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FOREWORD

The Self-Learning Material (SLM) is written with the aim of providing
simple and organized study content to all the learners. The SLMs are
prepared on the framework of being mutually cohesive, internally
consistent and structured as per the university’s syllabi. It is a humble
attempt to give glimpses of the various approaches and dimensions to the
topic of study and to kindle the learner’s interest to the subject

We have tried to put together information from various sources into this
book that has been written in an engaging style with interesting and
relevant examples. It introduces you to the insights of subject concepts
and theories and presents them in a way that is easy to understand and
comprehend.

We always believe in continuous improvement and would periodically
update the content in the very interest of the learners. It may be added
that despite enormous efforts and coordination, there is every possibility
for some omission or inadequacy in few areas or topics, which would
definitely be rectified in future.

We hope you enjoy learning from this book and the experience truly
enrich your learning and help you to advance in your career and future
endeavours.
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BLOCK-1 धेपाली भाषा विज्ञाध
यस भारणेली धेपाली औविणाऄन्णखगण रहेऔो यस प्रभाख - 1 लाइ हामी
यसरी ऄध्ययध खधग सक्चौं –
ऎऔाआ – 1, धेपाली भाषाऔो पररङय, िैविष्ट्ट्ड णता धेपाली भाषाऔा
विऔासऔो पृष्ठभूवम । यस ऎऔाआमा धेपाली भाषाऔो पररङय, यसऔा
िैविष्ट्ट्ड

सातै

ऄध्ययध खररधे
पररभाषालाइ

धेपाली

भाषाऔो

विऔासऔा

पृष्ठभूवमबारे

विषथ

रूपमा

च । यस ऄध्ययध खधातग धेपाली भाषाऔा ऄतग र
मात्र

ऄध्ययध

धखररऎर

धेपाली

भाषाऔा

विऔासऔो

पृष्ठभूवमलाइ मुख्य अदार खरी यस ऎऔाआलाइ ऄध्ययध – विश्लेषढ खररधे
च ।
ऎऔाआ – 2, धेपाली भाषाऔा विऔासऔो औालक्रवमऔ ऄध्ययध । यस
ऎऔाआमा धेपाली भाषाऔा विऔासऔो विवभन्न औाल - कण्ठहरूलाइबारे
विस्णृण रूपमा ऄध्ययध खररधे च । यस ऄध्ययध खधातग धेपाली भाषाऔा
विवभन्न औालहरू प्रातवमऔ, माध्यवमऔ, अदुवधऔ अदथ औाल - कण्ठहरूऔो
ऄध्ययध – विश्लेषढ यस ऎऔाआमा खररधे च ।
ऎऔाआ – 3, धेपाली भाषाऔा भावषऔाहरूऔो वििरढात्मऔ ऄध्ययध । यस
ऎऔाआमा धेपाली भाषाऔा भावषऔाहरूबारे विषथ रूपमा ऄध्ययध खररधे

च

। यस ऄध्ययध वििेष धेपाली भाषाऔा णीधिञा भावषऔाहरूऔो ऄध्ययध
यस ऎऔाआमा खररधे च ।
ऎऔाआ – 4, ध्िवध र िढग, धेपाली िढगऔा भेथ । यस ऎऔाआमा ध्िवध र
िढगबारे सविस्णार ऄध्ययध खथै ध्िवध र िढगबारे विषथ रूपमा ऄध्ययध
खररधे

च । यस ऄध्ययध खधातग ध्िवध र िढगमाड औे – औस्णा साम्य र

िैिम्यणा च ? भन्ने औु रोलाइ पवध मुख्य अदार खरी धेपाली भाषाऔा
ध्िवध र िढग ऄवध िढगऔा विविद भेथऔो ऄध्ययध – विश्लेषढ यस
ऎऔाआमा खररधे च ।
ऎऔाआ – 5, धेपाली िढगविज्ञाधऔो विऔास । यस ऎऔाआमा धेपाली
िढगविज्ञाधबारे विषथ रूपमा ऄध्ययध खररधे च । यस ऄध्ययध खधातग
धेपाली िढगविज्ञाधऔो पररङय, विऔास अदथऔो ऄध्ययध – विश्लेषढ यस
ऎऔाआमा खररधे च ।
ऎऔाआ – 6, धेपाली िब्थ - दडऔु ञी । यस ऎऔाआमा िब्थ – दडऔु ञी
णता िब्थभण्ठारऔो रूपमा धेपाली िब्थ

दडऔु ञीऔो सम्यऔ रूपमा ऄध्ययध

खररधे च । यस ऄध्ययध खधातग िब्थ – दडऔु ञीऔो ऄतग, पररभाषा,
यसऔा वििेषणाऔा पररङय पवध दथथै धेपाली िब्थ
यस ऎऔाआमा खररधे च ।

- दडऔु ञीऔो ऄध्ययध

ऎऔाआ – 7, धेपाली िाक्यऔा भेथ ऄवध धेपाली िढगऔो ईच्चारढखण
वििेषणा । यस ऎऔाआमा धेपाली िाक्यऔा विविद भेथहरूलाइ ऄध्ययध
खररधे

च । यस ऄध्ययध खधातग धेपाली िाक्यमा थेवकऎऔा विवभन्न भेथ

– ईपभेथहरूऔो सम्यऔरूपमा यस ऎऔाआमा ऄध्ययध – विश्लेषढ खररधे च
। यसऔा सातै यस ऎऔाआमा धेपाली िढगऔो ईच्चारढलाइ ऄध्ययध खररधे
च । यस ऄध्ययध खधातग धेपाली िढगऔो ईच्चारढमा औे औस्णो गञऔ,
णत्त्ि, ऄङ्ख अदथ अिश्यक्ता पथगच सातै यस िढग ईच्चारढऔो वििेषणा
पाआन्च भन्ने अदथ औु राहरूलाइ अदार खरे र यस ऎऔाआमा ऄध्ययध –
विश्लेषढ खररधे च ।

एकाइ – 1, नेपाली भाषाको पररचय,
वैशिष्ट्य तथा नेपाली भाषाका शवकासको
पृष्ठभूशम
संरङधा
1.1. ईद्देश्य
1.2 पररङय
1.3. धेपाली भाषाऔो पररङय
1.4. धेपाली भाषाऔो िैविष्ट्ट्ड
1.5. धेपाली भाषाऔा विऔासऔो पृष्ठभूवम
1.6. ईपसंहार
1.7 सार
1.8 ऄधुिीलधी
1.9 ऄवणररक्त ऄध्ययध
1.10 मूल्यबृविऔो वधवम्ण ईत्तर

1.1. उद्दे श्य

भाषा माधिीय सम्पवत्त हुधाले भाषाबारे छान्नु अिश्यऔ हुन्च। यस ऎऔाआ
ऄन्णखगण धेपाली भाषाऔो पररङय यसऔो िैविष्ट्ट्ड णता विऔासबारे ऄध्ययध
खधुग मुख्य ईद्देश्य हो। धेपाली भाषाऔो ईत्पवत्त, यसऔो स्िरूप िुरूमा औे औस्णो वतयो भन्नेबारे ताहा खराईधे ईद्देश्यले यो ऎऔाआ लेवकऎऔो हो।
धेपाली भाषाऔो पृष्ठभूवमबारे ऄध्ययध यस ऎऔाआऔो प्रमुक ईद्देश्य रहेऔो च।

1.2 पररचय
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Notes
भाषा िब्थ संस्औृ णऔो भाष् दाणुबाञ बधेऔो हो। भाषऔो ऄतग हुन्च बोल्धु,
ईच्चारढ खधुग िा भन्नु। भाषाऔो ऄतग हुन्च व्यक्त बोलीऔो त्यो रूप हो
छसले औे ही औु रा ऄवभव्यक्त खचग। ऄतागण् भाषा भधेऔो िाऔ् - प्रणीऔ िा
बोलीऔो त्यस्णो व्यिस्ता हो छसबाञ िक्ता र श्रोणामाज भाि, ऄधुभूवण
ऄतिा विङारऔो विवधमय हुन्च। भाषाविधा मान्चेले सामावछऔ छीिधऔो
औल्पधा पवध खधग सक्तै ध। मान्चेले अफ्धा विङारहरूऔो अथधप्रथाध खधे
मुख्य सादध धै भाषा हो। यसऔो प्रयोख समाछमा मावधसऔा भाि,
ऄधुभूवण णता विङारलाइ सम्प्रेषढ खधगऔा वधवम्ण खररन्च। त्यसैले भाषा
हाम्रो सामावछऔ सम्पवत्त हो। मान्चेले भाषा समाछबाञ वसक्च। संसारमा
प्राढीहरूमध्ये मान्चेले मात्र भाषाऔो माध्यमद्वारा ऎऔाऄऔागवसण थोहोरो औु रा
खधगसक्च। भाषावभत्र धै मान्चेऔो ऄवस्णत्ि, औला, संस्औृ वण, सभ्यणा,
ज्ञाधविज्ञाध, अङारविङार, रहधसहध, रीवणवतवण सबैतोऔ बााँवङरहेचध्।
भाषाविज्ञाधिमोवछम भाषा मावधसऔो मुकबाञ वधक्लधे सातगऔ ध्िवध हो।
भाषा िक्ता र श्रोणा थुिैऔो विङार- विवधमयऔो सादध हो। भाषा
सामावछऔ प्रदक्रया भऎऔाले समाछसापेक्ष मावधन्च। मावधसले अफ्धा विङार
अथधप्रथाध

खथाग

औवहले

िब्थबाञ,

औवहले

िाक्यबाञ,

औवहले

ञाईऔो

हल्लाऎर औाम ङलाईधे खथगच। भाषा माधिीय सम्पवत्त हो भधे माधिऔो
विविष्ट सम्पथा पवध हो। समाछ र सभ्यणाछस्णा औु राहरू भाषासाँख गवधष्ट
रूपमा सम्बि चध्। भाषा विङार-विवधमयऔा वधवम्ण प्रयोख खररधे छीिन्ण
र प्रभािऔारी प्रणीऔात्मऔ संऔेण भऎऔाले यसऔा माध्यमबाञ मावधसले
अफू लाइ

भूण,

िणगमाध

र

भविष्ट्यसाँख

संयोवछण

खधग

सक्च।

भाषाले

समयऔो ऄकण्ठ क्रमलाइ प्रत्येऔ क्षढऔा ईपलवब्दलाइ साँखाल्धे औाम खरे औो
हुन्च।
भाषा

िाक्प्रणीऔहरूऔो

व्यिस्ता

हो।

िाक्प्रणीऔ

भधेऔो

ईच्चररण

ध्िवधहरूऔो संयोवछण रूप हो। भाषा ध्िवधऔा रूपमा व्यक्त हुन्च। ध्िवधऔो
संयोछधबाञ िब्थ र िब्थऔो संयोछधबाञ िाक्य बन्थचध् र यसरी बधेऔा
सातगऔ िाक्प्रणीऔहरूऔो व्यिस्ता धै भाषा हो। यसऔो सम्बन्द मान्चेऔो
ईच्चारढ ऄियिसाँख रहेऔो हुन्च। भाषाऔा िाक्प्रणीऔहरू याथृवछचऔ हुन्चध्।
याथृवछचऔणा

भधेऔो

ङयधऔो

स्िणन्त्रणा

हो।

हरे औ

भाषाभाषीहरू
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िाक्प्रणीऔहरूऔो

ङयधमा

स्िणन्त्र

हुन्चध्।

िाक्प्रणीऔहरूऔो

ङयधमा

भाषाभाषीहरू स्िणन्त्र भऎऔाले धै भाषालाइ याथृवछचऔ व्यिस्ता मावधन्च।
भावषऔ समुथायले विङार- विवधमयऔा वधवम्ण स्िणन्त्र रूपमा ङयध खरे औा
िाक्प्रणीऔहरूऔो व्यिस्ता धै भाषा हो। भाषा समग्र माधिीय सन्थभगसाँख
सम्बि िस्णु भऎऔाले यसले माधिीय व्यिहारऔा क्षेत्रहरूसाँख सम्बवन्दण सबै
विषयहरूलाइ समेञेऔो हुन्च। त्यसैले माधिीय व्यिहारऔा विविद क्षेत्रसाँख
सम्बि विषयहरूऔो औोढबाञ भाषालाइ हेधे र पररभावषण खधे खररऎऔो
पाआन्च। भाषा छञील व्यिस्ता हो। सारा माधिीय व्यिहारऔो ऄवभव्यवक्तऔो
ध्िन्यात्मऔ

माध्यम

भाषा

भऎऔाले

यसलाइ

छरञल

व्यिस्ता

भवधन्च।

यसलाइ औु धै ऎऔ औोढबाञ मात्र हेधग सकऔथैध। भाषाले ज्ञाधऔा सबै
िाकाहरूऔो

स्िरूपलाइ

अत्मासाण्

खरेऔो

हुधाले

धै

ज्ञाधऔा

सबै

िाकाहरूऔो भाषासम्बन्दी वभन्न वभन्न थृवष्टऔोढ रहेऔो हो। वयधै विवभन्न
थृवष्टऔोढऔा औारढबाञ पवध भाषाऔा पररभाषामा ऄधेऔणा पाआन्च।
माधििास्त्रीहरू भाषालाइ माधिसंस्औृ वणऔो विविष्ट रूप मान्थचध्।
ईधीहरू भाषा र संस्औृ वणलाइ ऎऔ ऄऔागऔा पूरऔ टान्थचध्। ईधीहरूऔा
ऄधुसार भाषाऔो अत्मा संस्औृ वण हो र संस्औृ वणले भाषालाइ छन्माऎऔो
हुन्च। समाछिास्त्रीहरू ङाहह भाषालाइ समाछऔा सथस्यहरूऔो ऄन्णर्क्रक्रया (
Interaction ) मान्थचध्। भाषा विङार विवधमयऔो त्यस्णो माध्यम
हो छसऔो स्रष्टा पवध भोक्ता पवध माधि र समाछ अाँफै हुन्च। यसरी
समाछिास्त्रीहरूले भाषालाइ प्रऔायग ( Function ) औा अदारमा हेधे
खथगचध्। यसैखरी सावहत्यिास्त्रीहरू भाषालाइ औलात्मऔ माध्यम मान्थचध्,
थिगधिास्त्रीहरू विङार व्यक्त खधे ध्िवधमाध्यम मान्थचध्, मधोिैज्ञावधऔहरू
मधोविम्बऔो मूणग रूप मान्थचध्। भाषाऔो सङ्खटध, स्िरूप, प्रयोक्ता,
प्रऔायग र िस्णु िा औथ्यसाँख भाषाऔा िाक्प्रणीऔहरूऔो ऄन्ण: सम्बन्द अदथ
अदारमा

