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िहमाली सं कृितको इितहासमा भोट-बमेर्ली 
िलिपका कुरा

िरचडर् इिंग्लश

सन् १९७७ को शरद् ॠतुमा म यू कूलमा मानवशा को िवद्याथीर् िथएँ । मेरो संकायमा 
भाषा स ब धी िवभाग नै िथएन, नेपाली पढाउने िवभागको त कुरै छाडौ ँ । यसैले, के ट 
हलमा रहेको टेड िरकाडीर्को अिफसको ठूलो ओकको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेको िथएँ । 
टेडले मलाई वागत गरे । र, चाँडै नै कोलि बया िव िवद्यालयका दिक्षण एिशयािवदह् सँग 
संगत गनर् पाएकाले मलाई यो ठाउँ आ नै ज तो लाग्न था यो । यहाँको अनुभवले एउटा 
अनुस धानको योजना ब यो । सोही क्रममा म यू योकर्  पि लक लाइब्रेरीको ओिरय टल 
िरिडङ मबाट ल डनको इि डया अिफस लाइब्रेरी र यसपिछ काठमाडौिँ थत महेशच द्र 
रेग्मीको नेपाल पे्रस डाइजे टको अिभलेख संग्रहस म पुगे ँ । अिन, पूवीर् नेपालको पहाडी 
भेग र पि म ब ंगालको थलगत अ ययन सकँे । 

अनुस धान सकेर फकेर् पिछ टेडले मलाई आ नो पिरयोजनामा काम िदए । यो पिरयोजना 
िथयो—कोलि बया िव िवद्यालयको दिक्षणी एिशयाली इि ट यूटमा रहेर टड लेिवसका 
साथमा िहमालयको इितहास र सं कृित िवषयमा िविभ न  पु तक तयार पानेर् । यसरी मैले 
दईु वषर् लगाएर भेला गरेका सामग्रीको अथर् लगाउने मौका टेडले मलाई िदए । यो आलेख 
यित बेलाकै अ ययनको  पिरणाम हो । तर, दुःखको कुरा, िसद्धा त िनमार्ण र प्रकाशन 
ज ता प्रािज्ञक काम मेरो उ तो िचको कुरा िथएनन् । यसैले, मैले चाँडै नै प्रािज्ञक काम 
छाडे ँ । अफगानी शरणाथीर्लाई सहयोग गनेर् कायर्क्रम चलाउन (र ओझेलमा परेको अक  
भाषा पा तु िसक्न) पािक तानको उ रपि म सीमा-इलाका गएँ । यसैबाट अ तरार्ि ट्रय 
िवकास स ब धी मेरो “किरअर” प्रार भ  भयो । यस यताका प चीस वषर्मा म धेरै पटक 
नेपाल आएर बसेको, काम गरेको छु । नेपाल, अिन यहाँका भाषा र सं कृितप्रित मेरो 
दयमा गिहरो र अिवचल ममता जगाइिदएकोमा म टेडप्रित आभारी छु ।  ओझेलमा 

परेका  भाषाबारे लेिखएको यो आलेख माफर् त सं कृत, नेपाली र नेवारीका िवद्वान् टेडको 
किरअरप्रित द्धा जली यक्त गनर्  चाह छु ।

सन् १९७० को दशकको अ यितर नेपालमा बसेर नेपालबारे अ ययन गिररहेका 
हामी थोरै मात्र िवदेशीह ले यहाँको िभत्री बेचैनी र पीडा/वेदना—जसलाई आउँदो दुई 
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दशकिभत्रै माओवादी िवद्रोहको आगोले लपेट्नेवाला िथयो—राम्ररी पगेर् न, ठ याउन 
सकेका िथयौ ँ। यो लि बएको द्व द्व र संकटबाट नेपाल कसरी तंिग्रएला भनेर हामी केहीले 
मात्र अनुमान गनर् सक् यौ ँ । स भवत: यो संघषर्को वाभािवक पिरणित नेपालका थुपै्र 
अ पसंख्यक जनजाितह को पिहचानको राजनीतीकरण र अ तत: शाह वंशको पतन 
हु यो होला, जुन भयो । हालै भएका यी पिरवतर्नका केही छनक अिल पुरानो भए पिन 
यो आलेखले िद छ भ ने ठा छु । 

