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अ

ाय पाँच

५. ले चा उखान, तु का र वा

ाराको अ

यन

५.१. ले चा उखानको प रचय तथा प रभाषा

ले चा भाषामा उखानका िन
’ रङ् तोम’ (riŋtom) ज
अथता

‘खातोम’, (khɑtom) ’तनतोम’, (tʌntom) ’पे तोम’ (petom) र

ा श

ह

योग

क ि ले केलाएर हे दा पर

ने गरे को पाइ छ। वा

वमा यी श

र केही िभ नता रहे को पाइ छ। यी श

को

अथ यसरी दे खाउन सिक छ- खा+तोम यी दु ईका योगबाट बने को ’खातोम’ श
ठ

ौली गफ वा कथन मा बु िझ छ र यसलाई ’ रङ् तोम’- का पयायको

पाइ छ।१ ’तनतोम’ र ’पे तोम’ श

लाई

ु ि गत

ले एउटा सामा

पमा योग ग रएको पिन

यसरी तन+तोम र पे +तोम यी दु ई-दु ईको योगबाट बिनएका

छन् । तन र पे दु ई बे

ा बे

िदने अथ िवषय, उ े

, आशय न् भने ’तोम’-को अथ दि लो, बिलयो भ ने

छ। सम मा तनतोम

छ।२ ‘ रङ् तोम’ श

चािहँ ले चा भाषाको

र पेतोम दु वै श

दे ख सु

पह

दे खए तापिन अथका ि ले समान दे ख छन् । यी दु ई

को अथ दि लो आशय, ढ उ े

बाट
ने श

ु प न भएको पाइ छ। यहाँ आिदमा ‘आ‘
ह

मा ि याबोधक

य तथा अ

चलन रहे को पाइ छ। ज

ै- ले चाको ‘आमाक‘ श

‘माकनोन् ‘, मछ- ‘माक

ो‘, ‘आ

१

को अथ

प लोप भएको छ। ले चामा ‘आ‘

परसग ला ा सु को ‘आ‘

को अथ मृ ु वा मनु

ोर‘- अिमलो, अिमलो

टाउको दु नु - ‘ ाकदोक‘, ठु लाटाउके- ‘ ाकित ु‘ आिद
श

पले

को योगबाट बने को हो र रङ ले चाको ‘आ रङ’ (ɑriŋ) अथात् भाषा, कुरा

रङ+तोम दु ईवटा श
बुझाउने श

ै

ह

नु- ‘

िन लोप ने

छ तर म यो भ नु पदा-

ोरनोन् ‘, ‘आ ाक‘- टाउको,

ँदछन्। यसरी ‘ रङ‘ तथा ‘आ रङ‘

छ कुरा, बोली वा भाषा, कथन, भनाइ आिद। ‘तोम‘ श

ले दि लो, बिलयो, सार,

नबु िछ रङ तामसाङ (सन् २००५) ू ले चा-इङ् गिलस-नेपाली िड नरी, ले चा ाङ् गवेज डे भलोपमे
अगनाइजेसन गा ोक, िस कम, २००५, पृ १४८
२
के. पी. तामसाङ , (दो. सं .२००९) िद ले चा-इङ् स इ ाइ ोपे िडक िड नरी, माये ल म
े ीत तामसाङ, कालेबुङ,
पृ ३६२

८७

गाँ ठी कुरा भ ने अथ दान गदछ। यसथ यी दु ई श

का योगबाट बने को ‘ रङ् तोम‘ श

को अथ

छ सारभूत कथन, दि लो भनाइ, साँ चो कथन, गाँ ठी कुरा, सू ा क कथन आिद।३
ले चामा रङ् तोमको प रभाषा िदने थम िव ान् के पी तामसाङको मतमा रङ् तोमह
भाषाका गहना न् जो छोटा िमठा र सिजलै मनमा रा न सिकने अिन सङ् गवश झ ै
सिकने

छन् ।४

ै कारले फोिनङको मत अनु सार रोङ रङ् तोमह

स ि का

यसका प रभाषाह

पमा

िवकिसत ँदै आएका दे ख छन्। भाषाका गहना मािनएका य

कुराह लाई यस कारले दे खाउन सिक छ-

भाषा र समाजका उखानह भ ा धेरै का छो रहे को दे ख छ।

ले चा लोकसािह का अ ेतावगले उखानलाई भाषाका गहना तथा पिहरनका
तथा भाषालाई िसङ् गान त का
व