धै भाषाऔो मान्य

पररभाषा

बन्न सक्थच।

भाषा

मावधसऔा

ईच्चारढ ऄियिद्वारा ईच्चररण याथृवछचऔ ध्िवधप्रणीऔहरूऔो त्यस्णो व्यिस्ता
हो छसऔो प्रयोख अफ्धै भावषऔ समुथायबीङ अफ्धा विङार र ऄधुभूवणऔो
सम्प्रेषढऔा वधवम्ण प्रत्येऔ समाछऔो प्रत्येऔ सथस्यले खधे खथगच।
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1.3. नेपाली भाषाको पररचय
संसारऔा
धेपाली

भाषाहरूलाइ
भाषा

विवभन्न

संसारऔा विवभन्न

पररिारहरूमा

िखीऔरढ

खधग

सदऔन्च।

पररिारमध्ये

भारोपेली

पररिारऄन्णखगण

सणम् िखगऔो अदुवधऔ भारणीय अयगभाषाऔो ऎईञा िाका हो। िास्णिमा
अदुवधऔ भारणीय अयगभाषावभत्र पधे कस पहाठी भाषािखगबाञ धेपाली
भाषा

विऔवसण

भऎऔो हो।

धेपाली

भाषा भारणऔा

बाआसिञा

प्रमुक

भाषाहरूमध्ये ऎईञा हो। भारणीय संविदाधले ऎईञा राविय भाषाऔा रूपमा
मान्यणा प्रथाध खरे औो यो भाषा हाम्रो वचमेऔी थेि धेपालऔो पवध रािभाषा
हो।
धेपाली भाषा विश्वऔा देरछसो टाईाँ हरूमा बोल्धे खररन्च। धेपाल,
मलाया, हघऔघ, वसङ्खापुर, बमाग, बङ्खलाथेि अदथ प्रमुक टाईाँ हरूबाहेऔ
धेपाली भाषा बोल्धे, लेख्ने, र पढ्धे मावधसहरू भारणऔा सबै राज्यमा औणै
बहुसङ्ख्या र औणै ऄल्पसङ्ख्यामा पाआन्चध्। ईत्तर भारणऔो औिमीरथेवक
थवक्षढ भारणऔो औन्याऔु मारीसम्म र पूिग भारणऔो बमाग वसमाधाथेवक पविम
भारणऔो महाराि णता खोिाऔा समुद्रीणञसम्म धेपाली भाषीहरू फै वलऎऔा
चध्।

यी

चररऎर,

फै वलऎर

बसेऔा

धेपाली

भाषा

बोल्धेहरूऔा

मूल

तलाहरूमा पविम बङ्खालऔो थार्जछवलघ, ठु िसग- णराइ, वसदिम राज्य,
बधारस, भाग्सु, थेहराथुध, ऄसमलखायण सम्पूढग पूिोत्तर क्षेत्र पथगचध्।
धेपाली भाषा औु धै क्षेत्र- वििेषऔो मात्र भाषा धभऎर यो यस्णो भाषा हो
छसमा ऄधेऔ ाँ भावषऔा णता बोलीहरू सवम्मवलण चध्।
धेपाली भाषाऔो आवणहासमा वि.सं. 1990 साल वििेष महत्िपूढग
रहध खयो। यसै िषग खोकाग भाषा भाषा प्रऔाविधी सवमवणऔो धाम पररिणगध
खरी धेपाली भाषा प्रऔाविधी सवमवण रावकयो। धेपाल सरऔारले ओपङाररऔ
रूपमा धेपाली भाषा धामऔरढ खऱ्यो। हुध ण यस भाषालाइ धेपाल
ऎऔीऔरढ

ऄवभयाधऔालथेवक

धै

धेपाली

भन्ने

खरे औो

ईल्लेक

औणाऔणा

पाआन्च। वि.सं. 1827वणर सर छोन्सले विवभन्न भारणीय भाषाहरूऔो
ईल्लेक खधे क्रममा “धेपालेधवसस्” औो धाम पवध वलऎऔा वतऎ। त्यसपवच
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सध्

1820मा

चावपऎऔो

छे.

ऎ.

ऎञधऔो

Grammer

of

the

Nepali language मा यसऔो धाम धेपाली थेकापऱ्यो। पाथरी ञधगबुलले
वि.

सं.

1944

वणर

Nepali

Grammer

and

English-

Nepali, Nepali- English Voca bulary भन्ने पुस्णऔ चपाऎ।
वि.सं.

1988

वणर

ञधगरऔो

A

Comparative

and

Etymological Dictionary of Nepali Language प्रऔाविण
भयो। यसमा औरीब 26,000 धेपाली िब्थ सङ्ग्रवहण चध्। थार्जछवलघऔा
प्रिासी धेपालीहरूऔो प्रयासबाञ धेपाली सावहत्य सम्मेलध धामऔ संस्ता
स्तापधा भयो।
देरै पवहलेथवे क धेपाली भाषा भन्ने खरे औो ईल्लेक भेरञऎ णापवध
खोकागली धाम धै प्रङवलण पाआन्च। राछखुरु हेमराछ पाण्ठे छस्णा प्रकर
व्यवक्त्तत्ि भऎऔा प्रभाििाली विद्वाधले समेण अफ्धो पुस्णऔ व्याऔरढऔो
धाम खोकाग भाषा – व्याऔरढ राके। राममवढ अ.थी. औा प्रयत्नबाञ
सरऔारी स्णरमा कुलेऔो भाषासेिी िैवक्षऔ संस्ताऔो धाम खोकाग भाषा
प्रऔाविधी सवमवण रावकयो। विश्वमवढ अ. थी.औो व्याऔरढऔो धाम पवध
खोरका व्याऔरढ बोद वतयो।

1.4. नेपाली भाषाको वैशिष्ट्य

विवभन्न औोढबाञ विद्वाधहरूले भाषालाइ पररभावषण खधग कोछेऔो ङङाग
मावत धै खररसऔे औो च। पररभाषाखण् वभवन्नणऔा अदारहरूऔो समेण मावत
ईल्लेक भआसऔे औो च। खवहररऎर हेथाग भाषाले औे औाम खथगच, माधिछीिधऔा औु धऔु ध औु राहरूलाइ भाषाले बोऔे औो हुन्च र वणधलाइ भाषाले
औसरी प्रस्णुण खथगच अदथऔा अदारमा विद्वाधहरूले भाषाऔा स्िरूपलाइ
बेग्ला बेग्लै औोढबाञ हेधग कोछेऔो थेवकन्च। भाषा औसरी बधेऔो हुन्च र
यसऔा औे - औे ऄियिहरू हुन्चध् णता वणधऔो ऄन्णव्यगिस्ता औे - औस्णो
हुन्च भन्ने अदारबाञै भाषाऔो पररङय णता िैविष्ट्ट्डहरूबारे छाधऔारी प्राप्त
खधग सदऔन्च। भाषाऔा यी िैविष्ट्ट्डहरूले भाषा औे
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हो भन्ने औु रामावत

प्रऔाि पाधग सहयोख खथगचध्। यसमा भाषाऔा मूलभूण िैविष्ट्ट्डहरूऔो ङङाग

Notes

खररऎऔो च।

औ

भाषा स्िण: अर्जछण िस्णु हो
भाषालाइ मावधसले अफू छन्मथेवक धै अछगध खरे र अऎऔो हुाँथध
ै ।
मावधस छन्मेपवच सामावछऔ िाणािरढमा प्रभाविण हुन्च, दऔधभधे
मावधसमा भाषा ग्रहढ खधग सक्ने धैसर्जखऔ िवक्त हुन्च। त्यसैले उ छुध
समाछ र छुध समाछऔो िाणािरढमा हुऔग न्च, बढ्च त्यही भाषा
वसक्थच।

भाषा

वसक्ने

औला

वििुहरूमा

हुन्च

र

वसक्च। भाषा

सामावछऔ िस्णु भऎऔोले छुध समाछमा रहन्च त्यसले त्यही भाषा
ग्रहढ खथगच।
भाषा औु धै पवध माधि- समुथाय वमलेर बधाऎऔो होआध। यो
माधि सभ्यणाऔो विऔासऔो पररढवण हो। यो औु धै पवध समाछऔो
सथस्यले स्िण: अछगध खररधे िस्णु हो। औसैले पवध छन्मछाण रूपमा
भाषा वसऔे औो हुाँथध
ै , माधि-समाछमा अऎपवच ऄवलऄवल खरे र
अछगध खरे औो हुन्च। भाषा अधुिंविऔ रूपमा औु धै पवध व्यवक्तमा
ऄन्णर्जधवहण हुाँथध
ै , पररिेि वभन्नणामा वधभगर रहन्च, अछगध खररधे
सन्थभगमा औे वन्द्रण भऎऔो हुन्च। ऄन्य माधिीय संगसंस्ताछस्णै भाषा
बवललन्च, मचग, विऔवसण हुन्च र फै वलन्च पवध। मावधस अफ्धो
पररिेि र क्षमणाऄधुसार ऄधेऔ ाँ भाषाऔो अछगध खधग सक्च। हरेऔ
व्यवक्त छुधसुऔै भाषा वसक्न सक्च, दऔधभधे भाषाऔो प्रयोख अछगधमा
वधभगर हुन्च।

क

भाषा सामावछऔ िस्णु हो
मावधस समाछमा छन्म वलन्च र विऔास हुन्च। त्यही दऔवसमले
भाषा पवध समाछमै ईत्पन्न हुन्च र विऔास प्राप्त खथगच। समाछलाइ
चाठेर भाषाऔो औल्पधा पवध खधग सदऔन्न। भाषाऔो छवण पवध रूप
हुन्च त्यो सबै समाछसापेक्ष हुन्च। मावधसले समाछबाञ भाषा अछगध
खथगच र भाषा अछगध खधे स्रोणऔो रूपमा अमा हुवन्चध्। अमा
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समाछऔै

ऎऔाआ भऎऔाले ईधले छो वसऔाईाँ वचध् त्यो समाछप्रथत्त

भाषा हुन्च।
भाषा माधि-समुथायमा प्रयोख खररधे संऔेण-समुच्चय ( A
set of signal ) हो। यसऔो प्रयोख माधि- समाछऔो
औु धैऔुधै सामावछऔ समूहद्वारा खररन्च। भाषा सामावछऔ संगञधा (
Social Phenomenon ) औो ऄऔो रूप पवध हो। यो माधिसमाछमा रहन्च। यसले समाछऔो संस्औृ वण, मूल्य, मान्यणा र
माधिसम्बन्दलाइ अफू वभत्र समेञेर राकेऔो हुन्च। औु धै ऎऔ धयााँ
भाषा वसक्नु भधेऔो समग्रणामा त्यस भावषऔ समुथायऔो छीिधिैलीलाइ

बुझ्धु

पवध

हो।

त्यसैले

भाषा

सामावछऔ

िस्णु

हो,

सामावछऔ सत्यऔो वधथेविऔा हो र व्यवक्त ऄवध समाछऔा बीङऔो
सम्बन्दसूत्र पवध हो।

ख भाषा पररिणगधिील हुन्च
सांसाररऔ िस्णुहरू छसरी पररिणगध हुन्चध् त्यस्णै खरे र भाषामा पवध
पररिणगध

भआ

धै

पररिणगध

भऎऔो

रहन्च।
च।

हरऎऔ

ऄधुऔूल

थेिऔो
ऄतिा

हरऎऔ

युखऔो

प्रवणऔू लऔो

भाषा

औारढबाञ

पररिणगधमा औु धै दऔवसमऔो ऄन्णर पधग खइ पररिणगधऔो मात्रा औे ही
औम हुध सक्च णापवध पररिणगधऔो क्रम ऄवधिायग रूपमा ङवल धै
रहन्च। यस प्रऔारऔो पररिणगधऔो प्रदक्रया भाषाऔो सम्पूढग णत्त्िमा
पाआन्च. ऄतागण् ध्िवध, िब्थ, व्याऔरढ, ऄतग अदथ सबै पररिर्जणण
हुन्चध्, छस्णै ध्िवध पररिणगधमा- िाऔ बाञ साख, वबन्थु बाञ बुाँथ
अदथ। भाषाऔो ऄधिरण पररिणगधले औसैऔो मयागथालाइ पवध िाश्वण
रहध कथथैध।

ग

भाषा परम्पराखण् च, व्यवक्तले अछगध
खधग सक्च णर त्यसलाइ ऄत्पन्न खधग सक्थैध
भाषा परम्पराखण् िस्णु हो। भाषाऔो दारा बवख धै रहन्च,सणण
पररिणगधिील हुाँथाहुाँथै पवध स्तायी णता वधत्य हुन्च। प्रत्येऔ व्यवक्तले
अफ्धा पुकागहरूबाञ भाषा वसक्च र प्रत्येऔ हपडीले अफ्धो धयााँ
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भाषा पैथा खथैध। औु धै दऔवसमऔो गञधा िा पररवस्तवणऔो औारढबाञ

Notes

भाषामा औे ही विङार पैथा भऎ पवध छाधी-छाधीऔध औु धै पवध
व्यवक्त िा िक्ताले पररिणगधङाहह खथैध, दऔधभधे भाषा परम्पराखण
सम्पवत्त हो।