***

नेपाल-िसिक्कम िहमालयमा बोिलने धेरै भोट-बमेर्ली भाषाका आ नै िलिप छन् । यी 
िलिपम ये नेवारी (हेनुर्होस्, नेलग्रोभ सन् १९५७; लेिवस सन् १९८४), िल बू (हेनुर्होस्, 
क्या पबेल सन् १८५५; चे जोङ सन् १९६७; ि प्रग सन् १९५९) र ले चा (हेनुर्होस्, 
क्या पबेल सन् १८४२; मेनवेिरङ सन् १८७६; हाहर् सन् १९५९) भाषालाई अिभलेखबद्ध 
गनेर् काम केही हदस म भइसकेका छन् । भोट-बमेर्ली भाषा, सं कृित र इितहास स ब धी 
कोङ् पीमा सुनुवार र “िकरात” िलिपका केही पाठ छािपएका छन् । यस बाहेक, बा तवा 
राई भाषाको िलिखत पका थुपै्र पाठ/सामग्री मेरो संकलनमा छन् । ती पाठ मैले पूवीर् 
नेपालको भोजपुर िज लामा सन् १९७९–१९८० मा िफ डवकर्  गनेर् क्रममा संकलन गरेको 
िथएँ । िदके्तलका चाि लङ लगायतका अ  राई भाषाका पिन आ ना लेखन पर परा िथए, 
जो पिछ गएर न  भए भिन छ (साि लङ सन् १९८२) ।1  

यी िल बू र राईका िलिपलाई समग्रमा “िकराती” िलिप भ ने गिर छ । िकरात भ नाले 
पूवीर् नेपालका राई, िल बू, याक्खा र सुनुवार जाितलाई बुझाउँछ, जसलाई “दश भाइ 
िकरात” का स तान हुन् भिन छ (इंिग्लश सन् १९८३) । भाषािवद ्आरके ि प्रग भ छन्, 
“िकराती िलिपलाई देवनागरी, ित बती र ले चा िलिपसँग तुलना गदार् िकराती िलिप अ  
िलिपसँग कुन अथर्मा समान देिख छ भने यसले वर (संकेत?) वणर्लाई “मोिडफायर” 
( पा तरक) का पमा उपयोग गछर्  ... र लेख्य संकेत (िच ) नहुनु नै आफैमा वर संकेत 
(िच ) हुनु हो” (सन् १९५९ : ५९२) ।

पूवीर् नेपाल र िसिक्कम भेगमा धेरै भोट-बमेर्ली भाषा /भािषका प्रचलनमा छन् । 
उदाहरणका लािग, राईह  क तीमा पिन एक दजर्न भाषा  बो छन्, जुन एक-अकार्ले 
बु दैनन् । गोखार् रा यको िव तारका बेला, शाह रा य बिलयो हुँदै जाँदा र उ नाइसौ ँ
शता दीमा नेपालको पहाडी भेगका मािनसह  दािजर्िलङ र िसिक्कम बसाइँ सरेपिछ 

1 जापानी भाषािवद ्सुयेशी तोबा (सन् १९८३) ले संखुवासभा िज लाका खािलङ राईका 
धेरै पाठ प्रकािशत गरेका छन्, तर ती पाठ मैले देख्न पाएको छैन । यसैले, ती “मौिलक” हुन ्
वा खािलङ िलिपबाट अनुवाद गिरएका हुन्, भ न सिक्दनँ । 
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पूवीर् पहाडी भेगभर भारोपेली नेपाली भाषा कामकाजी भाषा ब यो (इंिग्लश सन् १९८३, 
१९८५; शेफर सन् १९५३, १९५५) । आजभोिल नेपाली भाषा पूवीर् िहमालयभर स चार र 
यापारको प्रमुख भाषा भएको छ र क तीमा नेपालमा राजनीितक प्रशासनको कामकाजको 
भाषा बनेको छ । 

काठमाडौ ँउप यकामा रहकेा असंख्य धािमर्क र सािहि यक ग्र थ नेवारी िलिपमा लेिखएका 
छन् । तर यो बाहके अ  सबै भोट-बमेर्ली िलिपको ठाउँ नेपालमा नेपाली, िह दी र सं कृत 
भाषा लेिखने देवनागरी िलिपले  र िसिक्कमको हकमा देवनागरी र ित बती िलिपले िलएका 
छन् । लेख्य पर परा भएका भनी िचिनएका अ य भोट-बमेर्ली भाषाका िलिपमा लेिखएका 
सामग्री अिहले थोरै मािनसले मात्र पढ्न सक्छन् । द:ुखको कुरा, य तो िलिप पढ्न सक्ने 
मािनसको संख्या िदन परिदन घट्दैछ ।