ाले आ नो तािकक

गन साधन िवशेषका


उ

ह को

पमा िलइएका पाइ छन् ।

मतालाई िमठासपू ण शैलीमा अझ दि लो िकिसमले अिभ

पमा पिन उखानलाई प रभािषत गरे का पाइ छन्।

योग गरे का छन् , जसमा एक

खत ज ै श

रङ् तोम श

ह को कोशीय अिन

नै उखानका िन

५

पता वा एक मतै

ा

दे खँदैन। यसथ

ु ि गत अथ केलाउँ दा ले चा भाषामा

योग गनु यु

पमा ले चा भाषाका ाता तथा िव ान्ह

४

पमा

ले चा भाषामा उखानका सामानाथ ’पेतोम’, ’खातोम’, ’तनतोम’ अिन रङ् तोम ज
श

३

ा उखानलाई

ले चा भाषामा र लोक सािह मा उखानह को सङ् कलन तथा िल खत पर राको
इितहास अ



ारमा

सङ् गत दे ख छ। ले चा उखानबारे अ ोताह को

मत-मता रलाई अवलोकन गदा दे खएका मु



का भ

ीकारे का छन् । यस कार ले चामा उखानको अवधारणा तथा

ले चामा ‘रोङ रङ् तोम’ (riŋtom) भ नु यु



योग गन

ले चा भाषाका आभूषण

तथा वे शभूषा झ न्।५ यसरी ले चामा पिन रङ् तोमलाई भाषाका गहना तथा लोको
रहे का अमू

ले चा

सङ् गत दे ख छ भने ब सङ्

ले पिन यही श

क

कै योग गरे का पाइ छन् ।

नबु िछ रङ तामसाङ (सन् २००५) ू ले चा-इङ् गिलस-नेपाली िड नरी, पूववत्, पृ १४८
के पी तामसाङ, (१९९९) रोङ रङतोम ले चा भबस् , िहर मिण धान, मिण ि
ङ ेस कालेबुङ, भूिमका ख

।

ए आर फोिनङ, (दो सं सन् २००३ ), ले चा माइ भे िनिसङ टाइब,सैली ४ए मािनकतला मेन रोड, कोलकाता ७०० ०५४ पृ
१७२
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यहाँ दे ख उता ले चा भाषामा ले चा उखानका सामानाथ



’ रङ् तोम’ श

नै

योजन र उ े


योग गनुपन िन

कै

अथात् ले चा उखानका लािग

ष हण ग रएको छ। जसलाई यस शोध कायको

पमा हण ग रएको छ।

यस शोध ब मा यहाँदे ख उता ले चा उखानका िन

’रोङ रङ् तोम’ श

योग ग रने

छ।

५.१.२. रोङ रङ् तोम (roŋ riŋtom) का िवशे षता

उखानको योग कुनै पिन जाित वा समूहको भािषक
पमा ँद छ। ज

वहारमा सङ् ग अनु प

ै- आफू कुनै काम गन नजा ा अ लाई दोष िद छ भने

ा

टा का
का लािग

’आफू ना न जा ै न, मु खयाको आङ् गन टे ढो’, ले चामा ’वम थेङ मयोनबु सा ञु म

ुप’ अथात् गीत

गाउन जा ै न घाँ टी (गला) सु

भाषामा भ ा

क

ो) भ ने उखान

योग गन ग र छ। िवशेषतः ले

भाषामा नै यो बढी मा ामा योग ने भएकाले रोङ रङ् तोम पिन मौ खक पर रामा नै योग

चलन धेर रहे को पाइ छ। उखानमा सावभौम र सावकािलक अिभ
प, संरचना आिदका

रहने ँदा

ुतीकरण,

टले केही िभ नता दे खए तापिन सार कुरा भनौ ँ वा मूल उ े

ायः सबै

भाषाका उखानमा समान िवशेषता रहेको दे ख छ।
िवषयगत ि ले उखान र रोङ रङ् तोम माझ पिन धेरै समानता नै रहे को पाइ छ, तर
सा

