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सम्पादकीय  
नेपाली भार्ा नेपालको राष्ट्रिय भार्ा माि िोइन यो त एक अन्तरराषष्ट्रिय भार्ा न ैभै सकेको छ । अनन नेपाली साहित्य पनन अन्तरराषष्ट्रिय 
साहित्य कै एक भाग िो । भार्ाको विकास िुनुमा त्यसका मौललक साहित्य लेखनले ठूलो भूलमका ननिाषि गर्षछ । नेपाल बाहिर बस्नुिुन े
साहिष्ट्त्यक संस्था, स्ररटा, पाठक तथा नेपाली भार्ा साहित्यप्रनत माया गनुषिुन ेत्रबरे्शी मिानुभाििरूबाट नै यो फैललरिेछ, अझ ैफैललरिने छ । 

शताब्र्ीऔ ं रे्खख नेपालीिरू भारत जान्थे, त्यसैले नेपाल बाहिर नपेाली भार्ा-साहित्यको विस्तार गनषमा सबैभन्र्ा पहिलो शे्रय बनारसलाई 
जान्छ । तर अहिले र धेरै पहिलेरे्खख न ैनेपाली साहित्य, भार्ा प्रबर्द्षनमा लागगपरेको ठाउँिरू भन ेर्ाजीललगं र लसष्ट्ककम िुन ्। र्ाजीललगंका 
िरेक नेपालीलाई एकता गराउने डोरी भनेकै नेपाली भार्ा िो । त्यिाँ नेपाली भार्ा भार्ा माि ैिोइन पहिचान न ैिो । त्यसैले त्यिाँ नेपाली 
साहित्य झाङ्गगन सकेको िो । भारतमा राष्ट्रिय भार्ाको रूपमा अनघ बहिरिेको नेपाली भार्ा एक सम्पकष  भार्ाको रूपमा भविरयमा खडा 
िुनेछ। 

नेपाली साहित्य भन्नासाथ िामीले सष्ट्म्झने आर्रणीय व्यष्ट्कतत्ि िुन ्लक्ष्मीप्रसार् रे्िकोटा । उनीले रलसयाको भ्रमण गरर नेपाली साहित्यलाई 
अन्तरराषष्ट्रियकारण गरेका गथए । रलसयामा नेपाली भार्ा र साहित्यको चचाष थाल्र्ा १३५ िर्षअनघ सन ्१८७५ मा नेपालको यािा गने रलसयन 
प्राच्यविद् इभान लमनायेभको नाम ललनुपने िुन्छ। रलसया मै कमषभूलम बनाएर बसेका कृरणप्रकाश शे्ररठले नेपाली साहित्यलाई 
अन्तरराषष्ट्रियकारण गनष ठूलो योगर्ान हर्एका छन।् सायर् नपेाल बाहिर (भारत बािेक) बसेर जगर्म्बा प्राप्त गने उनन माि िुन ् । 
कृरणप्रकाश शे्ररठका अनसुार रलसयाली ल्युर्लमला आगानननाको नाम नेपाली साहित्यको अध्ययन, अनुसन्धान र अनिुार्का के्षिमा उच्च छ । 
आधुननक नेपाली काव्यमा माननस, समाज र धमष विर्यमा विद्यािाररगध गरेकी ल्युर्लमला मिाकवि रे्िकोटाको जीिनीकार पनन िुन ्। सन ्
१९९० भन्र्ा अगाडड नेपाली साहित्य र भार्ाको विकास भन्नु अमेररका – नेपाल एसोलसएसन िो । सन ् १९९१ मा िालसङ्टन डीसीमा 
अन्तरराषष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको स्थापना भएपनछ नै नेपाली भार्ासाहित्यका के्षिमा त्यता पनन संगहठतरुपमा काम िुन थालेको िो । 
बेलायतमा नेपाली भार्ा-साहित्यको सन्र्भष उठाउँर्ा सन ्१९६० नतर पुग्नुपने िुन्छ। त्यिाँ त्यनतखेर ‘यनत’ पत्रिकाको प्रकाशन प्रारम्भ भएको 
गथयो ।  

त्यसबािेक नेपाल बाहिर िङकङ र लसङ्गापुरको पनन नेपाली भार्ाको उत्थानमा ठुलो योगर्ान छ । १९४९ बाट लसङ्गापुरमा प्रकाशन प्रारम्भ 
भएको गथयो पत्रिका “पिषते” । बैरे्लशक रोजगार र अध्ययनको कारणले झन्ड ै३५ लाख नेपाली नेपाल बाहिर भएकोले िोला केहि र्शकरे्खख 
नेपाल बाहिर नेपाली भार्ासाहित्य धेरै न ैफस्टाएको छ । आज चीन, अमेररका, कयानडा, अरिेललया, जापान, फ्रान्स, म्यान्मार, इन्डोनेलसया, 
रलसया, मलेलसया, भुटान, थाइल्याण्ड, अरब रे्शिरू खासगरी संयुकत अरब इलमरेट्स, कतार, इजरायल रे्शिरू धेरै क्रियाशील भएकाछन ्भन े
ताइिान पनन संगसगै छ । िरेक रे्शमा स्थानीय साहिष्ट्त्यक संस्था क्रियाशील छनभने अन्तरराषष्ट्रिय विश्ि नेपाली साहित्य मिासंघ र 
अन्तरराषष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज न ैयसमा मुख्य लागग परेका संस्था िुन । नयनीिरूको संजालको पनन व्यापक विस्तार भै राखेको छ ।  

िामीलाई लागेको कुरा के भने अहिलेसम्म यो नेपाली भार्ा साहित्य नेपालीमाझ माि रह्यो, अब गैर नेपालीमाझ पुर् याउन, सबलेै साझा 
प्रयास गरौँ । 

अन्तमा कालजयी गीत: 

बनेको छ पिराले यो छाती मेरो 
बगेको छ छिरा रगतमा मेरो  
पखेरुमा जन्म,े टाकुरामा खेल्न े

म झकुरै् न झकुन ेनेपाल को छोरो  

 

 

हो जोडकेो छ जीवन हाम्रो नेपाली भाषा र साहहत्यले ! 

*** 
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लेख / निबन्ध  

गजल र यसका सोह्र श्रगृार 

विपुल ससजापति 

बुटिल, नेपाल  

गजलको जन्म आज भन्दा अन्दाजी एक िजार बर्ष भन्दा पतन पहिले इरानमा भएको मातनन्छ । इरानको फारसी भार्ामा यसलाई पहियो र 
लेखियो । फारसी सायरिरू आफ्नो िािमुिको जोिो गनष त्यसबलेाका शासकको झठुो िाररफ गनषका लागग पहिन ेकससदा बाट न ैगजलको 
सुरूिाि भएको मान्यिा छ । त्रबलासी शासकिरू सुरा र सुन्दरीका त्रबच आङ्िनो बारेमा भतनएका झठुा िाररफ सुनेर दङ्ग पदषथ े। िाररफका 
साथसाथै सुन्दर स्िीको र सुराको बारेमा गररएको िणषननले शासकिरू िुसी िुन ेिुुँदा कससदामा रक्सी र स्िीकै माि बिान र बयान गररन््यो 
। आजको समयमा जस्िो गजलमा त्रबसभन्न त्रबर्यिरू समेहटएका गथएनन ्त्यसैले गजलको मिलब न ैस्िीको बणषन िुनगयो र जति पतन 
बिरका शास्ि बन ेसब ैफारसीमा नै बने ।   

गजल, नामैले रसीलो, गम्म्कलो र मीठो शब्द छ । अन्य कवििा त्रबधा भन्दा यो असलकति फरक त्रबधा िो ककनभन ेयो केिी सामान्य 
तनयममा बाुँगधएर लेखिन्छ । उसो ि गजल आफैमा एक र्ोडशी बराबर छे । रहदफ, काकफया, लय, ििल्लसु, मीटर भाि आहद गजलका कोमल 
र आकर्षक अङ्गिरू िुन ्िा पतन यसलाई एक नियुििी झैं ससगंानषको लागग लगाईहदने गिनािरू बारे जानेका, बुझकेा र गुरु िथा अग्रजिरूको 
मधुिाणीबाट ग्रिण गरेका केिी कुरािरू प्रस्िुि गरररिेको छु । 

गजलका सोह्र श्रगृार तनम्न िुन ्: 

१. भाषााः गजलमा भार्ाको अत्यगधक मित्ि िुन्छ त्यसैले यसमा पररस्कृि भार्ा प्रयोग गररन्छ । फारसी शायरिरूले गजल िथा सरेिरूमा 
सरल शब्दको प्रयोग गनुष पने कुरा उल्लेि गरेका छन ्। सरल शव्द प्रयोग गररएका गजलिरू सरल िथा सबलैाई बुझ्न सम्जलो िुन्छ । 
प्रत्येक गजलमा प्रयोग गररने भार्ा उत्िम, सरल र भाि सम्प्रेर्ण गनष सक्षम िुनु पदषछ जसले रचनामा लय प्रिाि, गिी, कोमलिा र मीठास 
उत्पन्न गदषछ र यसको प्रभाि अन्िरमन सम्म पदषछ । 

राम्रा, मीठास युक्ि र ठेट अथष हदने र सेरमा व्यक्ि गनष िोम्जएको भािलाई दरुुस्ि उजागर गररहदने शब्दको प्रयोग गनुष अति राम्रो मातनन्छ 
। उपमा र अलंकारको उपम्स्थति ज्यादा भएमा सेर बझु्न कहठन िुन्छ र त्यस्िो सेरलाई कमसल मातनन्छ । त्यसैले गजलमा प्रयोग िुन े
भार्ाको प्रिीकात्मकिा, संकेिात्मकिा र संक्षक्षप्ििालाई ध्यान हदन ुजरुरी देखिन्छ । 

सेरमा प्रयोग िुन ेशब्द चयनमा गजलकारिरू सचेि िुन ुजरुरी छ । नेपाली भार्ामा ह्रस्ि र दीघष माि उल्टो भएको िण्डमा भाि त्रबग्रन्छ । 
सेरमा प्रयुक्ि शब्दले सेरको समठास कतिको बनाएको छ, त्यो गजलकारमा भर पन ेकुरा िो । सेरमा लामो शब्द या िाक्यको प्रयोग गनुषको 
साटो एक शब्दले अथाषउन सके त्यसलाई अव्िल सेर मातनन्छ । यस्िा शब्द प्रचलनमा भए पतन अथिा नभए पतन प्रयोगमा ल्याउदा केिी 
िातन छैन, उल्टो सेरको िौल राम्रो िुन्छ र शब्द पुनः प्रचलनमा आउुँछ । 

व्यक्ि गनष िोम्जएको भािलाई सिी िररकाले प्रस्िुि गनष सक्ने भार्ा या शब्दको प्रयोग गजलको पहिलो श्रृंगार िो । सरलिासुँग 
सशल्पसौन्दयष झल्काउुँ दै गहिरो भाि छाड्न सफल भएमा माि सेरको अम्स्ित्ि हदगो रिन्छ । 

भेलाभए स्िाथीिरू तनमुिाको सत्यानाश 

जयिाुँ छैन संिेदना त्यिी राजधानी भयो    -भम्क्ि प्रसाद पौड्याल 

२. प्रस्तुनत: िरेक सेरलाई कसरी लेखिएको छ यो धेरै नै मित्िपूणष कुरा िो । दईु पंम्त्िको सेरमा भगे कुरा समेहटएको िुन्छ । पिने त्रबम्त्िकै 
मनमा चस्स लागेर गंम्म्भर असर उत्पन्न गनष सक्ने सेरिरू हदगो रिन्छन ्। भतनन्छ, जब सम्म चोट िाईदैन िब सम्म असर मिससु िुुँदैन 
र गजल लेख्नु शोिको विर्य माि िैन, गजलकार बनेर एउटा कुरा व्यक्ि गनुष र त्यसै कुरालाई चोट िाएको हृदयले प्रस्िुि गदाष प्रस्िुतिमा 
फरक पछष नै। अथाषि ्व्यथालाई सभि सम्म मिसुस नगरी र हदलमा नसलई व्यक्ि गररएको भाि सििी िुन्छ । 

साथीले गचट्ठीमा लेख्यो मुस्कान मीठो िेरो 
यार त्यो िम्स्बर म गाउुँमा िुुँदाको िोला    - हदनेश ज्ञिाली 

३. बबलक्षणतााः जीिनका प्राप्ि अनुभि र ज्ञानलाई आकर्षक र चमत्कारपूणष रुपमा निीन, आकर्षक र अद्भिु रुपमा गजलमा पसे गररन े
कलालाई गजलकारका त्रबलक्षणिाका रुपमा सलईएके छ । सेरिरूलाई कौिूिलिापूणष बनाएर अज्ञाि िथा रिस्यात्मक कुरािरूलाई बोध गराउन े
कला त्रबलक्षणिा सभि पदषछन ्। गजलकारको कल्पना शम्क्िको पररचय समेि यसले हदन्छ । यो गजल या सेरको अको गिना िो । कविले 
साधारण कुरालाई पतन त्रबलक्षण िररकाले प्रस्िुि गदषछन ्र पररकल्पनालाई साकार रुप हदन्छन ्। 

िैद्यले भन्थ ेघाउमा फूल वपसेर लाउन ू

िुन्न्यो तनको काुँडाले घाउ ससएको नभए -सरोज अनुराग 



Global Federation for Nepalese Literature                      Mulbato E-Journal Online                          Volume: 1                           Issue: 3                                  Number: 3                        September  2013 

विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ          मूलबाटो अनलाईन ई-पत्रिका        बर्ष: १           अंक: ३         संस्करण: ३           सेप्टेम्बर २०१३ 
2 

 

४. व्यथा: गजललाई गचत्कार करुणा, व्यथा, दःुि आदीका काव्य पतन भतनन्छ । गजलका सेरिर तयनै संचारी भािले लछप्प सभजकेा िुन्छन ्। 
सेरमा गजलकारले कतिको व्यथा या करुणा भनष सकेको छ ? यो न ैगजलको अको गिना िो । गजलकारले आफैले भोगेको या अनभुिू गरेको 
व्यथा र चोटको दिुाईलाई शव्दमा उिादाष गजल करुण रसमा लछप्प सभज्न जान्छ, शव्दशव्दमा आत्मा तनचोररएको िुन्छ, अन्िरआत्माको 
पुकार िुन्छ र सबभैन्दा ठूलो कुरा रचनामा इमानदाररिा र सत्य िुन्छ । यिाुँ उल्लेखिि पञ्चित्िले िरेक हृदयलाई अिश्य द्रविि गछष नै । 

यसरी लेिकका रचनाका सार पाठकमा पतन उम्त्िकै प्रभािकारी िङ्गले पुगेर आिः भन्दै दिु मिसुस गरोस,् यिी न ैगजलको अको गिना 
िो।  

बच्चा रोएको िेछे स्िन सकेुकी आमा 
चौलानी पानी पतन फाट्छ घररघरर -पंम्क्िकार 

५ चित्रकारीता: व्यक्ि भािले पाठक या श्रोिाका मनमा दशाषईएको म्स्थतिको िुबिू गचि कोनष सक्न ुगजलको अको श्रगृार िो । प्रेमका नारी 
लज्जा, बिुलट्ठीपन, क्रोध, व्यथा आहद अनुभुिीलाई अरूले समेि अनभुूि गनषसक्न ेअनुभि िुन ेगरेर सेरमा भनुष अको गिना िो ।  

 

बेिबर िुुँदै हठक्क छ त्यिा तिमीलाई 

उिा पलपल मेरो इमान जाुँगचदै छ -नारायण गाउुँ ले 

६. शिष्टतााः मुगल संस्कार, िौरिररका, िसमज, अदब आहदका प्रभाि सुरू देखिनै गजलमा परेको देखिन्छ । कससदा पतन साशकको सानमा 
पहिन््यो र पिदा पतन अदि र िसमजका साथ आदर सन्मान गदै पढ्न ुपदष्यो भने हिन्दसु्िानमा पतन यसको त्रबकास सोिी अनुसार न ै
िुनगयो । यसमा प्रयुक्ि िुन ेभार्ा िथा शव्दिरू उच्च आदरागथष र कोमल िुन्थ े र सिुलाई सम्बोधन गररदा समेि आदरागथष र कोमल 
शव्दिरू नै प्रयोग गररन््यो । ससधा आके्षप, लांक्षना र गाली बेइज्जिी गररुँदैन गथयो । 

गजल उदुषबाट त्रबकससि भएको िुुँदा गजल िथा सेरिरू मुलायम र आदरयुक्ि िुने गदषछन ् । सेरमा ससधा आके्षप लगाउनु सोभतनय कुरा 
िोइन, गजल भनेकै शिुलाई पतन समठास पूिषक मानसम्मान गरेर सम्बोधन गररने काव्य िो, त्यसैले ठाडो र तिछरो शब्दको प्रयोगले गजलको 
समठास मदषछ । िजुर, तनगाि जस्िा उच्च आदरागथष शब्दिरूले सेरलाई आदरयुक्ि, कोमल, समठासपूणष र रससलो बनाएको छ । यस्िा 
शब्दिरूको अगधकिम प्रयोग भएमा सेर समठा, कोमल र आदरयुक्ि िुन्छन ्। उदुष गजलको िकमा कुरा गने िो भने यी ित्ि अति िान्छनीय 
मातनन्छ र यो पतन गजलको आभुर्ण नै िो । 

च्यािेर प्रेम पि मेरो िजुरले क्या तनसाफ भो ! 
इज्जि जति तनगाि भो त्यति अक्षर किाुँ गथए ?  -पंम्क्िकार  

७. िब्द र अथथको सन्तुलि र उत्कण्ठा: सेरमा शब्दको सिी चयन गरेर पहिलो पंम्त्िले न ैपाठकको हृदयमा एक उत्कण्ठा एउटा उत्सुकिा 
जन्माइहदनु पछष , हृदयमा एउटा िुकिुकी लेराउुँन सक्न ुपछष र अको िरफमा के भतनएको छ या उत्पन्न उत्सकुिा या िुकिुककलाई कसरी 
सम्बोगधि ्या समादान गररएको छ भनेर जान्नको लागग चाुँड ैपिौं भन्ने लालसा उत्पन्न गराउुँन ेिुनु पदषछ ।  

यसरी पहिलो पंम्त्िले उव्जाएको उत्कण्ठालाई दोस्रो पंम्त्िका सन्िुसलि शव्दले अथष प्रष्ट िुनेगरर गररने समाधन गजलको अको श्रगृार िो ।   

मलामी िो अस्ि ुमेरो ठूलै तनम्स्कनेछ  

मायाल ुछ मुटु सभि डढ्न गाह्रो िोला   -पंम्क्िकार  

८. भावको गहिराइ: थोरै शब्द िचेर गहिरो भाि हदन सक्नु गजलको अको श्रङृ्गार िो । सरल रुपमा पढ्दा सामान्य अथष हदने यस्िा सेरका 
भािको गहिराइ भने नाप्न नसककने िुन्छ । िलको सेरलाई न ै िेरौं । िेदाष सामान्य अथष लागे पतन यसको भािको गहिराइ अनन्ि छ । 
मातनसको एक ससङ्गो चररि प्रस्िुि गररएको छ यस सेरमा। भािािेर्मा जब केिी कायष गररन्छ भन े त्यसको नतिजा उपलम्व्ध शुन्य न ै
िुन्छ। 

जब ििरे मत्थर िुन्छ 

बाटोमा नयाुँ पत्थर िुन्छ    - दीपक िड्का 

९. उखाि टुक्काको प्रयोग: नेपाली गजलमा समाजमा प्रचसलि उिान टुक्कािरूको अत्यगधक प्रयोग भएको पाइुँदैन िर यसको व्यबम्स्थि 
प्रयोगले गजल या सेरलाई उच्च सौन्दयष हदन्छ । यस्ि ैगजलमा त्रबम्ब, प्रतिक िथा व्यंगलाई सरल िंगबाट प्रयोग गनष सककन्छ िर तयनका 
प्रयोगले गजल म्क्लष्ट भन ेिुनुिुुँदैन ।  