तैपिन, पूवीर् िहमालयमा बसोबास गरेका भोट-बमेर्ली समूहको िलिपको अ ययन 
मानवशा ीय अ ययनको एउटा मह वपूणर् पक्ष रिहआएको छ । यो साक्षरतासँग स बि धत 
कुरा होइन, र वा तवमै भ ने हो भने, भोट-बमेर्ली भाषामा यापक साक्षरताको कुरा गनुर् 
मूलतः असा दिभर्क हु छ । जीवन िनवार्ह मात्र गनेर् खालको कृिष प्रणालीको प्रभु व भएको 
र नेपाली भाषामा समेत ३० प्रितशत मात्र (सन् १९८० को आँकडा) मािनस साक्षर रहेको 
(िसिक्कमका हकमा िह दी, नेपाली र ित बतीमा अझ कम) ठाउँमा भोट-बमेर्ली भाषामा 
जनसंख्याको ठूलो िह सा साक्षर हुने स भावना उसै कम हुने भयो । तर, मूल कुरा के भने 
यी मौिलक िलिप, यी िलिपका अंश अथवा कुनै बेला य ता िलिपका पाठ िथए भ ने 
साझा अवधारणा भोट-बमेर्ली नृवंश इितहास र जातीय पिहचानका मह वपूणर् पक्ष हुन् । 
यी िलिपले लोक-इितहास (फो क िह ट्री) को एउटा मह वपूणर् आयामलाई प्रितिनिध व 
गछर्न् । िविलयम टटर् या टले आ नो पु तक ए थ्रोपोलोजी, िह ट्री ए ड ए नोिह ट्री (सन ्
१९६६) मा लोक-इितहासलाई िवगत बारेको आम िव ास (जुन सही वा गलत दवैु हुन 
सक्छ)  भनेका छन्, जसले एकअकार् समूहका बीचमा हुने यवहारलाई िनदेर्िशत गछर्  र 
य तो यवहारलाई सही ठह¥याउँछ । 

राई, िल बू र ले चाका साझा पर पराको िह सा रहेका यी िलिप भोट-बमेर्ली सां कृितक 
पिहचानका मह वपूणर् त व हुन् । यी मौिलक  (इि डिजनस) िलिप नेपालमा भारोपेली 
सं कृत पर पराको प्रभु व र िसिक्कममा ित बती सं कृितको प्रभु वका िव द्धको प्रतीक 
सरह िवकास भए, र यसरी नै केही हदस म चलनच तीमा रहे । यो मेरो मौिलक िवचार 
(थेिसस) भने होइन । लायोनेल का लान (सन् १९७०) र रेक्स जो स (सन् १९७६) 
ले िल बूह को पर परागत भूिममा भएको िह दू अितक्रमणलाई िल बूह ले गरेको 
“सां कृितक” प्रितरोधलाई अिभलेखबद्ध गरेका छन् र यसलाई जातीय पुनउर् थानको 
पमा याख्या गरेका छन् । मैले यहाँ यो “ए नोग्रािफक” चासो या सरोकारलाई अझ 
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बृहत् बनाउन अ  िछमेकी समूहको प्रसंग थपेको छु र लोक-इितहासको मूलभावमा प्रकाश 
पारेको छु, जसले यी तीनै ओटा समूहलाई जोडेज तो देिख छ । 

ले चा िलिप
िसिक्कमी िकंवद ती अनुसार िसिक्कमका ते ा महाराज चग्दोर ना ग्यालले ले चा िलिप 
आिव कार गरेका हुन् । अठारौ ँशता दीको शु का दशकमा ना ग्यालले िसिक्कममा शासन 
गरेका िथए (िर ले सन् १८९४) । ले चा भाषामा छािपएका प्रायः सबै पु तक—ती क तीमा 
पिन ५० ओटा छन्—ित बती बौद्ध पाठका अनुवाद हुन् । ज तै, “टा-शीको इितहासको 
िकताब” (पद्मस भवको जीवनी), अथवा “शत्रु र भूतपे्रत (इिभल ि पिरट् स) बाट ब ने 
उपाय स ब धी पु तक” । ियनलाई बौद्ध धमर् प्रचारक (िमशनरी) प्रकाशन भ न सिकएला 
(सीगर र िरशेल सन् १९६७) । तर, बौद्ध धमर्ग्र थ छा ने काममा मात्र ले चा िलिप सीिमत 
िथएन । सन् १८७६ मा भूतपूवर् बेलायती कमर्चारी लेि टने ट मेनवेिरङले बीस वषर्भ दा 
बढी समय अ ययन गरेर रोङ (ले चा) भाषाको याकरण छापे । यस िकताबको लािग 
चािहने िलिपको टाइप (अथवा िशशाका अक्षर) कलक ाको याि ट ट िमशन पे्रसले 
तयार गरेको िथयो । पिछ ला िदनमा यही टाइप प्रयोग गरेर ले चा भाषामा बाइबलका 
िविभ न सं करण छािपए (हाहर् सन् १९५९) । 

