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सम्झौता ा

• सरस्ौत पनौा

  

ा

एक ौतरत मतत के देख्झ म �भत, 

म सँग  ौ �सगंो आकतश ्, 

जहत,घतम जुन मतत होईन, 

ौतरत,न�त,गह मतत अटेकत ्ैनन, 

रतहु र केौलेु प�न घेरत हतलेकत ्न, 

ईन्े्तकत सतौ रंगहरमत मतत, 

खुलेक� ्ैन म, 

कतलो ्तदल खलेतएर ्षतरौ गरतई त्हह ्षतरौसँगकैो 
अ�सनत र ्�रमत प�न भे�टन्ु । 
 

मलतई ज�ौ सतनो र सतगरुो घेरत�भत देखेकत ्झ, 
त्ो भनदत �्शतल ्ु म, 

जुन �त�ौजमत पगेुप�न 

भेटन सकदैनझ मेरो फैलत्टलतई, 

जुन टतकुरतमत टेकेप�न, 

्ुन सकदैनझ मेरो उचतईलतई, 

अ�न �कन, 

ौचु् र कमजोर ठतन्झ मलतई, 

द्त र हे्कत नजरले हे्� मलतई ? 

 
 

मलेै ्म र ्तरदकत मसुलत �नलेक� ्ु, 

मलेै ौतनतशतहकत कुर शतसन सहेक� ्ु, 

मेरो कतज�क्त गलतर भनेर 

जनमतई हुकतरएको आफन ैसनौतनलतई दतग्�� �दएक� ्ु, 

मलेै महतसतगर र मरभ�ुमलतई सग ैअगतलेक� ्ु, 

त्�ौ मतत होईन, 

म ्स ्गुकत रतनतकरहरलतई, 



2 
 

्तलमतक� ्नने पेर्त भएक� ्ु, 

कत�लदतसहरलतई महतक�् ्नतउने �सजरनत भएक� ्ु, 

अ�न, 

सम्को मतग अनसुतर �रपमु�दरनत र 

समतजकत न्त्कत खत�ौर, 

म�हषम�दरनत भएर अ्ौतर �लएक� ्ु । 
 

त्स ै्�लषठ भएकत होईनन �ौमत पतखुरत 
जसलतई मेरत कोमल हतौले मलजल गरेको हो 
ज◌्ु◌तन चझडत ्त�ौमत �ौमत 
आफनो परुषत् देखद्झ 
त्ो ौ मतत सखुखत र ्नजर ् 

मेरो जसौो दश धतरत 
अमौृ ्हदैन �ौमो ्त�ौ्तट, 

जुन उदरमत �ौमत आफनो गझर् देख्झ 
त्सौो ्तँ्ो हँुदैन नतरह ौन 

�ौमत जसौत क्झ �्र उवजतउने 

म�ललो ध�ौर अटतएको ् । 
 

र प�न ,म आफनो स्त�भमतनलतई 

अ�भमतनमत ्दलन चतहतनन 

म एकल ै ्दुध िजतन चतहतनन 

पकृ�ौलतई उ�्नन चतहतनन 

क�नक�, 
एकलो ्ततत �नरथरक,स्तद�हन,गनौत्हहन, 

अथरहहन र क�हलेौ सफलौत�्हहन प�न हुनसक्, 

त्सलेै,�ौमत आफनो प◌ुरुषत्को दमभलतई ्ोड, 

म आफनो अ�भमतनलतई त्तग ग्ुर  
अ्दे�ख, 

मेरो ममौतमत �ौमो सतमत�् �मलतउन ुप र्  
मेरो सहन�शलौतमत �ौमो आ्तज घलुतउनपु र्  
�ौमो र मेरो एक एक हतौले 

सफलौतको ौत�ल ्जतउनपु र्  , 
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�ौमत  र मेरत पतईलतहर सगँसग ैचत�लनपु र्  , 
म लडदत �ौमतले उठतउनपु र्  
�ौमत लखररतउदत मलेै सतहतरत �दएर डोहोरतउन ुप र्  
अ�नमतत, 

हतमो गनौव् सहह सम्मत 
सहह ठतउमत पगुने ् । 
अ�न �ौमत र मेरत कमजोरह र अहंमौतहरलतई 

एउटै न�दमत �मसतएर पखतलन ुप र् , 
 

न ौ �ौमत एकलमैत �नपू् र ्झ, 
न ौ म एकलमैत पू् र ्ु । 
्सलेै, 

एक�्नत अकतर◌ ेअधुरो रहने हतमतले, 

दु् मैत पू् रौत पतउन, 

मलतई �ौमो खतँचो ् र 

�ौमतलतई मेरो आ्श्कौत ् । 
्सलेै, 

आउ हतमत �्चमत सम्झौत गरौ 

 

• ्तरेन्नगर १० 

 