घ

भाषाऔो प्रिाह ऄविवछचन्न च
प्रत्येऔ िस्णुऔो वधमागढऔो समावप्तपवच त्यसऔो स्िरूप वधदागरढ हुध
छान्च णर भाषाऔो हऔमा यो औु रा वमल्ध छााँथध
ै , दऔधभधे औु धै
पवध भाषाऔो ऄमूऔ रूप धै ऄवन्णम स्िरूप हो भधेर औसैले पवध
भन्न सक्थैध णर स्मरढ खधुगपधे औु रा औे

च भधे यस प्रऔारऔो

वििेषणा छीविण भाषाऔो मात्र हुन्च, मृण भाषाऔो ऄवन्णम स्िरूप
ण थेका पचग धै। त्यसैले भाषाऔो प्रिाह ऄविवछचन्न भऎ पवध ऄवन्णम
स्िरूपङाहह होआध।

ङ

भाषा व्यिहार र धिलद्वारा ऄवङ्औण
खररन्च
मावधसऔो सबभन्था टू लो खुढ हो धिल ( ऄधुऔरढ )। िच्चाहरू
भाषा

वसक्नऔा

लावख

यही

खुढ

प्रयोख

खधे

खथगचध्।

छसरी

िाल्यािस्तामा बच्चाहरूलाइ थूद वपलाईधे औाम खररन्च त्यस्णै खरे र
भाषाऔो पवध गुट्औो वपलाईधे खररन्च। अफ्धा िरपरऔा टू लाले
प्रयोख खरे औो ध्िवधलाइ ईसले धिल खधे प्रयास खथगच। बच्चाहरूले
सबैभन्था पवहले स-साधा ध्िवध भऎऔा िब्थ, छस्णै बा-बा, मामा, था-था बाञ सुरू खरे र छरञल ध्िवध भऎऔो धिल खधग समतग
बन्थच। यो औु रा मावधसले अफू मा ऄन्णर्जधवहण र सहछ धिल खधग
सक्ने िवक्तद्वारा प्राप्त खधग सक्षम हुन्च। यसरी सक्षम हुाँथाहुाँथै पवध
िच्चालाइ औोही धभऎऔो बधमा चोवठदथआयो भधे उ बोलीहीध हुध
छान्च र भाषा वसक्न ऄसमतग हुन्च। त्यसैले भाषा वसक्नऔो लावख
व्यिहारऔा सातै ऄधुऔरढऔो अिश्यऔणा पथगच।
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च

भाषा संयोखािस्ताबाञ वियोखािस्तामा
छान्च
भाषा संयोख ( पथयोख ) बाञ वियोखणफग

छान्च भन्ने औु रा

भाषािास्त्रीहरूले अफ्धो ऄधुसन्दाधबाञ प्रमावढण खररसऔे औा चध्,
छस्णै- राम खछचवण संयोखमा हुन्च भधे वियोख वस्तवणमा राम
छान्च। संस्औृ णमा „खछचवण‟ िब्थले संयुक्त रूपऔो औाम ङल्च णर
थेिधाखरीमा वियुक्त रूपमा „छाधू च‟ औो प्रयोख खधुगपचग।

छ

भाषा

औरटधणाबाञ

सरलणा

र

स्तूलणाबाञ सूक्ष्मणाणफग छान्च
मावधसहरू तोरै औु राहरूबाञ देरै प्राप्त खधग ङाहान्चध्। यो छन्मछाण
स्िभाि

मावधसले

पाऎऔो

च।

यस

औु रालाइ

हामी

ध्िवधऔो

ईथाहरढबाञ वसि खधग सक्च -ाँ खछेन्द्र लाइ खछु, रूपमणीलाइ
रूप, सुवधणालाइ सुधु। यसै खरी व्याऔरढऔो क्षेत्रमा पवध यो औु रा
लाखू हुन्च। यसबाञ औे बुवजन्च भधे भाषा सरणाणफग बढ्च। सुरूमा
भाषाऔो रूप स्तूल भऎऔाले खथाग सूक्ष्म भािलाइ व्यक्त खधग पवध
िावछचण सूक्ष्मणा वतऎध णर भाषाऔो क्रवमऔ विऔासले खथाग मावधसले
सूक्ष्म भाि ऄवभव्यक्त खधग भाषाऔो ईपाथध सृवष्ट खरे । यसैबाञ ज्ञाण
हुन्च दऔ भाषा स्तूलणाबाञ सूक्ष्मणाणफग बढ्च।

ज

प्रत्येऔ भाषाऔो डााँङा स्िणन्त्र हुन्च
औु धै भाषामा औे ही ध्िवधऔो संयोख सम्भि च भधे ऄरू भाषामा
चैध, छस्णै ऄङ्ग्रेछीमा स, ञ अदथऔो संयोख कूब प्रङवलण चस्ञेञ, वस्िञ अदथ णर छापाधीमा विलऔु लै चैध। रवसयधमा छ,थ,र
औो संयोख कूब च, ऄङ्ग्रेछी र फ्रावन्ससबमा चैध। छापाधीमा औु धै
पवध ऄक्षर ऄतिा िब्थ स्िरान्ण धै हुन्च, व्यञ्जधान्ण हुाँथध
ै छस्णैहा-रा-औी-री,धा-खा-सी-औी। यसऔो प्रवणऔू ल संस्औृ ण र वहन्थीमा
ऄधेऔ व्यञ्जधाऔो संयोख सुलभ च, छस्णै औात्नयं। यसमा पााँङ
व्यञ्जध च।
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झ

भाषा भ खेवलऔ स्ताधीऔृ ण हुन्च
भ खेवलऔ औारढले खथाग भाषामा ऎऔ टाईाँ औो भाषासाँख ऄऔो टाईाँ औो
भाषा वमल्थैध। यो स्िाभािण भेथ हो। यसले धै खथाग बोली,
विभाषा ( भावषऔा ) र भाषाऔो भेथ चु ट्ट्डाआन्च।

ञ भाषा ओच्चायग बस्णु हो
भाषा मावधसऔा ईच्चारढ- ऄिययिबाञ वधसृण ध्िवधहरूऔो सातगऔ
खटध हो। मावधस औु धै ऄतगपूढग कबर, समाङार िा सन्थेि ऄऔागसामु
पुऱ्याईधऔा

लावख

भावषऔ

ध्िवधहरूऔो

ईच्चारढ

खथगच।

णी

ध्िवधसमूहहरूऔो समुच्चबाञ िब्थ, पथािली र िाक्यछस्णा भावषऔ
ऎऔाआहरू बन्थचध्। यी सबै ऎऔाआहरू माधिद्वारा ईच्चररण ध्िवधबाञै
बधेऔा हुन्चध्।
ध्िवधहरूऔो

ईच्चारढऔा

वधवम्ण

वछब्रो,

थााँण,

ऒट,

छयापूछस्णा माधिीय ऄियिहरूऔो सदक्रय भूवमऔा रहन्च। यसैले
भाषा मुकले बोवलधे र औाधले सुवधधे िस्णु हो। लेख्य भाषाऔो
पूिगरूप औथ्य भाषा हो। संसारमा धलेवकऎऔा तुप्रै भाषाहरू चध्
णापवध वणधीहरू बोलङालमा रवहरहेऔाले भाषा मावधन्चध्। भाषाऔो
मुख्य औु रो बोलाआ हो, लेकाआले ण त्यही बोलाआलाइ ईणाधे औाम
मात्र खथगच। त्यसैले भाषा मूलण माधिीय ऄियिद्वारा ईच्चायग विषय
हो। यसऔो ऄतग माधिीय ियिद्वारा ईच्चररण सबै ध्िवधसमूहलाइ
भाषा मान्न सकऔथैध, ध्िवधसमूहऔो खटध सातगऔ िा ऄतगपूढग भऎमा
मात्र त्यसलाइ भाषा मान्न सदऔन्च भन्ने हो।

ट भाषा सञ्चारऔो सिक्त माध्यम हो
भाषा भाि- सञ्चारऔो सबैभन्था िवक्तिाली माध्यम हो। भाषा
अवत्मऔ प्रस्णुवण ( Self- expression ) औो िा अफ्धो
मधमा लाखेऔा औु रालाइ व्यक्त खधे प्रदक्रयामध्येऔो ऄत्यन्ण सिक्त
माध्यम हो। यो माधि छावणऔो विविष्ट सम्पथा हो, प्रऔृ वणले
दथऎऔो ऄधुपम ईपहार हो।
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माधि मात्र संसारऔो यस्णो प्राढी हो छो लेकेर िा बोलेर
अफ्धा मधऔो औु रा व्यक्त खधग सक्च। भाषाऔै माध्यमबाञ मावधस
औालान्णरसम्म,

छुखछुखान्णरसम्म

ऄधेऔ ाँ पुस्णासमक्ष

बााँड्ध

अफ्धा

सक्च।

ऄधुभि

भाषाऔै

र

ऄधुभूवणलाइ

माध्यमबाञ

मावधसले

अफू लाइ आवणहाससाँख छोड्ध सक्च, पूकागऔो ज्ञाध र ऄधुभिलाइ
साँखालेर

ऄधुभिसम्पन्न

बन्न

सक्च।

भाषाऔै

औारढबाञ

माधि-

सभ्यणा यस विन्थुसम्म अईध सऔे औो च।
समयऔो आवणहासमा हरेऔ व्यवक्त मान्चे मचग णर ईसऔा
ऄधुभिहरूलाइ

भाषाले

साँखालेर

राख्ने

हुाँथा

उ

ऄमर

बन्थच।

वलवकणरूपमा होस् िा म वकऔ रूपमा होस्, माधि- सभ्यणाऔो
एवणहावसऔ प्रिाह भाषाऔा माध्यमबाञ क्रमि: ऄखावठ बदडरहेऔो च।
भाषा

धभऎ

माधिसमाछ

आवणहासविहीध

मात्र धभऎर

लुलो

,

लङ्खठो र िेऔम्मा हुधे वतयो। यसैले भाषाऔो महत्िपूढग वििेषणा
भाि-सञ्चार हो। भाषा धभऎऔो मावधसऔो औल्पधा खररहेथाग भाषाऔो
औे - औस्णो महत्ि णता ईपाथेयणा रहेऔो हुन्च भन्ने औु रा स्िण:
चलगङ्ख हुन्च।

ठ भाषा व्यिवस्तण िस्णु हो
भाषा व्यिवस्तण िस्णु हो। यसऔो अफ्धै व्यिस्ता हुन्च। हरे औ
भाषाऔो ध्िन्यात्मऔ णता व्याऔरढात्मऔ व्यिस्ता हुन्च। भाषामा
वधविण ध्िवधहरू हुन्चध् णर िाक्ययहरू भधे ऄधन्ण हुध सक्थचध्।
भाषा त्यस्णो व्यिवस्तण संयोछध हो छसऔो ऎऔाआ(

िढग, िब्थ,

पथािली अदथ ) हरूऔो मेलले ध्िवध र ऄतगसाँख सम्बन्द राकेऔो
हुन्च। धेपालीऔा थुइ िढग ल णता ढ औो संयोछधबाञ लढ बन्थच
णर

लढ

िब्थ

धेपालीमा

हुाँथध
ै ।

कासकास

ऎऔाआऔो

कासकास

डङ्खमा मात्र मेल हुन्च। भावषऔ व्यिस्ता भधेऔो वधविण कालऔो
मेल हो। व्यिस्ता धभऎऔो भऎ छणा पवध र छे- छसरी पवध ध्िवध
िा ध्िवधसमूहऔो संयोछध हुध सक्थ्यो णर भाषा व्यिवस्तण िस्णु
भऎऔाले
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भाषामा व्यिस्ता

रहधे

हुधाले

ठताभािी

भाषाऔा

Notes
ऎऔाआहरू बन्थैधध्। हरे औ भाषाऔो अफ्धै व्यिस्ता हुन्च, पिवण र
प्रदक्रया

हुन्च

र

त्यसऔा

कास

वधयमहरू

पवध

हुन्चध्।

यसैले

भाषालाइ माधिीय व्यिहारऔो व्यिस्ता भवधन्च।

1.5. नेपाली भाषाका शवकासको पृष्ठभूशम
सावहत्य भाषाऔा माध्यमले वसछगधा खररधे औला हो। मूर्जणऔारले दाणु र
ओछारहरूऔा साहयणाले अऔृ वण र रे का अदथऔा माध्यमद्वारा मावधसऔा
मधमा औलात्मऔ ऄधुभूवण ईणपन्न खराईाँ थच। वङत्रऔारले वङत्रपञ, रङ्खरोखध, औु ङी, वससाऔलम अदथऔो प्रयोख खरी रे का, विन्थु, रङ्खऔो
मात्रा, गधत्ि अदथऔा माध्यमद्वारा थिगऔलाइ स न्थयगबोद खराईाँ थच। त्यसै
खरी सावहत्यऔारले भाषाऔो प्रयोख खरी विम्ब, प्रणीऔ, ऄलङ्औार, चन्थ,
लय,

ध्िवध,

औताधऔ,

ङररत्राङ्औध,

रसाधुभि

अदथऔा

माध्यमद्वारा

पाटऔलाइ औलात्मऔ स न्थयगऔो ऄधुभूवण प्रथाध खथगच। सावहत्यऔारलाइ राम्रो
सावहवत्यऔ औृ वण वसछगधा खधगऔा लावख ईपयुक्त मात्रामा विऔवसण भावषऔ
व्यिस्ता, ऄवभव्यवक्त- परम्परा र व्यवक्त- भावषऔ सामथ्यगऔो अिश्यऔणा
पथगच। यसऔारढ औु धै पवध सावहत्यऔो एवणहावसऔ सिेक्षढणफग

लाग्नऄवख

धेपाली भाषाऔो विऔासऔमगणफग ऎईञा विहङ्खम थृवष्ट थ ठाईधे च ।ाँ
संसारभररऔा मावधसहरूले बोल्धे लखभख ङारहछार छवण भाषाहरू चध्। णी
भाषाहरू