सीगरले अिभलेखबद्ध गरेका कािल पोङको ले चा िकंवद ती भने यसभ दा फरक छ । 
यो िकंवद ती अनुसार, िसिक्कममा शासना ढ पिहला ले चा राजा (तुर वे पा नो) का 
म त्रीले प ध्रौ ँशता दीितर  ले चा िलिप आिव कार गरेका हुन् । सत्रौ ँशता दीको पिहलो 
आधा भागमा खामको पूवीर् प्रदेशबाट आएका कट्टर लामाप थी ित बतीह ले िसिक्कममा 
क जा जमाएपिछ ितनले ले चा भाषामा लेिखएका ऐितहािसक िववरण, पौरािणक कथा, 
उपाख्यान, कानून, सािह य, आिदका सबै पु तक भेला गरे, र जलाइिदए । ती पु तक/ग्र थ 
डढाउँदा िन केको खरानी अग्ला डाँडाह मा लगेर हावामा उडाइिदए र ती डाँडामा लामा-
गु बा बनाए । यस बाहेक, उनीह ले ले चा (लेखक) ह लाई लामा-ग्र थ ले चा भाषामा 
अनुवाद गनर् अ ाए । ले चाह लाई ती अनूिदत पु तक पढ्न लगाए, र अिन ितनलाई 
पिवत्र ग्र थका पमा वीकानर् समेत बा य बनाए (सीगर र िरशेल सन् १९६७ : २८) । 
यस ुितले ले चा सं कृितको खरानीमािथ बनाइएका बौद्ध गु बाह को धेरै शिक्तशाली 
िचत्र प्र तुत गछर्  । 

बमार्को पगानका मोन िशलालेख (इि क्र स स) र उ री बमार्का लोलो जाितले 
प्रयोग गनेर् िलिपसँग ले चा िलिप सँगको तुलना मक अ ययन गदैर् भाषािवद् एिरक हाहर् 
(सन् १९५९)  ले ले चाह  िचिनयाह का अिधनमा रहेका बेला ले चा िलिप आिव कार 
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गिरएको तकर्  गरेका छन् । उनका अनुसार पिछ िसिक्कमका ते ा महाराजाका पालामा 
यस िलिपलाई पिरमाजर्न गरेर ित बती लेखन-प्रकृितको ढाँचामा ढािलयो । 

ले चा िलिपको आिव कारको कथासँग ित बतका पिहला राजा न-चन-गम-पोले 
गरेको ित बती िलिपको आिव कारको कथा िम दो-जु दो छ ( नेलग्रोभ र िरचडर्सन सन ्
१९६८) । न-चन-गम-पो र िसिक्कमका ते ा महाराज दुवै ऐितहािसक यिक्त व हुन ्
(यद्यिप न-चन-गम-पो िसिक्कमका ते ा महाराजभ दा झ डै एक हजार वषर् पिहलेका 
हुन्) । यी दवैुलाई प्रबुद्ध शासक मािन छ जसले बौद्ध मठ पर परालाई अित उ साहका साथ 
संरक्षण िदए र आ ना प्रजाको भाषामा धािमर्क ग्र थ अनुवाद गनर्का लािग ती भाषाका 
िलिप तयार गराएर बौद्ध धमर्को िव तारमा सहयोग पु¥याए । 

 

िल बू िलिप
िल बू पर पराको कुरा गदार्, यसमा दैवी शिक्त (िडभाइन एजे सी) को अिलबढी प्रगाढता 
र िह दकूो प  प्रभाव समेत पाउँछौ ँ । िद गजेिटअर अफ िसिखममा िर ले (सन् १८९४ : 
३६) ले उ लेख गरेका िल बू िकंवद ती अनुसार प्राग् ऐितहािसक िल बू पु ष मुबुक वा 
माले चार ओटा िभ नै ग्र थ अथवा वेद रचना गरे: १) याङवेद, २) अथरवेद, ३) यजुरवेद, 
र ४) िरकीवेद । अिघ ला तीन वेद कागजमा लेिखएका िथए भने चौथो चािहँ मृगको 
छालामा लेिखएको िथयो । (यी िह दकूा चार वेद साम, अथवर्, यजुर र िरग्वेद भएको प  ै
छ ।) मुबुक वा माका स तान छिरँदै जाँदा पिछ यी ग्र थ हराए । िल बू िकंवद ती अनुसार, 
केही समयपिछ चार दाजुभाइ (मुबुक वा माका स तान) दिक्षणबाट िल बूवान अथार्त ्
अ ण नदीको पूवर् र िट ा नदीको पि ममा पनेर् नेपालको पहाडी भूभागमा बसाइँ सरे, 
जुन भूभागलाई िल बूह  आ नो थात थलो मा छन् । यसपिछ अ  चार भाइ उ रपूवर्बाट 
िल बूवानमा बसाइँ सरे । यी दाजुभाइ क्रमशः काशी (वनारस) गोत्र र हासा गोत्रका 
िथए । सबै िल बूह  यी दईु गोत्रका स तान हुन् भनी िव ास गिर छ । 

