, दवेी, दवेर्ा आदद  न्यन ैमङ्ग्गल-कलशमा न्नन्हर् 

हुतछन्१७२ भन्नएको छ। 

 

२.१४.५  मनोवजै्ञान्नक प्रर्ीक (स्वप्न, यौन)  

मनोन्वज्ञानीहरूल ेमानवजान्र्को अन्भव्यन्क्त र दक्रया-व्यापारका गूढ अर्ाहरूको  अध्ययन 

प्रर्ीकको अध्ययनद्वारा गरेका छन्। फ्रायिअनुसार,  प्रर्ीक दन्मर् भावनाहरूको अन्भव्यन्क्तको 

साधन हो। अवचेर्न मन दन्मर् इच्छाहरूको सङ्ग्रालय हो, जसबाट कामवासनाको न्वकास भएको 

हुतछ। मान्नसमा प्रर्ीकीकरणका प्रदक्रया स्वर्: पररचालन हुाँदछ।१७३ धार्माक रीन्र् र्र्ा रूदढगर् 

परम्पराको सम्पादन प्रदक्रयामा पन्न प्रर्ीकात्मक अन्भव्यन्क्त हुतछ, जसका मनोवैज्ञान्नक कारणहरू 

पन्न भेरटतछन्।  

आज पन्न जनजान्र् समूहहरूमा टोटमवाद अन्न टेबु (न्नषेध) को प्रचलन पाइतछन् । 

त्यस्र्ा जनजान्र्हरू मान्नसको र्र, गोिको सम्बतध केवल मान्नसन्सर् मािै नभएर भौन्र्क 

जगर्् का पशु, रुि, पार्, िोलानाला, पहाि-पवार् र्र्ा प्राकृन्र्क वस्र्ुहरून्सर् रहकेो न्वश्वास 

                                                           
१७१पररपूणाानतद वमाा, सन् २००६, प्रर्ीकशास्त्र, लिनऊ, उिर प्रदशे न्हतदी संस्र्ान, र्े सं, पृ ७८ 

१७२पररपूणाानतद वमाा, प्रर्ीकशास्त्र, पवूावर््, पृ ७९ 

१७३पद्मा अरवाल, सन् १९६३, प्रर्ीकवाद, वाराणसी, मनोन्वज्ञान प्रकाशन, प्र सं, पृ १४ 
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गदाछन्।  कन्र्पय पशुन्सर् मान्नसको सम्बतध भएको हुनाले त्यसको मासु िान नहुने, कन्र्ले भन े

िानु हुन ेजस्र्ा मातयर्ा समाजमा पाइतछ। १७४  

यसबाट मान्नसमा आस्र्ा, श्रद्धा, आदर र भन्क्तभाव जतमेको दने्ितछ। फ्रायिले यस 

दकन्समका टोटमवाद र टैबु (न्नषेध) हरूलाई  मान्नसका चेर्न इच्छाहरूको र्ुन्िका लान्ग नभएर 

अवचेर्न र्र्ा आभ्यातर्ररक अनुभून्र्हरूको स्वर्: पररवद्धान र पारम्पररक प्राचीन मनोवृन्िको 

न्नरतर्रको पुनरावृन्ि मािै हो१७५ भनेका छन्। मनोवैज्ञान्नक दनृ्िले हरेराँदा यसको अर्ा अपराध-

भावको न्नराकरण रहकेो भने्न हो बुन्झतछ। 

 

२.१४.६ इन्र्हासधमी चररि प्रर्ीक  

इन्र्हासधमी चररि प्रर्ीकलाई दक्रयाधमी दवेप्रर्ीक अन्न अवर्ार प्रर्ीकलाई जस्र्ो पूजा 

गनुा पने आवश्यकर्ा पदनै। र्र त्यस पािप्रन्र् हाम्रा संस्कारगर् मन्हमाको भाव भने प्रकट हुनु 

आवश्यक छ। इन्र्हासधमी प्रर्ीक दवेवगामा पदनै। र्र सामातय मान्नस पन्न सोझै इन्र्हासधमी 

प्रर्ीक भने हुाँदनै। 

इन्र्हासमा बुद्ध, गोरिनार्, मत्स्येतरनार्, कबीर, सतर् ज्ञानददलदास आदद न्सद्ध र सतर् 