रमाउुँ छु म जयिाुँनेर, भुलेर यो जाली ससंार, 

त्यै ठाउुँलाई गफाडीको चोक, भन्छ मेरो साथी ।  -सातनध्य म्याग्दी 

१०. िेपालीकरण: गजलमा यथासक्य ठेट नेपाली शब्दिरू राख्नु उगचि िुन्छ । लेिकले सेरमा व्यक्ि गनष िोम्जएको भािलाई िुबिु पाठक 
सम्म संप्रेर्ण गनषको लागग प्रचलनमा नभएका शव्दिरूलाई पतन प्रयोगमा ल्याएमा कुनै आपम्त्ि छैन । त्यस्िा शव्दिरू पुनः प्रयोगमा आउुँदा 
शव्द जागिृ भएर प्रचलनमा आउुँछ र अन्य लेिकिरूले पतन प्रयोग गन े माध्यम पाउुँछन ् भने लेिकको अन्िरमनको भाि पाठकले 
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सिप्रतिशि बुझ्न सक्दछन ्। गजललाई यसरी नेपालीकरण गदाष प्रयोग गररने भार्ा उत्िम, सरल र भाि संप्रेर्ण गनष सक्षम िुनु पदषछ जसले 
रचनामा प्रिाि (लय), कोमलिा र मीठास उत्पन्न गदषछ र यस्को प्रभाि अन्िरमन सम्म पदषछ । अनौंठो िर मीठासयुक्ि शब्दको प्रयोग 
जसले सेरमा व्यक्ि गनष िोम्जएको दरुुस्ि भाि प्रदान गनुष अति राम्रो मातनन्छ । 

आखिरीमा ऊ आएमा छोपो मेरो खझककहदनु (छोपो = लासको मुि छोप्ने कपडा) 

उस्को रुप आुँिा भरी भनुष जस्िो िोर् किाुँ   -पंम्क्िकार  

११. तत्वज्ञाि र जीवि दृष्ष्ट: गजलका सेरिरूले ित्ि ज्ञान हददैं गजलकारका जगि र जीिन सम्बन्धी दृम्ष्ट उजागर गनुष पतन गजलको एक 
गिना िो । िरेक साहित्य समाजलाई सहि हदशािफष  उन्मिु गराउने साधन भएकोले जगि र जीिनलाई यथाथष रुपमा अथ्र्याउुँनु र सत्यको 
पहिचान गराउुँन ेिाम्त्िक बचन पतन गजलको एक गिना िो । गजलका सेरिरूले समाजका त्रबसभन्न कुरािरूलाई प्रतित्रबम्म्बि गने भएकोले 
लेिकले समाजका त्रबकृिीिरूलाई पाठक समक्ष छलषङ्ग दशाषइहदएर मागष प्रशस्िी गन ेकायष गनष सक्नपुदषछ ।    

अरू ि ैके गछषन ्चारधामको जलले  

म आुँगनमा आमाको पाउ पिाल्छु   -पंम्क्िकार  

१२. आके्षप र दोषारोपण रहित: सरेमा ससधा आके्षप लगाउन ुसोभतनय कुरा िोइन, गजल भनेकै शिुलाई पतन समठास पूिषक मान सम्मान गरेर 
आदरागथष र कोमल शव्दिरू प्रयोग गरेर सम्बोधन गररने काव्य िो, त्यसैले ठाडो र तिछरो शब्दको प्रयोग गरेर ससधा आके्षप. लाछंना र गाली 
बेइज्जिी गदाष गजलको समठास मदषछ ।  

बिुिै िुसी पो देख्दछु आज िजुरलाई 

बज्रन्छ कक ि काल गै दशु्मनको सशरमा  -पंम्क्िकार  

मागथको सेरमा कसैको ररसलाई श्लील िररकाले व्यङ्ग गररएको छ र त्यसको नतिजाबाट कसैको ज्यान समेि गमाउन सक्छ, िसथष िोससयार 
िुन पतन भतनएको छ । आफ्नाको त्रबगार िुन ुभन्दा दशु्मनको त्रबगार िोस ्भनेर सचेि गराईएको छ । यस सेरमा प्रयुक्ि िजुर उच्चआदरागथष 
शव्दिरूले सेरलाई आदरयुक्ि, कोमल, समठासपूणष र रससलो बनाउुँ एको छ । उदुष गजलमा यी ित्ि अति आिश्यक मातनन्छ र गजलको 
आभुर्णको रुपमा सलईन्छ ।  

१३. शलङ्गभेद, सुफिवाद र रिस्यवाद: फारसी भार्मा सलङ्गभेद निुन ेभएका कारण फारसी भार्ामा लेखिएका गजलिरू पढ्दा गजलले स्िी 
पुरुर् दिुैलाई एकसाथ बुझाउन ेगरेको पाईन्छ र पाठकको सलड्डानुसार न ैअथष लाग्न जान्छ, अथाषि,् स्िीले पिे पुरुर् िफष  लक्षक्षि गररएर 
लेखिएको भान िुन्छ भन ेपुरुर्ले पिे स्िी िफष  लक्षक्षि गररएर लेखिएको भान िुन्छ । यस प्रकारका गजलिरूमा यसैले गजलमा तिमी, ऊ, 

उसको को प्रयोग ज्यादा गररन्छ । गजलमा यस प्रकारको प्रयोग िास्ििमा नै अनौंठो र सुन्दर प्रतिि िुन्छ । 

धमषग्रन्थ त्रबहिन सुकफसन्ििरू संसारलाई अम्स्िकार गदै एकेश्िरिादलाई मानकेो देखिन्छ । ईश्िर, अल्लािलाई समान रुपमा प्रेम गदै 
एकान्िमा गररन ेमौनप्राथषना नै रिस्यिादमा पररििषन भयो । पतछ गएर गीिा, कुरान, त्रिवपटक, बाइबल सबैका सार बुझकेा सुकफिरूले तनगुषण 
तनराकारको अचषना गनष थाले ।  सुकफिरू मानििा र रिस्यका कुरा गदषथे र जगि नै प्रेममय ठान्दै प्रेमलाई न ैसारित्िका रुपमा ग्रिणगरेका 
छन ्। यसैको असर गजलमा पतन देखियो र रिस्यात्मक सेरिरू पतन लेखियो ।  

सुकफ सन्ििरूको प्रभाि पश्चाि गजलमा अत्यधीक प्रयोग भएको सुरा र सुन्दरीलाई अध्याम्त्मक रंगमा घोलेर रम्क्सलाई समपषण र 
सुन्दरीलाई प्रेमको पविि िानीका अथषमा स्िीकाररन थासलयो भने नसालाई इस्िर प्रति आस्था र समपषणको उच्चिम माप मातनन थासलयो । 
यसरी गजलमा व्याख्या गररएको लौककक प्रेमलाई सुकफ प्रभािी गजलकारिरूले अलौककक, अध्यात्मीक प्रमे भन्दै संगीिलाई इश्िर िसुी पान े
माध्यममा मानेर गाइन थासलयो ।  

सुकफिादको प्रभािमा गजलमा कसैलाई पतन िोकेर या ककटान गरेर ससधा आके्षप लगाइनु राम्रो िोइन भन्ने स्िीकार गररयो । प्रकृिी र 
चराचर प्रेम, मानििा, भाईचारा, आपसमा प्रेम सद्भाि र जीिनका कणकणलाई सूक्ष्मरुपमा तनयालेर व्याख्या गदै गजलमा पम्स्कन ुसुकफिादकै 
असर िो। 

यो नजर गथर गथयो कोठीमा  

बाि कोिनूरको चसल रा’्यो   -पंम्क्िकार  

मागथको सेरमा कुनै शब्दले कुनै सलङग छुट्याउुँ दैन । ससषति ष अथषमा कुन ैयुििीको कोठीलाई कोिनूरसुँग िुलना गररएको छ िर सकुफिाद र 
रिस्यिादको छायाुँ पतन यसमा परेको छ । यिाुँ कोठीलाई भौतिक िस्िु या मम्न्दरको रुपमा सलईएको छ भन ेकोिनूरलाई इश्िरको प्रतिकको 
रुपमा सलईएको छ । मम्न्दरको ईश्िरलाई िेदै उसकैो महिमाको बिान भइरिेको भन्ने अथष सेरले हदएको छ ।  

१४. लय: गजल एक गेयात्मक विधा भएकोले लय अत्यािश्यक छ । लय त्रबनाको गजलको ि कल्पना पतन गनष सककदैन । मुसायरमा गजल 
िाचन गदाष िाल बाजा िोलक मादल, िबला, मदंृग आहद र सुर बाजा, िारमोतनयम, बाुँसुरी आहद प्रयोग नगररने िुुँदा गजल छन्द या बिरमा 
िालेर िाचन गररन्छ । यहद गजल छन्द या बिरमा नभएमा आफ्नै िरन्नुममा िालेर पतन पहिन ेगररन्छ र िरन्नुममा नपहिन ेगजल या 
भनौं त्रबना लय िाचन गन ेशैलीलाई ििफुल लफ्ज भतनन्छ । 
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गजल कससदाबाट त्रबकससि भएकोले र समूिमा सुनाईन ेभएकोले पतन सुनाउुँ दा यति या त्रबश्राम समलाएर लयबद्ध रुपमा सुनाइन ेिुुँदा लयलाई 
प्राथसमकिा हदईएको                                                                                                                                                   
पाईन्छ । गजल िाचन गरेर श्रोिालाई सुनाईन ेया गाइन ेभएको िुुँदा लयको आिश्यकिा पदषछ । लयलाई सिज बनाउुँन ििर र छन्दको 
तनमाषण भए जसले लय श्रजृना िुने एक सूि हदयो । यहद ििर या छन्दको ज्ञान छैन भन ेपतन आफ्न ैधनु या िरन्नुममा गजल लेिेर 
गजलकारले सुनाउुँन सक्न ुपदषछ । लय त्रबहिन गजल गजल मातनदैन । 

मुगलकालमा मसुायरा (गजल िाचन कायषक्रम) बिादरु शाि जफरको पालामा आएर झन मौलायो । बिादरु शाि जफर आफै पतन गजलका 
सौककन र सायर गथए र उनले समय समयमा मसुायर चलाउुँ दथ े। उनको दरबारमा िुन ेमुसायरा साुँझको नमाज पतछ सुरू भएर त्रबिानको 
आजान (त्रबिानको नमाज पिने सङकेि, घोर्णा) सुन ेपतछ सककन््यो । यस्िा मुसायरामा सायरले सेरका पहिलो िरफ आफ्न ैिरन्नुम (लय) 
मा या बिरमा चार पाुँच पटक दोिर् याउुँ दा पतन श्रोिा उत्सुक भएर सुन्न बस्दथ ेर तिनीिरूको म्जज्ञासा जब मिलाए सातन ले शान्ि पादष्यो 
िब िाि िाि र सुभान अल्लाि सुभान अल्लाि भनेर सायरको िाररफ गरेर फेरर अको सेर सुन्न िम्ल्लन िुन्थे । बिादरु शाि जफर पतछ 
यस्िा मसुायरा शिे र निाििरूको कोठीमा सुरू िुन थाल्यो । 

१५. ष्व्दअचथथ तखल्लुसाः ििल्लुसको बारेमा भन्नु पदाष म्व्दअगथष भाि हदने ििल्लुस अति उत्िम मातनन्छ । पाठकले सेर पढ्दा ििल्लुस 
प्रयोग भएको मेसो पाएन भन ेमाि उक्ि प्रयोगलाई सफल मान्नु पदषछ । 

जिा िेरुुँ  अुँध्यारै छ 

िोजूुँ रवि किा तिर ? - रिी प्राञ्जल 

१६. रहदिको सिी प्रयोग: उसो ि त्रबना रदीफको पतन गजल िुन्छ जसलाई गैर–मरद्दफ गजल भतनन्छ िर यहद गजलमा रहदफ प्रयोग 
गररएको छ भने यसको सिी प्रयोग िुनुपदषछ । रहदफको गौण शम्क्ि के िो भने यसले समसरामा काकफयासंग समलेर सेरलाई पूणषिा र अथष 
दिु ै हदन्छ र सेरका भािसंगै रहदफ पतन समलेर अथष िुलाउुँछ । रहदफलाई समसराबाट अलग थलग झणु्डाएर माि राख्न समल्दैन । रहदफ 
समसरामा समससएर अथष प्रदानगने िुनैपछष । 

गजलका िरेक सेरमा दोिररन ेरहदफ कुन ैअलंकारको लागग माि िैन यसले सेरमा समससएर अथष हदन सक्नु पदषछ । कतिपय गजलकारले 
यसलाई िाली नमनुा माि बनाएर झणु्डाउने गदषछन,् त्यो गलि िो । रहदफ सेरसंग यसरी समससनु पदषछ कक त्यो सेरकै एउटा अङ्ग पतन 
बनोस ्र अथष पतन देओस ्। 

समसरामा पूणषि ्अलगथलग र अथषत्रबहिन अिस्थामा रहदफ बसेको छ या प्रयुक्ि छ भन ेयो रहदफ दोर् ले गजल न ैबन्दैन । रहदफलाई 
समसराबाट अलग थलग झणु्डाएर माि राख्न समल्दैन। रहदफ समसरामा समससएर अथष प्रदानगन े िुनैपछष। अन्यथा यसलाई गजल भन्न 
समल्दैन। 

िास्ििमै गजल एक त्रबसशष्ठ विधा भएकोले यसलाई लेख्न र बझु्न पतन उन्नि मम्स्िष्कको आिश्यकिा पदषछ । सेरिरूमा लकेुका भािको 
गिनिा, गजलको ममष र सेरको सभिी आशय बझु्नेिरूको माझ माि गजल या सेर भन्न र सुन्न राम्रो िुन्छ । सििी िाि िाि भन्दा गम्भीर 
रुपमा सेरको आशयलाई बुझरे िाि गने माझ सेर भतननु पदषछ । सेरको आशय बुझ्नु सबैको िशको कुरा िैन भन्न ेबुझाई छ पंम्क्िकारको, 
ककन भने सेरमा समाहिि गंम्भीर भाि बुझ्न यसै ककससमको आशम्क्ि िुन ैपदषछ । 

सेरबाट तनस्कन ेअनौठा, सत्य भािले गदाष श्रोिाले अिो क्या सत्य बचन भन्यो िाि भन्ने िाक्य तनकाल्दछ । गजलकारको पाररिोर्ीक त्यिी 
नै िो । 

यो लेि अनुभिको आधारमा लेिकेो छु र मेरो बुझाइमा सत्य लागेका कुरा उल्लेि गरेको छु । मागथ उम्ल्लखिि कुरािरू अझ ैपतन पूणष भने 
छैन, 

समृ्ष्ट अपूणष दृम्ष्ट अपूणष 
ठाकुरको दया बमृ्ष्ट अपूणष  
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इच्छुक’का कववतामा साहित्यििाथ  
तननु चापागाईं 

काठमाडौं, नेपाल   

कृष्णसेन ‘इच्छुक’नेपालको समाजिादी यथाथषिादी कवििाधाराका एकजना अजम्बरी कवि िुन ् । 
समाजिाद एिम ्साम्यिादप्रतिको आफ्नो अविचल तनष्ठालाई उनले आफ्ना कवििामा प्रस्ट र कलात्मक 
रूपमा मुिररि गरेका छन ् । िगषबैरीिरूले जतिसुकै दमन र नरसंिारको िाण्डि नतृ्य चलाए िापतन 
आफ्नो आस्थाको अजम्बरी सपना कहिल्यै नमन ेउद्घोर् आफ्ना कवििामा उनले गरेका छन ्। उनी भन्दछन ्: 

सोझ ैकू्रर गोलीले उडाऊ 

या िुिुषर ्म्जउुँ दै आगोमा जलाऊ 

काटेर टुक्रा टुक्रा पार 

या िाछेर मासकुो अम्बार लगाऊ 

शुष्क िाडिरूको पिाड ठड्याऊ 

या रक्िको नदी बगाऊ 

नयाुँ प्रभािका उज्याला प्रकाशिरूलाई  

बेपत्िा पारेर जतिसुकै लुकाऊ 

नरसंिारको िाण्डि-नतृ्य नाच 

या िीभत्स मुत्य-ुउत्सि मनाऊ 

किै मन्द सास पतन िफुान बन्ला 
मुटुका धड्कनिरूलाई धुलीसाि ्िलु्याऊ 

िर पतन मदैन कहिल्यै िाम्रो आस्थाको अजम्बरी सपना ।         ‘अजम्बरी सपना’, इच्छुक रचनािली, भाग २, प.ृ १४१  

 

समाजिादप्रतिको आफ्नो यस्िो अटल आस्थालाई इच्छुकले अन्यि पतन व्यक्ि गरेका छन ् । सिषिारा िगषका मिान ् नेिा लेतननले 
समाजिादको माध्यमबाट साम्यिादको प्रिेशद्िारका रूपमा स्थावपि गरेको पहिलो समाजिादी मलुुकलाई समाजिादी गचन्िनबाट पथभ्रष्ट 
पारेर मुलुक समेिलाई वििम्ण्डि गने कगथि समाजिादीिरूलाई ललकादै कवि इच्छुकले आफ्नो मनबाट कहिल्यै कसैले समाजिादको अिण्ड 
ज्योतिलाई तनभाउन नसक्न ेउद्घोर् िरो रूपमा गरेका छन ्। यस सन्दभषमा उनको भनाइ छ: 

मलाई पाररजािको आक्रोशजस्ि ै

चको उद्घोर् गनष मन लाग्छ  

ए ! लालध्िजा च्यात्न े

लाल बादशाििरू ! 
बसलषनको पिाषल िालेजस्िै तिमीले  

लेतननको सासलकलाई के्रनले िाले पतन 

मेरो मनसभि उम्रेको आस्थाको सासलकलाई 

िाल्न कहिल्यै सक्ने छैनौ 
िजारौं जीि र िारिरूको लामो लडाइुँमा  

एउटा लडाइुँ परास्ि गरेर 

अम्न्िम जीिको भ्रममा 
त्यो मिान ्राष्रलाई 

िजारौं भागमा वििम्ण्डि गरे पतन 

समाजिादको अिण्ड ज्योतिलाई 

नकष कुण्डको चीसो पानी छम्केर 

मेरो मनसभि तनभाउन कहिल्यै सक्ने छैनौ ।                   ‘बन्दी र चन्द्रागगरर’, इच्छुक रचनािली भाग १, प.ृ २९-३० 

साम्यिादप्रतिको आफ्नो यस्िो अगाध विश्िास उनका अन्य कवििािरूमा पतन भेट्टाउन सककन्छ । मानिद्िारा मानिमागथ गररने शोर्ण-
उत्पीडनबाट मुक्ि भएर िास्िविक मानि बन्ने र साुँचो अथषमा जीिन बाुँच्ने अिस्था साम्यिादमा माि आउुँछ र साम्यिाद स्थापनाका लागग 
गररने यािा कहिल्यै रोककन ेछैन भन्ने दृि अठोट उनले यस ककससमका कवििामा गरेका छन ्। उनी भन्दछन:् 

लामो अुँध्यारो रािपतछ 

झलमलाउने उज्यालो प्रभाि जस्ि ै

आजको कालो अुँध्यारो राि गचरेर 
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िाम्रो आस्थाको साम्यिाद 

एक न एक हदन जरूर झलु्कनछे 

िाम्रो तनष्ठाको बीजबाट 

एक न एक हदन जरूर 

नयाुँ जीिनको निाङ्कुर फुट्नेछ  

र एक न एक हदन जरूर 

िाम्रो सुिद र ऐश्ियषपूणष भविष्यको 
सुन्दर सयपिी फुल्नेछ 

साुँचो अथषमा जबसम्म 

मातनस मातनस बन्न सक्न ेछैन 

साुँचो अथषमा जबसम्म 

जीिन जीिन बन्न सक्ने छैन 

र, साुँचो अथषमा जबसम्म 

आजको यो कुरूप धिी  

मान िजातिको सुन्दर बस्िीमा बदसलन सक्ने छैन 

िबसम्म जारी रिनेछ 

साझा ससंार तनमाषण गन ेिाम्रो सङ्कल्पको यािा 
िबसम्म जारी रिनेछ 

साझा ससंार तनमाषण गन ेिाम्रो सङ्घर्षको यािा..             ‘बन्दी र चन्द्रागगरर’, इच्छुक रचनािली भाग १, प.ृ ५५-५६  

 

साम्यिादको साझा संसार तनमाषण गने सङ्कल्प र सङ्घर्षको यो यािा नेपालको िस्िुगि धरािलमा शाम्न्िपूणष िररकाबाट सम्भि छैन र 
त्यसका लागग शस्िसन्नद्ध िुनैपछष भन्ने विश्िासका आधारमा कवि इच्छुकले आफुलाई माओिादी विद्रोिमा समवपषि गरेका िुन ्र त्यस क्रममा 
भएका शौयष, बसलदान र अदम्य सािसको महिमागान गाएका िुन ्। िामी यस लेिमा त्यसको लेिाजोिा गनुषभन्दा पतन इच्छुकका कवििामा 
व्यक्ि भएका साहित्य सम्बन्धी विचारको तनरूपण गने प्रयासमा छौं ।  

कवि ‘इच्छुक’ले साहित्य सम्बन्धी आफ्ना विचारिरू ‘बन्दी र चन्द्रागगरर’ लगायि ‘कविसुँग’, ‘बन्दी सुगा र उन्मुम्क्िको चािना’, ‘प्रतिबन्ध’, 