औवण

परस्पर

वमल्थाछुल्था

वििेषणा

भऎऔा

चध्

भधे

औवण

बेग्लाबेग्लै कालऔा पवध चध्। औवण वमल्थाछुल्थाहरूऔो टू लो समूह च भधे
औवणऔो ससाधो समूह पाआन्चध्। त्यस्णा वमल्थाछुल्था वििेषणा र ङररत्र ऄवध
साजा आवणहाससमेण भऎऔो भाषाहरू कुट्डाऎर भाषा ऄध्ययध खधे विद्वाध
र ऄन्िेषऔहरूले संसारभररऔा भाषाहरूलाइ औे ही वििेष वििेष समूहहरूमा
बााँठऔ
े ा चध् वध त्यस्णा ऎऔऎऔिञा समूहलाइ पररिार भन्ने संज्ञा दथऎऔा
चध्। यस्णा भाषा पररिारऔो सघख्या पवध विवभन्न भाषाविज्ञाधीहरूले
विवभन्न प्रऔारले वधदागरढ खरे औा चध्। हामीले बोल्धे णता लेक- पड खधे
खरे औो भाषा धेपाली भाषा हो र यो भारोपेली धाईाँ दथऎऔो ऎईञा टू लो
भाषा-पररिार हो। ऄऔाग िब्थमा भन्ने हो भधे संसारऔो टू लो क्षेत्रमा यस
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Notes

पररिारऔा भाषाहरू बोवलन्चध्। भारोपेली िब्थ भारणेली र आराधेली यी
थुइिञा िब्थ वमसाऎर बधाऎऔो ऎईञा वमश्र ( पोणगमान्णु ) िब्थ हो।
भारोपेली पररिारऔा थुइिञा मुख्य िाका चध्- भारण- आराधेली िाका
ऄवध

युरोपेली

िाका।

त्यही

भारण-

आराधेली

िाकाऔो

भारणेली

ईपिाकावभत्र पधे ऎईञा अदुवधऔ भारणीय भाषा हो धेपाली भाषा।
ईपयुगक्त धाईाँ मा रहेऔो भारणीय िब्थले ऄङेलऔो राछधैवणऔ भारणिषग मात्र
धबुजाऎर भारण र यसऔा िरपर रहेऔा म्यााँमर, बङ्खलाथेि, श्रीलङ्औा,
धेपाल,

भुञाध,

पादऔस्णाध,

मालद्वीप

अदथ

समस्ण

क्षेत्र

बुजाईाँ थच।

भारपेली िब्थङाहह आस्िीऔो ईधध्इस ाँ िणाब्थीमा अऎर धै वििेष खरी
प्रङलधमा अऎऔो हो। यो बहुस्िीऔृ ण बन्नऄवग यस पररिारऔा भाषालाइ
भारण- छमगधेली, भारण- वहट्टेली, अयग- युरोपेली अदथ ऄरू धाईाँ ले पवध
वङधाईधे औोवसस खररऎऔो हो। णर अछ णी धाईाँ हरू प्राय प्रङलधमा चैधध्।
वणधऔा टाईाँ मा भारोपेली भन्ने धाईाँ धै बहुप्रङवलण बधेर अऎऔो च। पूिगमा
भारणीय ईपमहाद्वीपऔो ईपल्लो फालसम्म ऄवध पविममा समस्ण युरोप,
ऄमेररऔा, ऄस्िेवलया

र न्युवछल्यान्ठसम्म कफवछऎऔा भाषाहरूऔो वििाल

पररिारऔा लावख यो धै ऄवदऔ ईपयुक्त धाईाँ बधेऔो थेवकन्च।
भारण
पुख्यौली

र

भाषाबाञ

म्याक्समुलर,

सर

युरोपऔा

यी

विऔवसण
विवलयम

ऄधेऔ ाँ भाषाहरू
हुाँथै

अऎऔा

छोन्स,

हुध्
युल

िास्णिमा

ऎईञै

मूल

भन्ने

मान्यणा

फ्रेठररक

ब्लक

अदथ

युरोपेली

प्राछयविलहरूऔा कोछीमूलऔ लेकादथबाञ प्रस्णाविण हुाँथै स्तावपण हुधपुखेऔो
हो। त्यो प्राङीध साजा माई भाषा औस्णो वतयो भधेर थेकाईधऔा वधवम्ण
यी अदुवधऔ ऄध्येणाहरूसमक्ष औु धै टोस धमुधा वतऎध णापवध यी विवभन्न
अदुवधऔ णता प रावढऔ भाषाहरूऔा ईपलब्द णथ्याङ्औहरूऔो णुलधात्मऔ
ऄध्ययध विश्लेषढ खरी णुलधात्मऔ भाषाविज्ञाधऔा क्षेत्रमा विऔवसण अन्णररऔ
पुधर्जधमागढ विवदऄधुसार यसऔो सम्भाविण माई रूपबारे औे ही णथ्याङ्औहरू
भाषा- ऄध्येणाहरूले णयार खरे । णी णथ्याङ्औहरू प्राऔऔल्पधावश्रण भऎ
णापवध वधिै विश्वासलाग्था दऔवसमऔा चध्। यसरी भाषाऔो त्यो माई रूप
धै बोल्धे पुकागहरू औो वतऎ िा वणधऔो औु धै धाईाँ वतयो दऔ वतऎध वणधीहरू
औु ध टाईाँ औा मूल रै ताधे वतऎ भन्ने छस्णा प्रश्नहरूऔो औु धै सोजो र वधविण
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ईत्तर पाईाँ ध सकऔथैध। त्यो मूल भारोपेली भाषा बोल्धे मावधसहरू औै लो

Notes

औपाल, वधला ऄतिा औु आरा अाँका, खोरो िढग र ऄग्लो औथ भऎऔा,
लठाऔु

गुमदफर खररवहड्ध रुङाईधे, पिुपालऔ र िवक्तिाली दऔवसमऔा

वतऎ भन्ने मन्णब्य भाषािास्त्री णता माधििास्त्रीहरूले प्रऔञ खरे औा चध्। णी
मावधसहरू अफू लाइ सामूवहऔ रूपमा औे

भधेर वङधाईाँ ते िा वङधाईध

ङाहन्ते भन्ने औु रा ङाल पाईधलाइ औु धै प्रत्यक्ष्य स्रोण ताहा पाआऎऔो चैध।
िीर िब्थऔो पयागयऔा रूपमा यस पररिारऔा सथस्य- भाषाहरूमा ईवहले
औु ध िब्थ ङलाआन्थ्यो भन्ने औु राऔो कोछी खरी भाषािास्त्रीहरूले िीरोस
िब्थऔो पुधवधमागढ खरे ऄवध त्यसबाञ बधेऔो ईआर िब्थऔा अदारमा त्यस
भावषऔ समुथायलाइ िीरोस भन्ने ऎईञा औाल्पवधऔ धाईाँ

दथऎ। संस्औृ ण

भाषाऔो िीर, ल्यारञध भाषाऔो ईआर, अयररस भाषाऔो फे र, छमेली िेर
अदथ िब्थहरूऔो व्युत्पवत्तखण् विऔास र ध्िवधखण पररिणगधऔो आवणहास
पवहल्याऎर त्यसैऔा अदारमा यस िीरोस िब्थऔो पुधर्जधमागढ खररऎऔो हो।
िीरोसहरू ऄतागण् मूल भारोपेली िा प्राऔ् - भारोपेली बोल्धेहरूऔो
अदथ तलो दऔञाध खधे विषयमा पवध मण वभन्नणा च। यी विविद
मणहरूलाइ मुख्य रूपले थुइिञा समूहमा बााँठरे हेधग सदऔन्च। ऎऔतरी
ऄध्येणाहरूऔो मणऄधुसार भारोपेली पररिारऔा भाषा बोल्धेहरूऔो अदथ
तलो भारण धै हो। ईधीहरू बावहरबाञ बसाइ ाँ सथै भारण अऎऔा होआधध्,
भारणबाञ फै हलथै ऄरू क्षेत्रहरूवणर पुखेऔा हुध्। यस्णो मान्यणा प्रस्णुण
खधेहरू प्राय धै भारणीय विद्वाधहरू चध्। ऄऔागवणर भारणबावहर धै मूल
भारोपेली

भाषीहरूऔो

मूल

तलो

मान्नेहरूऔा

पवध

णीध

िखग

चध्।

ऎऔतरीऄधुसार मूल भारोपेली भाषा- भाषीहरू भारणबावहर ऎवसयाऔो औु धै
टाईाँ मा

बस्ते।

सवन्दस्तलमा

थोस्रो
औु धै

तरी

टाईाँ मा

मणऄधुसार
बस्णते।

ईधीहरू

यसरी

युरोप

औसैले

र

ऎवसयाऔो

ऎवसया,

माआमर,

वहमित्कण्ठ, बोल्खा धथीऔो वसरािऔो क्षेत्र, हङ्खेरी अदथ विवभन्न टाईाँ औा
धाईाँ मूल भारोपेली भाषाभाषीहरूऔो अदथ स्तलऔा रूपमा वलधे खररऎऔो
पाआन्च। त्यस्णै ऎईञा मणऄधुसार प्राङीध स्क्यावन्ठधेवियाली मुलुऔ धै मूल
भारोपेली
छाधेहरूबाञ

भाषीहरूऔो
यसऔो

अदथ

युरोपेली

तलो

वतयो।

िाकाऔो

त्यहााँबाञ

विऔास

भयो

पविमवणर
छसबाञ

चररथै
युरोपऔा
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Notes
ल्यारञध, वग्रऔ, छमगध, स्िेठधेली, ऄङ्ग्रेछी, फ्रान्सली, आञावलयाली,
रवसयाली, धिेली अदथ भाषाहरूऔो विऔास भयो। यणा पूिगणफग ऄवग बढ्थै
अईधेहरूबाञ ऎवसया महाथेिमा बोवलधे यस पररिारऔा ऄधेऔ ाँ भाषाहरू
विऔवसण भऎ। णीमध्ये संस्औृ ण सबैभन्था पुराधो ऄवध व्यापऔ क्षेत्रसम्म
अफ्धो प्रभाि कफछाईध सफल बधेऔो भाषा वतयो। त्यसरी पविमणफग
फहलथै खऎऔो यसऔो मूल हााँखालाइ युरोपेली िाका ऄवध पूिगणफग बढ्थै
अऎऔो हााँखालाइ भारण- आराधेली िाका भवधन्च। मूल भारोपेलीबाञ यी
थुइिञा िाका यसरी हााँवखऎर ऄवग बढ्धे औाम आसापूिग 3000 थेवक
2500 िषगविङ भऎऔो ऄधुमाध खररऎऔो च।
मूल भारोपेली समूहबाञ यसऔो पुिेली हााँखो ऄतागण् भारणआराधेली िाकाऔो विऔास पवहल्याईधे ऄध्येणा र ऄधुसन्दाणाहरूले आसापूिग
2000 िषगवणर यो भाषा बोल्धेहरू प्राङीध मेसोपोञावमया क्षेत्रमा अआपुखेऔो
औु रा खरे औा चध्। त्यस समयथेवक यणाऔो आवणहास वधऔै प्रस्ञ बन्थै अऎऔो
पाआन्च। भारोपेलीहरूऔो यो पूिगखामी िाका 1500 वणर भारणऔो पश्चिमी
प्रान्णमा प्रिेि खरे औो मावधऎऔो च। वणधै भारोपेलीहरूले बोल्धे खरे औो
भाषाऔो त्यो भारण अआपुखेऔो िाकालाइ धै पवचबाञ भारणीय भाषा
भवधऎऔो हो।
भारणमा णी प्राङीध मावधसहरू सबै ऎऔै समयमा िा ऎऔै
हााँङमा पसेऔा होआधध् ऄवध छो ऎऔै पञऔ पसे वणधीहरू पवध सबै ऎईञै
टाईाँ मा बवसरहेधध्। ऎऔावणर पविम दथिाबाञ भारणिषगवभत्र पने क्रम औै य ाँ
िणाब्थी िा ऄज

सहस्राब्थीसम्म ङवलरह्यो भधे ऄऔागवणर भारण पसेर पवध

बसाआाँ सधे र धयााँ धयााँ क्षेत्रहरू अबाथ खथै छाधे क्रम पवचसम्म ङवलरह्यो।
यसै क्रममा त्यस प्राङीध भाषाऔा विवभन्न क्षेत्रीय हााँखाहबखाहरू विऔवसण
हुाँथै

अऎ।

यसरी

ईपभावषऔाहरू

मूल

विऔवसण

प्राङीध
हुधे

भारणेली

क्रमलाइ

िाकाऔा

विविद

विवभन्न

छाणीय

ऎिम्

भावषऔाभावषऔ

ऄन्णर्जमश्रढ ऄज बल प्रथाध खऱ्यो।
अयगहरूभन्था पवहल्यैथवे क भारणिषगमा रवहअऎऔा धेवग्रञो, अग्नेयिंिी
र द्रविठहरू णता मङ्खोल- दऔरााँणहरूसाँखऔो ऄन्णर्क्रक्रया र ऄन्णर्जमश्रढ यस
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दऔवसमऔो

भावषऔ

विस्णार

ऎिम्

प्रिाकध्

प्रदक्रयाले

वििेष

दथिा

र

Notes

रूपसमेण प्राप्त खथै खयो। यसऔो फलस्िरूप प्राङीध भारणीय अयग भाषाऔा
ऄधेऔ ाँ भावषऔाहरू थेकापथै खऎ। णीमध्ये औवण अ-अफ्धा स्पस्ञ रूप दारढ
खथै छाध सफल भऎ

