
�तमी  �बनाको मेरो देश                                                                  
                                             

– ओमर गुरु  
 
 
�तमी 
�दल्ल�  र मुम्बईको सडकहरुमा  
          बहादुर बनेर पहरा �दन्छौ 
मले�सया र अरबका खाडीहरुमा  
          मजदुर बनेर आहारा कमौछौ ! 
जापान र को�रयाका  कारखानाहरुमा  
          लाहुरे बनेर डलर कमौछौ ! 
युरोप र अमे�रकाको पीआर र �डभी खोज्दै  
          इ�मग्रानत े बनेर तेतै हरौछौ ! 
 
य�द जन्मभू�म, स्वगर्  बराबर� मान्छौ भन े 

�तमी �कन गरछौ �बदे�सन यसर� म�रहत्य े!! 

नुन �बनाको अल्नो तरकार� जस्त ै 

लाग्छ मलाई �तमी �बनाको मेरो देश !! 

                   " १"   
 
�तमी  
तातो रगत र प�सना लगेर  

          �बदेसी भू�ममा �सचाई गरछौ ! 
जोश ,जाँगर , प�रश्रम र मेहनतहरुल े 

          मरुभू�ममा कमलको फुल  फ़ुलौछौ ! 
बैसको जवानी र यौवनलाई थाती राखी  
          तेतै कतै फक्रन बाध्य पाछ�! 
भावाना ,�वचार ,आस्था  र सृजनाहरुलाई  

          तेतै कतै बध ग�र�दन्छौ! 
 
य�द जन्मभू�म, स्वगर्  बराबर� मान्छौ भन े 

�तमी �कन गरछौ �बदे�सन यसर� म�रहत्य े!! 

हावा �बनाको अथर्ह�न भकुण्डो जस्त ै 

लाग्छ मलाई �तमी �बनाको मेरो देश !! 

                 "२ " 



 
�तमीलाई  

पौष र माघ म�हनाको   �करणहरुल े 

          खेत ,बार� ,गाऊ ,घरको  र आगनहरुमा खोिजरहेको छ ! 

दश�, पु�णर्माको टह -टह जुनेल�  चन्द्रमाले  
          सोिल्टनी र मारुनीहरुले  रोधी घरमा  खोिजरहेको छ ! 

द�पावल� , ल�मीपूजा र भाई �टकाको �झ�ल�मल� संगै  
         �दद�,बा�हनी ,सूयर्मुखी र सयपत्री ,देउसी र भैलोल ेकु�ररहेको छ ! 

डाँडा मा�थको कालो बादलसँग लुकामार� खेल्ने घाम बनेर  

          बुबा र आमा  बाटो कुर� रहेको छ !  
 
य�द जन्मभू�म, स्वगर्  बराबर� मान्छौ भन े 

�तमी �कन गरछौ �बदे�सन यसर� म�रहत्य े!! 

सुगन्ध �बनाको कृ�तम फुल जस्त ै 

लाग्छ मलाई �तमी �बनाको मेरो देश !! 

                      " ३" 
 
�तमीले  
मेची दे�ख महाकाल� सम्म  

          अ�ानता र अन्धकारको �बरुद्ध लड्न ुपथ्य� ! 
�हमाल दे�ख तराई सम्म  

          रोग र भोगको �बरुद्ध संघषर् गनुर् पथ्य� ! 
न�द ,नाला ताल र झानर्को पानीहरुल े 

          यो देशको मुहार फेनुर् पथ्य� ! 
देउराल� र  पहाडको टाकुराहरुसम्म  गाडी गुडाउद ै 

          यो देशलाई संसारमा  �चनाउनु पथ्य� ! 
 
य�द जन्मभू�म, स्वगर्  बराबर� मान्छौ भन े 

�तमी �कन गरछौ �बदे�सन यसर� म�रहत्य े!! 

म�स �बनाको  महत्वह�न कलम जस्तै  
लाग्छ मलाई �तमी �बनाको मेरो देश !! 

                        " ४" 
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