‘गचतनयाुँ कवि चेङ च्िूप्रति’ र ‘म अहिले तनराश छैन’ जस्िा फुटकर कवििािरूमा प्रत्यक्ष िा परोक्ष रूपले व्यक्ि गरेका छन ्। समाजिादी 
यथाथषिादी रचनाविगधका ससद्धान्ििरूलाई अत्यन्ि सुन्दर रूपमा प्रस्िुि गने उनको प्रयास सबभन्दा बिी ‘बन्दी र चन्द्रागगरर’मा न ैभएको छ 
। लामा कवििािरूको सङ्कलन भएको कारणले पतन सम्भिि: यसमा साहित्य सम्बन्धी उनको दृम्ष्टकोण सबभन्दा बिी मूिष रूपमा आएको 
िो । जीिनको गतिशीलिा र गतिशील यथाथषको गचिणमागथ जोड, यथाथषका निीन पक्षको समथषन, तछपतछपेपनबाट मागथ उठेर गिन गचिण 
गनुषपछष भन्ने सचेििा, युगीन यथाथषप्रति जागरूकिा, क्राम्न्िप्रेम, सत्यतनष्ठा, न्यायचेिना, आशािाद, भविष्यदृम्ष्ट, सङ्घर्षशीलिाको अिलम्बन, 

नकारात्मक पक्षका बीचमा पतन सकारात्मक ित्त्िको अन्िेर्ण, साथषक सन्देशको पक्षपोर्ण, जीिनको सोद्येश्यिा र साथषकिामागथ बल, 

जीिनका नीचिा र दषु्टिाप्रति घणृा आहद आहद बुुँदािरूलाई यस कवििामा साहित्य लेिनका ससद्धान्िका रूपमा उनले प्रस्िुि गरेका छन ्। र 
कवि इच्छुकले साहित्य साधनालाई ककन आफ्नो असभरुगचको प्राथसमक विर्य बनाए भन्न ेकुरालाई प्रस्ट पान ेकाम पतन यिाुँ भएको छ । 
थप कवि इच्छुकको जीिनादशषलाई पतन यस कवििांशले प्रकट गरेको छ । आफ्नो साहित्य ससद्धान्िलाई व्याख्या गदै उनी भन्दछन:् 

मैले लेख्नछुे 

िामीले भोगेको गतिशील ििषमानलाई 

मैले लेख्नछुे  

िामीले देिेको जीिनशील यथाथषलाई  

मैले लेख्नछुे ििषमान युगको 
गिन र निीन भाि अनुभूतििरूलाई  

त्यिाुँ सच्चा जीिन िुनेछ 

त्यिाुँ सच्चा स्पन्दन िुनेछ 

प्रेम िुनेछ 

सङ्घर्ष िुनेछ 

सन्देश िुनेछ 

आशा र आकाङ्क्षािरूले भररपूणष 
सुन्दर र मदृलु सपना िुनेछ  

विपना िुनेछ ।  

वप्रय चन्द्रागगरर ! 
समयको यस मोडसम्म 
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मैले कहिल्यै चाहिन तनरुद्देश्य जीिन 

उमेरको यस कालिण्डसम्म 

मैले कहिल्यै त्रबिाइन तनम्ष्क्रय जीिन 

काुँडाको अुँगालोमा पतन 

मुस्कुराइरिने फूलिरूसभि 

मैले जीिनको सौन्दयषत्रबम्ब देिेँ 
समुद्रको छािीमागथबाट 

उहठरिने अशान्ि ज्िारभाटा देिेँ । 

मैले चािेँ सधैं आुँधी र िुरीमय जीिन 

मैले चािेँ सधैं साथषक र गररमामय जीिन 

मैले कुरूपिािरूबीच पतन सधैं  

जीिनको सुन्दरिा िोजें 
र, सधैं नीचिा र दषु्टिािरूलाई  

िरपल घणृाले वपच्च थुकें  ।  

मलाई िसन्िसुँगै आउन े

भञ्झािाि ्र उल्कापाि वप्रय लाग्छ 

किाुँ िुन्छ जीिन सपाट सुख्िा बगर जस्िो 
मलाई िेगिान ्पिाडी नदी 
र जलप्रपाि वप्रय लाग्छ ।  

म चािन्छु जीिन 

सुनछिरी जस्िै  

स्िखणषम बनोस ्

उत्कट प्रेम र उल्लासले भररपूणष बनोस ्

म सधैं सत्यको पक्षपािी बनूुँ 
मेरो जीिन न्यायको हिमायिी बनोस ्।             ‘बन्दी र चन्द्रागगरर’, इच्छुक रचनािली भाग १, प.ृ ३-५ 

 

कविको तनजी आत्मासभव्यम्क्िका रूपमा प्रकट भए िापतन यी धारणािरू कवि इच्छुकका साहित्य सम्बन्धी दृम्ष्टकोणिरू िुन ् । यसमा 
तनश्चय न ैसमाजिादी यथाथषिादका समग्र धारणािरू समािेश िुन सकेका छैनन ्र पतन त्यसका बिीभन्दा बिी आधारभूि विशेर्िािरूलाई 
कवि इच्छुकले आफ्नो लेिनका उद्देश्यका रूपमा यिाुँ प्रस्िुि गरेका छन ्।  

कवि इच्छुकले २०४६ सालदेखि साहित्य सम्बन्धी दृम्ष्टकोणिरू कुनै न कुन ै रूपमा कवििामा सामेल गने गरेका छन ् । २०४६ सालमा 
लेखिएको उनको कवििा ‘कविसुँग’ले छन्द र रसमा अलमसलन,े प्राकृतिक सौन्दयषमा िुरुक्क भएर त्यसैका बारेमा माि कमल चलाउने र 
सामाम्जक समस्या र पीडाबाट पलायन गरेर आकाश-कुसुममा रमाउने साहित्यकारिरूप्रति, विशेर्ि: कवििरूप्रति सामाम्जक सरोकारका विर्यमा 
ककन कलम चलाउुँ दैनौ भन्ने प्रश्न राख्ि ैजनमनको हृदय चुम्न, जगका ममषलाई कवििामा िाणी हदन र डुत्रबरिेको देश बचाउन कवििालाई 
साधन बनाउन आह्िान गरेको छ । कवििाको अम्न्िम अशंले भन्दछ: 

कुन छन्द र कुन रसमा तिमीले 

भन आजको कवििा लेख्छौ 
कुन प्रिीक र त्रबम्बिरूले सजाई 

शब्द शब्दमा जाद ुभछाषै ै

ककन जनमनको हृदय चमुेर 

तिम्रो कवििा िुसीले रम्न सकेन 

गला गलामा बज्न सकेन 

िािाकारमा देश डुत्रबरिेछ 

तिमी कुन उपिन चािारररिेछौं 
अन्धकारमा हदन गुम्ज्ररिेछ 

तिमी कुन स्िप्न ससुँगारररिेछौं 
लेि, कवि जगको ममष उघारी 
कति अझ ैगगन त्रबिारररिेछौं ?                   ‘कविसुँग’, इच्छुक रचनािली- भाग २, प.ृ ४६  

 

यो कवििा भारिले नेपालको शासक िगषससिको अन्िविषरोधका कारणले नाकाबन्दी गरेको अिगध पतछ लेखिएको गथयो । भारिको नाकाबन्दी 
र शासकिगषको अदरूदशी नीतिका कारणले गदाष  दैतनक रूपमा अत्यािश्यक पने सामग्रीिरूको अभािबाट जनिा अत्यन्ि पीडडि गथयो र देश 
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अन्धकारमा र िािाकारमा गथयो । िर मूल धारमा रिेका भतनन ेकवििरू भन ेजनिाको यस पीडाका बारेमा मौन गथए । यसलाई लम्क्ष्यि गदै 
कवििा भन्दछ: 

सुन्दर िसन्िमा मीठो रस घोली 
ककन कोइली ‘कुिु–कुिु’ बोसलरिेको छैन 

ककन शीिल सुगन्धी पिन मन्द– मन्द चसलरिेको छैन  

कुन शोकले राष्रभर सन्ध्यामा  

घर घर बत्िी बसलरिेको छैन 

कुन छली, बलीको प्रपञ्चमा परी  

यो नाकाबन्दी टरररिेको छैन 

ए कवि ! पीडाको मसी चोबी 
यस घडी ककन तिम्रो कलमले देशको कवििा लेखिरिेको छैन ?                   पिूषिि,् प.ृ ४५  

 

पञ्चायिको यो कालिण्ड राजिन्ि र शासक िगषले असभव्यम्क्ि स्ििन्ििाको अपिरण गरेको काल गथयो । त्यसका विरुद्ध जनचेिना 
फैलाउन ेसचेिकिरूलाई कारागारमा कोच्न ुमामलुी कुरा गथयो । फटािािरू, अकाषको श्रीसम्पम्त्ि लुट्निेरू नै भलादमी िुने पररपाटी प्रबल गथयो 
। यस्िो अपराध र दषु्कमष िुुँदािुुँदै पतन एकथरी साहित्यकारिरू कानमा िेल िालेर बसेका गथए । त्यसप्रति लम्क्ष्यि गदै कवि इच्छुक 
भन्दछन:् 

गाउुँ  पसेर माउ लघादै स्याल िाककदाउ घुसमरिेछ 

गल्ली–गल्ली रछ्यान चिादै भोटे कुकुर पुच्छर सेवपरिेछ 

सन्ि बनेर मलसाप्राले गायिी मन्ि जवपरिेछ 

शूरा बिरिरू िराइरिेछन,् ररत्िो गोठले दाम्ला रुुँ तघरिेछ 

त्रबिान डाकेर बास्न ेभाले िोर परेर थुम्न्नइरिेछ 

ए कवि ! आज कुन भाि त्रबचारी 
तिम्रो कवििा तनस्पन्द उुँ तघरिेछ ?                      पूिषिि ्, प.ृ ४६        

 

कवििाले सामाम्जक सरोकारबाट पलायन गने कवििरूलाई प्रश्न माि िोइन, व्यङ्ग्य समेि गरेको छ ।  

‘बन्दी सुगा र उन्मुम्क्िको चािना’मूलि: समकालीन यथाथषलाई प्रतित्रबम्बन गने उद्देश्यले लेखिएको कवििा िो । िर यसअतघ चचाष गररएको 
कवििामा झैँ यसमा पतन कविलाई सम्बोधन गररएको छ र नेपाली जनिाले भोग्न ुपरेको चरम र करुण ददुषशाप्रति मौन र बिेबरजस्िो 
बनेकोमा ककन यस्िो गरेको भनेर प्रश्न गररएको छ । अतघल्लो कवििामा जस्िै कवि इच्छुकले यसमा पतन सामाम्जक समस्या र सरोकारबाट 
साहित्यकार उदासीन िुन ु िुुँदैन, समाजले सामना गनुषपरेका समस्यालाई समाधान गनष आफ्नो साहित्यबाट साहित्यकार प्रयत्नशील िुनुपदषछ 
भन्ने भाि हदन िोजकेा छन ्। २०४६ सालको जनआन्दोलनपतछ पञ्चायिी व्यिस्थाको अन्ि भयो र संसदीय व्यिस्थाको स्थापना भयो । 
जनआकाङ्क्षाका विपरीि राजिन्ि र शासक िगषकै हििमा कायषिरू भए । दाङ्, बुति षिाङ्, सुनिल जस्िा धेरै ठाउुँ िरूमा मातनसिरूको ित्या 
गररयो । िगष-बन्धुिरूको ित्या गनेिरूससि समिेरी गाुँठो कसेर कतिपय मातनसिरू राजवर्ष भोजिरूमा सामेल िुन थाले । सहिदिरूले िालेका 
सासलकिरूलाई सम्मान गने पररपाटी चल्यो । िर िर्ौ िर्षदेखि उन्मुम्क्िको चािना गने नेपाली जनिाले भने उन्मुम्क्िको सास फेनष पाएनन ्
। कविले यिाुँ बन्दी सुगाका रूपमा नेपाली जनिालाई उभ्याएका छन ्र पिेटा काटेर मासलकले स्ििन्ि िुन िुकुम हदएको अिस्थामा यस 
सुगाले यतििेर आफुलाई पाएको छ । कवि इच्छुकले यसबाट कवि िा साहित्यकारिरू बिेबर र मौन रिेको पाएका छन ्र शासकिगषको िरेक 
दमु्ष्क्रयाकलापमा सलंग्न पो भएको िो कक भनेर त्यसमा उनीिरूलाई िोज्ने प्रयास समेि गरेका छन ्िर पतन किै पाएका छैनन ्। शासक 
िगषका यी नकारात्मक र घखृणि कक्रयाकलापबाट सिषथा बेिबर भएर साहित्यकार बस्न समल्दैन, कवि कवििाबाट यिी सम्प्रेवर्ि गनष चािन्छन ्
। उनी भन्दछन:् 

िर्ौ कुुँ म्जएका मेरा पिेटािरू फट्फटाउुँ दै 

मैलै नीलो, मुक्ि आकासमा िेग मानष चािेँ 
गुम्म्सएको दवूर्ि िािामा तनसाम्स्सइरिेको म  

िुला र स्िच्छ िायुमा उन्मुक्ि सास फेनष चािेँ 
िर कठोर घुटन र िडपनपतछको 
यो मेरो कस्िो उन्मुम्क्ि िो ? 

कक मेरो मासलकले 

मेरा पिेटािरू काटेर ठुटा पाररहदयो 
र मलाई स्ििन्ि िुन ेिुकुम हदयो 
अतन म िािाबाट उफे्रको माछा भइुुँमा पछाररएुँ 
मेरो त्यो गचर सपना सपनामाि भएको छ 
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िर्ौ साुँचेको मेरो त्यो उन्मुम्क्िको चािना 
केिल चािनामाि रिेको छ 

यतििेर मेरो चरम ददुषशामा पतन मौन र बेिबरजस्ि ै

ओ ! मेरो वप्रय कवि तिमी किाुँ छौं ?                  ‘बन्दी सुगा र उन्मुम्क्िको चािना’ इच्छुक रचनािली– भाग २, प.ृ ६० 

 

..मेरो समठो बोलीलाई मेरो दयालु मासलक 

सधैं आफ्न ैििेलीसभि थुतनरिन चािन्छ 

र केिल आफ्नै िुसीका लागग र मेरो गीि सुतनरिन चािन्छ 

मेरा पिेटािरू काहटएका छन ्

वपञ्जरासभिको िोका िुल ैछ, िर म कैद छु 

मेरो त्यो गचर सपना र सपन ैभएको छ 

िर्ौ साुँचेको त्यो उन्मुम्क्िको चािना  चािन ैरिेको छ 

यतििेर यो मेरो करुण ददुषशामा पतन मौन र बेिबरजस्ि ै

ओ ! मेरो वप्रय कवि तिमी किाुँ छौं ?                          पूिषिि,् प.ृ ६२   

 

२०५५ मा प्रकासशि कवििा ‘प्रतिबन्ध’ले तनरङ्कुश शासकिगष र िानाशाििरूबाट तनदेसशि सोच र आदेशलाई प्रगतििादी साहित्यकारिरू अिज्ञा 
गदषछन ् र गनुषपदषछ भन्ने सन्देश प्रिाहिि गदषछ । आलोचना, आलोचना र आलोचना, पूुँजीिादी सोच र गचन्िनको प्रतिकार –यिी िो 
साहित्यकारको दातयत्ि, यसैलाई मिुररि गदषछ कवि कृष्णसेन इच्छुकको यस कवििाले । कवि भन्दछन:् 

िाम्रा स्िरिरूमा प्रतिबन्ध लगाउुँ दै 

िाम्रा ओठिरूमा िाल्चा झनु्ड्याउुँ दै 

तिमी भन्छौ– गाऊ न ि गाऊ 

िर यो गीि नगाऊ 

िामी भने त्यिी गीि गाइरिन्छौं । 

  

िाम्रा विचारमा प्रतिबन्ध लगाउुँ दै 

िाम्रा िाििरूमा ित्कडी पहिर् याउुँ दै 

तिमी भन्छौ– लेख्न ि लेि 

िर यो गीि नलेि 

िामी भने त्यिी गीि लेखिरिन्छौं ।  

 

..ओ शासक र प्रशासकिरू ! 
अस्िीकायष छ िामीलाई 

तिम्रा तनरङ्कुश आदेशिरू 

तिमी जतिसुकै िुकुम र फरमानिरू जारी गर 

तिमी जतिसुकै जुलमु र उत्पीडनिरू सुरू गर 

सक्छौ भने िाम्रा चेिनािरूमा प्रतिबन्ध लगाऊ 

र सत्यलाई कैद गर 

िर ओ िानाशाििरू ! 
तिम्रा बबषर स्िेच्छाचारका विरुद्ध 

िामी भने तनरन्िर आिाज उठाइरिन्छौं ।                  ‘प्रतिबन्ध’ इच्छुक रचनािली– भाग २, प.ृ १००–१०१  

 

चेिनालाई प्रतिबन्ध लगाउने र सत्यलाई कैद गन ेसािस कुन ैपतन शम्क्िससि छैन, प्रगतििादी साहित्यकारिरू आफ्नो विचारधारामा सदैि 
अटल र दृि रहिरिन्छन ्भन्ने गिन विचारधारात्मक प्रतिबद्धिा र िगीय पक्षधरिालाई पतन कवििाले मूिष पारेको छ । कृष्णसेन इच्छुकका 
सबैजसो कवििामा व्यक्ि भएको, िर उनको मागथ उद्धृि गररएको ‘बन्दी र चन्द्रागगरर’को कवििांशमा पनष नसकेको समाजिादी 
यथाथषिादसम्बन्धी साहिम्त्यक धारणाको यो पक्ष पतन यस कवििामा आएर समािेश भएको पाइन्छ ।   

आम नेपाली जनिाको जीिन र म्जजीविर्ाभन्दा पर रिेर, तिनका सपना र सङ्घर्षिरूलाई उपके्षा गरेर नेपालको प्राकृतिक सम्पदा र 
सौन्दयषबाट मोहिि िुन ेर त्यसकैा बारेमा माि कवििा रचना गन ेसाहित्यकारिरू पतन िामीकिाुँ थुप्रै छन ्। त्यस्िै िालका एकजना कवि 
तछमेकी देश चीनबाट नेपाल भ्रमणमा आएका गथए-चेङ च्िू । नेपालको भ्रमणपतछ उनले आफु नेपाल र नेपालीबाट प्रभाविि भएको र फककष एर 
चीन गएपतछ नेपालबारे पुस्िक लेख्ने िाचा समेि गरेका गथए । उनले नेपालीको सरलिा र भद्रिा, नेपालको प्राकृतिक छटा र सौन्दयष, 
नगरकोटबाट देखिन ेमनमोिक त्रबिान, नेपालको प्रगाि शाम्न्ि, हिमालको स्िच्छ काम्न्ि र नीलो आकाश आफुलाई मन परेको व्यक्ि गरेका 
गथए । नेपाली जनजीिनले भोग्नपुरेको कष्ट, अभाि, गरीबी, असशक्षा, बेरोजगारी, शोर्ण-उत्पीडन र अनकेौं सङ्कट र त्यसबाट मुक्ि िुनका 
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लागग गनुषपरेका असङ्ख्य सङ्घर्षप्रति उनको कुन ैचासो रिेन । अकाषतिर सरकारी आति्य र प्रचारबाट टािा रिेर नेपालका गाउुँ–बस्िीिरू 
घुमेर, नेपालीिरूका सिुद:ुििरूलाई नम्जकबाट गचनेर, तिनका चिेना र संिेदनालाई स्पशष गदै, नेपाली सपनाबाट प्रभाविि भएर, तिनको 
शौयषलाई ससंारभर फैलाइरिेकी अकी गचतनयाुँ मलूकी पिकार गथइन ्ली अनेस्टो । कवि चेङ च्िू र उनको दृम्ष्टकोणलाई ली अनेस्टो र उनको 
दृम्ष्टकोणससि दाुँच्न े प्रयास कवि इच्छुकले ‘गचतनयाुँ कवि चेङ च्िूप्रति’ शीर्षकको कवििामा गरेका छन ् । नेपालको माओिादी विद्रोिबाट 
प्रभाविि के्षििरूको भ्रमण गरेर भसूमगि रूपले ‘नेपालमा जनयदु्ध’सम्बन्धी लेिमाला अमेररकाबाट प्रकासशि गन,े अमेररकाको कम्युतनस्ट पाटी 
(RCP) को साप्िाहिक पत्रिका Revolutionary Worker ससि सम्बद्ध पिकार गथइन ्ली अनेस्टो । कवि इच्छुकका दृम्ष्टमा चेङ च्िू अतिगथ 
र पयषटक माि गथए भने ली अनसे्टो कमरेड गथइन ्। त्यसैले तिनका बीचमा धेरै फरक छ । कविले यिाुँ तनश्चय नै सामाम्जक सरोकार र 
समस्याप्रति चासो राख्न ेर नराख्नेका बीच िलुना गदै अतघल्लाको पक्ष अथाषि ्अनेस्टोको पक्ष सलएका छन ्र कवि–साहित्यकारिरूले देशको 
भूदृश्य र भूसौन्दयषमा माि मन भुलाउनु िुुँदैन, जनिाको जीिन, म्जजीविर्ा, सपना र सङ्घर्षलाई उनीिरूले प्राथसमक विर्य बनाउन सक्नुपछष 
भन्ने देिाउन िोजकेा छन ्।  