र त्यस्णा भावषऔाहरूलाइ प्राऔृ ण भवधयो। वयधै

विवभन्न प्राऔृ णहरू विऔवसण हुाँथै र अ-अफ्धा रूप वस्तर खराईाँ थै छाधे
क्रममा

आस्िीऔो

पवहलो

सहस्राब्थीऔो

ऄन्त्यचेऔ

ऄतागण्

धि -ाँ

थस ाँ

िणाब्थीवणर अआपुग्था अदुवधऔ भारणीय भाषाहरूऔा विविद प्रारूपहरूले
स्पष्ट अऔार ग्रहढ खधे क्रम तावलयो। यसरी अदुवधऔ भारणीय भाषाहरूऔो
विऔासऔो आवणहास र िणगमाध व्याऔरवढऔ स्िरूप रटऔवसण वङन्न र दऔञाध
खधगऔा वधवम्ण भारणमा प्रङवलण भारोपेली, द्रविठ, ऄग्नेय णता भोञवङवधयााँ यी ङारै िञा पररिारऔा भावषऔ वधछत्ि ऎिम् पररिणगध- प्रदक्रयाऔो
ऄधुिीलध खधुगपधे प्रयोछध थेवकन्च।
भारणवभत्र

प्रिेि

खरे पवच

भारण-

आराधेली

िाकाऔो

भारणेली

ईपिाकाले खरे औो विऔासऔो अफ्धो स्पस्ञ आवणहास थेका पथगच। यसऔो
विऔासक्रमलाइ वधम्नवलवकण णीधिञा ऄिस्ता िा ङरढमा टु ट्डाऎर हेधे
खररऎऔो चआसापूिग 1500 थेवक 500 िषगसम्म- प्राङीध भारणीय अयगभाषाऔाल।
आसापूिग

500

थेवक

आस्िी

1000िषगसम्म-

मध्यऔालीध

भारणीय

अयगभाषाऔाल।
आस्िी 1000 थेवक यणा- अदुवधऔ भारणीय अयगभाषाऔाल।
प्राङीध

भारणीय

अयगभाषालाइ

संस्औृ ण

भवधऎऔो

च।

संस्औृ ण

भाषाऔो

विऔासऔा यी थुइिञा ङरढ चु ट्ट्डाआऎऔा चध्िैदथऔ संस्औृ ण- आ.पू. 1500 थेवक 1000 सम्म।
ल दऔऔ संस्औृ ण- आ.पू. 1000 थेवक 500 सम्म।
ईसै खरी मध्ययुखीध भारणीय अयगभाषाऔो विऔासक्रमलाइ पवध णीधिञा
बेग्लाबेग्लै ङरढहरूमा यसरी चु ट्ट्डाआऎऔो च-
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पावल ऎिम् ऄवभलेकी प्राऔृ ण औाल- आ.पू. 500 थेवक आस्िी संिणऔो
तालधीसम्म।
सावहवत्यऔ प्राऔृ णऔाल- आस्िी संिणऔो तालधीथेवक 500 आस्िीसम्म।
ऄपभ्रंि औाल- आस्िी 500 थेवक 1000 सम्म।
औवणपय

पुस्णऔहरूमा

आ.पू.500

थेवक

पवहलो

िणाब्थी

आस्िीसम्मऔो

ऄिवदऔो भाषालाइ पावल ऄवध पवहलोथेवक पााँङ ाँ िणाब्थी आस्िीसम्मऔो
भाषालाइ प्राऔृ ण भन्ने धाईाँ दथऎर पवध िखीऔरढ खररऎऔो पाआन्च। णर
िास्णिमा पावल भन्नाले ख णमबुि र ईधऔा विष्ट्यहरूले ब िमणऔो प्रङार
खथाग प्रयोख खरे औो लोऔप्रङवलण भाषा बुझ्धे खररन्च। ऄिोऔ णता ऄरू त्यस
500 िषगऔो ऄिवदऔा िासऔ र लोऔधायऔहरूले ऄवङ्औण खराऎऔा औवणपय
ऄवभलेकहरू छो ईपलब्द चध् वणधमा प्रयुक्त भाषालाइ प्राऔृ ण भवधऎऔो च।
िस्णुण: पावल पवध प्राऔृ णऔै ऎईञा रूप वििेष मात्र हो।
वयधै ईपयुगक्त विवभन्न प्राऔृ ण र ऄपभ्रंि रूपहरूबाञ सध् 1000
थेवक यणा अदुवधऔ भारणीय अयगभाषाहरूऔो विऔास भऎऔो मावधऎऔो च।
यी सबै भारणीय अदुवधऔ भाषाहरूऔा विऔासऔो आवणहास समाध रूपले
प्रस्ञ, प्रमावढऔ र ऄविरल चैध। सबैऔा पुराधा प्राऔृ ण ऎिम् ऄपभ्रंि रूप
औस्णा वतऎ भन्ने प्रश्नऔो प्रामावढऔ ईत्तर पाईध पवध सकऔथैध।
त्यसरी

विऔवसण

हुाँथै

लोऔ-

प्राऔृ णहरूमध्ये औे हीऔा धमुधाहरू संस्औृ ण

व्यिहारमा

ङलेऔो

औै य ाँ

णता प्राऔृ ण िाङ्मयग्रन्तहरूमा

रहध धपाइ प्रयोख- परम्पराऔो प्रिाहवभत्र रूप फे थै ऄवग बडेर अदुवधऔ
ऄिस्तासम्म

अऎ

ऄवध

औवणङाहह

लुप्त

भऎर

खऎ।

त्यस्णा

प्राऔृ ण

बोलीहरूबाञ अदुवधऔ भारणीय भाषाहरूऔो विऔास हुधे एवणहावसऔ क्रम र
प्रदक्रयाऔो ऄध्ययध खधे भाषाऄध्येणाहरूले प्राऔृ णऔा विवभन्न क्षेत्रीय भेथहरू
थेकाऎऔा चध् छसलाइ ऄपभ्रंि भवधऎऔो च। विवभन्न ऄध्येणाहरूले अअफ्धा
थृवष्टऔोढ ऄधुसार प्रस्णुण खरे औा त्यस्णा िखीऔरढहरूलाइ प्राध्यापऔ ङूठामवढ
बन्दुले भधेजै ाँ मोञामोञी रूपमा यसरी वमलाऎर हेधग सदऔन्च-
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ऄरू

अदुवधऔ

भारणीय

अयगभाषाहरूऔो

छस्णै

धेपालीऔो

पवध

Notes

विऔासऔो आवणहास थस ाँ िणाब्थी आस्िीपवचथेवक तावलऎऔो थेवकन्च। यस
भाषाऔा पुराधा मूल प्रयोक्ता कसहरू वतऎ भन्ने मान्यणा च। णर कसहरू
औो वतऎ र वयधीहरू अयगभन्था औे - औवण औु रामा वभन्न वतऎ िा वतऎधध्
ऄवध वयधीहरूले बोल्धे प्राङीध भाषाऔो रूप औस्णो वतयो भन्ने विषयमा
ऄधेऔ तरी मण- मणान्णर पाआन्चध्। प्राङीध भारोपेली भाषा बोल्धे विवभन्न
समूहहरूमध्ये वमणन्नी, औस्सी, मथ अदथ वतऎ। वयधीहरू बेवबलोधबाञ
पूिगवणर ऄवग बढ्थै आराध अऎ छहााँ वयधीहरू पारवसऔ, मथ र िऔ भधेर
वङवधऎ। वणधै प्राङीध िऔहरू र थवक्षढ रूस क्षेत्रमा पुखेऔा स्औु तेस णता
वसवतयधहरू

धै

कसहरूऔा

पूिगछ

हुध्

भन्ने

मण

राहुल

सांऔृत्यायध,

सुधीवणऔु मार ङञाछी, बालऔृ ष्ट्ढ पोकरे ल, औे िरबहाथुर औे .सी., ङूठामवढ
बन्दु अदथ विद्वाधहरूले व्यक्त खरे औा चध्। णी कसहरू पहाठी छावणऔा
मावधसहरू वतऎ। भारणमा वणधऔो अखमध ऄत्यन्ण सुस्ण खवणमा र सय ाँ
िषगसम्म भआरह्यो। यसरी वभन्न वभन्न समयमा वभन्न वभन्न हुलमा पविमोत्तर
दथिाबाञ ऄवग बढ्थै वयधीहरू वहमालयऔो फे थीऔा क्षेत्रमा बसोबास खधग
ताले। यसरी बसाआाँ सथै अईधे क्रममा वयधीहरू ऎऔावणर संस्औृ णभाषी
अयगहरूऔा ऄरू विवभन्न समूहसाँख णता ऄऔागवणर भोञ- वङवधयााँ पररिारऔा
भाषा बोल्धे दऔरााँणसाँख पवध वमहसथै बस्णै अईध ताले। दऔरााँण णता
अयगहरूऔा

हुलले

टे वलऎर

पवध

अऎऔा

वयधीहरूऔो

द्रविठ

र

अग्नेयिंिीहरूसाँख पवध चु ञपुञ सम्पऔग र सम्बन्द रहेऔो हुध सम्भि च। यस
दऔवसमऔो सांस्औृ वणऔ ऎिम् भावषऔ ऄन्णर्जमश्रढबाञ धै अदुवधऔ भारणीय
भाषाऔा रूपमा धेपालीऔो विऔासऔो गठेरी बसेऔो थेवकन्च। यसतग धेपाली
भाषाऔो

व्याऔरवढऔ

विऔासऔो

सिागङ्खीध

ऄध्ययध

खधुगपथाग

यसऔो

विऔासऔा पृष्ठभूवममा रहेऔा भारणऔा ङारै िञा भाषा पररिारऔा विस्णार र
वििेषणाहरूऔो सूक्ष्म वधरीक्षढ ऄपेवक्षण च। धेपाली भाषाऔो संरङधात्मऔ
ऄद

स्णलमा

यी

ङारै िञा

पररिारऔा

औु धै

ध

औु धै

भाषाऔो

देरतोर

ईपवस्तवण र भूवमऔा रहेऔो औु रा ऄस्िीऔार खधग सकऔथैध।
धेपाली

भाषाऔो

विऔासऔो

आवणहासलाइ

मुख्य

रूपले

णीधिञा ङरढमा बााँठरे हेधे खररऎऔो च-

25

Notes
प्राङीध



धेपाली-

ऎगार ाँ

िणाब्थीथेवक

पन्् ाँ

िणाब्थीसम्म।
मध्यऔालीध धेपाली- सोह् ाँ िणाब्थीथेवक ईन्नाइस ाँ



िणाब्थीसम्म।
अदुवधऔ धेपाली- बीस ाँ िणाब्थीथेवक यणा।



प्राङीध धेपाली भाषा
ईथीछय ऄतागण् पविम दथिावणर विऔासिील रहेऔो प्राऔृ ण
भाषाऔा थुइिञा हााँखा थेकापरे - ब्राङठ र कस। ब्राङठ िाकाबाञ ऄङेलऔा
पन्छाबी, वसन्दी, लहाँथा, पैिाङी अदथ भाषाहरू विऔवसण भऎ भधे कस
िाकाबाञ पविमी पहाठी क्षेत्रमा

प्रङवलण ससाधा भाषा- खोष्ठीऔा सातै

ऄङेलऔा औु माईधी, खडिाली र धेपाली भाषाहरू विऔवसण भऎ। राछधैवणऔ
सीमा विभाछध र प्रिासवधऔ औारढहरूले खडिाली- औु माईधी र धेपाली
छवण वभन्न चध् भावषऔ प्राऔृ ण र व्याऔरवढऔ व्यिस्ताऔा थृवष्टले यी णीधैिञै
परस्पर त्यवण धै वधऔञ थेवकन्चध्। यस थृवष्टले यी णीधिञा अदुवधऔ
भारणीय भाषाहरूलाइ हेधे हो भधे यी ऎईञै भाषाऔा णीधिञा भ खोवलऔ
भेथहरू िा भावषऔाहरूऔा ऄिस्ताबाञ ऄवग बडेर अअफ्धा स्िणन्त्र रूप
विऔास खधग अआपुखेऔा थेवकन्चध्।
प्राङीध धेपाली भाषाऔो क्षेत्र ऄङेलऔो धेपालऔा खढठऔी,
औढागली,

िाग्मणी

र

औोसी

क्षेत्रहरूऔा

सातै

पविममाञ्चल

भारणऔो

ईत्तराञ्चल राज्यऔा औु माईाँ , खडिाल, भाग्सु णता वहमाङल प्रथेिसम्म
कफवछऎऔो थेवकन्च। ऎगार ाँ िणाब्थीणवणर अआपुग्था पविम धेपालऔा वसन्छा
र ठोञी क्षेत्रऔा ङूवलऔा प्राऔृ णबाञ विऔवसण कपणलीय ऄपभ्रंिबाञ कस
भाषाऔो प्रारवम्भऔ विऔास भऎऔो औु रा बालऔृ ष्ट्ढ पोकरे लले खरे औा चध्।
धेपाली भाषा राछस्ताधऔो ईथयपुर क्षेत्रऔा राछपुणहरूले खडिाल- औु माईाँ
हुाँथै पविम धेपालऔो औढागली ठोञी क्षेत्रमा ल्याऎऔो मेिाठी बोलीऔो
विऔवसण रूप हो भन्ने छछग वग्रयसगधऔो भधाआ ऄब ऄस्िीऔायग भआसऔे औो च।
मुखलहरूऔो

अखमधले

खथाग

भऎऔो

राछपुणहरूऔो

त्यस्णो

पलायधभन्था

ऄवगथेवक धै धेपाली भाषा त्यस क्षेत्रमा प्रङवलण रहेऔो औु रा थस -ाँ ऎगार ाँ
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िणाब्थीथेवकऔा ऄवभलेकहरू फे ला परे बाञ पुष्ट भआसऔे औोच। पविम धेपालमा

Notes

ङल्लाहरूऔो िासध व्यिस्ता बधेपवच धै यस भाषाले वििेष रूपले विऔास
र विस्णार पाईध तालेऔो प्रणीण हुन्च। राज्याश्रय भाषाऔो विऔासऔा वधवम्ण
ऎईञा महत्िपूढग