िवधानर उपमानह

हण गराइ आिदका

ि ले दु वैमा िभ नता पाउन सिक छ। ज

ु ित,
ै-

नेपालीमा ’धेरै िबरालोले मुसा मादन’, ले चामा ’आ ापमू युकमुन नु ग ु पतो

ोर’, अथात् धेरै

लामाले गु

ुह

िबरालो यु

ा

ाहारदन। यहाँ उखान र रङ् तोममा
भएको ठाउँ मा रङ् तोममा लामा (गु

योग भएको पाइ छ।

यु

उपमान वा िवषयव

ने पालीमा

ामा पाठ-पूजा गन) अिन मुसाको थानमा गु

ा

काय र आशयका ि ले यी उखान र रङ् तोममा समानता रहे का छन्।

यसरी रोङ रङ् तोममा पिन अ

जाितका उखानमा पाइने िवशेषता समान

रङ् तोमका िवशेषताबारे सं ेपमा तल चचा ग रएको छ।

पमा पाइ छन्। रोङ

८९

५.१.२.१. जातीय जीवनको स

उखानह

अनु भवबाट ा त ानका सार न्। यसथ कुनै पिन जाितका उखानह मा पु खाले

भोगे का, दे खेका, मा ै आएका रीित- रवाज, मू
जाितमा ‘ची’ (जाँड) –को
ग रने

चलन पर रागत

ँदा रोङ रङ् तोममा चीिसत स

अमृतकै

पमा

-मा ता आिदको छिव पाइ छ। ज

पमा चिलआएको र चीद् वारा नै कुल पू जा आिद

त केही उखानह

योग ग रए तापिन धेरै िपउनाले िवनाश

भएको छ- ‘ची न िच

ै, ले चा

पाइ छन्। ची जाँ ड पूजाआजामा

ने कुरा रोङ रङ् तोममा यसरी

ो’ अथात् जाँ डले ना छ भ ने अथमा जाँ डको धेर सेवन गदा मात ला छ र

मातेपिछ मा छे को बु

छ। यसो ँ द ा

र धन-स ि

सबै नाश

छ भ ने

ान वा

स े श यसमा िदइएको पाइ छ।
यसरी उखानमा जातीय जीवनका स

त

कट नस नु यसको एउटा मह पू ण िवशेषता

हो। मा छे ले आदश गु ण दे खाउन यथाथ कुराह लाई ढाकछोप गदछन् तर उखानले य

ा

कुराह लाई उदा ो पा रिद छ। मा छे ले बडो गविसत खाने-िपउने तथा खाएको-िपएको कुराको
चचा िनध कसँग अ लाई सुनाउने गछन् तर झाडा िपसाब गरे को यथाथ प लाई यसरी खु
पमा सुनाउन स
प मा रहे का

ै नन् कारण यो

ा

छन् भने अ लील कुराह

यी सबै लाई समेटेको
खालका उखानह

छ। अ लील श

, अस

र अ लील ठहदछ। लील कुराह

भ ा, ा
ह

आदश

र यथाथमा आधा रत छन्। य िप उखानले

योग भएका लील अथात् रा ा अथ

ने पाली यस कारका छन् - ’अँगार खाने ले कालो ह छ’, ’क

पिन कुरा काट् छन् ,’ ’मुतको

ा

दान गन

ोका पछािड कमारै

ानो र खाँ द ाको जाडो कितबे र रह छ र’, ’हिग स

ो दै लो दे

ो’

आिद।
ले चा जाितमा पिन यस िकिसका उखानह

पाइ छन्। ज ै- ’मुङ इयोक मिनन तलाम ठाप’

अथात् शैतानको काम छै न गु ला झट् का, ’ङुसा आलु त आ ाकका तइयुसा आलुत रे तबे नका’
अथात् माछाको मुटु टाउकोमा, आइमाईको मुटु योनीमा आिद। यस कार रोङ रङ् तोमह मा
ले चाह
पाइ छ।

को जीवनशैलीको मू

बोध, लीलता-अ लीलताको अवधारणा आिद

कािशत भएको

९०

५.१.२.२. सावभौम र सावकािलक अिभ

साधारणतः उखानह
उखानह

अ

सावभौम र सावकािलक

भािषक समूहका उखानह सँग िम

पा रण भएपिछ अ

छन् । ले चा भाषामा
ा-जु

चिलत कित

ा दे ख छन् । रोङ

रङ् तोम

भाषाका उखानसरह समान अथ दान गनस ने

मता रा दछ; ज ै –

’ रङ कात इयोक ने त’, अथात् एउटै कुराले दु ई काम नु , िह ीमा ’एक प

दो काज’, अङ् े जीमा

’िकिलङ टु बडस् िवद वान

ोन’, ने पालीमा यही उखानलाई ’पशुपतीको दशन िस ाको

सँग दँ जनी गन सिक छ। यसरी उखानह
भावका

छन् । य िप यहाँ सावकािलक भई उखानह

भनाइको अपवाद
समय र

प केही उखानह

थितसँगै कितपय उखानह

उखानह
उही

सावभौिमक

ावहा रक, नै ितक आिद

य

पमा जीिवत र
िचरकालस

ापार’-

योगमा आउनस

े

चलनमा रह छन् भ ने

ा पिन पाइ छन् जसमा सावकािलकता ँ दैन। यसथ

चलनमा रहने वा फे रने
ानका सार

भावका

छन्। तथािप धेरैजसो

न्। यसथ यी सावकािलक भई काला रस

पमा बाँ िचरह छन् ।

५.१.२.३. संि

संि

तता र सरलता

त र सरल

सरल िकिसमका

नु उखानको अक मह पू ण िवशेषता हो। रोङ रङ् तोम पिन संि

छन् । सं ि

रङ् तोमका केही उदाहरणह
गदछन् । ज

त र

तताकै कारण यी लोकजीवनका मुख-मुखमा अिडइरह छन्। रोङ
यहाँ रा न सिक छ जसले संि त

पमा गहन कुरा वा अथ दान

ैतािलका- १

रोङ रङतोम
 उङ

ोङका आसोन

 ची न ची
 मोङ

ो

ाम सा सगोर जु क।

अथ
 पानीमािथको ओभानो।
 जाँ डले मा छ। नरा ोले नरा ै गछ।
 कोदाका दानाको पहाड बनाउनु , आिद।