‘म अहिले तनराश छैन’ शीर्षकको कवििा कवि इच्छुकको विचारधारात्मक प्रतिबद्धिाको अति सुन्दर कवििा िो । आज संसारभर 
साम्राज्यिादका पक्षपोर्क उत्िरआधुतनकिािादीिरूले ‘इतििासको अन्ि भयो’, ‘माक्र्सिादको समाम्प्ि भयो’ भनेर कोलािल मच्चाइरिेका छन,् 

यद्यवप यो िोिल्लामा उनीिरू सबभन्दा बिी माक्र्सिादबाट नै भयभीि भएका देखिन्छन ्। कवि कृष्णसेन इच्छुकले यस कवििामा आफ्नो 
‘अजम्बरी स्िखणषम प्रभाि’ भनेर माक्र्सिाद र साम्यिादलाई सङ्केि गरेका छन,् यद्यवप यसलाई ित्कालीन माओिादी विद्रोि र आन्दोलनका 
सन्दभषमा पतन बुझ्न नसककने भने िोइन । यस्िा िालका जतिसुकै कुप्रचार गररए पतन, माक्र्सिादमागथ जतिसकैु लाञ्छना लगाइए पतन 
यसबाट आफु कम्त्ि पतन विचसलि नभएको, तनराश नभएको बरू अझ दृि भएको विचार कविले प्रिाहिि गरेका छन ्। कवििामा प्रत्यक्षि: 
कवििा िा साहित्यका बारेमा धारणा व्यक्ि भएको छैन । िर अप्रत्यक्षि: एकजना इमानदार प्रगतिशील साहित्यकार केका पक्षमा िुन्छ, 

त्यसलाई भने उनले प्रस्ट शब्दमा प्रस्िुि गन ेप्रयास गरेका छन ्। कविको भनाइ छ: 

म कालो रािको स्िुतिगायक िोइन 

म भाट र चरणदासिरूको पररचायक िोइन 

कालरात्रिका बदनाम िलनायकिरू  

तिम्रो भत्र्सनामा जतिसुकै थपडी बजाऊन ्

म तनशाचरिरूको प्रशंसामा 
तनकृष्टिाको गीि गाउुँ हदन 

ए मेरो सुन्दर स्िखणषम प्रभाि 

यो तिम्रो अपमानको घोर पीडामय घडी 
म अहिले तनराश छैन ।  

 

म गाउुँ छु सधैं तिम्रो जयगान 

त्यसमै छ धिीको सिुद मुस्कान 

प्रिम्ञ्चििरूको पीडा उद्धार 

र, अपमातनििरूको बिृि ्आत्मसम्मान 

ए मेरो सुन्दर स्िखणषम प्रभाि 

कुरूप अन्धकारका ठेकेदारिरू  

जतिसुकै यस क्षण आत्मरतिमा रमाऊन ्

म अहिले ििास छैन ।                         ‘म अहिले तनराश छैन’, इच्छुक रचनिली–भाग २, प.ृ १७७ 

 

सानातिना कहठनाइिरूमा समेि कतिपय साहित्यकारिरूले आफ्नो बाटो त्रबराएका छन ् र इतििासका िलपाििरूको स्िुतिगान गाउन र 
भाटगगरी गनष पतछ परेका छैनन ्। कवि इच्छुक त्यसका विरुद्ध छन ्। जतिसुकै, अप्ठेरो, कहठन र असिज पररम्स्थतिमा पतन विचारधाराको 
पक्षमा दृििाका साथ उसभन ुप्रगतििादी साहित्यकारको पहिचान िो । यिी विशेर्िालाई कवि कृष्णसेन इच्छुकले यस कवििामा प्रदशषन गरेका 
छन ्। यो सन्दभष उदीयमान साहित्यकारिरूका लागग प्रेरणा र ऊजाषको स्रोि बन्न सक्नुपदषछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।  

यस कवििाका सन्दभषमा कवि अतनल शमाषले ‘मेरो सम्झनामा कवि इच्छुक’ शीर्षकको एउटा लेिमा एउटा रमाइलो र आश्चयषजनक ि्यलाई 
सािषजतनक गरेका छन ् । उनको भनाइमा यो कवििा पहिसकेपतछ कथाकार नारायण िकालले राजधानी दैतनक पत्रिकामा कुन ै एकजना 
प्रगतििादी धाराबाट पतिि भएको भारिको कुनै साहित्यकारले घोर तनराशामा पुगेर आत्मित्या गरेको सन्दभष अतघ सादै कवि इच्छुकको पतन 
त्यस्िै गति िुनेछ भनी पूिष घोैार्णा गरेका गथए । त्यसको प्रत्युत्िरस्िरूप कवि इच्छुकले ‘यािामा हिुँड्दाहिुँड्दै’ शीर्षकको कवििा लेिेका 
गथए (िेनुषस-्आस्था र तनष्ठाका सतिसाल कृष्णसेन ‘इच्छुक, सम्पादकर प्रकाशक: अशोक सुिेदी, प.ृ९९) । आफुले अिलम्बन गरेको विचारधारा 
र दृम्ष्टकोणमागथ अगाध विश्िास व्यक्ि गनुषलाई मातनसिरूले पिनको आधार मान्न पुग्न ु विश्िास गनष नसककन ेकुरो िो । यस विर्यमा 
नारायण िकाल के ठान्दा िुन ्कौिूिलको विर्य बन्न पुगेको छ अहिले । त्यतििेर कवि ‘इच्छुक’ले िकाललाई यसरी प्रत्युत्िर हदएका गथए: 

यािामा हिुँड्दाहिुँड्दै कि ै
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भूलिरू भएछन ्भन े

सच्याउन सककन्छ 

सच्याउुँ दै जाउुँला 
गल्िीिरू भएछन ्भन ेपतन कि ै

प्रायम्श्चत्ि गनष सककन्छ 

एकहदन गरौंला 
समय साक्षी छ 

कुन ैहदन जरुर समयले न ै

तनष्पक्ष फैसला गलाष 
यािामा 
आमाको दशधारा दधूको 
भारा तिन ेसङ्कल्पिरू पतन 

अझ ैउस्िै र यथािि ैछन ्

त्यसैले मेरी आमा ! 
स्ियम ्म नै िारथाक िाएर 

यो कुरूप िण्डिरमागथ 

सुन्दर नयाुँ घर बनाउन े

तिम्रा अटल िाचािरूको ित्या 
म कुन कृिघ्न मनले गरूुँ ला ?                   यािामा हिुँड्दाहिुँड्दै, इच्छुक रचनािली– भाग २, प.ृ १७५  

 

कत्रबिाको माध्यमबाट साहित्य सम्बन्धी दृम्ष्टकोणलाई व्यक्ि गन ेकवि कृष्णसेन इच्छुकका कवििािरू मेरा दृम्ष्टमा यम्त्ि नै िुन ्। कवि 
इच्छुकले अन्यि केिी अन्ििाषिाषिरूमा पतन साहित्यका सन्दभषमा केिी सुझाउ र विचारिरू व्यक्ि गरेका छन ् । िी विचारलाई पतन यस 
लेिमा सन्दभष बनाउन ुउपयुक्ि नै िुनेछ । साहित्य के्षिमा लागेका नयाुँ–पुराना साहित्यकारिरूलाई सल्लाि हदने क्रममा उनले भनेका छन ्–

युग, समाज, देश र जनिाप्रति, आमूल पररििषन र मुम्क्िप्रति सधैं तनष्ठािान, इमानदार र प्रतिबद्ध बनौं । शब्द र कमषप्रति, आदशष र 
व्यििारप्रति तनष्ठािान बनौं । साथै आफ्नो लेिन र सजृनअनुरूप जीिनशैली बनोस,् यािामा अविराम, अथक र तनरन्िर रूपमा अतघ बहिरिौं 
। (कलम– िर्ष ९, पूणाषड्ि २८, आस्था र तनष्ठाका सतिसाल कृष्णसेन ‘इच्छुक, प.ृ २०२) कवि कृष्णसेन ‘इच्छुक’ िैचाररक समस्यालाई न ै
प्रगतििादी साहित्य–संस्कृतिको के्षिमा मलूि: प्रमुि समस्याका रूपमा सलन े गदषथे । उनको भनाइ छ : ‘प्रगतििादी साहित्यको प्रमुि 
पहिचान भन्नु न ै िगीय पक्षधरिा, सिषिारािगीय दृम्ष्टकोणमा स्पष्टिा िो ।’ यो क्रमश: लुप्ि भएकोमा उनी द:ुिी समेि छन ् । िगीय 
पक्षधरिा र सिषिारािगीय दृम्ष्टकोणमा स्पष्टिा क्रमश: लोप िुन ेक्रम निोहदि लेिक–साहित्यकारिरूमा भन्दा बिी यस के्षिमा स्थावपि 
भैसकेका, िथाकगथि हदग्गज साहित्यकारिरूमा चको  रूपमा देखिन्छ । उनको विचारमा आज िाम्रो संस्कृति पुुँजीिादी, साम्राज्यिादी, 
उपभोक्िािादी कुसंस्कृतिले हदन प्रतिहदन आक्रान्ि बन्दै गएको छ । यसका पतछ पतन मूलि: दृम्ष्टकोणकै प्रश्नले काम गरेको छ र यो िल 
नगरी निुन ेसमस्या िो । कवि कृष्णसेन ‘इच्छुक’ साहिम्त्यक–सांस्कृतिक के्षिमा विद्यमान विविध िाले अिसरिादी प्रिमृ्त्ििरूबाट गचम्न्िि 
गथए । िी अिसरिादी प्रिमृ्त्िमध्ये सबभन्दा प्रमिु समस्याका रूपमा उनले िगीय पक्षधरिा र समाजिादी यथाथषिादी धाराको पररत्याग गन े
बिुदलीय जनिादको िगषसमन्ियिादी–विसजषनिादी धारालाई औलं्याएका छन ्। अको गैरसरकारी ससं्थालाई न ैक्राम्न्िकारी पाटी र क्राम्न्िको 
विकल्पको रूपमा प्रस्िुि गने घोर अिसरिादी धारालाई पतन उनले झन्ड ै यिी ककत्िामा रािकेा छन ् । उनको भनाइमा: ‘कम्युतनस्ट 
आन्दोलनको नकारात्मक छवि प्रस्िुि गरी ससड्डो सिषिारािगीय आन्दोलनको विपक्षमा आफुलाई उभ्याउन े काम यसले गरररिेको छ । 
समयमै यसको िैचाररक गचरफार गनष जरुरी छ ।’ त्यति भएर पतन समम्ष्टमा ‘प्रगतििादी साहित्यले ििषमान समाजको अग्रगामी धारा र 
उन्नि चेिनालाई आत्मसाि ्गदै विधागि रूपले समिे आफुलाई हिजोको िुलनामा आज समदृ्ध र समुन्नि पादै लगगरिेको छ ।’ (पूिषिि,् प.ृ 
२०५–२०६)  

सारमा कृष्णसेन ‘इच्छुक’का कवििामा र अन्यि समेि असभव्यक्ि साहित्य सम्बन्धी धारणालाई यसरी न ैअङ्ककि गनष सककन्छ ।  
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गोपालबिादरु िेपालीको संझिामा 
हदल सािनी 
बुटिल, नेपाल  
 

 

यिी बशैाि १५ गि ेमेरो समलनचोक बुटबलमा एक्कासस भेट भयो एकजना युिकससि । उनले मेरो अनुिारतिर िेदै र मेरो परीक्षा सलदैं प्रश्न 
गरे – के म उनलाई गचन्दछु ? मलेै मेरा आुँिा उनका अनुिारमा तनकै न ैगाडरे िेरें । मैले उनलाई गचन्न तनकै प्रयास गरें । तनम्श्चि रुपमा 
उनको अनुिार मलाई पररगचि अनुिार जस्िो ि लाग्यो । िर पतन म उनलाई ठिराउन सककन । म उनलाई पटक्कै गचन्न सककन । मलाई 
कस्िो लागगरिेको गथयो भने म उनलाई कुनै पतन िालिमा ठिराउन सम्क्दन । उनी को िुन ् म भन्न सम्क्दन । यसैले मलेै आफ्नो 
असफलिालाई आत्मसाि गदै भन ेमैले उनलाई ठिराउन सककन । उनले ित्कालै भने – म गोपालबिादरु नेपालीको भाइ िो । साथसाथ ैउनले 
भने–गोपालबिादरु नेपालीको कासलकानगरको जग्गा त्रबिाद पदाष िपाइंले सिायिा गनुष भएको गथयो । कुरो बुझ्दै जाुँदा त्यतिबेला नै मेरो 
उनीससि गहिरो सम्बन्ध भएको रिेछ । भेटघाट िथा गचनजान भएको रिेछ । त्यो कुरा मैले त्रबससषसकेको रिेछु । मैले उनको नाम के िो 
जान्न चािें । यो कुरा मलेै उनमा जािेर गरें । आखिर मान्छेलाई गचन्ने उसको नामले न ैिो । उनले मलाई बिाए उनको नाम धु्रि ज्ञिाली 
िो । गोपालबिादरु नेपाली उनका फुपुका छोरा िुन ्। गोपालबिादरु नेपालीका कुरा गदाष गदै उनले भन ेिपाइंलाई थािा छ छैन उनको यिी 
माघमा गुिािाटीमा मतृ्यु भयो । म झसंग भएुँ । तनकै दखुिि भएुँ । मेरो तनम्म्ि यो अप्रत्यासशि कुरा गथयो । मैले यति तछटै गोपालबिादरु 
नेपालीको मतृ्यु भएको िोला भन्ने कुरा सोंच्न पतन सक्दैन गथएुँ । कल्पना पतन गनष सक्दैन गथएुँ । यद्वप मलाई के कुरा थािा गथयो भन े
उनी केिी बर्ष अतघ तनकै त्रबरामी भएका गथए । विदा िुन ेबलेामा ध्रुि ज्ञिालीले भन–े मेरो राकफक चोकमा फेन्सी पसल छ । त्यिा पस्नु भए 
िाम्रो भेट िुन सक्दछ । उनले यो पतन भन ेउनको फेन्सी पसल क्याप्टेन कुलबिादरु मल्लको नम्जक छ । म त्यिा बराबर हिडंडरिेको भए 
पतन मैले उनको फेन्सी पसलतिर नजर लगाएको रिेनछु । मैले उनको फेन्सी पसल देिेर पतन देिकेो रिेनछु । 

मेरो सिषप्रथम गोपालबिादरु नेपालीससि सशलाङमा यस्ि ै १९७१ को िररपरर भेट भएको गथयो  सशलाङमा धेरै पल्ट भेट भएको गथयो । 
िास्ििमा मैले गोपालबिादरु नेपालीलाई सशलाङमा नै गचनेको िूुँ । त्यतिबेला उनी भिषरका युिक गथए । विद्याथी गथए । त्यतिबेला उनी 
गुिािाटीमा बस्दथे । गुिािाटी मासलगाउुँमा बस्दथे । म केिी समय गुिािाटी मासलगाउुँमा बसेको गथएुँ । िर त्यतिबेला म त्यिाुँ बसोिासो गने 
तनकै कम नेपालीिरूलाई माि गचन्दथें । मासलगाउुँमा मैले गोपालबिादरु नेपालीलाई पतन देिेको िुुँदो िूुँ । िर गचनेको गथइन । 

गोपालबिादरु नेपाली साहित्यमा रुगच राख्दथे । सामाम्जक कायषमा पतन संलग्न गथए । सकक्रय गथए । उसरी उनी राजतनतिमा पतन चासो 
राख्दथे । यसैले पतन िामीबीच गािा सम्बन्ध बिेको गथयो । १९७२ मा दाजीसलङमा विराट साहित्य सेसमनार भएको गथयो । त्यसमा भाग 
सलन आसाम र मेघालयबाट लगभग दईु दजषन जति साहित्यकार त्यिाुँ पुगेका गथए । गुिािाटी आसामबाट साहित्य सेंसमनारमा भाग सलन 
जान ेव्यम्क्ििरूमा अनुराग प्रधान र गोपालबिादरु नेपाली पतन  गथए । रेलिमेा काम गदै नेपाली पिकाररिामा समवपषि अनुराग प्रधानससि 
गोपालबिादरु नेपालीको घतनष्ठ सम्बन्ध गथयो । यसैले पतन िोला दाजीसलङमा भएको साहित्य समंलेनमा भाग सलने दबुै व्यम्क्ि त्यिाुँ पुगेका 
गथए । मससि तनकै आत्मीयिा भएको पिकार अनुराग प्रधानको लगभग  एक दशक अतघ न ैमतृ्य ुभइसकेको गथयो ।   

म नेपालमा आए पतछ पतन गोपालबिादरु नेपालीससि ककन पटक पटक भेट िुन््यो भन ेउनी आफ्नै आमाससि आफ्नो पुख्र्यौली थलो गुल्मी 
जान आइरिन्थ े। उनको कासलकानगर बुटिलमा पतन केिी जग्गा गथयो । यिा आउुँदा उनले मलाई आसामको कोशेलीको रुपमा पि पत्रिका 
िथा पुस्िक ल्याइहदने गदषथे । मैले आसामतिरको साहिम्त्यक गतिविगधमा रुगच राख्न े िुनाले उनले मलाई कोशेलीको रुपमा ल्याइहदएका 
पिपत्रिका र पुस्िक मेरो तनम्म्ि  ठूलो मित्िका कुरा िुन्थ े। चीज िुन्थे । यो कुरा उनी बुझ्दथे । 

उनले आफ्नो स्कूलको िफष बाट हिन्दी भार्ामा सम्पादन गरेको पत्रिका पतन मलाई उपिारको रुपमा हदएका गथए । अझ पतन मससि उनले 
मलाई बलेा बििमा हददैं गरेका थुप्रै पि पत्रिकािरू र पुस्िकिरू सुरक्षक्षि छन ्। संग्रहिि छन ्। 

पतछ मैले सनुे गोपालबिादरु नेपालीले कासलकानगरमा भएको आफ्नो जग्गा जमीन त्रबक्री गरे र गुिािाटी मासलगाउुँमा पक्की घर बनाए । 
मलाई लाग्यो उनले एक प्रकारले आफ्नो नेपालससिको साइनो मटेे । उनी अब यिा आउन ेबाटो पतन िरायो । िुन पतन त्यस पतछ मलेै 
कहिले गोपालबिादरु नेपालीलाई यिा भेहटन । यिा आएको चाल पाइन । मैले उिातिरबाट आउन ेसाथीिरूका मुिबाट गोपालबिादरु नेपाली 
ससककस्ि त्रबरामी भएको कुरा सनुेको गथएुँ । पतछ उनी राम्रो भएको कुरा पतन सुनकेो गथएुँ । गोपालबिादरु नेपालीको रोहिि राज के्षिीससि 



Global Federation for Nepalese Literature                      Mulbato E-Journal Online                          Volume: 1                           Issue: 3                                  Number: 3                        September  2013 

विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ          मूलबाटो अनलाईन ई-पत्रिका        बर्ष: १           अंक: ३         संस्करण: ३           सेप्टेम्बर २०१३ 
13 

 

राम्रो सम्बन्ध गथयो । म प्रायः जसो रोहिि राज कै्षिीकै मिुबाट गोपालबिादरु नेपालीको बारेमा जानकारी सलन्थें । जिाुँसम्म म संखझन 
सक्छु  झण्ड ैदईु दशकदेखि यिा उनको र मेरो भेटघाट िुन सकेको गथएन । आज मैले एक्कासस ध्रुि ज्ञिालीको मिुबाट सुनें उनको ि यिी 
माघमा गुिािाटीमा मतृ्य ुभइसकेको छ । 

गोपालबिादरु नेपालीले केिी बर्ष अतघ यिा आउुँदा मलाई यिातिर प्रकासशि गररहदन  भनेर िररभक्ि कटुिालको बारेमा लेिेको एउटा 
संस्मरणात्मक लेि हदएका गथए । त्यो लेिको शीर्षक गथयो – स्ि. िररभक्ि कटुिाल दाइद्िारा अनुम्ष्ठि लिीपथार अगधिेशन । यो लेि 
मैले जनघोर् (िर्ष १ अंक १, २०६४) मा प्रकासशि गरेको गथएुँ। उनको िािमा यो प्रकासशि लेि पुग्यो पुगेन मलाई थािा भएन। 