औु रा

हो।

धेपाली

भाषाले

अफ्धो

विऔासऔो

पवहलो

वबहाधीथेवक धै राज्यश्रय वधरन्णर पाईधे स भाग्य पाऎऔाले यसले अछऔो
रूप र ऄिस्तासम्म विऔास र विस्णार खधग सऔे औो हो। अफ्धो भाषा र
संस्औृ वणप्रवणऔो

सङेणणा

र

औरञबिणा

धेपालीहरूमा

ऄवलऔ

बडी

णीब्र

भआदथऎऔो भऎ वधिय धै अछ यसऔो व्यावप्त र ईन्नवण देरै खुढा बडी
भआसऔे औो हुन्थ्यो भन्ने औु रा ऄधुमाध खधग सदऔन्च।
धेपाली भाषाऔो त्यो प्राङीध रूप औस्णो वतयो भन्ने औु रा
वधदो खधगऔा लावख ङावहधे प्रारवम्भऔ ङरढऔा एवणहावसऔ णत्याङ्औहरू
कासै ईपलब्द चैधध्। छे- छवण पुराधा लेकोञहरू पाआन्चध् वणधमा भऎऔो
भाषा धेपाली, खडिाली, औु माईधी, वहन्थी अदथ विवभन्न भाषाहरूमा
प्राङीध रूपसाँख साजा समाधणा थेकाईधे वििेषणाहरूले युक्त पाआन्च। त्यसैले
यसऔो प्राङीधणम धमुधा औु ध हो भधेर दऔञाध खधे क्रममा ऎऔावदऔ
मणहरू प्रऔािमा अऎऔा चध्।
पूढगप्रऔाि धेपाल „यात्री‟ ले कोछी खरेर वििेष ङङागमा ल्याऎऔो
ऎईञा कवण्ठण विलालेकऔो भाषा धै धेपालीऔो सबैभन्था पुराधो थसी हो
भन्ने ऎऔ तरी मण च। हुध पवध प्राङीध धेपाली भाषाऔो भ खोवलऔ
क्षेत्रवभत्रै पाआऎऔो त्यस विलालेकलाइ धेपाली भाषाऔै पुराधो थसी टान्नु
ऄस्िाभाविऔ थेहकथैध। पविम धेपालऔो ‘थुल्लु’ धामऔ टाईाँ मा सध् 981
मा त्यहााँऔा राछा थामुपालले यो विलालेक ऄवङ्औण खराऎऔा हुध् भन्ने
वधक्योल यात्री औो राछा खखधीराछऔो यात्रा ( 1982 ) धामऔ ग्रन्तमा
पाआन्च। यस ङर्जङण विलाऔो मावतल्लो भाख फु ञेर खऎऔो हुधाले यसमा
ऄवङ्औण लेकोञ पवध सग्लो रहध धपाइ कवण्ठण भऎऔो ऄिस्तामा च।
ईधले प्रऔािमा ल्याऎऔो त्यस विलालेकऔो वङत्रऄधुसार यसमा बााँऔी रहेऔो
लेकोञ यस्णो चउाँ...............द्मे
हुाँ................था
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मु पाल भुपाल
रे ष भइ। दऔष्ट्ढु ऄ
ठैऔो भाआ। सईाँ
पाल ऄठै सा.993.
यस लेकोञमा प्रयोख भऎऔो दऔष्ट्ढु ऄठैऔो भाआ। सईाँ पाल ऄठै भन्ने
हरफवभत्रऔो षष्ठी विभवक्त औो ले खथाग यो लेकोञ धेपाली भाषामा च भन्ने
वधष्ट्औषग वधऔावलऎऔो पाआन्च। यसमा प्रयोख खररऎऔो डु ङ्खो, ऄक्षरऔो
औपाआ र कोपाआ, वलवपऔो िैली अदथऔो पुराणावत्त्िऔ ऎिम् भाषाणावत्त्िऔ
समीक्षा खरी वधक्यौल भधे वधऔावलऎऔो पाआन्न।यस लेकोञमा रहेऔो ऎईञा
तरसूङऔ

िब्थ

ऄठै

छस्णो

ऎईञा

पुराधो

तरसूङऔ

िब्थऔो

व्युत्पवण,

ईच्चारढ र प्रयोख प्रङलध अदथऔो ऄध्ययधले पवध यस लेकोञऔो भावषऔ
पररङय वधविण खधगमा सहयोख पुऱ्याईध सक्तो हो। यो लेकोञ न्पाली
भाषाऔो प्राङीधरूपऔो ऎईञा थसी हो भन्ने औु रा सिगसम्मण बधेऔा कण्ठमा
धेपाली भाषाले पवध ऄरू अदुवधऔ भारणीय अयगभाषाहरूसरह आस्िीऔो
थस ाँ िणाब्थीथेवक अफ्धो स्िणन्त्र विऔास यात्रा अरम्भ खरे औो हो भन्ने औु रा
स्तावपण हुध अईाँ च। त्यस बेलाऔो धेपाली भाषाऔो रूप अछऔो धेपालीऔो
भन्था

बेग्लै

वतयो।

त्यो

ऄरू

ऄपभ्रंिहरूबाञ

बेवग्लध

लावखरहेऔो

र

ऄभ्युद्दि
े ात्मऔ प्रयोखमै देरैछसो सीवमण रहेऔो ऄिस्तामा वतयो।
बालऔृ ष्ट्ढ पोकरे लले पााँङसय िषगऔो णेस्रो संस्औरढमा ऎईञा
बेधामी बाछ परीक्षाऔो धमुधा प्रस्णुण चध् र यसऔो समय सध् 943 वणर
भधी ऄधुमाधसमेण खरे औा चध्। यसऔो पवहलो लेकध त्यसबेलावणर खररऎऔो
भऎ पवध यसऔो ईपलब्द प्रवणवलवप छो च त्योङाहह सध् 1643 वणरऔो
मात्र भऎऔो पाआन्च। मूल लेकोञमा प्रवणवलवपऔारले भाषाऔो वमश्रढ रहेऔो
णथ्य पवध प्रा. पोकरे लले ईल्लेक खरे औा चध्। यसलाइ थस ाँ पुराधो
भआसऔे औो मान्नुपधे हुन्च। यस ग्रन्तऔो भाषाऔो धमुधा यस्णो च“खथवयऔो लक्षढ ओसा हुधा। पाई पाऔै । िेरै िेर ङूङाले
पाई मसुिारै । ईपाई औहुाँ। िालऔी
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ओषद लाईधा, णा ईपर हरथऔे सर ठारधा। पाई वधऔो होआ। हलहल्याऔा

Notes

छठाऔो रस ङुठािधु दथध 4 पाई वधऔो होआ।”
ऄऔाग

ऄधुसन्दाणा

मोहधप्रसाथ

कधालले

धेपाली

भाषाऔो

सबैभन्था पुराधो धमुधाऔा रूपमा वङधाईध कोछेऔो लेकोञ हो पविम
धेपालऔो ईस बेलाऔो छुम्ला राज्यऔा राछा ऄिोऔ ङल्लले सध् 1255 मा
लेकाऎऔो

ऎईञा

ऄवभलेक।

णामाऔो

पाणामा

कोपेर

लेकाआऎऔो

त्यस

ऄवभलेकऔो भाषाऔो धमुधा यस्णो च“वणम्रा अवल ऄञली ऄञल औरी ऄक्रयााँ चु ाँ.......।”
धेपाली सावहत्यऔो आवणहास ( प्रतम कण्ठ ) ( 2003 ) औा
सम्पाथऔ ङूठामवढ बन्दुले ङाहह यी ईपयुगक्त थुिै पुराधा धमुधाहरूभन्था
पवचऔो

अदथत्यमल्लऔोसध्

1321

औो

ऄवभलेकलाइ

धेपाली

भाषाऔो

सबैभन्था पुराधो धमुधा माधेऔा चध्। मोहधप्रसाथ कधालले धै कोछेर
वधऔालेऔो यो ऄवभलेक पविम धेपालऔो खोकाग वछल्लामा रहेऔो णागिाआ
धामऔ खुम्बामा भेरञऎऔो वतयो। यसपवचऔा अदथत्यमल्लऔो णाम्रपत्र (
1321 ), पुण्यमल्लऔो णाम्रपत्र ( 1358 ), ऄभयमल्लऔो णाम्रपत्र (
1346 ), मेदथधी िमाग राईलाऔो णाम्रपत्र ( 1393 ), संसारिमागऔो
णाम्रपत्र ( 1396 ) णता बवलराछऔो णाम्रपत्र ( 1398 ) छस्णा ऄधेऔ ाँ
ऄवभलेकहरू प्राप्त चध् छसले धेपाली भाषाऔो प्राङीध रूप र ऄिस्ताऔो
पररङय दथन्चध्, णर यी ऄवभलेकहरू प्राय: छसो राछा- रछ ञाहरूले
छग्खा-छवमधऔो

लेधथेध

ऄतिा

औु धै

अथेि

सािगछवधऔ

खधगऔा

वधवम्ण

लेकाऎऔा हुधाले वयधले ईसबेलाऔो धेपाली भाषाऔो ऎईञा प्रायोवखऔ रूप
िा प्रयुवक्त भेथ वििेषऔो मात्र पररङय दथन्चध्। यसबाहेऔ छीिधऔा ऄरू
पक्षसाँख सम्बवन्दण भावषऔ ऄवभव्यवक्तऔा औु धै पवध धमुधा ईपलब्द धहुधाले
ऄरू तरी प्रयुवक्तहरूले थिागईधे भाषाऔा वििेषणा छान्ने औु धै स्रोण हामीसाँख
चैध। लोऔ सावहत्यऔा माध्यमले औे ही पुराधा लक्षढहरू फे ला पधगसक्ने भऎ
णापवध लोऔ- औतऔहरूद्वारा णी वधरन्णर मुकमुकै सम्पादथण र संिोवदण
हुाँथै अआरहधे हुधाले त्यहााँ पवध भाषाऔो प्राङीध रूपऔा सङ्औे णऔ णत्त्िहरू
प्राय: धै लुप्त भआसऔे औा हुन्चध्।

29

Notes

मध्यऔालीध धेपाली भाषा
पन्् ाँ िणाब्थीथेवक ईन्नाइस ाँ िणाब्थीऔो ऄन्त्यसम्मऔो ऄिवद धेपाली
भाषाऔा विऔासऔो मध्यऔालऔा रूपमा थेकापथगच। यस ऄिवदमा धेपाली
भाषालाइ

सामान्य

लोऔव्यिहारथेवक

वलऎर

प्रिासध,

व्यापार,

सावहत्यलेकध अदथ विविद प्रयोछधऔा लावख ईपयोख खरी यसऔो विविद
फााँञ र िैलीहरूऔो विऔासऔो गठेरी बसाईधे औाम वििेष रूपले भयो। यसै
ऄिवदऔो

ईत्तरादगमा

अऎर

यस

भाषालाइ

ऎईञा

वििेष

धाईाँ

दथधे

प्रयासहरू तावलऎ ठसऔो फलस्िरूप विवभन्न समय, सन्थभग र क्षेत्रमा
यसऔाविवभन्न धाईाँ ङलाऎ।
मध्यऔालीध धेपाली भाषाऔो विऔासक्रमलाइ औे ही ईपलब्द
वलवकण

थसीहरूऔा

अदारमा

थुइ

भाखमा

चु ट्डाऎर

हेधगसदऔधे

थेवकन्चसोह थेाँ वक ऄटार ाँ िणाब्थीऔो पूिागदस
ग म्म- पूिम
ग ध्ययऔाल।
ऄटार ाँ

िणाब्थीऔो

ईत्तरादगथवे क

ऄन्नाइस ाँ

िणाब्थीऔो

ऄन्णसम्म- ईत्तरमध्यऔाल।
धेपाली

भाषाऔा

विऔासऔो

पूिगमध्यऔाल

(

1500-

1750 आ. )

धेपाली सावहत्यऔो आवणहाससाँख यो ऄिवद सोजै सम्बवन्दण
धथेवकऎ णापवध सावहत्य लेख्न तावलधुऄवगऔो धेपाली भाषाऔो स्िरूप र
वस्तवणऔो औे ही पररङय दथधे विविद ग्रन्तहरू यस ऄिवदमा लेवकऎ। णी
ग्रन्तहरू विवभन्न विषयबारे खद्यमा लेवकऎऔा चध्। णीमध्ये औवणऔा खद्य
िैली

वधऔै

ङाकलाग्थो

पवध

पाआन्च।

वििेष

खरी

विऔार,

ओषद-

रसायध, धीवण- ईपथेि, अदथ धै णी ग्रन्तऔा विषय रहेऔा चध्। यी
ग्रन्तमा धेपाली खद्यऔो िढागत्मऔ ऎिम् प्रत्यायधमुकी रूपऔो विऔासिील
ऄिस्ता थेख्न पाआन्च। कण्ठकाद्य ( 1601 ), बाछ परीक्षा ( 1643 ),
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ज्िरोत्पवणवङदऔत्सा (

1716 ), प्रायविणप्रथीप वििेषणाऔा पररङायऔ

ग्रन्तहरू हुध्।
यस

युखऔो

तालधीबाञ

धै

धेपाली

भाषामा

वलवकण

सावहत्यऔा प्रारवम्भऔ धमुधाहरू फे लापथगचध्। ऄण सााँङो ऄतगमा धेपाली
सावहत्यऔो आवणहासऔो प्रारम्भवबन्थु पवध यही धै थेकापथगच। यस समयथेवक
धेपाली भाषाऔो प्रयोख सावहवत्यऔ ऎिम् सावहत्येणर थुिै तरीऔा पाट
वधमागढ खधगमा हुध तालेऔो पाआन्च। भाषाऔो सावहवत्यऔ प्रयोखणफग पवध
कास खरी खद्य र पद्य थुिै लेकध- माखगद्वारा मुख्य रूपले आवणिृत्तमूलऔ
रङधाहरू लेवकऎऔा पाआन्चध्।

अदुवधऔ धेपाली भाषा
धेपाली भाषाऔा विऔासऔो अदुवधऔ ङरढ बीस ाँ िणाब्थीऔो
प्रारम्भथेवक
मुद्रढऔो