अठारौ ँशता दीमा िसिक्कममा बौद्ध धमर् िव तार हुँदै गदार् मुबुक वा माको पुनरोदय 
हु छ । यित बेला िल बूवानको ठूलो भाग िसिक्कममा प य  । िल बूका लोक नायक 
ीजंगा (िसिरजङ्गा) सँग स बि धत िकंवद ती यित बेलै शु  भएज तो देिख छ ( प्रीग 

सन् १९५९) । िर ले (सन् १८९४) ले लेखेका छन् : एक पटक ीजंगाले सपना देखे । 
सपनामा मुबुक वा मा आएर उनलाई कुनै िनि त ठाउँको ढंुगामा िल बूको वेद कँुिदएको 
छ भनी बताए । ीजंगाले यो ढंुगा प ा लगाए र आ ना आठ जना अनुयायीह लाई 
यो पाठ पढेर सुनाए । यो नै अिहलेको िल बू लेखनी हो ।

िर लेका अनुसार, “याङ् पका दोजेर् लामा” भनेर पिन िचिनने ीजंगा बौद्ध िभक्ष ु
िथए जो िसिक्कमका महाराज र िसिक्कमको पेिमयोङ्ची गु बाका ित बती लामाद्वारा 
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मािरए । िल बूह  आपसमा “एकीकृत” हुँदै र “िभ न जाितका” ब दै गएकाले सोबाट 
डराएर लामाह ले उनलाई मारेका िथए (िर ले सन् १८९४ : ३७) ।

िसिक्कमको बौद्ध िबहार प्रथा, अिन आिदवासी िकसानमािथ प्रभु व जमाउने एवं 
कृिष-कर उठाउने स ब धमा िविभ न बौद्ध िबहारबीच भएको चक  िखचातानीको इितहास 
हेदार् (िमलर सन् १९५८) के अनुमान लगाउन सिक छ भने ीजंगा आ ना मत फैलाइरहेका 
चिचर्त यिक्त व िथए । उनलाई यि कै छािडिदँदा पेिमयोङ्ची गु बाका लामाह लाई 
िल बू जजमान गु ने, अिन जीवनविृ  नै जोिखममा पनेर् डर भयो । िल बूह को लेख्य 
पर परालाई युँझाउँदै र यसको अपन व ग्रहण गदैर् गएकाले िल बूह माझ ीजंगा लोकिप्रय 
भए । थानीय पर परामािथको य तो आिधप य ित बती बौद्ध साधु गु  िर पोछेले आ नो 
जादइु कलाले आिदवासी धामीझाँक्री र तांित्रकमािथ िवजय हािसल गरेको िकंवद तीसँग 
िम दोजु दो छ । खासमा यी िकंवद तीह  िहमालय सीमा क्षेत्रभर भएका बौद्ध-बोन 
अ तघुर्लनका कथा हुन् । 

िसिक्कममा बौद्ध िबहारको िव तार, यसका िमशनरी गितिविध, र िबहारह  के-कसरी 
थापना गिरए भ नेबारे अिल िव तृत पमा थाहा नहु जेल मािथका कथा कोरा अनुमान 
मात्र हुन जा छन् । यद्यिप, भाषािवद ् ि प्रग (सन् १९५९) र हाहर् (सन् १९५९) ले िल ब ू
िलिपको अिहले बँचेको व पलाई चग्दोर ना ग्यालले बनाएको भिनएको ले चा िलिपबाटै 
यु पि  भएको मा छन् । 

िल बू सं कृितका सबैभ दा प्रिति त इितहासकार इमानिसं चे जोङले चािहँ ीजंगाको 
अिल फरक िकंवद ती भनेका छन् । उनका अनुसार, िकराती राजाका स तान दरस तान 
र याङ्वारोक2 का शासक ीजंगालाई उनकी इ ट देवी तथा  िल बूह की िवद्याकी देवी 
िनसाम माङले क जनजंघा िहमालको फेदीमा रहेको एउटा गुफामा आउन आदेश िदइन् । 
यहाँ उनले िल बू अक्षर कँुिदएका एउटा ढंुगा देखाइन्, र ीजंगालाई सो िलिप पढ्न तथा 
लेख्न िसकाइन् । यसरी िसकेको िवद्या आ नो देशमा लगेर मािनसह लाई िसकाउन उनले 
अ ाइन् । िल बूवानमा फकेर् र ीजंगाले आ ना प्रजालाई सो “िलिप िसक्न” प्रो सािहत 
गरे र “अनुशासनमा ब न िसकाए” (चे जोङ सन् १९६७, भाग २ : ५०) । ीजंगाले धेरै 
ग्र थ लेखेको िव ास गिर छ, जसम येको एउटा िकरात काहुँ सा ला (िकराती जनतालाई 
िनदेर्शन) लाई चे जोङले आ नो िकताब िह ट्री ए ड क चर अफ द िकरात िपपुलमा 
संगिृहत गरेका छन् । खासमा यो सूिक्त (वा नीितवचन) संग्रह हो जसले अनुशासन, उपकार 
र सद्गुणबारे बताउँछ । उदाहरणका लािग, ीजंगाले लेखेका छन्: “प नी बुिद्धमान हुनेको 
लोग्ने समृद्ध हु छ” अथवा “काँध बराबरी भए मुढो उठाउन/बोक्न सिक छ” (अथार्त ्
एकापसमा सहयोग भएमा साझा ल य हािसल गनर् सिक छ) [चे जोङ सन् १९६७, भाग 