गोपालबिादरु नेपालीको जन्म ईं १९५५मा मालीगाउुँ  गुिािाटी असममा भएको गथयो । उनका बुबाको नाम गथयो शंिबिादरु पौड्याल । 
गोपालबिादरु नेपालीले एम. ए. र एल. एल. बीसम्मको अध्ययन गरेका गथए । उनी पशेाले सशक्षक गथए । उनले गुिािाटीको फैन्सीबजारमा 
म्स्थि एल ओ सी हिन्दी िाई स्कूलमा अध्यापन गदषथे । उनी अनुराग प्रधानले सम्पादन र प्रकाशन गरेको िाम्रो ध्ितन पत्रिकाको पतन 
सम्पादक रिेका गथए। उनले अगुल्टो, सम्मेलन, गोिाषली ,पूिाांचल भार्ा संिाद, पररर्द्पि आहद पि पत्रिकािरूको सम्पादन पतन गरेका गथए 
। उनले कवििा संगम (१९७९), विश्िबोध (१९९५), एक मुठी जीिन िोज्छ (१९९७) जस्िा कवििा संग्रििरू प्रकासशि गरेका गथए । उनले 
पूिाांचलीय नेपाली कवििा (१९९४) र आसामेली नेपाली कवििा (१९९७) को सम्पादन पतन गरेका गथए । उनी असम साहित्य पररर्द्का 
साहित्य सगचि रिेका गथए । 

राजनीति सामाम्जक कायष साहित्य र संस्कृतिको के्षिमा सकक्रय रिको गोपालबिादरु नेपाली आसामका एक िोनिार साहिम्त्यक िथा सामाम्जक 
व्यम्क्ित्ि गथए । आसाममा साहिम्त्यक र सामाम्जक जागरण ल्याउनमा उनले गुिािाटीबाट तनकै मित्िपूणष भूसमका िलेेका गथए । उनको 
मतृ्युले नेपाली भार्ा साहित्यलाई अपुरणीय क्षति िुन पुगेको छ । 

गोपालबिादरु नेपाली अब ि िाम्रो संझनामा माि बाुँगचरिन ेछन ्। उसरी उनी आफ्ना साहित्य कृतिमा बाुँची न ैरिन ेछन ्। सध.ै बाुँची न ै
रिने छन ्। 
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रुसमा युगान्तरकारी पररघटिाका योद्धात्रयको कथा 
कृष्णप्रकाश शे्रष्ठ 
मास्को, रुस मिासंघ 
 
 

आजभन्दा ठीक २२ िर्षअतघ सन ् १९९१ को ग्रीष्मकालीन घमाइला िीन हदन (१९ देखि २२ अगस्ि) सम्म  
मास्कोमा जुन घटना घट्यो त्यसले विश्िलाई नै थकाषइहदएको गथयो भन्न ुअत्युम्क्ि िुुँदैन । विध्िंशकारी नासभकीय िािितियारले सुसम्ज्जि 
शम्क्िराष्र रिेको सोसभयि संघमा त्यस घटनाको पररणाम केकस्िो िुन सक्ि्यो भन्ने कल्पना नै गनष गाह्रो छ । त्यस घटनाले केिी 
मिीनासभिम ैआत्मतनणषयको अगधकारले सुसम्पन्न सोसभयि संघका १५ गणराज्यिरूलाई अलग्याएर सोसभयि संघको अम्स्ित्ि नै धराशायी 
िुल्याइहदएको गथयो । विश्िको मानगचिमा सोसभयि समाजिादी गणिन्ि संघको ठाउुँमा ठूलो रक्िपाित्रबना नै प्रजािाम्न्िक ससद्धान्िमा 
आधाररि १५ स्िाधीन गणिन्ििरू अम्स्ित्िमा आएका गथए। मास्कोिासी िीनजना युिािरूले देशमा प्रजािाम्न्िक आदशषको स्थापनाका लागग 
जीिन िसलदान गरेर साम्यिादबाट पूुँजीिादी प्रजािाम्न्िक व्यिस्थािफष  संक्रमणको युगारम्भ गररहदए। आज नेपाली पाठकिरूलाई नयाुँ रुसमा 
प्रजािाम्न्िक व्यिस्थाको मुिानमा आत्मबसलदान गने िीनजना युिािरूको कथा नै संके्षपमा बिाउन चािन्छु। 

त्यतििेर कृष्णसागर िटििी कक्रसमयामा आराम सलइरिेका ित्कालीन सोसभयि राष्रपति समिाइल गोबाषच्योभ अशक्ि त्रबरामी भएको घोर्णा 
गदै १९ अगस्ि १९९१ का हदन राजकीय सत्िा ित्कालीन उपराष्रपति यानाएभको नेितृ्िमा गहठि  संकटकालीन म्स्थतिसम्बन्धी राजकीय 
ससमति (रुसी भार्ामा छोटकरीमा गकाचेप)े ले  आफ्नो िािमा सलएको घोर्णा गयो । यसरी राजकीय सत्िा पररििषनको प्रयास गररदंा 
सोसभयि संघका १५ गणराज्यिरूले एकपतछ अको गदै स्िाधीनिाको घोर्ण गनष थालेको अिस्थामा रुस गणराज्यका ित्कालीन राष्रपति 
बोररस एम्ल्चनको नेितृ्िमा देशमा प्रजािाम्न्िक शासनव्यिस्थाका पक्षधर मास्कोिासीिरूले देशमा सत्िापररििषनको विरोधमा जोडदार आिाज 
उठाउुँ दा त्यसलाई दबाउन सेना पररचालन गररएको िुुँदा मास्कोको केन्द्रमा अिम्स्थि सेिो भिन िुनाले अनौपचाररक रुपमा ‘हृिाइट िाउस’ 
भतनने सोसभयि संघको ित्कालीन सिोच्च सोसभयिमा कब्जा जमाउन राजधानीको केन्द्रमा गडगडािटको आिाजसहिि ट्यांकिरूले प्रिेश 
गरेको िेला मातनसिरूको िुलले त्यसलाई रोक्न िोज्दा मास्कोको ‘ह्िाइट िाउस’ भिन नम्जकै पने नयाुँ आबाषि र स्मोलेन्स्क बुल्िाडष 
(उद्यानपथ) को संगमस्थलनेर  िीनजना अज्ञाि व्यम्क्ििरूको मतृ्यु िुन गएको गथयो ।  

मास्को नगरको सैतनक कमेन्डान्टद्िारा २० अगस्ि १९९१ को राति राजधानीभरर कर्फ्रयुष लगाएर नगरको केन्द्रिररपररको उद्यानचक्रपथको ११ 
ठाउुँमा सैतनक चौकी िैनाथ गनष ट्यांकिरू मास्कोको केन्द्रिफष  िटाइएको गथयो । नयाुँ अबाषि र उद्यानचक्रपथको संगमस्थलमा रिेको 
सुरूङनेर रक, गाडी, रामगाडी आहदले बाटो अिरुद्ध गरेर मोचाषबन्दी गरेर बसेका मास्कोिासीिरूले िंुगामुिा प्रिार गरी ट्याङ्कलाई रोक्न 
लाग्दा िुललाई रोक्न आकाशतिर चलाइएको गोली चलाउुँ दा पतन िुल तििरत्रबिर नभई बाटो रोककहददंा सुरूङनेर अगाडड बढ्ने र पछाडड िट्न े
ट्याङ्कले ककचेर िीनजना युिािरूको ज्यान गएको गथयो ।    

रूसमा िैधातनक सत्िा र उदार नीतिको रक्षाथष आत्मोत्सगष गने हदसमिी कोमार, इल्या कक्रचेभ्स्की र भ्लाहदसमर उसोभ नामका िीनै जनालाई 
मरणोपरान्ि ‘सोसभयि संघमा प्रजािन्ि र संिैधातनक व्यिस्थाको  रक्षाथष प्रदशषन गररएको िीरिा िथा नागररक शौयष िापि’् सोसभयि संघ 
िीरको उपागध प्रदान गररएको गथयो भने िरेकको छविगचिअङ्ककि ७ कोपेक मूल्यको िुलाक हटकट पतन प्रकासशि गररएको गथयो । हदिंगि 
िीरिरूको पररिारलाई नगण्य रकम  हदइए िापतन अरू कुनै सिुसलयि प्रदान गररएको गथएन ।  

यसरी प्रजािन्ििादी योद्धा (रूसमा शिीद शब्दले चाहि ंनकारात्मक अथषबोध गराउुँछ) युिाियको आत्मबसलदानपतछ ह्िाइट िाउसमा कब्जा गनष 
आएको सैतनक टुकडीले सोसभयि राष्रपति समिाइल गोबाषच्योभलाई कक्रसमयाको आरामगिृमा नजरबन्द अिस्थाबाट मुक्ि गने माग राख्न े
ित्कालीन रुस गणराज्यका राष्रपतिको समथषन गयो र बिी रक्िपाि िुन पाएन । मास्कोिासीिरूले िीन हदन र िीन रािसम्म ‘ह्िाइट 
िाउस’ को िररपरर धनाष हदएर बोररस एल्चीनका समथषकिरूको रक्षा गरेका गथए भने िथाकगथि गेकाचेपेको नेितृ्ि पतन समिाइल 
गोबाषच्योभलाई भेट्न बन्दी जस्िै िुल्याएर राखिएको कक्रसमयाको विश्रामगिृमा पुगेको गथयो ।  

त्यतििेर रुसी भार्ामा संकटकालीन अिस्थासम्बन्धी राजकीय ससमतिको आद्याक्षरबाट बनेको ‘गेकाचेप’े भन्ने शब्द पहिलोपल्ट गुञ्जेको 
गथयो र यस शब्दले िाल सत्िापररििषनको अथषबोध गराउुँछ । गेकाचेपेको शासनािगधका िीन हदनपतछ ‘ह्िाइट िाउस’ िररपरर एकत्रिि 
जनसमूिको मागअनुसार राष्रपति एम्ल्चनले सिोच्च सोसभयिको छानामागथ फिराइरिेको सोसभयि झण्डाको स्थानमा पीटर प्रथमको समयमा 
अपनाइएको जारकालीन रुसको तिरंगा राम्ष्रय झण्डा फिराउुँ दा करिलध्ितनले मास्कोको आकाश गुञ्जायमान भएको गथयो । त्यसै घटनाको 
सम्झनामा िाल २२ अगस्िको हदनलाई झण्डाहदिस पतन भन्ने गररएको छ र केन्द्रीय सडकतिर तिरङ्गा झण्डाको प्रिीक ररबन वििरण 
गररन्छ ।  

मास्कोमा यस्िो युगान्िकारी घटना सम्पन्न भइरिेको िेला म  कृष्णसागर िटििी कक्रसमयाकै एउटा स्िास््यतनिासमा सपररिार आराम 
सलइरिेको गथएुँ । त्यिाुँबाट सोसभयि राष्रपतिको आरामगिृ रिेको फारोस भतनने टापु पतन उति टािा गथएन । समुद्रको ककनाराबाट उक्ि 
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आरामगिृ नदेखिने भए पतन त्यसको आसपास जंगीजिाजिरूको सकक्रयिा बिेको देख्न सककन््यो । िामी िरेक वििान समुद्रको ककनारामा 
पुगेर डुबुल्की लगाई बगरमा त्रबिानको न्यानो घाम िाप्न ेगदष्यौं, ककनभन े हदउुँसोको प्रचण्ड घाममा बस्न सककंदैन्यो । एक हदन त्रबिान 
यसरी नै समुद्र िटमा पुग्दा एकजना सानो रेडडयोधारी सज्जनले मास्कोमा ि िख्िापलट भइसकेछ भन्न ेिबर सुनायो । िामीले उसले ठट्टा 
गरेको िोला भन्ठानेर उसको भनाइ िाुँसोमा उडाइहदयौं । नपत्याए सुन्नुिोस ्भनेर उसले रेडडयोको आिाज चको िुल्यायो... र िामीले ित्काल ै
आफ्नो कोठामा फकेर टेसलसभजन िोल्यौं । त्यसमा रजिंस सरोिर ब्यालेको रमणीय नतृ्यको दृश्य सककएपतछ उद्घोर्कले आगधकाररक 
गम्भीर स्िरमा सत्िा गेकाचेपेले सलई देशमा संकटकालीन अिस्था घोर्णा गररएको जरुरी समाचार सुनायो । अतन मेरी श्रीमिीले बादषलीमा 
तनस्केर तनम्श्चन्ि भई समुद्रतिर गइरिेका मातनसिरूलाई त्यो िबर सुनाइन ्। यस्िो समाचारमा पत्यार नगनेिरू िाुँस्दै समुद्रतिर लम्म्कए 
भने कोिी टक्क अडडएर आआफ्नो कोठातिर फककष ए । त्रबिानको िाना िाइसकेपतछ ि सबै कोररडोरमा विश्रामकक्षमा राखिएको ठूलो 
आकारको टेसलसभजनिररपरर बसेर समाचार िेदै गथए । सब ैन ैगेकाचेपेका सदस्यिरूको अनुिार र िक्िव्यको ित्काल ैटीकाहटप्पणी गदै गथए 
र उपराष्रपति यानाएभको कामेको िािको समेि खिससट्यूरी गदैं गथए । गेकाचेपकेो कदमको समथषन कसैबाट सुतनएको गथएन । सबै तनधषक्क 
भएर आलोचना गरररिेका गथए । देशको सम्पूणष बागडोर आफ्नो िािमा राख्न ेसत्िाधारीिरूप्रति सिषसाधारण मातनसिरूको यस्िो सािषजतनक 
आलोचना गने प्रिमृ्त्ि अभूिपूिष गथयो र यो िस्िुिः समिाइल गोबाषच्योभद्िारा प्रतिपादन ग्लासनोस्ि (िुलापन) र पेरेस्िोइका (पुनतनषमाण) 
भतनने उदारिादी नीतिको पररणाम गथयो । कक्रसमयामा आराम सलइरिेका सब ैमातनसिरू समुदैिटतिर जानकुो सट्टा त्रबिानदेखि रातिसम्म 
टेसलसभजन िेनष िा रेडडयो सुन्नमा िल्लीन रिी विसभन्न टीकाहटप्पणी गनष तनकै उत्साहिि देखिन्थे... 

केिी समयपश्चाि ्एक हदन साुँझपि िास्िविक अिस्थाको गम्भीरिाबारे गचन्िनमनन गदाष सोसभयि संघमा संकटकाल घोर्णा गररएको 
अिस्थामा कक्रसमयाबाट मास्को फकष न पाइन ेिो कक िोइन भनेर मेरी धमषपत्नी विशेर् गचम्न्िि िुन पुगगन ्। सन ्१९८० मा सम्पन्न भएको 
ओलम्म्पक िेलको समयमा अिाञ्छनीय ित्ििरूलाई मास्कोबाट बाहिर पठाइनुका साथ ै मास्कोमा प्रिेश गनषमा समेि एक प्रकारको तनयन्िण 
गररएको गथयो भन ेअहिले ि सकंटकाल न ैघोवर्ि भएको गथयो । त्यसमा पतन पररिारको एकजना सदस्य विदेसस नागररक भएको म्स्थति 
गथयो । त्यसैले उनी तनकै गचम्न्िि बन्न पुगेकी गथइन ् । िर िीन हदनको अन्यौलको म्स्थतिपश्चाि ् चौथो हदन ि सोसभयि संघको 
कायाकल्प भइसकेको गथयो...   

यम्त्िकैमा मास्कोबाट रुस गणराज्यका उपराष्रपति रुत्स्कोइको नेितृ्िमा सोसभयि राष्रपति समिाइल गोबाषच्योभलाई मास्को ल्याउन गएको 
समूिले ििाररएर त्यिाुँ पुगेका गेकाचेपेका सदस्यिरूलाई विश्रामगिृम ै गगरफ्िार गरेर मास्को चलान गयो भन े सोसभयि राष्रपतिको 
पररिारलाई सकुशल मास्को ल्याइयो । िर अब एकातिर देशको सम्पूणष शासनभार रुस गणराज्यका राष्रपति बोररस एल्चीनको िािमा 
पररसकेको गथयो भने अकोतिर सोसभयि संघका विसभन्न गणराज्यिरू एकपतछ अको गदै आत्मतनणषयको अगधकार प्रयोग गरेर सोसभयि 
संघबाट बाहिररइसकेका गथए । सोसभयि संघका प्रथम राष्रपति समिाइल गोबाषच्योभ के्रमसलनको आफ्नो कायषकक्षमा पुनः बिाल भए पतन 
सत्िामा उनको िैकम प्रायः समाप्ि भइसकेको गथयो र रुस, उक्राइना र बेलारुसका राष्रपतििय (क्रमशः एम्ल्चन, क्राभ्चुक, सुश्केसभच) ले 
बेलोभेज्स्कोए पुश्शे भतनने राम्ष्रय तनकुञ्जमा रिेको सरकारी भिनमा सन ्१९९१ को ८ डडसम्बरका  हदन एकान्ि िािाष गरेर सोसभयि सघ 
विघटन गरी त्यसको ठाउुँमा स्िाधीन राष्रमण्डल (रुसी भार्ामा छोटकरीमा ‘एसएनगा’) स्थापना गने तनणषय सलएपतछ ि समिाइल 
गोबाषच्योभले अम्स्ित्िम ैनरिेको सोसभयि संघको राष्रपतिको पदबाट विगधिि ्राजीनामा हदनुपरेको गथयो । उनले सोसभयि संघको सम्पूणष 
सत्िा आफ्नो िािमा िुुँदा देशको उच्च पदिरूमा जसलाई विश्िास गरेर मनोतनि गरेका गथए तिनैले धोका हदएको िुुँदा उनको म्स्थति यस्िो 
दयनीय िुन गएको गथयो । िर यो उनको व्यम्क्िगि असफलिा माि नभई सोसभयि संघको विघटनको मूल कारण बन्न गयो । तनसन्देि नै 
सोसभयि संघको अम्स्ित्ि मेहटनुमा गोबाषच्योभको अदरूदसशषिा िा एल्चीनको मित्िाकांक्षालाई माि दोर् हदनु उपयुक्ि िुुँदैन । िास्ििमा 
सुधारको मागषमा रोडा बन्न पुगेको गेकाचेपेको प्रतिगामी कदम नै सोसभयि संघको अिसानको मूल कारण िो भन्ने प्रिीि िुन्छ । 
कम्युतनष्टिरू भन ेयसका लागग एल्चीनलाई भन्दा पतन बिी दोर् गोबाषच्योभलाई लगाउुँछन ्।    

सोसभयि संघको विगधिि ् विघटनका लागग समिाइल गोबाषच्योभको राजीनामा अतनिायष नै गथयो । सोसभयि संघमा कुन ैनेिाले स्िेच्छाले 
राजीनामा हदएको पतन यो पहिलो उदािरण गथयो । देश नै अम्स्ित्िमा नरिेपतछ राष्रपतिको पदबाट राजीनामा हदएको सन्दभषमा 
टेसलसभजनबाट िक्िव्य हदनासाथै उनलाई ित्काल ै आफ्नो कायाषलय िाली गने आदेश हदएर बोररस एल्चीनले आफ्नो अभीष्ट ससद्ध 
भइसकेपतछ पहिलेदेखिको िैमनश्यको नराम्ररी बदला सलएको प्रिीि भएको गथयो । गोबाषच्योभले एल्चीनसंग िैमनश्य र मिभेद भए पतन 
कृवर्मन्िीको पदभार सुम्पेर एम्ल्चनलाई शासनको िालीमुिालीबाट पम्ल्िर सारेका गथए भने एल्चीनले चाहि ंझण्डै अपमातनि िंगले न ै
सोसभयि संघका प्रथम र अम्न्िम राष्रपति गोबाषच्योभलाई के्रमसलनबाट बास्ििमा भन्ने िो भन ेघोक्राइहदएका गथए ।   