तावलऎऔो

युखमा

प्रिेि

थेवकन्च। यसै
खऱ्यो

र

समयथेवक

धेपालीमा

धेपाली

समाङार

भाषा
पत्र,

प्रयोखले
सावहवत्यऔ

पवत्रऔाहरू णता पुस्णऔहरू प्रऔाविण हुधे क्रम तावलयो। धेपाली िाङ्मयऔो
आवणहासले यहााँथवे क पाण्ठु वलवप र ऄवभलेकहरूऔो युख पार खरे र मुद्रढ
प्रऔािध र व्यापऔ विपढधऔो युखमा प्रिेि खऱ्यो। यसै समयथेवक धेपाली
भाषाऔो व्याऔरवढऔ रूप वधदागरढ, औोि वधमागढ, भाषाऔो माधऔीऔरढ
णता प्रिासवधऔ क्षेत्रमा यसऔो प्रयोख प्रदक्रया पवध वििेष रूपले तावलयो।
यसै ङरढमा अऎर भारण र धेपाल थुिैवणरऔा विक्षाऔे न्द्रहरूमा धेपाली
भाषा- सावहत्य विक्षढऔो प्रािदाधऔा सातै औवणपय क्षेत्रहरूम विक्षढमाध्यमऔै

रूपमा धेपाली भाषाऔो प्रयोख हुध ताल्यो। यसले खथाग ऄरू

भाषा- भाषीहरूऔा सामु धेपपाली भाषाऔो प्रवणष्ठामा िृवि अयो। वििेष
खरी

बीस ाँ

िणाब्थीमा

भऎऔा

थुइ-

थुइिञा

महासमरहरूले

धेपालीभाषीहरूलाइ विवभन्न थेि- थेिान्णरसम्म पुऱ्याऎ। वणधीहरूसाँखसाँखै
धेपाली भाषाऔो पवध भ खोवलऔ विस्णार हुाँथै खयो। प्रत्यक्ष ब विऔ ऎिम्
सावहत्यसृछधखण प्रावप्तऔा थृवष्टले णी थुइ महासमर धेपाली छावणऔा वधवम्ण
कासै पलप्रथ धथेवकऎ णापवध यसऔो भ खोवलऔ विस्णार णता ऎईञा वसङ्खो
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छावणऔा रूपमा यसऔो सङ्खटध ऎिम् युििीर छावणऔा रूपमा विश्वव्यापी
वङधारीछस्णा औे ही मह्तत्िपूढग औु राहरू यी युिहरूबाञ हावसल भऎ।
ससाधा

सांस्औृ वणऔ

ऎिम्

भावषऔ

खोष्ठीहरूऔो

परस्पर

ऄन्णलगयधद्वारा ऎञा बृहत्तर भावषऔ- सांस्औृ वणऔ समुथायऔा रूपमा धेपाली
छावणऔो

खटध-प्रदक्रया

पूढग

रूपले

सुथडृ

भआसक्न

बााँऔी

चाँथै

यसरी

अआलाखेऔा महासमरहरूऔो ब विऔ राछधैवणऔ ऎिम् समाछिास्त्रीय णात्पयग
र महत्ि ङाल पाईधे र वचङोलेर बुझ्धसक्ने सामूवहऔ ङेणधा धेपाली
समाछमा अआसक्ने ऄिस्ता भऎऔै

वतऎध। ऄण यस ऄप्रत्याविण गञधाले

धेपालीहरूलाइ अफू मा समेञेर वलऎ णापवध णता यसले धेपाली छाणीय
विविष्टणाहरूऔो सक्थो ईपयोख खरे णापवध भकगरै हल्औाँ थो धेपाली छावणले
अफ्धो हुाँथो वङधेर यसऔो ईपयोख खधग सऔे ध। सङ्औीढग सामन्णी व्यिस्ता
व्यापऔ ऄविक्षा, अर्जतऔ विपन्नणा र राविय ऎिम् ऄन्णरागर्जिय राछधैवणऔ
ङेणधाऔो ऄभािछस्णा औु राऔा माजबाञ ओपवधिेविऔ िवक्तद्वारा रञवपऎर
विश्वयुिऔो विराञ् क्यान्भसमा फावलध पुखेऔो धेपाली छावणऔो त्यस पुस्णाले
यतािवक्त क्षमणा प्रथिगध खरे र ऎईञा आमाधथर, सङ्गषगिील, सोजो,
युिऔु िल, साहसी र औणगव्यवधष्ठ छावणऔा रूपमा छुध वङधारी विश्वसमाछसमक्ष

स्तावपण

खऱ्यो

त्यसलाइ

ब विऔ

सङेणणा,

छाणीय

भविष्ट्यप्रवणऔो थुरथर्जिणा र समयाधुऔुल औायगऔ िलऔो विऔास खरे र परिणी
हपडीले छावणलाइ ईाँ भो ईटाईध छुध औाम खधगसक्नुपधे वतयो त्यो ईपेवक्षण
मात्रामा

हुध

सऔे ध।

बरू

ण

अफ्धा

ऄविवक्षण

सोजा

र

औणगब्यवधष्ठ

ऄग्रछहरूले औमाआदथऎऔो िीर छावणऔो वङधारीऔा खीण खाऎर, पुख्यौली
आवणहासऔो ऄवणख रिमा ठु बेर पवचल्लो हपडी ऎईञा व्यापऔ र भािुऔणापूढग
ऄणीणप्रेमऔो विऔार बवधरह्यो। यसरी टू लो सङ्गषग र बवलथाधले हावसल
खरे औो िीरछावणऔो वङधारी छाणीयसम्पथाऔो रूपमा मयागदथण बन्न पाऎध।
णैपवध यसले धेपाली समाछलाइ भारणऔा ऄरू भाषा- भाषी समाछहरू
साँखसाँखैछसो अदुवधऔ युखऔो फे रावभत्र समेट्डो। फलस्िरूप धेपाली समाछ र
सावहत्यमा अदुवधऔ ङेणधाऔो ऄवभव्यवक्त
युख वधऔै महत्िपूढग रहेऔो पाआन्च।
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र विऔासऔा थृवष्टले यो अदुवधऔ

पविम

धेपालऔो

ईपल्लो

प्रान्णणबाञ

ाँ
थस -

ऎगार ाँ

Notes

िणाब्थीवणरथेवक विऔवसण हुाँथै र कफवछथै पूिगवणर बडेर अऎऔो धेपाली
भाषाऔा ऄधेऔ ईपभाषा िा भावषऔाहरू बन्थै खऎ। धेपालऔा पविमी,
औे न्द्रीय र पूिेली भावषऔाहरूऔा ऄवणररक्त यणा
वसदिम,

ईत्तरपूिागञ्चल

णता

पविमाञ्चलवणरऔा

भारणमा थार्जछवलघभावषऔाहरू

अअफ्धा

स्िरूपखण वििेषणाहरू र वङधारी वलऎर विऔासिील रहेऔा चध्। पूिागञ्चल
भारणमा मात्र पवध विवभन्न राज्यमा यो भाषा व्यिहार खधेहरूऔा अअफ्धा समाछभावषऔ रूप- िैविष्ट्ट्ड चध्। यवणऔा विवभन्न, भावषऔाहरू
विऔवसण र व्यिरृृण हुाँथै पवध वििेष खरी बीस ाँ िणाब्थीऔो प्रारम्भथेवक
यसऔो पूिेली भावषऔा धै लेकधमा व्यिहार खररथै अऎर माधऔ भावषऔाऔा
रूपमा स्िीऔृ ण र व्यिरृृण बन्न पुखेऔो थेवकन्च। धेपाली भाषाऔो वलवकण
रूप र त्यसऔो व्याऔरढ यही माधऔ भावषऔाऔा अदारमा वधर्जमण च।

धेपाली भाषाऔा वििेषणाहरू वधम्न थेका पथगचध्१ भाषा मावधसऔा ईच्चरढ- ऄियिसाँख सम्बवन्दण च।
२ धेपाली भाषा भारोपेली पररिारऔो भाषा हो।
३ धेपाली भाषा संस्औृ ण, प्राऔृ ण णता ऄपभ्रंि हुाँथै अदुवधऔ अयग
भाषाऔा रूपमा ईद्भि भऎऔो भाषा हो।
४ धेपाली भाषा संयोखात्मऔबाञ वियोखात्मऔणफग ऄग्रसर रहेऔो च।
५ धेपाली भाषा वधविण पथक्रम भऎऔो भाषा हो।
६ धेपाली भाषामा बलागाणऔो प्रदाधणा चैध।
७ धेपाली भाषा प्रत्यय र ईपसखगद्वारा िब्थऔो रङधा हुधे हुाँथा
प्रत्ययप्रदाध भाषा मावधन्च।
८ धेपाली भाषाऔो िब्थ- डु औुञीमा संस्औृ ण, टे ञ णता विवभन्न
स्रोणबाञ अऎऔा िब्थहरू चध्।
९ धेपाली भाषा विवभन्न क्षेत्रीय र सामावछऔ भावषऔा भऎऔो
भाषा हो।
१०

धेपाली भाषाऔा ध्िवधहरू स्िर र व्यञ्जधमा विभक्त चध्।

११

धेपाली भाषा औथ्य णता लेख्य रूप भऎऔो भाषा हो।
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Notes
१२

धेपाली भाषा सावहत्य- लेकधऔो भाषा हो।

१३

धेपाली भाषा थेिधाखरी वलवपमा लेवकधे भाषा हो।

1.6. उपसंहार

भाषा भधेऔो िाऔ् - प्रणीऔ िा बोलीऔो त्यस्णो व्यिस्ता हो छसबाञ िक्ता
र श्रोणामाज भाि, ऄधुभूवण ऄतिा विङारऔो विवधमय हुन्च। भाषाविधा
मान्चेले सामावछऔ छीिधऔो औल्पधा पवध खधग सक्तै ध। मान्चेले अफ्धा
विङारहरूऔो अथधप्रथाध खधे मुख्य सादध धै भाषा हो। यसऔो प्रयोख
समाछमा मावधसऔा भाि, ऄधुभूवण णता विङारलाइ सम्प्रेषढ खधगऔा वधवम्ण
खररन्च। त्यसैले भाषा हाम्रो सामावछऔ सम्पवत्त हो। भाषाविज्ञाधिमोवछम
भाषा मावधसऔो मुकबाञ वधक्लधे सातगऔ ध्िवध हो। भाषा िक्ता र श्रोणा
थुिैऔो विङार- विवधमयऔो सादध हो। भाषा सामावछऔ प्रदक्रया भऎऔाले
समाछसापेक्ष मावधन्च। मावधसले अफ्धा विङार अथधप्रथाध खथाग औवहले
िब्थबाञ, औवहले िाक्यबाञ, औवहले ञाईऔो हल्लाऎर औाम ङलाईधे खथगच।
भाषा मावधसऔा ईच्चारढ ऄियिद्वारा ईच्चररण याथृवछचऔ ध्िवधप्रणीऔहरूऔो
त्यस्णो व्यिस्ता हो छसऔो प्रयोख अफ्धै भावषऔ समुथायबीङ अफ्धा
विङार र ऄधुभवू णऔो सम्प्रेषढऔा वधवम्ण प्रत्येऔ समाछऔो प्रत्येऔ सथस्यले
खधे खथगच।
धेपाली

भाषा

संसारऔा

विवभन्न

पररिारमध्ये

भारोपेली

पररिारऄन्णखगण सणम् िखगऔो अदुवधऔ भारणीय अयगभाषाऔो ऎईञा िाका
हो।

िास्णिमा

अदुवधऔ

भारणीय

अयगभाषावभत्र

पधे

कस

पहाठी

भाषािखगबाञ धेपाली भाषा विऔवसण भऎऔो हो। धेपाली भाषा भारणऔा
बाआसिञा प्रमुक भाषाहरूमध्ये ऎईञा हो। भारणीय संविदाधले ऎईञा राविय
भाषाऔा रूपमा मान्यणा प्रथाध खरे औो यो भाषा हाम्रो वचमेऔी थेि
धेपालऔो पवध रािभाषा हो। धेपाली भाषाऔो आवणहासमा वि.सं. 1990
साल वििेष महत्िपूढग रहध खयो। यसै िषग खोकाग भाषा भाषा प्रऔाविधी
सवमवणऔो धाम पररिणगध खरी धेपाली भाषा प्रऔाविधी सवमवण रावकयो।
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धेपाल सरऔारले ओपङाररऔ रूपमा धेपाली भाषा धामऔरढ खऱ्यो। धेपाली