९१

संि

त

नाका साथै यी उखानह

सिजलै बु न स

सरल पिन छन् ।

सैले साधारण

ले पिन उखानह

छ।

५.१.२.४. लोकि यता र जीव ता

उखान लोकले मौ खक

पमा भािषक अिभ

लोकि य नभई लोकमा चिलत न ने

िदन योग गन ँदा यो लोकि य ब छ।

ँदा लोकि यता उखानको एउटा मु

िवशेषता हो। रोङ

रङ् तोम पिन ले चा लोकजीवनमा चिलत र लोकि य छन् । ले चा भाषामा रङ् तोमह
समाजका बु जुग
आिदमा

ह

ले कुनै पिन सामािजक तथा सां

योग गन गरे को पाइ छ। यसो

रवाजसँग स

त वा

लाई स
रङ् तोमह

ानका

ि ले उ

मा लोको

तथा रङतोमको

रक रीितयोग गन

मािनएको पाइ छ। यसकारण ले चा समाजमा उखान अथात्

लोकि यताका साथै अिनवायताका ि ले पिन मह पू ण रहे को दे ख छ। आज-भोिल

ले चा समाजमा यस िकिसमका लोको
बु जुग

ा रक अनु ठान तथा ि याकलाप

ँ दा ले चा समाजमा यस िकिसमका पार

या तथा अ वाताह

िवशेष गरी

ह ले मा

पूण बोली वा अिभ

योग गन गरे का पाइ छन्। रङ् तोमको

भावकारी मा नबनाएर जीव

गरे को पाइ छ। यसरी रोङ रङ् तोमह
नसकेको दे खए तापिन मौ खक

योगले ले चा भाषालाई

बनाउनमा पिन मह वपू ण भूिमका रहे को दे ख छ। रङ् तोमको

योगले ’रोङ रङ’ अथात् ले चा भाषाको ले

जीव ताबारे

बु ङ्िथङ र ले चा भाषा जा ने

रक

ले

दु वै

पलाई सबलता र जीव ता दान

पमा अ यन सङ् कलन अपे ाकृत

पमा ले चा भाषाका

यो

ाह ले

पमा न

योग ग रइएकाले यसको

इिङ् गत गरे को पाइ छ।

५.१.२.५. मौिलकता

िव वका सबै जात र भाषामा उखान पाइने

नाले सबै भाषीका उखानह ले आ ना केही

मौिलकता अव

बोकेका ँदछन् । उखानह

सबै भाषामा ायः उ

तापिन अिभ

, अिभ ाय, योग तथा श

संयोजन अिन

ै अथ िदने खालका दे खए

ेक जाितका आ-आ नै सं ृ ित

९२

िवशेषका अवधारणामा पिन आधा रत रहे का

छन् । ले चा भाषामा मूलतः यस कारका उखानह

पाइ छन् । तथािप ती उखानह लाई अनुवाद गदा ितनको सावभौिमक अथ नै पिन ला छ। लोकको
भौगोिलक बनावट पर रा, मू
’मनपरे को केटो जे ठा
नेपाली समाजमा जे ठा

-मा ता आिदको अिभ

उखानमा भएको पाइ छ। नेपालीमा

ू प यो’ गु ु पकाउनु पदन, साली फकाउनु पदन ज

ा उखान र तु

ाले

ु र बु हारीमाझको क र सामािजक मा ता र साली भेनामाझ ने

ाल

ठ ाको उद् घाटन भएको पाइ छ। ले चा जाितले जाँ डको योग गछन् पू जा-आजामा यसथ उखानमा
‘ची न ची

ो’ अथात् जाँडले नाश गछ, भ ने रङ् तोम योग तथा चलनमा आयो। यसरी उखानमा

रहे का जाितगत मौिलक भेदह

दे खाउन सिक छ।

योम (roŋ chukpnjom) ले चा तु का को प रचय

५.२. रोङ छु

नेपालीमा जसरी तु का वा अनु ासयु
तथा चचा ग रएको पाइ छ
ले चा लोको

लोक चिलत कथन भने र छु ै

सरी ले चाका लोको

मा यस िकिसमका अनु ासयु

पमा योग चलन

अ गत यसबारे कुनै चचा पाइँ दैन। य िप

वा तुकब ीयु

कथनह

श

पमा रहे का

छन् , जसलाई ले चा लोकवातािवद् ह ले तथा अ ेताह ले उखानसँग एकैसाथ राखेर अ यन
सङ् कलन गरे को पाइ छ। ए आर फोिनङले भने आ नो
अङ् े जी