महापुरूषहरू हुन् जसका इन्र्हासबारे कुनै दकन्समको भ्रम दलेिाँदनै, अझ र्थ्यात्मक न्ववरण पन्न 

रहकेो पाइतछ। र्र लोकमा उनीहरू न्मर्कीय पाि बन्नसकेका छन्। यसप्रकार आज आएर गातधी, 

सुभाषचतर बोस आदद पन्न इन्र्हासधमी चररि प्रर्ीक बन्नसकेका छन्।  

संरचनात्मक मानवशास्त्रका जनक क्लि लेवी स्त्रसले इन्र्हासको र्थ्यपरकर्ालाई 

संरचनात्मक मानवशास्त्रीय अध्ययनको माध्यम र पूरक मानेका छन्। उनले इन्र्हास एकप्रकारल े

हाम्रो आफ्नै न्मर्कीय प्रर्ीक हो१७६ भनकेा छन्। र्र ऐन्र्हान्सक सीमाबद्धर्ा हाम्रा िमर्ादने्ि 

बान्हर हुतछ। 

                                                           
१७४रबीतर नार् मुिजी, सन् २०१०, सामान्जक मानवशास्त्र की रूपरेिा, ददल्ली, न्ववेक प्रकाशन, पृ २४१ 

१७५पद्मा अरवाल, प्रर्ीकवाद, मनोन्वज्ञान प्रकाशन, पूवावर््, पृ १९१ 

१७६टेरेतस हक्स, सन् २००९, स्टक्चरन्लज्म एति सने्मयोरटक्स, लतिन एति तयुयका , पन्हलो भारर्ीय मुरण, पृ २१ 
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२.१४.७   न्वचार (धारणात्मक) प्रर्ीक 

प्रत्येक मान्नस, समाज र सभ्यर्ाको न्वचार र्र्ा धारणात्मक भाव बेग्ला बगे्लै हुतछ। 

आददम प्रर्ीकहरूको पन्न आफ्नै रूपात्मक एवं अवधारणात्मक सरंचना पाइतछ। न्वचार र 

प्रर्ीकको सम्बतध कन्र् घन्नष्ठ हुतछ भने्न कुरो यसको अध्ययनबाट मािै पिो लाग्छ। न्वचार र्र्ा 

धारणात्मक प्रर्ीकको सम्बतध त्यस्र्ो सरंचनान्सर् रहकेो दने्ितछ। 

 कुन ै न्वचार प्रर्ीकका माध्यमले सभ्यर्ाको अध्ययन गना सदकतछ। व्यापक अर्ामा सब ै

न्मर्कीय प्रर्ीकलाई धारणात्मक मान्न सदकतछ, दकनभन े न्मर्कीय चररि वस्र्ुरूप र न्वचाररूप 

दवुै हुतछ।१७७ कुनै पन्न प्रर्ीकमा वस्र्ुरूपन्सर् ै न्वचार पन्न गााँन्सएकै हुतछ। न्वचार प्रर्ीक यस्र्ो 

हुतछ जसले हरेक भावना, भाव, सृन्ि, इन्र्हास र्र्ा सभ्यर्ाको  सूक्ष्म गूढ र्त्त्वहरूको ददग्दशान 

गराउाँदछ। 

 

२.१४.८   अलङ्ग्कारमलूक प्रर्ीक 

भाषामा अलङ्ग्कार, रूपक, उपमा, उत्पे्रिा अन्न शब्दशन्क्तमा अन्भधा, लिणा, व्यञ्जना 

आददद्वारा न्वम्बको न्नमााण गरेर त्यसले संवेदनात्मक अन्भव्यञ्जना-शन्क्त प्राप्त गछा भने यसै 

रचनात्मक प्रदकयाबाट एउटा संन्श्लि अलङ्ग्कारमूलक प्रर्ीक बतदछ।१७८  सामातयर्: शब्द आफैमा 

एउटा प्रर्ीक हो, र्र शब्द, अलङ्ग्कार, न्वम्बबाट न्नर्मार् प्रर्ीकले प्रभावकारी भान्षक 

अन्भव्यञ्जनाको सौतदया न्सजाना गररददतछ।१७९ प्रर्ीकले दशृ्य (गोचर) वस्र्ुको माध्यमले कुनै अदशृ्य 

