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हकर् जङ कुरुम्बाङ -िलम्बू_ 

यो लण्डनको Euston Road को िकनारमा अबिस्थत छ Train बाट Underground को Euston 
and King’s cross St Pancras Station को बीचमा पदर्छ । आफ्नो यात्राको िदशाअनुसार जुनै 
Station मा ओलेर् पिन हुन्छ । Euston Station बाट Euston Road पछ्याउँन उतर पूवर् तफर्  लाग्ने 
र पूवर् लाग्दा रोडको देब्र ेपिट्ट Ossulston St cross गनेर् िबित्तकै बाँया पिट्ट रातो रङ्गको घर कालो 
हिरयो छाना भएको छ । गेटको िभत्तामा The British Library लेखेको बोडर्हरू पिन देख्न सिकन्छ 
। जो यहाँ तल देखाइएको छ ।  
 

    

आफ्नो बाँया पिट्ट हेदार् देिखने  अगािडबाट हेदार् देिखने र  दाँया पिट्ट देिखने 

King’s cross Station बाट Euston Road south side Comden town hall St Pancreas 
Library direction मा िनिस्क पिश्चम तपर्m लाग्ने र दािहन ेपिट्ट हेदैर् जाँदा रातो रङ्गको घर 
देिखन्छ । Midland Road cross गनेर् िबित्तकै दािहन ेपिट्ट पदर्छ । Postal address: The British 
Library, 96 Euston Road, London, NW1 2DB पिहलो पटक यहाँ जानेलाई King’s cross 
St Pancreas Station बाट सिजलो हुनेछ । 

जब यो क्षेत्र िभत्र प्रबेश गिरन्छ खुल्ला ठाउँ िडलहरू बस्ने कुसीर् टेबलहरू र रेषु्टरेन्टको भुइँमा रातो 
सेतो कोठाहरू देख्न पाईन्छ । त्यस पिछ अगािड Main entrance त्यहा ँपस्तापस्तै आवश्यक 

Security चेक हुने छ । Security Guard Ex-Gurkhas पिन छन् । िभत्र अगािड Information 



Desk देख्न सिकन ेछ । त्यो भन्दा दाँया अगािड जाँदा डाउन स्लोप गए (LG) Lower ground 
or Cloak room पाउने छौं । तर, दािहन ेहँुदै अगािड बढे ] Up Stairs (UG) Upper ground floor 
पुिगनेछ । Upper ground floor को दाँया िकनारमा Reader registration office अविस्थत छ 

। जुन सूचनाहरू दिलनितर पिन देिखन्छ । Reader registration office िछनेर् ढोकाको दािहन ेपिट्ट 
एउटा कमर्चारी बसेको हुन्छ आवश्यक परे प्रश्नहरू सोध्न सक्छ । 
 
Member बन्नको लािग सबर्प्रथम यहाँ जानु आवश्यक पछर्  । सदस्य नभई अध्ययन कोठाहरूमा 
प्रवेश मनाही गिरएको छ । Reader registration room मा पस्नसाथ बाँया पिट्ट लहरै 
Computers राखेको हुन्छ । त्यहा ँQueue गरेर हामील ेComputer मै Form मा प्रश्नहरूको उत्तर 
िदनु वा भनुर् पदर्छ । Subject मा Asian studies or Indian office records or Manuscripts-
oriental languages कुनै एउटा भरे हुन्छ । Reading room मा Asian & African studies, र 
नया ँहोकी पुरानो भनेर सोधेको हुन्छ । त्यही अनुसार भनेर् भरी सके्कपिछ अन्त्यमा Finish, OK 
click गनेर् । त्यस पिछ Computer मै आफ्नो Queue नम्बर आउँनेछ । त्यो Queue नम्बर अनुसार 
Waiting seat मा गएर बस्न े। पालो आए पिछ त्यहाँको कमर्चारील ेबोलाउँन ेछ । समय अविध 

आफ्नो Form मा भरे अनुसारको एक मिहना देिख पाँच वषर् सम्मको सदस्य नम्बर सिहत फोटो 
काडर् बनाई िदने छ । त्यहाँको िनयम पालना गनुर् पनेर् िनयमहरू पिन बताउनेछ । Reader 
registration गदार् अथवा Membership हँुदा चािहने आवश्यक Documents हरू यस प्रकार छन 
। Proof of ID, Proof of address and Proof of signature हुनु पछर्  । Proof of ID मा 
Passport and Driving Licence एउटा भए काम हुन्छ । Driving Licence ल ेतीन वटा Proof 
of ID, Proof of address and Proof of signature को काम गनेर्छ । अकोर् Proof of signature 
मा Bank card को ] Signature को काम गनेर् छ । यी Documents िबना सदस्यत्ता पाइनै्दन । जानु 
भन्दा अगािड एकपटक website www.bl.uk हेरेर गए राम्रो हुनेछ ।  
 

Reading room मा जाँदा लानु सिकन ेर नसिकन ेकुराहरू: Membership Card, Pencil, हात 
सफा र सुक्खा हुनु पछर्  । Laptop and Mobile sound off गरेर लान सिकन ेछ । कैं ची, पेपर 
कटर, खाने िपउने, िमठाई, च्यूगम र माकर्  गनेर् कलमहरू लान पाइन्दनै । कोट, छाता, व्याग र 
ज्याकेटहरू Cloak room मा रािख छोड्न ुपछर्  । क्यामेरा त्यस्तै दामी समानहरू छ भन ेLocker 
Room मा बन्द गरेर छोड्न ुपछर्  । बन्दको लािग एक पाउण्ड िसक्का चािहने छ । तपाईको सबै 
समान एकै ठाउँमा बन्द गरेर राखे पिन हुन्छ ।  