Notes

भाषाऔा विऔासऔो अदुवधऔ ङरढ बीस ाँ िणाब्थीऔो प्रारम्भथेवक तावलऎऔो
थेवकन्च। यसै समयथेवक धेपाली भाषा प्रयोखले मुद्रढऔो युखमा प्रिेि खऱ्यो
र धेपालीमा समाङार पत्र, सावहवत्यऔ पवत्रऔाहरू णता पुस्णऔहरू प्रऔाविण
हुधे क्रम तावलयो। धेपाली िाङ्मयऔो आवणहासले यहााँथवे क पाण्ठु वलवप र
ऄवभलेकहरूऔो युख पार खरे र मुद्रढ प्रऔािध र व्यापऔ विपढधऔो युखमा
प्रिेि खऱ्यो। यसै समयथेवक धेपाली भाषाऔो व्याऔरवढऔ रूप वधदागरढ,
औोि वधमागढ, भाषाऔो माधऔीऔरढ णता प्रिासवधऔ क्षेत्रमा यसऔो प्रयोख
प्रदक्रया पवध वििेष रूपले तावलयो। यसै ङरढमा अऎर भारण र धेपाल
थुिैवणरऔा विक्षाऔे न्द्रहरूमा धेपाली भाषा- सावहत्य विक्षढऔो प्रािदाधऔा
सातै औवणपय क्षेत्रहरूम विक्षढ- माध्यमऔै रूपमा धेपाली भाषाऔो प्रयोख
हुध ताल्यो। वहमाली भाषा णीधिञा समुथायमा कवण्ठण चध्, छस्णै- पूिी
पहाठी, औे न्द्रीय पहाठी र पविमी पहाठी। धेपाली भाषा संस्औृ ण भाषाऔै
सन्णाध हो भन्ने प्रमावढण भयो। धेपाली भाषा धेपाल राि मात्रऔो राविय
भाषा धभऎर भारणऔा विवभन्न प्रान्ण पविम बंखाल, असाम, वबहार,
मेगालय, धेफा, धाखाल्याण्ठ, दथल्ली, वसदिम अदथमा चररऎर बने ऎऔ
औरोठ धेपालीहरूऔो माणृभाषा हो। श्री 5 पृथ्िीधारायढ िाहऔो धेपाल
ऎऔीऔरढपवच धेपाली भाषाले अफ्धो स्ताधीय भेथलाइ ईवचधेर खोकाग णता
त्यसिररपररऔो भाषाले रािभाषाऔो रूप वलइ विऔवसण हुध ताल्यो।
प्राङीध धेपालीलाइ कस औु रा िा श्चसछाली भाषाऔा रूपमा पवध
वङधाईधे खररन्च। धेपाली भाषाऔो पुराधो ऄिस्ता यसले थेकाईधे हुाँथा
प्राङीध धेपाली भवधधु स्िभाविऔ च। धेपाली भाषाऔो त्यो प्राङीध रूप
औस्णो वतयो भन्ने औु रा वधदो खधगऔा लावख ङावहधे प्रारवम्भऔ ङरढऔा
एवणहावसऔ णत्याङ्औहरू कासै ईपलब्द चैधध्। छे- छवण पुराधा लेकोञहरू
पाआन्चध् वणधमा भऎऔो भाषा धेपाली, खडिाली, औु माईधी, वहन्थी अदथ
विवभन्न भाषाहरूमा प्राङीध रूपसाँख साजा समाधणा थेकाईधे वििेषणाहरूले
युक्त पाआन्च। पन्् ाँ िणाब्थीथेवक ईन्नाइस ाँ िणाब्थीऔो ऄन्त्यसम्मऔो ऄिवद
धेपाली

भाषाऔा

विऔासऔो

मध्यऔालऔा

रूपमा

थेकापथगच।

धेपाली

सावहत्यऔो आवणहाससाँख यो ऄिवद सोजै सम्बवन्दण धथेवकऎ णापवध सावहत्य
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लेख्न तावलधुऄवगऔो धेपाली भाषाऔो स्िरूप र वस्तवणऔो औे ही पररङय दथधे
विविद ग्रन्तहरू यस ऄिवदमा लेवकऎ। णी ग्रन्तहरू विवभन्न विषयबारे
खद्यमा लेवकऎऔा चध्। णीमध्ये औवणऔा खद्य िैली वधऔै ङाकलाग्थो पवध
पाआन्च। वििेष खरी विऔार, ओषद- रसायध, धीवण- ईपथेि, अदथ धै
णी ग्रन्तऔा विषय रहेऔा चध्। मध्यऔालीध ग्रन्तमा धेपाली भाषा प्रयुक्त
हुध तालेऔो पाआन्च। मध्यऔालीध धेपालीमा विवभन्न भाषाऔो प्रभाि परे औो
पाआन्च। अदुवधऔ औालमा धेपाली भाषा र ऄन्य भाषाहरूऔा बीङमा
व्यापऔ सम्पऔग

हुध ताल्यो। यस औालमा भाषाऔो माधऔीऔरढ प्रारम्भ

भयो। अदुवधऔ धेपालीले सरऔारी औामऔाछऔो, पटधपाटधऔो र सम्पऔग औो
माध्यम र साजा भाषाऔो मान्यणा प्राप्त खरे औो च। लेख्य रूपमा अदुवधऔ
धेपाली भाषा ऄधेऔणाबाञ ऎऔरूपणावणर ऄखावठ बडेऔो पाआन्च। धेपाली
भाषाऔो स्णरीय िा माधऔ

स्िरूपलाइ खोरकापत्रऔो प्रऔािधले स्तीर

बधाईधे औाम खऱ्यो। अदुवधऔ औालमा भाषा, सावहत्य र संस्औृ वण णता
ऄन्य क्षेत्रमा ऄधूदथण ऎिम् म वलऔ रङधाहरू पयागप्त मात्रामा खोरकापत्रमा
प्रऔाविण भऎ।
भाषाऔा मूलभूण िैविष्ट्ट्ड भाषा औु धै पवध माधि- समुथाय वमलेर
बधाऎऔो होआध। यो माधि सभ्यणाऔो विऔासऔो पररढवण हो। यो औु धै पवध
समाछऔो सथस्यले स्िण: अछगध खररधे िस्णु हो। औसैले पवध छन्मछाण
रूपमा भाषा वसऔे औो हुाँथध
ै , माधि-समाछमा अऎपवच ऄवलऄवल खरे र
अछगध खरे औो हुन्च। भाषाऔो छवण पवध रूप हुन्च त्यो सबै समाछसापेक्ष
हुन्च। मावधसले समाछबाञ भाषा अछगध खथगच र भाषा अछगध खधे स्रोणऔो
रूपमा अमा हुवन्चध्। अमा समाछऔै ऎऔाआ भऎऔाले ईधले छो वसऔाईाँ वचध्
त्यो समाछप्रथत्त भाषा हुन्च। सांसाररऔ िस्णुहरू छसरी पररिणगध हुन्चध्
त्यस्णै खरे र भाषामा पवध पररिणगध भआ धै रहन्च। बच्चाहरूले सबैभन्था
पवहले स-साधा ध्िवध भऎऔा िब्थ, छस्णै बा-बा, मा-मा, था-था बाञ
सुरू खरे र छरञल ध्िवध भऎऔो धिल खधग समतग बन्थच। यो औु रा मावधसले
अफू मा ऄन्णर्जधवहण र सहछ धिल खधग सक्ने िवक्तद्वारा प्राप्त खधग सक्षम
हुन्च। भाषा व्यिवस्तण िस्णु हो। यसऔो अफ्धै व्यिस्ता हुन्च। हरेऔ
भाषाऔो ध्िन्यात्मऔ णता व्याऔरढात्मऔ व्यिस्ता हुन्च। हामीले बोल्धे णता
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लेक- पड खधे खरे औो भाषा धेपाली भाषा हो र यो भारोपेली धाईाँ
दथऎऔो ऎईञा टू लो भाषा-पररिार हो। औवणपय पुस्णऔहरूमा आ.पू.500
थेवक

पवहलो

िणाब्थी

आस्िीसम्मऔो

ऄिवदऔो

भाषालाइ

पावल

ऄवध

पवहलोथेवक पााँङ ाँ िणाब्थी आस्िीसम्मऔो भाषालाइ प्राऔृ ण भन्ने धाईाँ दथऎर
पवध िखीऔरढ खररऎऔो पाआन्च। णर िास्णिमा पावल भन्नाले ख णमबुि र
ईधऔा विष्ट्यहरूले ब िमणऔो प्रङार खथाग प्रयोख खरे औो लोऔप्रङवलण भाषा
बुझ्धे खररन्च। ऄिोऔ णता ऄरू त्यस 500 िषगऔो ऄिवदऔा िासऔ र
लोऔधायऔहरूले ऄवङ्औण खराऎऔा औवणपय ऄवभलेकहरू छो ईपलब्द चध्
वणधमा प्रयुक्त भाषालाइ प्राऔृ ण भवधऎऔो च। िस्णुण: पावल पवध प्राऔृ णऔै
ऎईञा रूप वििेष मात्र हो। विवभन्न, भावषऔाहरू विऔवसण र व्यिरृृण हुाँथै
पवध वििेष खरी बीस ाँ िणाब्थीऔो प्रारम्भथेवक यसऔो पूिल
े ी भावषऔा धै
लेकधमा व्यिहार खररथै अऎर माधऔ भावषऔाऔा रूपमा स्िीऔृ ण र व्यिरृृण
बन्न पुखेऔो थेवकन्च। धेपाली भाषाऔो वलवकण रूप र त्यसऔो व्याऔरढ यही
माधऔ भावषऔाऔा अदारमा वधर्जमण च। धेपाली भाषा विवभन्न क्षेत्रीय र
सामावछऔ भावषऔा भऎऔो भाषा हो। धेपाली भाषाऔा ध्िवधहरू स्िर र
व्यञ्जधमा विभक्त चध्। पूिागञ्चल भारणमा मात्र पवध विवभन्न राज्यमा यो
भाषा व्यिहार खधेहरूऔा अ-अफ्धा समाछभावषऔ रूप- िैविष्ट्ट्ड चध्।

1.7. सार
 मान्चेले अफ्धा

विङारहरूऔो अथधप्रथाध खधे मुख्य सादध धै भाषा

हो।



भाषा
छसबाञ

भधेऔो
िक्ता

िाऔ् र

प्रणीऔ

श्रोणामाज

िा

बोलीऔो

भाि,

त्यस्णो

ऄधुभूवण

व्यिस्ता

ऄतिा

हो

विङारऔो

विवधमय हुन्च।



मध्यऔालीध ग्रन्तमा धेपाली भाषा प्रयुक्त हुध तालेऔो पाआन्च।



मध्यऔालीध धेपालीमा विवभन्न भाषाऔो प्रभाि परे औो पाआन्च।



अदुवधऔ औालमा धेपाली भाषा र ऄन्य भाषाहरूऔा बीङमा व्यापऔ
सम्पऔग हुध ताल्यो। यस औालमा भाषाऔो माधऔीऔरढ प्रारम्भ भयो।
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अदुवधऔ धेपालीले सरऔारी औामऔाछऔो, पटधपाटधऔो र सम्पऔग औो
माध्यम र साजा भाषाऔो मान्यणा प्राप्त खरे औो च। लेख्य रूपमा
अदुवधऔ धेपाली भाषा ऄधेऔणाबाञ ऎऔरूपणावणर ऄखावठ बडेऔो
पाआन्च।



भाषा मावधसऔा ईच्चरढ- ऄियिसाँख सम्बवन्दण च।



धेपाली भाषा भारोपेली पररिारऔो भाषा हो।



धेपाली भाषा विवभन्न क्षेत्रीय र सामावछऔ भावषऔा भऎऔो भाषा
हो।



धेपाली भाषा औथ्य णता लेख्य रूप भऎऔो भाषा हो।



हामीले बोल्धे णता लेक- पड खधे खरे औो भाषा धेपाली भाषा हो
र यो भारोपेली धाईाँ दथऎऔो ऎईञा टू लो भाषा-पररिार हो।



धेपाली भाषा भारणऔा बाआसिञा प्रमुक भाषाहरूमध्ये ऎईञा हो।



समाछऔो सथस्यले स्िण: अछगध खररधे िस्णु हो।



भाषा

मावधसऔा

ईच्चारढ

ऄियिद्वारा

ईच्चररण

याथृवछचऔ

ध्िवधप्रणीऔहरूऔो त्यस्णो व्यिस्ता हो छसऔो प्रयोख अफ्धै भावषऔ
समुथायबीङ अफ्धा विङार र ऄधुभूवणऔो सम्प्रेषढऔा वधवम्ण प्रत्येऔ
समाछऔो प्रत्येऔ सथस्यले खधे खथगच।

1.8. अनुिीलनी
1 ) भाषाऔो ऄतग र पररभाषाबारे रञप्पढी खधुगहोस्।
2 ) धेपाली भाषाऔो छन्म औु ध प्राऔृ णबाञ भऎऔो मावधन्च?
3 ) धेपाली भाषाऔो स्िरूपबारे ईल्लेक खधुगहोस्।
4 ) धेपाली भाषाऔो िैविष्ट्ट्डबारे ऄध्ययध खधुगहोस्।
5 ) धेपाली भाषाऔो पृष्ठभूवमबारे समीक्षात्मऔ ऄध्ययध खधुगहोस्।
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1.9. अशतररक्त अध्ययन
1. िावन्णप्रसाथ डऔाल

सामान्य भाषाविज्ञाध

2. ऄसीण राइ

भारणीय धेपाली सावहत्यऔो आवणहास

3. गधश्याम

धेपाल

धेपाली

सावहत्यऔो

पररङयात्मऔ

आवणहाय
4. ठा. रामविक्रम वसछापवण

भाषा पररङय

5. थेिीप्रसाथ ख णम

धेपाली भाषा पररङय

6. ठा. ङूठामवढ बन्दु

धेपाली

सावहत्यऔो

आवणहास

( प्रतम कण्ठ )

1.10 मूल्यबृद्धिको शनद्धि उत्तर
धोञ:

णल दथऎऔो काली स्ताधमा अफ्धो ईत्तर लेख्नह
ु ोस् –

१ भाषाऔो ऄतग र पररभाषा ।
............................................
............................................
............................................
............................................
( प्रश्न 1 औो मूल्यबृविऔो वधवम्ण विद्यातीले 1.2 औो पररङय
कण्ठमा ईत्तर कोज्ध सक्नेचध् )
२ भाषा र धेपाली भाषाऔो पररङय ।
............................................
............................................
............................................
............................................
( प्रश्न 2 औो मूल्यबृविऔो वधवम्ण विद्यातीले 1.3 औो कण्ठमा ईत्तर
कोज्ध सक्नेचध् )

39

Notes
३ धेपाली भाषाऔा िैविष्ट्ट्ड ।
............................................
............................................
............................................
............................................
( प्रश्न 3 औो मूल्यबृविऔो वधवम्ण विद्यातीले 1.4 औो कण्ठमा ईत्तर
कोज्ध सक्नेचध् )
४ धेपाली भाषाऔा विऔासऔो पृष्ठभूवम ।
............................................
............................................
............................................
............................................
( प्रश्न 4 को मूल्यबृद्धिको शनद्धि शवद्याथीले 1.5 अन्तगगत
उत्तर खोज्न सक्नेछन् )
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