पा रण ’राइिमङ’ श

ज

को चचा गरे का छन् , जसको

योम’ नाम िदई

सको

योगले भािषक अ ि यामा

ाउँ दछ भ ने उनको मत रहेको छ।६ य िप उनले िदएका

भावका रता, आलङ् का रकता
उदाहरणह

मा ’छु

-ै ’थामली-थाम क’ अथात् िब वा-िस वा, ’आजोम-आथेन’ भात-सात आिद।

यस िकिसमका कथनलाई नेपालीमा छाया
सिकँदै न। ले चामा य

ा छाया

े ष भिन छ। यसलाई लोको

का

पमा िलन

ेषलाई ’आकेप’ पिन भिनएको पाइ छ। ले चा लोकगीत, किवता

आिदमा यस िकिसमका अनु ासयु

पद, पदावलीह

दे न पाइ छन् । ले चा लोकजीवनमा-

चिलत िविभ न अनु ठानमा भेला भई गाउने गीतह म े एक ’अ या वम’ अथात आनु ािनक गीत
यो अ

ानु ास िमलेको ँ दछ। ज
’उङ् िपन उङ् बोन सोङ्

६

ै-

ोङ सोङ, इयोक जु

ा जु

ा िग

ङ तोङ’।

ए आर फोिनङ, (दो सं सन् २००३ ) ले चा माइ भे िनिसङ टाइब,सै ली 4A मािनकतला मे न रोड, कोलकाता ७०० ०५४, पृ
१८३

९३

(खोलावा र खोलापा र माकुराको जाल, जित नै रा ो गरे पिन प ररह छ गाल।)
यसरी ले चा लोको
श

कोशह मा पाइँ दैन। यसलाई

’छु क्’+’ योम’ दु ई श
वा

जगत्मा फोिनङले

द् वारा कुनै पिन व

िच ण, वाक्चातुरी, श

ने

पले अथ केलाएर हेन सिक छ। यो श

ले चाको ’ या’-बाट

न भएको हो जसको एउटा

ोक आिद रहेको पाइ छ।७ यसरी ले चामा

सम मा श

िवशेषताह

साम

आिद बु िझ छ। म ,

छन् र ने पालीमा यु

तु का श

ँ दा ले चामा तु काका लािग छु

vʌm) अथात् आनु ािनक गीतमा यु

्योम श

अल ै छु

्योम’ श

भ न सिक छ। ज

ोक आिद

योग गनु बढी यु

सङ् गत

चिलत ’अ या वम’ (ʌprjɑ
सँग स

त रहे को

को योग यस शोध

लाई रोङ छु

ले

कथनमा पिन ियनै

कारले रोङ रङ् तोमिभ िमसाएर सङ् कलन ग रएका तुकब ी यु
ाएर हे न हो भने लोक चिलत िन न कथनह

योम’ श

ुितगान,

वा अनु ासयु

’अ या’ पिन ’ या’ वा ’ योम’ श

छ। यसथ ने पालीमा तु काको समानाथ ले चा, ’छु
ै

चिलत ’छु
ो ,

दे ख छ। अक मह पू ण कुरो के दे ख छ भने ले चा लोकजीवनमा

छ।

को अथ ले चा

ु वा भावको िच ण, वणन गनु भ ने िदइएको छ भने अक अथ चािहँ

ु ित गान,

ायः अनु ासयु

्योम’ श

का योगबाट िनिमत भएको पाइ छ। यसो ँ दा ले चामा ’छु क’-को अथ श

म , तो ,

सबै

ु ि गत

िनह को समूह हो भने ’ योम’ श

अथ श

योग गरे का ’छु

मा ग रएको
कथनह

लाई

् योम अथात् ले चा तु का

ै-

तािलका- २

रोङ छु


्य ोम (roŋ chukpnjom)