Asian & African studies room तेस्रो तलामा पदर्छ । तेस्रो तलामा पुगे पिछ Asian & African 
studies सूचना ढोका मािथ लेखेको छ । यो Library पिहल ेबेग्ल ै Indian office Library, 
Ludgate Hill भन्ने ठाउँ लण्डनमा िथयो । पिछ सन् 1982 ितर The British Library संग जोिडन 
पुगेको हो । ढोकाबाट िछदार् पास चेक हुन्छ । िभत्र पस ेपिछ िसट छान्न ेर सबै िकताबहरू कम्प्यूटर 
द्वारा माग्नु पदछर्  । समस्या भएमा हेिल्पङ्ग डेस्कमा गएर सोध ेसबै बताई िदने छ । माँग गदार् 
जस्तैः सुरुमा Dialogue box मा िनयमहरू िदएको हुन्छ, पुच्छरमा सानो बक्स िभत्र Decline and 
Accept भन्ने हुन्छ ।  

Accept मा Click, Integrated catalogue, Log in as reader holder, type reader number 
and password, log in, request list, select Asian pacific & African collection, select 
private papers, type shelf mark, Author, Item discrption, go and request. यित गरे पिछ 

तपाईको िकताब यित समयमा आउँछ भनेर स्क्रीनमा देखाउँने छ । तपाई िसट नम्बर मा गएर बस्तै 
गनेर्, िकताब आए पिछ तपाईको िसट नम्बर मा बत्ती बल्नेछ अिन कलेक्सन डेस्कमा गएर कलेक्सन 
गनुर् पदर्छ । आइपुगेको छ छैन सोध ेहुन्छ । 

यहाँ भएका धेरै दस्तावेजहरू धेरै िवद्धानहरूले अध्यन, अनुसंन्धान र प्रचार प्रसारको लािग कपी 
गरेर अध्यन गिरसकेका छन् । जस्तैः�सन् १९४२ सालितर प्रोफेसर आर के िस्प्रगल ेकिप गरेर 
नेपाल पु¥याई सक्नु भएको छ । त्यो फोटो किपहरू डा= सुभद्रा सुब्बालाई पिन िदनु भएको छ भन्ने 
जानकारीमा आएको छ । आरके िस्प्रकसंग लण्डन आई इमानिसं चेम्जोङ्ल ेयहाँका दस्तावेजहरू 

कपी गरी लानु भएको िथयो भन्ने धेरैको िवश्वास छ । डा= चैत्यन्य सुब्बा र प्राज्ञ बैरागी काइलाल े

पिन धेरै िकतावहरू यस िवषयमा लेिख सक्नु भएको धेरैलाई सवर्िविदत ैछ । डा= रमेशनाथ 

ढुङ्गेलले यहाँका धेरै ऐितहािसक बुदाहँरूमा कलम चलाई सक्नु भएको छ । गिम्भरध्वोज 

तुम्बाहाङ्फे, स्व=कैलासमान बिखम र पिक्तकारले यहाँ भएका प्रायः सबै दस्तावेजहरूको फोटो 
किप गरी िकरात याक्थुङ् चुम्लुङ् केन्द्रीय कायर्लय काठमाण्डौलाई बुझाएका छौं ।  

एक पटकमा एउटा िकताबको दश प्रिसत मात्र फोटो किप गनर् पाइन्छ । यी दस्तावेजहरू किपको 
लािग Special facsimile and photographically copy को व्यवस्था गिरएको छ । यहाँ भएका 
केही दस्तावेजहरू जस्तैः िशषर्क Limbu writing etc- book Vol. 84 page 1-22 मा वाह्र 
मात्राहरू छन् । िशषर्क Limbu ko upadesa ( Limbu writing) – book Vol. 85 page 67-94 
मा िलम्ब ूकुराहरू लेखुङ् है भन्ने उपदेशहरू छन् । िशषर्क Limbu writing Vol. 74 page 4-7 
मा छथरे शब्दकोष छथरको चार िकल्ला साथ ैखजुम र खेवाहरूको िवस्तृत ब्याख्या गरेको छ । 



िशषर्क Limbu 3 large Vol. 74 page 8-22 मा छोरी चेलीहरूको रीत िलन ेनिलनेको िबषयमा 
चारखोल थुम -इलाम िजल्ला_कोल ेसँगुर खाने र फेदाप् थुम -तेह्रथुम िजल्ला_कोल ेफल फुल रोिप 
खानु पछर्  भन्ने छ । िशषर्क Limbu ko laksi-samvad-book, Vol. 85 page 109-128 मा धमर् 
मान्नु र बुिद्ध मानी हुनु भन्ने छ । िशषर्क Limbu ko paidaya- book Vol. 84 page 212-251 
मा आफै िसजर्ना भएको मिहङ् पोिहङ् यितमाल ेजन्माएको भन्ने छ ।  

यस्ता धेरै लेखहरू छन् यी सबै लेखहरू सन् १८४६ ितर िब्रिटस नागिरक Brian Hodgson ल े१४ 
वटा िलम्बूका पुस्तकहरू संकलन गरी The British Library मा बुझाएका हुन् । यस्ता केही 
लेखहरू आफै पिन लेिख बुझाउँन ुभएको िथयो । यो जानकारीहरूबाट िलम्ब ूजाितलाई मात्र नभएर 
िसङ्गो नेपालकै जातजातीहरूलाई सहयोग पुगेको छ । जो इितहास खोज्नु हुन्छ उहाँहरू एक 

पटक यहाँ पुग्नु भयो भन ेलुकेका इितहासहरूसंग लुकामारी खेल्नु हुनेछ ।  

स्रोतः  

The British Library, 96 Euston Road, London, NW1 2DB  
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