2 िर लेले उनलाई याङ् पका दोजेर् लामा भनेको कुरा यहाँ मरणीय छ ।
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२ : ५५] । चे जोङको वणर्नमा पिन आ ना प्रजालाई पठनपाठन र साक्षरताितर उ मुख 
गराउने शासकको पमा ीजंगाको छिव पाइ छ । ले चा र ित बती िलिपको उ पि  
स ब धी िकंवद तीसँग यो छिव िम दोजु दो छ । 

प्रकट हुने प्रसंग—खास गरी दैवी शिक्तले िलिप प्रकट गराएको प्रसंग—स य हाङ् मा 
आ दोलनका स दभर्मा पिन दोहोिर छ । िह दू-िवरोधी, िल बूको जातीय उ थानको यो 
आ दोलन िल बूवानमा सन् १९३० र १९४० को दशकमा चलेको िथयो । िकपट (प्रथा) 
भिनने िल बूको पर परागत जमीन उपभोग/ यव थापन प्रथा के द्रीय सरकारले उ मूलन 
गनर् लागेको छ भ ने ह लाले गदार् यो आ दोलन मि चएको िथयो । आफूलाई फा गुन द 
भ ने अिशिक्षत भूतपूवर् गोखार्-िसपाहीले यो आ दोलन हाँकेका िथए । उनले आ ना 
अनुयायीलाई “पुरानो िल बू रीितथीित, खासगरी धमर्, मा फकर् न र िल बू भाषा मात्र 
बो न” आग्रह गरे (जो स सन् १९७६ : ७३) । यिद िल बूह ले आ नो उपदेश मानेका 
ख डमा िह दू आप्रवासीलाई िल बूवानबाट लखेट्न र आ नो मातृभूिम पुनः प्रा  गनर् 
सिक छ भ ने उनको दाबी िथयो । 

तर िवड बना के छ भने फा गुन दले आ ना अनुयायीलाई उ च जाितका िह दूका 
खानपान र अ  रीितथीित अवल बन गनर् लगाए (अठमा द सन् १९६६) । यो अिल अनौठो 
कुरा ज तो लागे पिन असाधारणै चािहँ होइन । “सं कृताइजेशन” को प्रिक्रयामा फसेका 
जातीय पनुउर् थान आ दोलन (ज तै, नेपालको तराईका था  र पि म बंगालका राजवंशी) 
ह ले यसै गनेर् गरेको पाइ छ । उ च जाितका आनीबानी नक्कल गदार् बढी आफू आधिुनक 
र स य हुने/भएको ितनले ठा छन् । “पूवीर् नेपालमा सं कृताइजेशन” शीषर्कको लेखमा 
रेक्स जो स (सन् १९७६) तकर्  गछर्न् ः (अ  कारणले नभए पिन) खानपान स ब धी उ च 
जाितका िनयमह  िल बू जाितले अपनाएकाले िह द ूधमर्को प्रभाव िल बू सं कृितमा गिहरो 
गरी घुसेको देखाउँछ । र, सँगै यसले िल बूह को आ नो जातीयता िह दू जीवनशैलीम ै
समािहत तु याएको छ ।

फा गुन दसँग स बि धत िकंवद तीमा उनी आ ना एक जना चेलाका साथमा कसरी 
िहमाली इलाकामा घु दै िथए र यसक्रममा उनले एउटा झरना छेउमा िकराती िलिपले 
ढािकएको ठूलो ढंुगा भेटे भ ने कुराको वणर्न पाइ छ । सो िकंवद ती अनुसार, उनले 
बाँसको जराबाट बनाइएको कलमले ती िलिप उतारे । तर, मैले थाहा पाएस म यसको 
प्रित अिहले पाइँदैन । 