अथ

मसा आगात, ङुनदो गात।८

 सुसा िम सा दु प



ो, सो ाङ उङ न बु

ो

 अथात् आक आ े न आन आलुत आ ु न।

ने हार दै वनटार।

 खडे रीमा आगोको डर, वषामा पानीको डर।
 लामो हात गनु मुटु तताउनु ।

७

के पी तामसाङ (सन् २००९) िद ले चा इङ्

८

के पी तामसाङ, (१९९८) रोङ आन िफिलङमू सा रङतोम , पूववत् पृ १७

स इनसाइ

ोपे िडक िड

नरी, पूववत्, पृ ४९२ र ६०५।

९४

 सोसा जोङ सो

ाङ म ने , तदो जोङ मरो िहउँ दो ज

आनाङ म ने ।

चिलत य
ाता एवम्

ा

ो अका

कथनलाई ले चामा के भिन छ? भ ने िवषयबारे ले चा भाषाका

ाह सँग सोध-खोज गन

ममा कसैबाट ठोस िन

तथािप यस शोध ब मा तुक िमलेका लोक चिलत ले चा छु
दँ जनी गद

ँ दैन , आफूज

ँदै न,आिद।

ा तुकब ीयु

यो

ो बखा

ष उपल

न सकेन।

योमह लाई नेपाली तु कासँग

ा िववे चना ग रएको छ।

ारा (roŋ tuŋbor riŋ) को प रचय

४.३. रोङ तुङ्बोर रङ वा

ले चा भाषामा वा ारालाई ’तुङबोर रङ’ भिन छ। यसको अथ घुमाउरो भनाइ, वा आलङ् का रक
भनाइ तथा ला िणक कथन भिनएको पाइ छ।९ ’तुङबोर’ श
यी दु ई श
’बोर’ श

का योगबाट बने को पाइ छ। यसथ ’तन’ श
ले घुमाउरो, अ

िकिसमका उ

मा भ ा क

ले लोकजीवनमा ठु लो मह

र बे ली प माझ ने

रहे को पाइ छ। ले चा

ारह मा अगु वा

ह

अथात् किलया वा

न-उ रह लाई पिन ले चामा ’तुङ्बोर रङ’ भिनएको पाइ छ।

केटी मा न जाँद ा केटीप का अगुव ा
वृ ि का

आिद जनाउँ दछ भने

पमा चिलत दे ख छन् ।

िवशेष गरी ले चा समाजमा िववाह, सं
लमीह

ले िवषय, कुरा, ल

, ला िणक आिद बुझाउँ दछ।१० ले चा भाषा वा समाजमा यस

अथात् लोक चिलत कथनह

वा ारा िवशेष गरी ले

ले चाको ’तन’+’बोर’ (tʌn + bor)

ले केटा प काह

छन्। ज ै- ’रे न रीतसोङ सबालोम ल

लाई ग रने

नह

ला िणक

ोनङ गो?’ अथात् परदे शी महानु भावह

कहाँबाट पा नु भो होला? यसको जवाफमा केटा प का अगु वाबाट सोझै फलानो ठाँ उबाट आएका
हौ ँ भ नु न ने तर केटाको उ पि

थान (जो थर अनु

प ले चा जाितमा आ-आ नो ’ ु ’ अथात्

िहमाल, पवत, ’द’ अथात् दह वा पोखरी अिन ’लेप’ अथात् गु फा,
९

िद ले चा-इङ्

१०

िद ले चा-इङ्

सइ

ाइ

ोपे िडक िड

नरी, पूववत्, पृ ३८८

स इ ाइ

ोपे िडक िड

नरी, पूववत्, पृ ३६१

ार अनु सार रह छ।) फलानो

९५

िहमालबाट उ ि भएपिछ िहँ ड्दै आउँ द ा फलानो गु फामा वास ब
िपएर िहँ ड्दै आउँ द ा यहाँ को घर

ौ ँ अिन फलानो पोखरीको पानी

ाङ् गणमा आइपु ौ ँ। यस िकिसमका संवाद वा भािषक

अ ि यामा ले चा भाषीले कुन कुरालाई तुङ्बोर रङ अथात् वा ारा भ ने यसको उ र खो न
उ

खत िकिसमका संवादमा केटीप काले सोधेका

उ

आदराथ , ब वचन बोधक श

बुझाउँ दछ भने कहाँबाट भ ने
बहन गरे को पाइ छ।
केटालाई मा

ै

ले यहाँ केवल

नले ने वाला

नमा तपाईंह
ने वाला

वा महानु भावह

ा

ाइँ काबारे मा भ ने ला िणक अथ

ाइँ वा केटाको उ ि

थान भ ने ला िणक अथ

कारले केटाप का अगु वाले हामी भने र केवल केटी मा न जाने

इिङ् गत गरे को बु झाउँ दछ। यस स भमा ले चा समाजमा

अथात् वा ारा श

ज

चिलत तुङ्बोर रङ

को योग ला िणक अथ बुझाउने पद वा पदावलीका

पमा

चिलत रहे को

ँ दछ।
’िद

ले चा इङ्

स

इनसाइ

ोपे िडक

िड

नरी’

मा

’तुङबोर

आलङ् का रकता कथन, तथा साधारण कथनभ ा ला िणक अथले यु
न गराउँ दछ भ ने अथमा िलइएको पाइ छ।११

भावका रता उ

मतमा ले चा भाषामा यु

घु माउरो अथयु

श

लाई

कथन जसले भनाइमा

ै कारले ए. आर. फोिनङको

पू ण कथनलाई तुङबोर रङ भिन छ।१२

वा व ो

उनले तुङबोर रङ अ गत १) ’छु क-पत’ अथात् श

रङ’

,

२) ’ रङ-

ोक’ अथात् वा ारा, ३)