विडम्बना नै भन्नुपलाष : गोबाषच्योभ र एम्ल्चन दिु ै नै पुरानो सोसभयि व्यिस्था नयाुँ समयको मागको अनुरुप नरिेकोले पररििषनको 
आिश्यकिा अतनिायष ठान्दथ े। िर मेरो विचारमा त्यसको गति बदसलदंो समयअनसुार द्रिु िुल्याउन नसक्न ुनै गोबाषच्योभको कमजोरी गथयो 
। नयाुँ ककससमको राजकीय व्यिस्थाबारे सोसभयि संघका सबै गराराज्यिरूबीच नयाुँ सम्न्धपिमा िस्िाक्षरको समति समेि िोकेपतछ त्यसलाई 
िाककष क तनष्कर्षमा नपुर् याई आराम गनष कक्रसमयािफष  जान ुपतन उगचि गथएन । एम्ल्चनले पतन रुसमा नयाुँ व्यिस्था कायम भइसकेपतछ पुरान ै
संविधान कक्रयाशील रिेको अिस्थामा ित्काल ैसमयानुकूल कानून िा अध्यादेश समेि जारी नगरी आराम सलन जाुँदा नै कुनै समय आफ्नो 
कदमको समथषन गने रुसको सिोच्च सोसभयिउपर नै २ िर्षपतछ गोलाबारी गनुषपने अिस्था आइपरेको गथयो । राष्रपिीय शासनपद्धति कक 
संसदीय शासनपद्धति भन्ने सैद्धाम्न्िक विर्यको टंुगो नलगाइएकाले देशमा यस्िो द्िैध शासनको अिस्था ससजषना भएको गथयो । 
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यसरी सोसभयि संघजस्िो मिाशम्क्िराष्र विश्िको मानगचिबाट त्रबलाएर गयो र त्यसको िण्डिरमा १५ िटा प्रजािन्िबादी स्िाधीन राष्रिरू 
अम्स्ित्िमा आए । सोसभयि संघको िैधातनक उत्िरागधकारी रुस मिासंघले २२ िर्षयिादेखि प्रजािाम्न्िक अभ्यास गदै राष्रपिीय 
शासनपद्धतिअन्िगषि विकास गरररिेको छ । यस विकासपथको लागग आत्मोत्सगष गने िीनजना युिािरू २२ िर्षअतघ जसरी अज्ञाि गथए 
त्यसरी न ैआज पतन अगधकांश रससयालीिरूका लागग अज्ञािप्रायः नै रिेका छन ्। तिनको स्मतृिमा मास्कोमिानगरीसभि ैरिेको भागान्कोभ्स्की 
गचिानघारीम्स्थि उनीिरूको समागधस्थलमा लिरै िीनिटा आिक्षमूति षिरू रिेका छन ्भन ेमास्कोको केन्द्रमा उनीिरूले २२ िर्षअतघ िीरगति 
प्राप्ि गरेको ठाउुँमा एउटा स्मतृि स्िम्भ िडागररएको छ । त्यसमा ठूल्ठूला अक्षरमा तनम्न असभलेि अङ्ककि  छ : 

रूसमा प्रजािन्िका रक्षकियले सन ्१९९१ को अगस्ि महिनामा यस स्थानमा िीरगति प्राप्ि गरेका गथए :  
कोमार हदसमिी अलेक्सेएसभच  
कक्रचेभ्स्की इल्या मारािोसभच  
उसोभ भ्लाहदसमर अलेक्सान्दे्रसभच  

विश्िको एक मित्िपूणष शम्क्िराष्रको रुपमा अम्स्ित्िमा रिेको समाजिाद तनमाषणको लक्ष्यले उत्प्रेररि विशाल देशमा सन ्१९६० को दशकतिर 
२० िर्षपतछ देशमा साम्यिाद तनमाषण गने सपना देख्न ेसोसभयि नेिा तनककिा ख्रुश्चेभको भविष्यिाणीका विपररि सोसभयि संघकै अम्स्ित्ि 
मेहटयो र अपेक्षिया शाम्न्िपूणष िङ्गले नै विश्िको ६ िण्डमध्ये १ िण्ड भूभागमा फैसलएको विशाल सोसभयि संघमा प्रजािाम्न्िक 
व्यिस्थािफष  उन्मुि १५ स्िाधीन गणराज्यिरूको उदय भयो । परन्िु यस युगान्िकारी पररघटनाको मुिानमा प्रजािाम्न्िक ससद्धान्िका लागग 
िीरिापूिषक आत्मोत्सगष गने रससयाली युिाियको स्मारक चाहि ंन ि टडकारै देखिन ेस्थानमा छ, न ि उनीिरूको स्मतृिमा आगधकाररक 
रुपमा शाम्ब्दक श्रद्धाञ्जसल नै अपषण गररएको सुतनन्छ ! क्राम्न्िले आफ्ने सन्िानलाई तनल्छ भन्ने ि रूसी उिान नै छ ।  

२२ अगस्ि २०१३ (ििृस्पतििार) 
  

 

 

  



Global Federation for Nepalese Literature                      Mulbato E-Journal Online                          Volume: 1                           Issue: 3                                  Number: 3                        September  2013 

विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ          मूलबाटो अनलाईन ई-पत्रिका        बर्ष: १           अंक: ३         संस्करण: ३           सेप्टेम्बर २०१३ 
17 

 

यसरी भयो िोरी:  ष्जम्मेवारी कसको ?  

 लीला लुइटेल 

काठमाण्डौ, नेपाल  

 

नेपाली साहित्यमा िुन ेगरेका विसभन्न िाले चोरीिरूका बारेमा बेलाबिि चचाषपररचचाष िुनेगरेको पाइए पतन धेरजसो 
त्यम्त्िकै सेलाएर गएको देखिन्छ । चोरी गररएको भतनएका कतिपय प्रसङ्गिरू साुँम्च्चकै चोरी पतन िुनसक्छन ् र कतिपय संयोग पतन 
िुनसक्छन ्। अकाषका कतिपय रचनािरू आफ्ना नाममा छाप्ने गरेको अतन कतिपय रचनािरू अनिुाद गरी आफ्नै बनाइएका सन्दभषिरू पतन 
बेलाबिि चचाषमा आउने गरेका छन ्। यस्िा प्रसङ्गमा बेलाबिि कानुनी सन्दभष कोट्टय्ाइएको पाइए पतन िासमा यी नैतिक सन्दभषसंग बिी 
गाुँससएका कुरा िुन ् । अरूको ि के कुरा कतिपय अनसुन्धान गछुष भन्नेिरूले पतन अकाषको लेिनलाई विना सन्दभष जस्िाको िस्िै सारेर 
आÇनो बनाउन ेप्रयत्न गरेको पतन पाइन्छ । अनुसन्धानमा पादहटप्पणी हदएर लेख्न पाइने तनयम िुदािुदै त्यसो नगनुष अनुसन्धानको सामान्य 
धमषसमेि नबुझ्न ुिो । यसप्रकारका साहिम्त्यक चोरीबाट बेलाबिि म पतन प्रिाडडि भए पतन अबचाहि ंकेिी कुरा निोली निुन ेभएको छ ।  

नेपाली साहित्यमा महिलािरूको योगदानबारे िोजी गन ेकाम मलेै तनकै अगाडडदेखि गदै आएको कुरा सिषविहदिै छ । यसै ससलससलामा मेरा 
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट नेपाली महिला कथाकार (२०६०), साझा प्रकाशनबाट नेपाली महिला उपन्यासकार (२०६८) िथा नेपाल प्रज्ञा 
प्रतिष्ठानको सिकायषमा गुञ्जनबाट नेपाली महिला साहित्यकार (२०६९) जस्िा नारीकेन्द्री पुस्िकका साथ ै राम्ष्रय-अन्िरराषम्ष्रय विसभन्न 
पिपत्रिकामा प्रशस्ि लेिरचनािरू प्रकासशि भइसकेको कुरा ज्ञािव्य नै छ ।  

ययिाुँ उठाउन िोम्जएको कुरा नपेाली महिला साहित्यकार नामक पुस्िकसंग सम्बम्न्धि छ । २०६६ साल चैिमा आयोम्जि अन्िरराषम्ष्रय 
साहित्य सम्मेलनमा िाना िान ेसमयमा गुञ्जनका अध्यक्ष गीिा केशरी र मिासगचि हिरण्यकुमारी पाठकले महिला साहित्यकारको इतििास 
लेख्नाका लागग मसंग प्रस्िाि राख्नुभयो र प्रस्िािका केिी बुुँदािरू देिाउन ु भयो । उिाुँिरूले सलखिि रूपमा ियार पारेका केिी बुुँदािरू 
आफूलाई गचत्ि नबुझकेो िुनाले मैले ठाड ै अस्िीकार गरे । त्यसको केिी समयपतछ अध्यक्षले फोनबाट पुनः यो प्रस्िाि राख्नभुयो िर 
त्यतििेर म गुिािाटी विश्िविद्यालयको पाठ्यसामग्री तनमाषण र नेपालसभिकै अन्य काममा अत्यन्ि व्यस्ि भएकाले अहिले यो काम गनष 
नसक्ने जानकारी उिाुँलाई हदए । त्यसको एक िप्िापतछ पनुः फोन गरेर ‘गुञ्जनमा म अध्यक्ष भएका बेला महिला साहित्यकारको 
इतििाससम्बन्धी एउटा पुस्िक ियार पाने इच्छा भएको र यो काम िपाईंबाटै भए माि सफल िुन’े भन्दै गीिा केशरीले मलाई पनुः अनुरोध 
गनुषभयो । अध्यक्षको िीव्र असभलार्ा एि ं आफूप्रति गररएको विश्िासका साथै आफ्नो रुगचको विर्य भएको, आफूले योजना बनाएको 
कामअन्िगषि परेको र अन्य ससलससलामा पतन सामग्री सङ्कलन भइरिेकाले गुञ्जनले रािेको प्रस्िािका सिाषगधकारलगायिका कतिपय 
कुरािरू गचत्ि नबझु्दानबुझ्दै पतन मैले यसलाई स्िीकार गरे । २०६७ िैशाि ४ गिे बसकेो बैठकमा गुञ्जनसंग सम्झौिा गरी काम अगाडड 
बिाइयो । बीचबीचमा अनेक व्यिधानिरू पैदा गररए, सम्झौिा पटकपटक फेररयो, िोड्न पतन िोम्जयो । कतिपय घटनाको प्रत्यक्ष द्रष्टा 
िररष्ठ साहित्यकार परशु प्रधान पतन िुनुिुन्छ र उिाुँले यस कुरालाई समलाउन तनकै प्रयत्न पतन गनुषभयो । यस ैससलससलामा िाम्रो संयुक्ि 
बैठक पतन बस्यो र पुरानो सम्झौिा भङ्ग गरी २०६८।९।२४ मा परशु प्रधानकै िस्िाक्षरमा नयाुँ सम्झौिा गररयो । यसबारेमा थुप्र ै कुरािरू 
अनेसासका िररष्ठ उपाध्याक्ष एि ंनेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीलगायिका कतिपय व्यम्क्िलाई समेि जानकारी छ । आिश्यक 
परे यसको विस्ििृ जानकारी पतछ गराउुँला ।  

इतििास लेख्न ेकाम अत्यन्ि कहठन भएकाले यसलाई गम्भीरिापूिषक युद्धस्िरमा अगाडड बिाइयो । यस बीचमा देशसभि र देशबाहिर बसेका 
अनगगन्िी महिला साहित्यकार एिं विसभन्न संस्थासंग टेसलफोन, इमेल िथा अनेक व्यम्क्िमाफष ि सम्पकष  गररयो । विसभन्न ठाउुँमा रिेका 
महिला साहित्यकारबाट िदारुकिाका साथ अपेक्षा गरेको सियोग समल्न थालेकाले म उत्साहिि िुुँदै गए । अझ देशसभिका साहित्यकारबाट 
भन्दा देशबाहिर बसकेा साहित्यकारबाट अत्यन्ि िाहदषकिापूिषक समयमै सामग्री प्राप्ि िुनाका साथै अत्यन्ि भािकु एि ंसंिेदनासमगश्रि अनेक 
पििरू प्राप्ि भए ।  

विसभन्न कारणिश साहिम्त्यक कायषक्रमिरूमा कम ैमाि उपम्स्थि िुने म अनके साहित्यकारसंग भेटघाट िुन ेर त्यसबाट सामग्री सङ्कलनको 
कायष सुगम िुन ेठानी समयले साथ हदएसम्म त्यसिाका भएका विसभन्न साहिम्त्यक कायषक्रममा उपम्स्थि िुन थाले । यस ैक्रममा २०६७ माघ 
१० गिे श्रीपञ्चमीका हदन गुञ्जनका अध्यक्ष गीिा केशरीको तनिासस्थानमा भारिी गौिमद्िारा सलखिि स्मतृिमा भीम ू पुस्िकको 
अन्िकक््ररयामा उपम्स्थतिको लागग तनम्िो पाए र म गए । कायषक्रम सञ्चालन भइरिेका बेला मैले ियार गदै गरेको नेपाली महिला साहित्यकार 
शीर्षक कृतिका लागग मैले िोजेका सामग्री दरुुपयोग िुन ेसङ्केि मलाई प्राप्ि भयो । यसले मलाई अत्यन्ि गचम्न्िि िुल्यायो । मैले ित्काल 
गुञ्जनका अगधकाशं पदागधकारीिरूलाई व्यम्क्िगि िथा सामूहिक रूपमा भेटेर यस कुराको जानकारी हदए र यस्िो अिस्था ससजषना निोस ्
भनी विशेर् अनुरोध गरे । गुञ्जनका पदागधकारीिरूले यसलाई एक कानले सुनेर अको  कानले उडाइहदनु भयो । त्यसपतछ यसबारेमा 
गुञ्जनको कायषकारी सगचिको िैससयिमा इल्या भट्टराईसंग मैले अनेकपटक छलफल गरे । यस विर्यमा उिाुँ अत्यन्ि गचम्न्िि एि ंसिंदेनशील 
देखिए पतन उिाुँले िासै समाधान हदनसक्नु भएन ।  
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समय, श्रम एिं आगथषक लगानी गरेर बडो कष्टका साथ आफूले िोजेका सामग्री दरुुपयोग िुन ेम्स्थति छलषङ्ग देखिएका कारण उत्पन्न गचन्िा 
िुुँदािुुँदै पतन मैले काम नरोकी दुर्िगतिमा अगग बिाउुँ दै गए । यस बीचमा सामग्रीलाई दरुुपयोग िुनबाट कसरी जोगाउने भन्नेबारेमा िामी 
बुिाबुिी बीच तनकै सल्लाि र छलफल पतन भयो । अन्त्यमा केिी सुरक्षात्मक किचको ससजषना गरेर यसलाई जोगाउने कुरा िामीले तनणषय 
गर् यौ । यसै क्रममा गुञ्जनले मरेो प्रगति वििरण बुझ्न िोज्यो । त्यसबेलासम्म जजेति प्राप्ि भएको गथयो त्यसैलाई एउटा िाुँचामा प्रस्िुि 
गरेर गुञ्जनसमक्ष पेस गररयो । यसको दरुुपयोग िुन े म्स्थति देिेर ससजषना गररएका सुरक्षा किचलाई यसमा अति विश्िसनीय िङ्गले 
समािेश गररएको गथयो । 

आफूले गदैगरेको इतििासको नमनुा गुञ्जनलाई पेस गरेर म आफ्नो कायषलाई अगग बिाउुँ दै गथए । त्यसैबेला गुञ्जनका अध्यक्ष र अन्य 
दईुजना सदस्यको िस्िाक्षरसहििको सुझािपि मलाई प्राप्ि भयो । अत्यन्ि िास्यास्पद सुझाििरू भएकाले कुन ैपतन बुुँदालाई स्िीकार नगरी 
आफ्नो कायष अगाडड बिाउुँ दै गए र ठूलो कष्ट एि ंसमहिनेिका साथ नेपाली महिला साहित्यकारको इतििास लेख्न ेकाम सके । यसलाई प्रेसमा 
पठाउन ियार भएको जानकारी अध्यक्षलाई हदए र उक्ि सामग्री वप्रन्टकपीसहिि पेनड्राइभमा समेि पठाइहदए । मलाई गुञ्जनले हदएका 
िास्यास्पद सुझाि र विशेर्ज्ञ भनाउुँ दाको पूिाषग्रिी एि ंलज्जास्पद िस्िसलखिि मूल्याङ्कन प्रतििेदन मसंग सुरक्षक्षि छ । 

नेपाली महिला साहित्यकार नामक कृतिलाई अम्न्िम रूप हदएर २०६९ िैशाि २ गिे गुञ्जनको म्जम्मा लगाएपतछ आफूलाई असल िोलोिुकुलो 
मिसुस भए पतन केिी न केिी नपिी बस्न नसक्न े स्िभाि भएकाले म यस बीचमा प्रकासशि भएका सामग्री िोजेर पढ्न थाले । यसै 
ससलससलामा ितनिा प्रकाशनद्िारा प्रकासशि लक्ष्मी उप्रेिीले सम्पादन गरेको नेपालका नारी कथाकार: प्रिमृ्त्ि र प्रतितनगध कथा (२०६८) र डा. 
ज्ञानू पाण्डदे्िारा सलखिि विकीणष अनुशीलन (२०६८, फागुन) नामक कृति फेला पर् यो । दिुै कृति पल्टाएर िेदाष म आश्चयषचककि भए । मैले 
िोजकेा सामग्रीको दरुुपयोग िुने अनुमान यी कृतिमा साक्षाि ्देख्न पाउुँ दा भएको अनुभूतिको िणषन गने शब्द मसंग छैन । यी कृति देिेपतछ 
मैले ित्काल ैगुञ्जनका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मिासगचि एि ंसगचिलाई फोनमाफष ि िाहदेक रूपमा जानकारी गराए िर सगचिबािेक अन्य कसलेै 
पतन मेरो कुरालाई गम्भीर रूपमा सलनु भएन । ‘िामीले लक्ष्मी उप्रेिीलाई यो सामग्री हदएकै छैन, लक्ष्मी उप्रेिीले िीन िर्ष अगाडडदेखि धरैे दिु 
गरेर प्रस्िुि कृति ियार गरेको िामीले देिेका छौं, िामीले िपाईंलाई र लक्ष्मी उप्रेिीलाई बायोडाटा एउटै हदएका िौं, लेिकको बायोडाटा ि 
समसलिाल्छ तन, बायोडाटा समल्यो भन्दैमा अकाषलाई नचाहिने आरोप लगाउन िुन्छ ? काम िपाईंले माि िोइन अरूले पतन गनष सक्छन ्भन्न े
कुरा बुझ्नुपछष , अनािश्यक कुरा गरेर िामीलाई दिु हदन े आहदइत्याहद भन्दै उिाुँिरूले मलाई िप्काउनु भयो । यस घटनाले गदाष गुञ्जनका 
कतिपय पदागधकारीिरू मसंग तनकै रुष्ट िुन ुभएको आभार् मलाई िुन थाल्यो भन ेकतिपय पदागधकारीिरू मसंग औपचाररकिा पतन तनिाषि 
गनष नसक्ने म्स्थतिमा पुग्नुभयो । यस्िो म्स्थतिको ससजषना भएपतछ मैले ‘त्यसो भए लक्ष्मी उप्रेिीसहिि िामी एक पटक भेटेर कुरा गरौं न ि’ 

भनी उिाुँिरूलाई विनम्रिापूिषक अनुरोध गरे । ‘यस्िा विनापत्िाका कुरामा समय िेर फाल्न निुन ेर भेट्नु आिश्यक नभएको’ कुरा उिाुँिरूले 
मलाई बिाउनुभयो । मैले धेरै पटक अनुरोध गररसकेपतछ मिासगचिले चाहि ं ‘सध ै यस्िा ककचककच सुतनरिनुभन्दा एकपटक भटे्दैमा के त्रबगग्रयो 
ि, ल आजै भेटौ’भनेर आफ्न ैघरमा भेटघाट गने व्यिस्था समलाई लक्ष्मी उप्रेिीलाई पतन बोलाइहदनु भयो ।  

गुञ्जनको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डा. िगेन्द्रप्रसाद लुइटेल, म र लक्ष्मी उप्रेिी मिासगचिको घरमा उपम्स्थि भयौं । मैले ‘मेरो सामग्रीको िड्डा न ै
लक्ष्मी उप्रेिीको िािमा कसरी पर् यो ?’ भन्ने प्रश्न रािी लक्ष्मी उप्रेिीको पुस्िकमा मेरा सामग्री दरुुपयोग भएको जानकारी हददंा लक्ष्मी 
उप्रेिीले ि मलाई काुँचै िाउुँलाजस्िो गनुषभयो । प्रस्िुि कृति ियार पादाष आफू पूिष झापादेखि पम्श्चम दाङसम्म पुगेर अतन बसमा हिडं्दासमेि 
सामग्री सङ्कलन गरेको कुरा बिाउुँ दै ‘यहद मैले िपाईंको सामग्री दरुुपयोग गरेको भए पिकार सम्मलेन गरेर मेरो क्याररयर ड्यामेज गररहदनु, 
म डराउुँ हदन’ भन्ने जबाफ उिाुँबाट पाइयो । गुञ्जनका पदागधकारीिरू पतन उिी पुरानो कुरा दोिोर् याएर ‘बायोडाटा ि समसलिाल्छ तन’ आहद 
भन्दै लक्ष्मी उप्रेिीको पक्षमा लागग दोर् मेरै भएको कुरा प्रमाखणि गनषिफष  लागे । त्यतििेरसम्म मैले िास्िविकिा बिाएकी गथइन । 
िािािरण शान्ि बनाउुँ दै लक्ष्मी उप्रेिीका पुस्िकमा मेरो वप्रफाइनल फाइलबाट चोरी गररएका सामग्री भएको यथाथष वििरण म र डा. लुइटेलले 
सन्दभष, प्रसङ्ग र प्रमाणसहिि बिाएपतछ गुञ्जनका पदागधकारीिरू छक्क परे, लक्ष्मी उप्रिेी बोल्न सक्नु भएन । यथाथष बुझपेतछ सबैले लक्ष्मी 
उप्रेिीलाई गाली गरे, त्यसमा विशरे्िः भुिन िुङ्गानाले उनलाई तनकै कडा शब्दमा गाली गनुषभयो । लक्ष्मी उप्रेिीले यथाथष कुरा बिाए यसलाई 
यिी टुङ्ग्याउने र फेरर कुरा नगने भन्दा पतन लक्ष्मी उप्रेिीले यथाथष नबिाई ‘यो सामग्री मैले कयिाुँबाट ल्याए, म िोजेर बिाउुँ छु’ भन्नुभयो। 
यस्िा िास्यास्पद कुरा सुन्दै िामी त्ययिाुँबाट हिड्यौ”।  