सन् १९४६ मा फा गुन द परलोक भए, तर उनका अनुयायीह ले राई र िल बू जाितमा 
साधु-स प्रदाय थािपत गरे । उनका अनुयायीह  नेपालको पूवीर् पहाडभर फैिलएका छन ्
(इंिग्लश सन् १९८३) । यो “लोक नायक” को अक  उदाहरण हो, जसले आफूलाई िल ब ू
सं कृितको जोदाहाको पमा थािपत गनर् िल बू लेख्य पर पराउपर दाबी गरे, यद्यिप 
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यो िल बू सं कृित वयं भने िह दकूो प्रभावमा परेर सुधार गिरएको िथयो । जो स (सन ्
१९७६) जोड िदँदै भ छन् : आम मािनसलाई फा गुन दको राजनीितक िवचारधारा—जुन 
आधारभूत पले िह द-ूिवरोधी र िकपट-पक्षीय िथयो—ले आकिषर्त गरेको िथयो, उनका 
धािमर्क उपदेशले होइन । 

िकराती ग्र थ
िल बू िलिपमा अिहले भेिटएका ग्र थको संख्या सानो छ । आफू िब्रिटश रेिजडे ट भई 
काठमाडौमँा बसेका बेला (सन् १८२०–१८३९) ब्रायन ह सनले िल बू िलिपका १४ 
ओटा पु तक भेला गरेका िथए, जुन अिहले इि डया अिफस लाइब्रेरी, ल डनको ह सन 
संग्रहमा रािखएका छन् । आरके ि प्रगले अ  पाँच ओटा पु तक भेटेका िथए । यी िकताब 
ल डनकै कूल अफ ओिरय टल ए ड अिफ्रकन टिडजमा रािखएका छन् (ि प्रग सन ्
१९८३) । िल बू भाषामा थोरै मात्र ग्र थ पाइएका आधारमा िल बू िलिप िसक्ने र यस 
िलिपमा लेख्ने िल बू सािह यकार थोरै िथए भ न िम छ िक िम दैन भ ने प्र को जवाफ 
िदन गा ो छ । के चािहँ भ न सिक छ भने पिहले पिन िल बू िलिपमा पकड राख्ने (अथवा 
लेख्न-पढ्न जा ने) धेरै िथएनन् । 

िल बू िलिपको प्रयोग स भवत: वयंसेवी सां कृितक इितहासकारह मा मात्र सीिमत 
िथयो । उनीह  िकंवद ती र वंशावलीह  अिभलेखबद्ध गनर् यो िलिपको प्रयोग गथेर् । 
य ता मािनस मानवशा ीका लािग जानकारीका िवपूल भ डार हुन् । िग्रयसर्नले आ नो 
िलंिग्वि टक सवेर् अफ इि डयामा लेखेका छन्, “[िल बू] इितहास भोङसोली (अथार्त ्
वंशावली) भिनने पु तक  लेिखएको बताइ छ, जसका प्रितह  स पैभ दा बुढा-पुराना 
पिरवारमा रािख छ । गोरखाह ले भेटेका ख डमा य ता पु तक जलाइिद थे, िकनिक ती 
संग्रह गनर् प्रितब ध लगाइएको िथयो” (सन् १९६७ : २०२) । 

िग्रयसर्नले उ लेख गरेका “गोरखा” चािहँ राणा शासकह  हुन् । आफूलाई िह द ूधमर्का 
संरक्षक मा ने राणाह ले आ नो शासनकालमा यावहािरक पमा साक्षरतामा प्रितब ध 
लगाएका िथए । मनु मिृतमा द्वीज बाहेक अ लाई िह दगू्र थ (खास गरी वेद) पढ्न प्रितब ध 
लगाइएको छ । सोही अनु प नेपालका गैर-िह द ूर त लो जाितका रैतीह लाई देवनागरी 
िलिप पढ्न अथवा लेख्न रोक लगाइएको िथयो । यसै गरी, भोट-बमेर्ली समूह, िवशेष गरी 
नेवारलाई आ नो भाषाको िलिपमा लेख्न पिन िनषेध गिरएको िथयो । 

मैले “ यावहािरक प” ले प्रितब ध लगाइएको भनी यहाँ िकन जोड िदएको हुँ भने 
मैले थाहा पाएस म राणाकालमा साक्षरतामा प्रितब ध लगाउने िलिखत िनयमै चािहँ िथएन । 
तर राणाह ले िकराती िलिप उ मूलन गनेर् अिभयान चलाएका िथए भनी राई-िल बूका धेरै 
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ओटा समूहका लोक इितहासले भ छ । एक जना चाि लङ राईले बताए अनुसार, “ यित 
बेला चाि लङह  सबैभ दा बढी सताइएका िथए ।”