’ रङ- द् युल’ अथात् उपमा र ल णा ४) ’पे-तोम’ अथात् उखान, ५) ’ रङ-वाल’ अथात् गाउँ खाने
कथा आिदलाई राखेका छन् ।१३ यस

ि ले हेदा ले चाको ’तुङबोर रङ’ श

समान अथमा िलइएको दे ख छ। य िप उनले योग गरे को ’ रङ
हेदा ’ रङ’ भ नाले कुरा वा भाषा, ’
पमा ’ रङ

ोक’-ले कुरा ज

ोक’ श

ै , बोलीमा समानता, बराबरी आिद अथ

उपयु
११

िव ान् ह ले

को

ु ि गत अथ

योग गरे को

दान गदछ। नेपाली,

ो ले चामा रङ

’तुङबोर रङ’ श

ठह र छ।

के पी तामसाङ (सन् २००९) िद ले चा इङ्

को

ले बराबर, समान, ज ै आिद अथ िद छ भने सम

अङ् े जी आिद भाषामा वा ारा वा इिडयमले जुन अथ िदँ दछ,
िदँ दैन। यसथ ले चामा अ

ोक’ श

लाई लोको

स इनसाइ

ोपे िडक िड

१२

ए आर फोिनङ (सन् २००३) ले चा माइ भेिनिसङ टाइब ,पूववत्, पृ १७०

१३

ए आर फोिनङ (सन् २००३) ले चा माइ भेिनिसङ टाइब ,पूववत्, पृ १६९

नरी, पूववत्, पृ ३८८

ोक श

ले

नै यसका लािग

९६

ले चा लोकसािह अ गत उखानबाहे क तु का र वा ाराको चचा र सङ् कलन काय
आजपय

न नसकेको दे ख छ। वा ाराह

भने कितपय सं

ले चा जनिज ोमा श

ारगत अनु ठानह मा यस िकिसमका उ

ह

वहार ने गरे को पाइ छ
ले चा पुर ोिहत (बु ङिथङ),

पुरोिहता (मुन) आिदले

वहार गरे को दे ख छ। ले चा समाजमा य

ा तुङबोर रङ अथात्

वा ाराको योग गन

ह लाई वा

पमा हे न गरे को पाइ छ।

तथािप ले चा वा ारालाई लोको
आजस

टु तथा िसपालु

को एउटा िवधाका

का

पमा हेरेर अ यन-सङ् कलन गन काय

भएको पाइँ दैन। पासाङ िछ रङ ले चा ारा तयार ग रएको पा

(सन् २००३ )

मा ५४ वटा ले चा वा ाराह

सङ् किलत छन् । यस

प रभाषा वा चचा गन जमक िलएको पाइँ दै न।१४ ले चा भाषामा

पु

क ‘मायल प ोर’

मा पिन यसबारे प रचय,

कािशत उ

कृितमा ५४ वटा

वा ाराह को सङ् कलन र ले चामा नै ितनका अथ िदइएको पाइ छ। फोिनङले आ नो
उपयु

खत

मा ’तुङ्बोर रङ’ लाई ’ रङ-

ले चा वा ाराह को उदाहरण

ोक’ श

को

योग गद रोमन िलिपमा ६ वटा

ुत गरे का छन् , ज ै ’अ ाक बु क’ अथात् टाउको ठटाउनु,

’अक े न’ लामो हात गनु आिद। ले चा वा ाराको अ यन पर रामा पासाङ िछ रङ ले चाको
’मायल प ोर’ लाई ार

िब दु का

नेपालीका झै ँ ले चा वा ाराह
िवषया क

ि ले पशुप ी,

अङ् ग आिदका अिभ



पमा दे खा पदछ।
पिन एकपदीय, अनेकपदीय, ि यामु

खपात, सं

जक पाइ छन्। ज

, ि यायु

ार-सं ृ ित, धमकम, फलफूल, खानपान, शारी रक
ै-

आ ाक ित ु, (घ ाउके), अथात् टाउको ठु लो भएको ) अथात् ला िणक अथ राजा रानी
समान महान् , भा मानी भ ने ँ दछ।

१४

अिन



आक ित ु - ( ठु लो हात भएको) अथात् लोभ नगन।



आक ड ु - (हात िछटो चलाउने ) अथात् जाँग रलो ।



क ोङ- (ने भाराको ख, फल) अथात् अ ानी, आबा न चाबाको।



तु ु म- (लाटोकोसेरो) अथात् जिहले घु ररहने , रसले फु

रहने , आिद।

पासाङ िछ रङ ले चा (सन् २००३), मायल प ोर, िद ले चा एसोिसएसन हेड ाटरस् कालेबुङ, पृ ९१