यसै बीचमा विकीणष अनुशीलन (२०६८) मा मेरो सामग्री कसरी पर् यो भन्न ेबुझ्न मैले डा. ज्ञान ूपाण्डसेंग सम्पकष  गन ेप्रयास गरे िर उिाुँ 
ययिाुँ नभएको जानकारी पाए । केिी समयपतछ ‘नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, साहित्य (गद्य-आख्यान) विभागको योजनाअन्िगषि ज्ञानू पाण्डदे्िारा 
अनुसन्धान गरी ियार गररएको नेपाली नारी कथाकारिरू (२०४० पतछका) को प्रतििेदन’ भन्ने लेखिएको कृति पढ्न ेमौका पर् यो । िािले 
‘द.न. ११-०६८’ का साथमा ‘मूल्याङ्कन भएको’ भनेर लेखिएको अप्रकासशि अिस्थामा रिेको यस कृतिमा पतन मेरो वप्रफाइनल फाइलको 
दरुुपयोग भएकै रिेछ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उक्ि अप्रकासशि प्रतििेदन देिेपतछ ि म झनै छक्क परे । अब के र कसरी चोररयो भन्ने कुराको 
िास्िविकिािफष  लागौ” ।  

आफ्नो सामग्री दरुुपयोग िुन ेथािा पाएपतछ अत्यन्ि गचम्न्िि िुुँदािुुँदै पतन म विचसलि नभई यस समस्याको समाधान गन ेउपायका बारेमा 
सोगचरिुँदा यसका लागग सुरक्षा किचको ससजषना गन ेसल्लाि िामी बुिाबुिीबीच भएको कुरा मैले मागथ नै बिाइसके । यसका लागग मैले केिी 
काल्पतनक नाम जम्मा गरे र तिनका बारेमा विश्िस्ि रूपमा कृतिसहििको वििरण ियार गरी यथास्थानमा िी नाम समािेश गरे । तयनका 
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कृतिसहििको विस्ििृ जानकारी चाहिएमा पतछ प्रस्िुि गररनेछ । त्यसपतछ ‘वप्रफाइनल’ नामक एउटा फाइल ियार गरी वप्रन्ट गरेर गुञ्जनलाई 
बुझाइहदए । यसमा देउिी पराजुली, पद्मा ससिं, रत्नबाबा मल्ल, लीला आचायषलगायिका थुपैर् नामिरू सुरक्षाकिचको रूपमा समािेश गररएका 
काल्पतनक साहित्यकारका नाम िुन ्। यी नाम साहित्यकारका रुपमा काल्पतनक भए पतन िास्िविक जीिनमा यी मेरा स्कुले साथीिरू िुन ्। 
आआफ्ना के्षिमा सफल जीिन त्रबिाइरिेका यी िास्िविक व्यम्क्ििरू साहित्य लेख्न िोइन पढ्न पतन रुगच राख्दैनन ्भन्न े यथाथषसंग म 
राम्ररी पररगचि छु । नपेालसभिका माि नभई नेपालबाहिरका नपेाली महिला साहित्यकारका रूपमा अन्य काल्पतनक नाम पतन त्यसमा 
समािेश गररएको गथयो । यस सन्दभषमा चचाष आिश्यक भए सम्बम्न्धि ठाउुँम ैगररनेछ ।  

लक्ष्मी उप्रेिीको नेपालका नारी कथाकार: प्रिमृ्त्ि र प्रतितनगध कथा (२०६८) कृतिको पषृ्ठ ५७ मा उम्ल्लखिि देउिी पराजुलीको ‘आघाि सिन े
मुटु’ शीर्षकको (कथा सङ्ग्रि २०५५) र पद्मा ससिंको ‘धरमराएका पाइलािरू’ शीर्षकको (कथा सङ्ग्रि २०५४) अतन पषृ्ठ ५८ मा उम्ल्लखिि लीला 
आचायषको ‘बीसौ” शिाब्दीकी द्रौपदी’ शीर्षकको (कथा सङ्ग्रि २०५८) र रत्न बाबा मल्लको ‘विरि िेदना’ शीर्षकको (कथा सङ्ग्रि २०६०) िथा डा. 
ज्ञानू पाण्डदे्िारा सलखिि विकीणष अनुशीलन (२०६८, फागुन) को पषृ्ठ ६२ मा उम्ल्लखिि देउकी पराजलुी र रत्नबाबा मल्ल अतन उिाुँबाटै नपेाल 
प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पररयोजना अन्िगषि ियार पाररएको नेपाली नारी कथाकारिरू (२०४० पतछका) को प्रतििेदन’ (२०६८) नामक अप्रकासशि 
प्रतििेदनको पषृ्ठ ५० मा उम्ल्लखिि देउकी पराजुली (आघाि सिने मुटु, २०६५) र रत्नबाबा मल्ल (विरि िेदना, २०६०) मैले सुरक्षा किचका 
रूपमा प्रयोग गरेका नाम िुन ्भन्ने कुरा विनम्रिापूिषक तनिेदन गदषछु । नेपाली साहित्यमा िुुँदै नभएका यी व्यम्क्ििरू उिाुँिरूले किाुँबाट 
प्राप्ि गनुषभयो भन्न ेकुरा बुझ्न लाटाबुङ्गालाई पतन कहठन िुुँदैन । यसरी अकाषको सामग्री चोरेर साहित्यकार िा समालोचक बन्न िोज्न ेर 
िास्िविक रूपमा सामग्री िोजेर लेख्नेलाई बेिास्िा गने व्यम्क्ििरू नेपालीमा थुप्र ैछन ्। यसप्रकारको चोरी विद्ििा कति हदन हटक्छ ? 

कुरा यति छलषङ्ग िुुँदािुुँदै पतन लक्ष्मी उप्रिेीले मेरो सामग्रीको दरुुपयोग गरेको छैन भन्नु र ि्य प्रमाण पसे गदाषगदै पतन गुञ्जनले बेिास्िा 
गनुष कतिसम्म इमानदारी िुन्छ त्यो सचेि पाठक स्ियंले बुझ्नुिुनछे । २०६८ भदौ १५ गि ेमेरो नपेाली महिला साहित्यकार नामक पुस्िकको 
विमोचनका हदन न ैमैले यी सब कुरा िोल्न ेसोचकेी पतन िुुँ  िर त्यसका लागग त्यो उपयुक्ि अिसर नभएको ठानी म चपु लागे । त्यस ैहदन 
लक्ष्मी उप्रेिीले ‘यी नामिरू कयिाुँबाट िोम्जएर लेखिएका िुन ्भन्ने कुरा मलाई केिी समयम ैबिाउने’ भनेर पुनः दोिोर् याउुँ दा म झन ्छक्क 
परे । यस बारेमा डा. ज्ञान ूपाण्डकेो प्रतिकक्रया भन ेसुन्न ैबाुँकी छ । आशा छ उिाुँले पतन प्रतिकक्रया व्यक्ि गनुष नै िुनेछ । यहद यस विर्यमा 
दिुैजना विद्िान ्अतन गुञ्जनबाट सािषजतनक रूपमा प्रतिकक्रया नआए गुञ्जनले स्िाथषिश मेरो सामग्री अनगधकृि रूपमा अको  व्यम्क्िलाई 
हदएको र तनजिरूले अकाषको सामग्री चोरेर आफू सिषशे्रष्ठ िुन िोजेको स्पष्ट िुन्छ । अझ यस सम्बन्धमा डा. ज्ञान ूपाण्ड ेअझ बुवद्धमान ्
भएको म्स्थति देखियो । लीला लइुटेल र लक्ष्मी उप्रेिीभन्दा एक पाइला अगाडड बिेर उिाुँले ‘देउिी पराजुली’लाई ‘देउकी पराजुली’ बनाउनु भयो 
। ककनकक नेपाली धिीमा ‘देउिी’ भन्दा ‘देउकी’ शब्द बिी प्रचसलि भएकाले मबाट गल्िी भएको ठानी सच्च्याएर प्रस्ििु गन ेबवुद्धले उिाुँ प्ररेरि 
भएको िुनुपछष । 

मैले संस्थालाई बुझाएको सामग्री लक्ष्मी उप्रेिी र ज्ञानू पाण्डलेाई कसले हदयो ? त्यसको म्जम्मेिारी संस्थाले सलने कक नसलने ? यसमा कसैका 
व्यम्क्िगि स्िाथष गाुँससएका िुन सक्छन ्िर व्यम्क्िगि स्िाथषलाई संस्थागि पदीय दरुुपयोग गनष समल्छ कक समल्दैन ? यी सब प्रश्नको उत्िर 
सम्बद्ध पक्षले हदनुपछष । मैले गुञ्जनको अध्यक्षसंग ‘संस्थागि म्जम्मेिारी सलएर एउटा िेद प्रस्िाि पाररि गररहदनुिोस’्भनी पटकपटक 
अनुरोध गदाष उिाुँले ‘यसरी म्जम्मिेारी सलएर िेद प्रस्िाि पाररि गदाष गुञ्जनको बेइज्जि भइिाल्छ तन’ भन्दै यसलाई ठाड ैअस्िीकार गनुषभयो 
भने अन्य पदागधकारीले पतन यसमा बेिास्िा गरे । मेरा सामग्रीको दरुुपयोग गरेको कुरा प्रमाखणि गरेर देिाइहदइसकेपतछ पतन गुञ्जनद्िारा 
संस्थागि रूपमा म्जम्मेिारी सलन अस्िीकार गनुषले के बुखझन्छ ? एउटा नारी संस्थाले नारी अन्िेर्कमागथ न ैयसप्रकारको व्यििार गनुषलाई के 
भन्ने ? 

मैले यी सब ै कुरा लेख्नुको असभप्राय व्यम्क्िगि ररसइबी साुँध्नु िोइन र कसैलाई चोरीको बाि लगाउन िोज्नु पतन िोइन । यसबारेमा 
गुञ्जनका पदागधकारीिरूलाई यथाथष जानकारी िुुँदािुुँदै पतन उनीिरूबाट कुरा बङ्ग्याएर प्रस्िुि गनष थासलएको, लक्ष्मी उप्रेिीद्िारा मनगिन्ि ेएि ं
िािादारी कुरा िुन थालेको र नेपाली साहित्य ितृ्िमा पतन गाइुँगुइुँ चचाषपररचचाष िुन ेगरेको अतन सबैले आआफ्न ैिङ्गबाट मनगिन्िे िकष  
प्रस्िुि गनष थालेकाले पतन यससम्बन्धी यथाथष सबैको जानकारीका लागग बाहिर ल्याउन ुआिश्यक भएको िो । यति माि नभई साहिम्त्यक 
के्षिमा िुुँदैनभएका व्यम्क्िबारे गलि सूचना प्रिाि िुुँदा त्यसले नेपाली साहित्यको इतििासमा पानष सक्ने नकारात्मक असरलाई रोक्नु पतन मेरो 
असभप्राय िो भन्ने कुरा सम्पूणष नपेाली साहित्यका पाठकमा विनम्रिापूिषक अनुरोध गदषछु । लक्ष्मी उप्रेिी र डा. ज्ञान ूपाण्डकेा कृतिमा उल्लेि 
भएपतछ साहित्यमा रुगच रािेर कलम चलाउन चािन ेपतछका व्यम्क्िले यसलाई आगधकाररक सामग्रीको रूपमा प्रयोग गनषसक्न ेम्स्थति रिन्छ 
। यसैले िुुँदैनभएका गलि व्यम्क्ि इतििासमा दिाष िुन ेम्स्थति ससजषना भएकाले यसलाई ित्काल रोक्नुपछष भन्न ेमेरो मनसाय िो । उप्रेिी र 
पाण्ड ेदिुैका कृतिमा उम्ल्लखिि देउिी पराजुली (देउकी पराजुली), पद्मा ससिं, रत्नबाबा मल्ल र लीला आचायष कुन ैसाहिम्त्यक व्यम्क्ि िोइनन ्र 
तयनका आजसम्म कुन ैपतन पुस्िक प्रकासशि भएको जानकारी मलाई छैन । यहद उिाुँिरूले साुँच्चै तयनका कृति देख्नु भएको भए त्यो किाुँ 
देख्नु भएको िो ? यसको जानकारी नेपाली साहित्यका पाठकलाई हदएर मलाई झटुो साविि गनुषिुनेछ । लक्ष्मी उप्रिेी र डा. ज्ञान ूपाण्डलेे 
कथाकारको रूपमा उल्लेि गरेका देउिी पराजुली (देउकी पराजुली), पद्मा ससिं, रत्नबाबा मल्ल र लीला आचायषलाई आिश्यक परे नागररकिाको 
प्रमाणपि र तिनलाई पहिचान्न सक्ने गचरपररगचि सुप्रससद्ध साहित्यकारकारलाई समेि सािषजतनक रूपमा उपम्स्थि गराउन सक्न ेमेरो साम्यष 
रिेको कुरा सम्पूणष नेपाली साहित्यका पाठकसमक्ष विनम्र अनुरोध गदषछु ।  
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अन्तवाथताथ 
 

िामी साहित्य अिुवादको कुरालाई मुख्य मुद्धा बिाएर लािेछौं ।  
विश्िास दीप तिगेला 
अध्यक्ष, विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ, विश्ि केन्द्रीय ससमति  

 

१. िेपाली साहित्यको ववश्व ब्यापीकरणको मुलभूत समस्या के के िुि ?  

स्िररय साहित्य लेिन पयाषप्ि मिामा िुन नसक्नु र जति अहिलेसम्म लेखिएका छन ्िी स्िररय 

साहित्यिरूलाई अन्य भार्ीिरू माझ पुरयाउन अनुिाद कायषको अभाि नै मुख्य समस्यािरू िुन । 
संयुक्ि राष्रसंघले मान्यिा हदएको अन्िरराषम्ष्रय भार्ािरू लगायि अन्य भार्ािरूमा पतन नेपाली 
साहित्यको अनुिाद यथेष्ठ निुनु नै िाम्रो कमजोरी िो । 

२. उक्त समस्यािरूलाई ववश्व िेपाली साहित्य मिासङ्घले यहि कानतथक ८, २०७० (अक्टोबर २५, २०१३) आयोजिा गरेको ‘ववश्व िेपाली साहित्य 

सम्मेलि’ ले समाधािको लाचग के गिेछ ?  

यस पटकको सम्मेलनमा िामी साहित्य अनुिादको कुरालाई मुख्य मुद्धा बनाएर लानेछौं । सम्मेलनमा अनुिादकै बारेमा कायषपििरू प्रस्िुि िुनेछन ्। 
देशविदेशबाट पाल्नुिुन ेअतिगथ विद्धान िथा सिभागीिरूको प्राप्ि धारणा पश्चाि साहित्य मिासङ्घले आगामी कायषनीतििरू िय गनेछ । 

३. उक्त सम्मेलिको मुख्य अवधारणा (theme) के िो ?  

यस विश्ि नेपाली साहित्य सम्मेलन (Conference of Global Nepali Literature) को मुख्य अिधारणा नपेाली साहित्यलाई समदृ्ध बनाऔ भन्ने िो । 
त्यसैले यस सम्मेलनको मुख्य नारा नै ‘नेपाली साहित्य, नेपाली पहिचानः समदृ्ध साहित्य िाम्रो असभयान’ भन्ने रिने साहित्य मिासङ्घको बैठकले 

तनणषय गररसकेको छ । 

४. ववववधताम ैसुन्दरता िुन्छ भन्िे बैज्ञानिक धारणालाई िेपालको ववशिष्ट भाषागत बबबबधतालाई उक्त सम्मेलिले कसरी सम्बोधि गिेछ ?  

िामी नेपाली पहिचान बोकेकाले बोल्ने धेरै भार्ािरूको साहित्यले पतन नेपाली साहित्यलाई मजबुि बनाउदै ल्याएको छ । त्यसैले विसभन्न भार्ाका 
साहित्यको बारे पतन विज्ञिरूबाट कायषपि प्रस्िुि िुनेछ । उक्ि कायषपि मागथ बिस र छलफल िुनेछन ्। त्यहि बिस र छलफलबाट धेरै कुरा आउन े

आस गरेका छौं । र, साहित्य मिासङ्घको मुख्य आयोजना भएकोले सबै भार्ाको साहित्यलाई र सबै साहिम्त्यक संघसंस्थालाई अटाएर साहिम्त्यक 

कमषमा िािेमालो गनेछौं । 

५. उक्त सम्मेलिको मुख्य र दरुगामी असर राख्ि ेके के गनतबबचधिरू िुिेछि ्?  

सम्मेलनमा देशविदेशका विसशष्ट साहित्यकारिरू संग प्रत्येक्ष भेटघाट िुनेछ । नेपाली पहिचान बोकेका भारिीय नेपालीिरू संग सम्पकष  सिेुको काम 

िुनेछ । बमाष, भुटान, थाइल्याण्ड, मलाया, आसम, ससम्क्कम, दाम्जषसलङ्ग र स्थायी रुपबाट नेपालीिरूको नयाुँ घनाबम्स्ि बन्दै गएको िेलायि, िङकङ, 

अमेररका लगायि विश्िका विसभन्न ठाुँउिरूमा नेपाली साहित्यको चुनौिी र सम्भािना बारे चचाष िुनेछ । अिसर संगै चुनौिीिरू पतन आउने भएकोले 

त्यस्िा चुनौिीिरू संग जुध्ने सिालमा िाम्रो सामुहिक प्रयत्न िुनेछ भने विश्िभर छररएर रिेका प्रत्येक नेपाली देशका दिु भएकाले उनीिरू माफष ि 

िाम्रो साहित्यलाई विश्िभरका अन्यभार्ीिरू माझ िाम्रो साहित्य पुरयाउन े विर्यमा मित्िपूणष तनणषयिरू िुनेछन ्। र, साहित्य अनुिादको कायषलाई 

उच्च प्राथसमकिा िुनेछ । 

६. प्रबासी िेपालीिरूको भाषा प्रवधथिमा भइरिेको प्रयासलाई यो सम्मेलिले के कस्तो सन्देि हदिेछ ?  

प्रिासम ैबसेर पतन िाम्रो भार्ा साहित्यको लागग धेरै योगदान गनष सककन्छ भन्न ेयो सम्मेलन स्ििः एउटा सन्देश िो । सधै एउटै झ्यालबाट िेदाष त्यहि 

सससमि के्षि माि देखिने भएकोले बेग्लाबेग्ल ैझ्याल झ ैबेग्लाबेग्ल ै देशमा रिेर त्यिी देशको साहित्य र नेपाली साहित्यलाई िुलना गदाष उत्पन्न िुन े

फ्यूजनले पक्कै नयाुँ कुरा र राम्रो कुरा हदन सक्छ भन्न े कुरा देखिन शुरू भईसकेको छ । त्यसैले प्रिासमा भईरिेको प्रत्येक साहिम्त्यक कमषको 
मूल्याङ्कन िथा प्रोत्सािन िुनेछ भन्ने यो सम्मेलनले स्पष्ट शन्देश हदन्छ । 
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७. ववश्व िेपाली साहित्य सम्मेलिको सन्दभथमा संसारभरर िैशलएका िेपाली भाषा प्रेमी र स्रस्टािरूलाई के भन्ि िाििुिुन्छ ?  