(अगोचर) न्वषयको प्रन्र्न्वधान गरेर त्यसको साहचया सम्बतध बर्ाउाँछ।  

यस दनृ्िले हरेराँदा प्रर्ीक केवल एउटा सामातय वस्र्ुन्सर्को र्ुलना माि नभएर यसन्भि 

जरटल रचनात्मक संरचना र संन्श्लि अर्ाका पिहरू पाइतछन्।१८० लोकवार्ाामा प्रकीणा सान्हत्य 

                                                           
१७७जगदीशप्रसाद श्री वास्र्व, न्मर्कीय कल्पना और आधनु्नक काव्य, पूवावर्, पृ १९९ 
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९८ 

दोस्रो अध्याय 

 

अतर्गार् उिान, र्ुक्का, वाग्धरा आदद यसका उदाहरण हुन्। न्यनीहरूमा अलङ्ग्कारमूलक प्रर्ीकको 

उपन्स्र्न्र् पाइतछ। 

 

२.१४ न्नष्कषा 

लोकवार्ाामा प्रर्ीकका माध्यमले व्यन्क्त, समाज र राष्ट्रकै प्रर्ीकात्मक अतर्र्क्रा याका 

सम्बतधबारे अध्ययन गना सदकतछ। प्रर्ीकात्मक अतर्र्क्रा या मूलरूपमा समाज-मनोवैज्ञान्नक 

दनृ्िकोण पन्न हो। यसल े लोकसमाजमा भएका अमूर्ा सामान्जक संरचनाहरूको स्र्ान, मानव 

व्यवहारहरूका मूर्ा-अमूर्ा स्वरूप, सामान्जक अतर्सूािहरू र सामान्जक सम्बतधका गन्र्शील 

पिहरूको अध्ययन गनामा सघाउ पुऱ्याउाँछ। लोकवार्ाामा प्रर्ीकवाद वा प्रर्ीकात्मक 

अतर्र्क्रा यावादले समाजको न्नमााणमा व्यन्क्तलाई मनोवृन्िहरूको पुञ्ज मातदछ।  

मान्नस कन्हल्यै पूणा अवस्र्ासम्म पुग्न सकै्तन र्र सदवै न्वकासको प्रदक्रयामा रहतछ भने्न 

मातयर्ालाई प्रर्ीकात्मक अतर्र्क्रा यावादले हदेाछ। सामान्जकीरणको प्रदक्रयाद्वारा मान्नसले अतय 

सामान्जक पररवेशवाट सदवै केही न केही न्सके्न वा रहण गरररहने क्रम लोकमा चन्लरहतछ। 

लोकमा सामान्जक पररवशे पररवर्र्ार् भइरहतछ। त्यसबाट प्रभान्वर् मान्नसको ज्ञान, 

आत्मन्वकासको प्रदक्रया र समाज न्बचका अतर्र्क्रा याहरू न्वकन्सर् भएका हुतछन्। मान्नसले र्ी 

जम्मै कुराहरू प्रर्ीक वा सङ्ग्केर्हरूका माध्यमल े न ै बुझेका हुतछन्। यस्र्ा प्रर्ीक वा सङ्ग्केर्को 

रचना मान्नसले नै गरेका हुतछन्। जसरी शब्द एवम् भाषा प्रर्ीक वा सङ्ग्केर्हरूकै व्यवस्र्ा हो। 

कुनै शब्दको के अर्ा हुतछ भने्न कुरो मान्नसले समाजबाटै न्नन्श्चर् गरेको हुतछ। र्सर्ा लोकवार्ाामा 

प्रर्ीकात्मक अतर्र्क्रा यावादको सम्बतध व्यन्क्तहरू न्बचको संस्कृन्र्साँग हुतछ। यसैले संस्कृन्र् पन्न 

प्रर्ीकहरूद्वारा न्नर्मार् हुतछ। समाजमा प्रचन्लर् एवं संस्कृन्र्द्वारा समर्र्ार् प्रर्ीक वा सङ्ग्केर्हरूका 

माध्यमले नै मान्नसले आफ्ना मनोवृन्िहरूको अन्भव्यन्क्त र अतर्र्क्रा या गदाछ। 