९७

यसरी ले चामा िवशेष पशु- ाणी,
लोक चिलत वा ारा ब ने
भाषामा

भावका रता

यु

ख-पात आिदका नामह को

ि या दे ख छ।

सङ् गअनु सार य

ाउँ दछ। अ त: ले चा वा ारा पिन

ँ दा मा अथ िदने ँदछन् । ियनै सम

योगले मा

ा पदह को

य मा पू ण वा

पिन

योगले ले चा
नभएर वा

मा

िवशेष ताले गदा नेपाली र ले चा वा ारा पर

र

तुलनीय पाइ छन् ।

िन

ष

ले चा भाषामा रङ् तोम, छु

्योम र तुङबोर रङ (उखान, तु

तापिन अ यन र सङ् कलनका
िवषयका

ि ले तथा िल खत पर राको िवकासको

पमा दे खा पदछन् । यस

े मा कलम चलाउने ले चा िव ाहन्

ाङसोङ तामसाङ, पी टी िसिमक र ए आर फोिनङ
स

त उपल

ा र वा ारा) नौला िवषय नभए

साम ी साथै केही ले चा ब सङ्

आधारमा अवलोकन गदा ले चा उखान, तु

क

ि ले एकदमै नौला
म े के पी तामसाङ,

मुख दे ख छन् । ले चा लोको
े ह

ा र वा ारा स

सँग

मा गई सव णा क अ यनका
ी वतमान समयस

पिन

अवधारणा नभएको दे ख छ। उखानका लािग ले चामा पे तोम, खातोम, तनतोम अिन रङ् तोम
श

को योग गरे का दे ख छन्। तु

लोक चिलत कथन वा तुब ीयु
श

कथन ले चाम श ै रहे का छन्। ए आर फोिनङले छु

योग गद केही उदाहरणह

तुक तथा अनु ासकै अथमा
छु

ाका लािग कसै ले पिन ठोस काय गरे का छै नन् यस कारका

्योम श

यु

ु त गरे को पाइ छ। यस छु
नस

े साम

बोकेको

्योम श

रहे को पाइ छ। ायः ले चा िव ान् ह ले वा ाराका िन त तुङबोर रङ श
भने फोिनङले तुङबोर श
ोक श

लोको

का लािग

्योम र तुङबोर रङबारे

ाका लािग रोङ
माझ केही मतै
योग गरे को दे ख छ

योग गरे का छन् अिन वा ाराका िन

योग गरे का छन् जसले वा ारा भाषाका गहना

भाषाका रङ् तोम, छु

ले नेपालीमा चिलत

ँद ा ले चा तु

को योग ग रएको छ। ले चा वा ाराबारे भने ले चा िव ान्ह

न् भ ने अथ

अ यनलाई बुँदागत

्योम

रङ

दान गदछ। ले चा
पमा िन न

कारले

दे खाउन सिक छ

नेप ाली लोको

का उपिवधाका

ले चा भाषामा पिन रङ् तोम, छु

पमा जसरी उखान, तु

ा र वा ारा छन् उसरी नै

्योम र तुङबोर रङ पाइ छन् । तर यसलाई नेपालीमा झै ँ

९८

यी उपिवधाह

को छु ा छु ै

पमा अ यन अनु स ानको पर रा ले चामा पाइँ दै न।

गरे को पाइँ दैन। यस शोध कायमा ियनै कुरालाई के

गरी ले चा भाषा वा समाजमा रहे का

यी अलग अलग तीन उपिवधालाई नेप ालीका उखान, तु
तुलना क


ा र वा ारासँग

पले अ यन ग रएको छ।

ले चा लोको

का यी उपयु

तीन भेदह

ायः मौ खक

पमा नै रहे का छन्, िल खत

पमा थोरै मा सङ् किलत छन्। के पी तामसाङको ले चा उखानस
१२५ अिन दो ो
िव ान्ह

मशः

मा ७२६ वटा उखानह

ले केही छु टपुट

अ यनलाई िन

पमा ले चा उखानह

ल गदा ले चा उखान र तु

ी पिहलो

मा

सङ् कलन ग रएका बाहे क अ
काशमा

ाएका छन् । आजस

ाह को िल खत सङ्

को

ा पु ग नपुग १०००

वटा जित काशमा आएका पाइ छन्।


ले चामा तु

ास

ी

रङ अथात् वा ाराबारे छु ै


अवधारणाको िवकास भइसकेको पाइँ दैन भने ले चा तुङबोर
का

पमा अ यन सङ् कलन भएको पिन पाइँ दैन।

एकपदीय वा ारा ने पालीमा न ने चचा रहे तापिन ले चामा एक पदीय वा ारालाई िवशेष
थान िदइएको पाइ छ।



नेप ालीमा िविभ न आधारबाट उखान, तु

ा र वा ारालाई छु ा-छु ै

ग रएको छ सोही आधारबाट ले चा उखान, तु
अ यन ग रएको छ।

पमा वग करण

ा र वा ारालाई पिन वग करण गरी

