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देश देश जस्तो छैन' 
 
                                                      -शंकर �नरौला '�नर�र'  
 
 
 
मेरो देश देश जस्तो छैन 

खोलो बग्यो रगतको, आशुको 

शान्ती  क�हल्यै भएन । 
 
यी जीन्दगी अब जीन्दगी जस्ता छैनन 

�भत्र�भत्रै बो�क्रएका अ�न छो�क्रएका छन् 
यी बीरहरू बीर छैनन् 
 महान छैनन 

कायरताको बतासले 
सबै साहस उडाएर लग्यो । 
सगरमाथा कहाँ सगरमाथा जस्तो छ र ! 
 उसले �शर झुकाई �दयो 
�तम्रो र मेरो कायरताका अ�घ 

मुखर्ताका अ�घ 

 के छ त बुद्धका आत्मा लुिम्बनीमा ? 

 अष्टमागर् अ�न पञ्चशील ? 

  छैन कै छैन 

 छ त बस खोक्रो आडम्बर 
 छलकपट अ�न रवाफको अशोक स्तम्भ   
जसले भ�नरहेछ- 

              'दे�खस बुद्ध ब�ढ जान्ने हुँदा के ग�त हुन्छ !' 
 
लेखा जोखा छैन ती लडाइको 
जो क्रान्ती भयो 
अनेकानेक बहानामा 
प्रजातन्त्रका नाममा 
गणतन्त्रका नाममा 
केबल सङ्ख्या बढ्द ैगयो क्रािन्तको 

क्रािन्त न ं-१  

क्रािन्त न ं- २  

क्रािन्त न ं- ३  
तततत क्रािन्तमा गर�बलो िजत्यो रे 
 सबर्हाराले जीते रे 
तर यथाथर् - 
       मानवताले हा-यो 
       दुलह�को �सन्दुरले हा-यो 
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       मातृत्वले हा-यो, माटोले हा-यो 
       र हा-यो ई�तहासले प�न 

िजत्ने त बस �तनै क्रािन्तकार� भनाउँदाहरू । 
 
हजारौ हुन्छन स�हद 

रगत बग्छ आशुको 
 �नरंकुशता ढल्छ, नयाँ ब्यबस्था चल्छ 

 �बधान बन्छन, �ब�ध बन्छन 

र बन्छ सं�बधान 

 अब सं�घयता थ�पदै छ रे 
सबैलाई राज्य चा�हएको छ 

  छुट्टै बेग्लै �बशेष र खास 

            मलाई चा�हएकोछ -�हन्दुराज्य 

             �तमीलाई - थारूहट 

             उसलाई - ल�म्बुवान 

             तपाईलाई - ताम्साल�ङ 

             उहाँ हजुरलाई - तराई स्वाय� प्रदेश 

तर अफसोच कसैलाई देश चा�हएको छैन 

कसैलाई नेपाल चा�हएको छैन  । 
 
महङ्गीले सगरमाथाको चुचुरो टेक्दै 
ताण्डव नाच्दै छ 

 आखा फ्ट्याएर त्यो नृत्य 

हेनुर् परेको छ -   मैले �तमीले 
 लाचार बनेर, �बबश भएर 
  अ�न सुर�ा ? 

 हा....हा.... हा..... नेपालमा ? 

सायद जोक गरेको हुनुपछर् । 
 न्यास �नसाफ एकादेशको कथा हो 
 दन्तेकथा 
कानुन खै कहा ँछ ? 

�तमीले देख्यौc? 

तैले दे�खस ? 

         अँह मैले त पटक्कै दे�खनँ 
तपाइले जे गदार् प�न हुन्छ 

उहाँ हजुरले जे ग�रबक्सदा प�न हुन्छ 

        केबल मैले �तमीले मयार्दा ख्याल रा�ुछ । 
          �नयम जान्न ुपरेको छ 
 
अस्ती सानो भाइले प्रश्न ग-यो 
 दाजु कानुन भनेको के ? 

उतर तयार �थयो 
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 मैले भ�ननँ, उसले बुझ्यो - 
                         जसले जे गदार् प�न हुने �न�त 

                         ठूलो माछाले सानो माछालाई खाने �सद्धान्त 

                          फगत् त्यह� यौटा �सद्धान्त ।।    
 
 
 
 
 
 
 
- फ�ेपूर सप्तर� 
हाल : काठमाड� 
niraulanirakshar@gmail.com 
 फोन नंबर : 9843584348 
 
facebook profile = https://www.facebook.com/niraulanirakshar 
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