िचत्र १ : के.पी. राईको िकताबको एउटा पाना जहाँ बा तवा लोकनायक हछेाखुवाले बली िदन गरेको 
तयारीबारे उ लेख छ । यो “िकराती” र देवनागरी िलिपमा लेिखएको छ । यो िचत्रको छेउको पाना 
पूणर् पमा िकराती िलिपमा लेिखएको छ । हेछाखुवाले राणा कालका सु बाले लगाउने पोशाक 
लगाएका छन् (बोयड िमखायलो की सँगको िनजी वातार्) । मेवाहाङ राई बारेको मानवशा ीय 
अ ययनमा मािटर्न गे ले (सन् २०००) ले हेछाखुवाको ज तै कथा उ लेख गरेका छन् ।
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इमानिसंह चे जोङले सन् १९३७ मा कािल पोङमा िल बू भाषा कूल खोलेर िल ब ू
िलिप/भाषा संरक्षण गनेर् प्रयास गरेका िथए । कािल पोङ, दािजर्िलङ र गा टोकमा िकराती 
िलिपमा िल बू भाषाका धेरै ओटा प्रारि भक पु तक (वणर्माला/पाठ्यपु तक) प्रकाशन 
कायर्मा उनी संलग्न रहे (ि प्रग सन् १९५९) । िल बूवान र कािल पोङमा घु दा मैले 
धेरै जना िल बू िशक्षक, िल बू कमर्चारी र सं कृित जोगाउन लािगपरेका िल बूह लाई 
भेटेको िथएँ, जो ती िकताबह बारे जानकार िथए । तर मैले जित प्रयास गदार् पिन ती 
कुनै िकताब पाउन सिकनँ । िकराती िलिपको पुनजार्गरण गनेर् प्रयास चे जोङसँगै मरेज तो 
देिख छ, यद्यिप िल बू भाषाका वणर्मालामा प्रयोग भएको आधुिनक िलिप फरर पढ्न र 
लेख्न जा ने धेरै जना िल बू भेटेको ि प्रगको दाबी छ । 

मसँग भएका िकराती िलिपका पाठ भोजपुर िज लाका बा तवा राईले लेखेका िथए 
(हेनुर्होस्, िचत्र १) । यी पाठ लेिखएको िलिप मािथ उ लेख भएका िलिपभ दा धेरै फरक 
छ । यद्यिप, उनी यो “िकराती िलिप” नै भएको दाबी गछर्न् । काठमाडौमँा एक जना 
चेपाङबाट उनले यो िलिप िसकेको उनको दाबी छ । तर, मैले जानेस म यो िलिप पढ्न 
र लेख्न जा ने उनी मात्र िथए ।

िन कषर्
मािथ उि लिखत िलिप स ब धी ज्ञान अिन यससँग स बि धत लेखन प्रणाली अिहले 
लोप भए झै ँठािनएको छ : िकराती िलिपका हकमा यसलाई दबाइयो अिन ले चा िलिपका 
हकमा यसलाई सहवरण (को-अ ट) गिरयो । य तो (िह द/ूित बती) सां कृितक वचर् वले 
दिमत समूहमा एउटा सामूिहक भाव जागतृ गदर्छ; सामूिहक पिहचानको भावनालाई अझ 
सु ढ बनाउँछ । यसैले पिन (धेरै अ  कारणम ये एक) पूवीर् नेपालका पहाडी भेग र पि म 
बंगालका जातीय अ पसंख्यक समुदाय आफूलाई प्रभु वशाली र मूलधारको भारो-आयर् 
सं कृितभ दा फरक भएको ठा छन् । यसैले, यो िलिप पर परा एउटा साँचो लोक-इितहास 
हो, अथार्त् यो िवगत बारेको साझा अवधारणा हो जसका सहायताले मािनसह  आ ना 
बारेमा थाहा पाउँछन् र अ सँग सोही अनु प यवहार गछर्न् । 

ध यवाद
यो लेख सं कृत, नेपाली र नेवारीका िवद्वान् प्रा यापक िथयोडोर (टेड) िरकाडीर्को स मानमा 
प्रकािशत सचुा वाददिेशका (लेिवस र ओवे स सन् २०१४) मा संगिृहत िनब धको पिरमािजर्त 
व प हो । यो लेख तयार तथा प्रकाशन गनर् सहयोग गनेर् सोसल साइ स बहा:का अ यक्ष 
िनमर्ल मान तुलाधरलाई ध यवाद िद छु । लेखको प्रारि भक अनुवाद गनेर् मोहन मैनाली र 
यसलाई थप पिरमाजर्न गनेर् लोकर जन पराजुलीलाई पिन ध यवाद छ ।
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