यो सम्मेलन समग्रमा नेपाली साहित्यको कल्याणको लागग िो । मुख्य आयोजक विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ केन्द्रीय ससमति र आयोजक नेपाल 

शािा लगायि अन्य साहिम्त्यक संस्थािरू रिनेछन ्। कसले आयोजना गरयो भन्न ेकुरा िमाम साहिम्त्यक स्रष्टा सजषकिरूको लागग गौण कुरा िुन । 
सम्मेलनले के कुरो हदन्छ भन्न ेकुरा मित्िपूणष िो । सम्मेलनबाट तनश्चय न ैकेिी अपेक्षा िुन्छ र गनुषपछष  । सम्मेलन कस्िो िुनुपछष भन्ने सिालमा 
आफ्नो विचार िामी आयोजकलाई हदन अनुरोध गदषछौं । जुनसुकै साहिम्त्यक संस्थासंग आबद्ध ब्यम्क्िबाट प्राप्ि सल्लाि, सुझािलाई िामी सम्मान 

पूिषक ग्रिण गदषछौं । र, प्रत्येक स्रष्टा र साहिम्त्यक संघसंस्थािरू समक्ष यो साहित्य सम्मेलनलाई भब्य सफल बनाऔ भन्न ेअनुरोध गदषछु । यस 

सम्मेलनको लागग भौतिक, बौवद्धक यथासक्दो सियोग गनष म सबैसंग आग्रि गदषछु । 

 

 

 

 

ववश्व िेपाली साहित्य सम्मेलिको ५० प्रनतित तयारी पुरा भईसकेको 
छ ।  

सागर शे्रष्ठ 

उपाध्यक्ष, विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ, विश्ि केन्द्रीय ससमति  

 

ववश्व िेपाली साहित्य मिासंघले यहि कानत थक ८, २०७० (अक्टोबर २५, २०१३) आयोजिा गरेको ववश्व 
िेपाली साहित्य सम्मेलिको िेपालमा तयारर कुि अबस्थामा छ ?  

िम्रो यो पहिलो प्रयास िो त्यसलेै यस समलेनलाई भब्यरुपमा सफल बनाउनको लागग विसभन्न ससमतििरू बनाएर तिब्र स्िरमा प्रचार प्रसारमा 
लागेका छौं । कररब कररब ५० प्रतिशि ियारी पुरा भईसकेको छ ।  

उक्त सम्मेलिमा िेपाल र ववदेिबाट कनत संख्यामा सिभागीिरूले सिभाचगता जिाउिे आिा गिुथ भएको छ र ?  

िामीले यो सम्मेलनमा नेपालका साहित्य के्षिमा िल्लीन साहित्यकारिरू लगाएि विदेशमा रिेका र आमन्िीि गरेर कररब ३०० को िारािारीमा 
सिभागीिा जनाउन ेप्रयास गरररिेका छौं । 

उक्त सम्मेलिको लाचग आवश्यक मािवीय र आचथथक श्रोतको कसरर ब्यबस्थापि र पररिालि गदै िुिुिुन्छ ? 

यस सम्मेलनलाई सफल बनाउनको लागग केन्द्र, शािािरू, केम्न्द्रय सदस्यिरू, विज्ञापन िथा सियोगी शुभगचन्िकिरूबाट सियोग रकम उठाएर 
ब्यबस्थापन गदै छौं । 

उक्त सम्मेलिलाई  सिल बिाउि िेपालका अन्य संघ सस्थािरू संग के कसरर समन्वय गदै िुिुिुन्छ ?  

िामीले अन्य सियािी सघं संगठनिरूमा पिचार गरेर जानकारी गराई रिेका छौं सम्भब भएसम्म अन्य संघ संस्थािरूलाई पतन समाबेस गन े
छौं । 

 

  



Global Federation for Nepalese Literature                      Mulbato E-Journal Online                          Volume: 1                           Issue: 3                                  Number: 3                        September  2013 

विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ          मूलबाटो अनलाईन ई-पत्रिका        बर्ष: १           अंक: ३         संस्करण: ३           सेप्टेम्बर २०१३ 
22 

 

एकताको संदेि प्रदाि गिे तयारीका साथ िामी जुटेका छौं।  

 

रमेश कंडले 

अध्यक्ष, नेपाल शािा, विश्ि नेपाली साहित्य मिासंघ  

 

ववश्व िेपाली साहित्य मिासंघले यहि कानत थक ८, २०७० (अक्टोबर २५, २०१३) आयोजिा गरेको ववश्व 
िेपाली साहित्य सम्मेलिको िेपालमा व्यवस्थापि कसरर गदै िुिुिुन्छ ? 

िामी यसलाई भव्यिाकासाथ नेपाली साहित्यलाई एकिाको सुिमा बाुँध्न एक माि संस्था विश्ि नेपाली 
साहित्य मिासंघ िुनेछ भन्न े सदेंश प्रदान गने ियारीकासाथ िामी जुटेका छौं। त्यसकालागग केन्द्रसंग 
संयोजन गदै आबश्यक ियारी गरीरिेका छौं।  

उपत्यका बाहिरबाट आउिे सिभागीिरूको बसोबासको व्यवस्थाको कुिै बबिेष ब्यबस्था पनि छ फक ? 

नेपाल बाहिरबाट आउन ेअतिथीिरूलाई उपयुक्ि र सुविधासम्पन्न िोटेलमा राख्ने व्यिस्था समलाएका छौं। नेपाल सभिका अगधकांश राजधानी 
केम्न्द्रि रिनु भएको िुुँदा िास ै अप्ठ्यारो निुन े र बाहिर म्जल्लाबाट आउन े सिभागीको पतन यिाुँ रिन अप्ठ्यारो परे त्यसको पतन 
ब्यबस्थापन गन ेियारर गरेका छौं। 

उक्त सम्मेलिको प्रिारप्रसार र प्रबद्धथि कसरर गदै िुिुिुन्छ ?  

िामीले यसको प्रचारप्रसार गनष इलेम्क्रक समडडया िथा संचारलाई भरपुर प्रयोग गने योजनाकासाथ छुटै्ट डसे्क बनाएका छौं। यसमा 
आबश्यकिा अनुसार सबलेै आ-आफ्नो ठाउुँ बाट आफ्नो भूसमका तनभाउनु िुनेमा त्रबश्िस्ि छु।  

उक्त सम्मेलिमा शमडिया र शमडियाकशमथको उपष्स्थनतलाई कसरर ब्यबष्स्थत गदै िुिुिुन्छ ?  

माथी मलेै उल्लेि गरे अनुसारै िाम्रो समडडया डसे्कले यसको म्जम्मा सलनेछ। यसका लागग िामी आफै पतन आ-आफ्नो ठाउुँ बाट िट्ने पतन 
छौं।  

उक्त सम्मेलिको बयाबस्थािको लाचग आबस्यक मािवश्रोतको ब्यबस्थापि कसरर गदै िुिुिुन्छ ?  

यस सम्मेलनका लागग िाम्रो कसमटी र आयोजक कसमटीमा रिनु भएका सबै सकक्रयिापूिषक लाग्न ुिुनेछ। थप जनशम्क्ि िामीलाई आबश्यक 
िाल नरिेको र ित्काल त्यस्िो ब्यबस्था गनुष परे त्यो जनशम्क्ि पतन िामीसंग रिेको छ । 

उक्त सम्मेलिलाई  सिल बिाउि िेपाल बाहिरका िाखा र केन्र संग के कसरर समन्वय गदै िुिुिुन्छ?  

िामीले सब ैशािािरूसंग सम्पकष  गनष कहठनाइ िुने िुुँदा िामी केन्द्र माफष ि िामीले आबश्यक जानकारी िथा तनदेशन अनसुार काम गरररिेका 
छौं। जसका लागग तनरन्िर अध्यक्ष विश्िासदीप तिगेला, मिासगचि समदशी काइुँला र दइु उपाध्यक्ष सुरेन्द्र राइ र सागर  शे्रष्ठसंग समन्िय 
गरेर अतघ बिेका छौं। 
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कथा / आख्याि  
 

ज्ञष्तत  

डा. लेिनाथ काफ्ले 
सशन्चु, िाइिान  
 

दगुषम पिाडको थुम्के गाउुँमा पुग्न ेराम्रो बाटो पतन गथएन । त्यिाुँ समान लजैाने ल्याउने साधन भनेको भररया िा गधामािै गथए । तिकाषने 
नाम गरेको गधाले आज वपठ्युभरर चामल, दाल, नुन र िेलको भारी बोकेर सिरबाट थुम्के गाउुँ  तिरै जादै गथयो । साुँघुरो बाटोलाई उसको 
भारी सहििको जीउले पुरै िाक्द्यो ।  

जब उ बाटोमा हिड््यो सबैले उसलाई “ओिो िानेकुरा सलएर तिकाषन ेआयो, तिकाषन ेआयो” भन्दै बाटो छाडडहदन्थे । उ पतन गजक्क पदै 
ठमठम भारी बोकेर हिड्दै जान््यो । कसैले उसलाई माया गरेर बोलाउथ,े कसैले उसलाई “कस्िो ठुलो भारी” भनेर सान्त्िना हदन्थे, कसैले 
उसको वपठ्यु मसुारी हदन्थे । उसलाई लाग््यो “ओिो, यो गाउुँका मान्छेिरू कति सारो माया गछषन  मलाई । यो गाउुँका मान्छे कति जािी 
िुन”् । अतन उसलाई त्यो गरंुगो भारी झनै िलकुा िुन््यो र अझ ैबेसरी हिड्न थाल््यो । उसलाई यो गाउुँ  र गाउुँ ले आफ्न ैजस्िो लागे । 
उसलाई लाग्यो “उ यो गाउुँ लेको आफ्नै िो । यी भारी बोकेर यो गाउुँमा आउदा गाउुँ लेिरूले कस्िो माया गरेका िुन ्?” उ यस्िै सोच्दै बाटो 
लाग्द्यो ।  

थुम्के गाउुँमा पुगेर उसलाई भतनएकै ठेगानमा मालसामान बुझायो र फक्यो । उिी बाटो उिी मान्छेिरू । ति मान्छेिरू त्यहि बाटो भएर उसैले 
ल्याएका मालसामान सलन ििार ििार जादै गथए । केिी मान्छेिरू समान बोकेर उसको पतछपतछ आउदै पतन गथए । जाने र आउन ेदिुैथरी 
मान्छेिरूसंग बाटो हिड्दा टेक्ने एक-एकिटा लौरा गथए ।  

त्यसै ि साुँघुरो बाटो त्यसमा पतन तिकाषने फककष दै गथयो । बाटो ि झनै साुँघुररने नै भयो । त्यो साुँघुरो बाटोमा जान-ेआउने केिीले “यो 
गधाले पुरै बाटो छेक्यो” भन्न थाले । िुुँदािुुँदै ि लौरोले नै प्रिार गनष थाले अगाडी र पछाडीबाट नै । उ जसोिसो चोट सिदै, आफुलाई 
बचाउदै, मातनसिरूलाई बाटो छाडडहददै हिड्दै गरररह्यो । एउटा सारै साुँघुरो मोड आयो, उसलाई फेरी मातनसिरूले कुटे, धकले, गाली गरे 
“गधा, िाम्री बाटो छेककहदन ेपाजी” भन े। दईुतिरको धकलाधकल, वपटाइको वपडा र थकानले उ अगाडी बढ्न न ैसकेन, िुट्टाले उसको आफ्न ै
ज्यान थाम्न नसकी थचक्कै बस्यो । 

“यो गधाले िाम्रो बाटो छेक्यो, यसलाई जसरी पतन बाटोबाट िटाउनु पछष” एउटाले भन्यो । “यो गधा िाम्रो बाटोमा रिुन्जले िामीलाई िाम्रो 
बाटो हिड्न गाह्रो भयो यसलाई िि लगाउुँन ैपछष” पम्ल्ल्िरबाट अकोले भन्यो । “यसलाई यहि मोडको डडलबाट िल िसाली हदनुपछष” असल 
परबाट झन ्अकोले भन्यो । त्यिाुँ अरू धेरै मान्छेिरू पतन जम्मा भए । तिनीिरू तिनै गथए जो पहिले भारी बोकेर लैजादा कसैले बाटो 
छाडडएका, कसैले वपठ्युमा मसुारेका गथए, कसैले माया गरेर बोलाएका गथए, कसैले सान्त्िना हदएका गथए । अहिले लाठीले िान्न,े गाली गने 
र यहिबाट िसाली हदनु पछष भन्न ेसबै उन ैस्िर र िाििरू गथए ।  

झन ्धेरै मान्छेले झन ्धेरै कुट्न थाले, झन ्धेरै गासल गनष थाले । अब ि अगाडी र पछाडडबाट धकलेर डडल म ैपुर् याउन थाले । अब उसलाई 
पक्का भयो, तयनीिरूले िसाल्ने नै भए । उसले सबै वपडा त्रबस्यो, थकान त्रबस्यो, गाली सुनेन र िररपरीका मान्छे केिी देिेन । आुँिा गचम्म 
गरेर न्िारन देखिको बल खिचेर उ जुरुक्क उठ्यो । उ उठ्दा परेको झट्काले नै केिी मान्छेिरू ि त्यहि डडलबाट उतछट्टीए । उ फेरी टाउको 
बेसरी झट्कादै त्यो साुँघुरो बाटोमा यिाउति केिी नभनी हिड्यो । उसलाई गम्न्ि नै भएन कतिजना डडलबाट िसे, कतिजना कुनामा पसेलए र 
कतिजना िुट्टाले कुचीए । बाुँकक जो जति गथए तिनीिरू पतन िािको लौरो फालेर ज्यान जोगाउुँन कुलेलम ठोके । उ पछाडी फक्यो र फेरी 
टाउको बेसरी झट्कादै त्यो साुँघरुो बाटोमा ठमठमी यिाउति केिी नभनी हिड्यो । फेरी पछाडीतिरकाको पतन त्यहि िाल भयो जो भिषर 
अगाडीतिरकाको भएको गथयो ।  

अहिले बाटो िाली भयो र उ मस्ि संग बाटोमा हिड्दै छ र मनमनै सोच्दै छ “अब कसले बोककदेला तयनीिरूको भारी ? को िोला अको 
म?”। बाटोमा हिड्दा भन ेबचिेुचकेा मान्छेिरूिरूले पतन उसलाई हिड्न बाटो छाडीहदइरिेका छन ्िर अहिले बाटो छाडडहदने कारण भने अकै 
छ ।  
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सािो पत्रकार 

गोपीकृष्ण िंुगाना 
काठमाण्डौ, नेपाल  

 

काव्यले उसको बुबा अकफस जाने बेलामा भन्यो, ‘बाबा, आज म िपाईसुँगै अकफस जान्छु ।’धेरैिटा कायषक्रममा 
समाचार लेख्न जानुपन ेभएकाले बुबाले ‘िुन्न’भन्नुभयो । ऊ अड्डी कसेर एकोिोरो कराउन थाल्यो, ‘आज ि म जसरी पतन जान्छु, जान्छु । 
कम्त्ि भयो िपाईको अकफस नगएको ? आज शतनबार ि िो तन ।’ 

बुबाले ल ‘लुगा लगाऊ’ भनेपतछ उसको िसुीको सीमा रिेन । मोटरसाइकलको पतछ बसेर काव्य बुबाको अकफस हिुँड्यो । सधैं मोटरसाइकलमा 
‘अगाडड बस्छु’ भनेर म्जद्दी गन ेऊ आज ‘जे भन्यो त्यिी मान्न’े भएको छ । पाुँच समनेटपतछ बुबाले ‘पिकार सम्मेलन’ लेिेको ठाउुँमा 
पुर् याउनुभयो । कक्षा एकमा पढ्न ेऊ नेपाली अक्षर बझु्ने भएको गथयो । 

‘ल पिकार समि आउनभुयो’, िजुरबुबा उमेरको एउटा समूिले भन्यो । केिीले थप,े ‘सानो पिकार पतन आउनभुएछ ।’ काव्य ‘सानो पिकार’ भन्न े
फरक सम्बोधनले एकतछन छक्क पर् यो, िर केिी बोलेन । सम्मलेनमा समाचार लेखिसकेपतछ ऊ बुबासुँग भक्िपुर म्जल्लाको लोकन्थलीको 
पाटीप्यालेसबाट बाहिररयो । मोटरसाइकलमा चढ्ने बेलामा सोध्यो, ‘बाबा, मलाई ककन सानो पिकार भनेको ?’ ‘म पिकार भएपतछ मरेो सानो 
छोरोलाई के भन्न ुि ?’, बुबाले भन्नुभयो ।  

केिीबेर सिर िेदै िुइुँककएका उनीिरू पुरस्कार हदने अको कायषक्रममा काठमाण्डौ म्जल्लाको त्रबजुलीबजार पुगे । कायषक्रम सुरू भइसकेको गथयो 
। िररष्ठकलाकार अतिगथ भएकाले काव्यले सोध्यो, ‘बाबा, अगाडड बस्ने अंकल को िो ? हटभीमा सधैं देखिनिुुन्छ तन ।’बबुाले भन्नभुयो, ‘िररिशं 
आचायष ।’बुबाले कलाकार आचायषसुँगै रािेर काव्यको फोटो खिगचहदनुभयो । िानवपन सुरू भयो । 

बुबालाई गचन्ने सबैले काव्यलाई म्जस्क्याए, ‘बाबु तिमी पतन समाचार लेख्न आएको ? पिकार बन्न ेिो ?’ उसले उत्िर हदएन । बरू पुरस्कार 
पाउनेलाई सोध्यो, ‘ककन ओढ्ने ओिेको ? माला ककन लगाएको ?’ उसले उत्िर पायो, ‘म साहित्यकार िुुँ, पुरस्कार पाएको तन । तिमी पतन ठूलो 
भएर पुरस्कार पाउन ेिै ।’ 

बुबाले काव्यलाई अकफस आफ्नो अकफस पतन लैजानुभयो । बुबाका साथीिरूले पतन म्जस्क्याउनभुयो, ‘ओिो सानो पिकारले पतन समाचार 
लेख्ने िो ? ल, सानो पिकार ि बुबा भन्दा पतन ह्यान्डसम । ’काव्य िसुीिुुँदै कम्प्युटरमा समाचार लेखिरिनुभएका बुबाको छेउमा पुग्यो र 
सुनायो, ‘बाबा, म िपाईभन्दा पतन ह्यान्डसम अरे । ह्याण्डसम भनेको के िो ?’ ‘राम्रो, मेरो छोरो मभन्दा पतन राम्रो छ रे’, बुबाले म्जज्ञासा 
मेटाइहदनुभयो । 

केिीबेरम ैबुबाले काव्यलाई अको कायषक्रममा पुर् याउनभुयो । त्यो कायषक्रम पतन पाटीप्यालेसम ैभएको रिेछ । जिाुँ केटाकेटीलाई िेल्न ेगचप्लेटी, 
हिकीच्याउुँ , घोडचिीिरू गथए । काव्यलाई कायषक्रम मन परेन । ऊ एकोिोरो साथीिरू िेलेकोतिर िेनष थाल्यो । बुबाले उसको िेल्न ेइच्छा पूरा 
गररहदनुभयो । िेसलरिेको काव्यलाई बुबाका साथीिरूले पतन म्जस्क्याउनुभयो, ‘िोइन, सानो पिकारले सभि कायषक्रमको समाचार नलेिरे ककन 
बाहिर िेसलरिेको ?’ उसले जिाफ हदयो, ‘मैले समाचार लेख्न ेिो ि ? बाबाले पो ि ।’ 

त्यसपतछ संगीिको कायषक्रममा पगेु बुबाछोरा । त्यिाुँ साउन्ड बक्सबाट गीिसंगीि घम्न्करिेको गथयो । ‘मलाई मनपन ेगीि’, काव्य िुसीिुुँदै 
बोल्यो । बुबाले गचनाइहदनुभयो, ‘काव्य, यो गीि उिाुँ अंकलले गाउनुभएको िै ।’बुबाको साथी भएकाले गायकअकंलले सोध्नुभयो, ‘बाबु, तिमी 
मेरो अन्ििाषिाष सलन आएका िौं ?’ उसले नबुझी बोल्यो, ‘िोइन ।’ ‘िो िोला, तिमी सानो पिकार िोइन ि ?’, गायक अंकलले पतन 
म्जस्क्याउनुभयो । 

बुबाले अको कायषक्रममा पतन लजैानुपने गथयो । ित्िपत्ि उनीिरू त्यिाुँ पुगे । सभा िलमा पस्दा ि िीनजनाले िािमा ककिाब सलएर धरैे 
मान्छेलाई देिाउुँ दै गथए । कुसीमा बस्न नपाउुँ दै काव्यले सोध्यो, ‘यो के गरेको बाबा ?’ ‘यसलाई ककिाब विमोचन गरेको भन्छन ्बाबु’, बुबाले 
भन्नुभयो । उसले फेरर सोध्यो, ‘ककन यसो गरेको ि ?’ ‘विमोचन गरेपतछ सबैले ककिाब लेिेको थािा पाउुँछन ्र पढ्छन’्, बुबाले बुझाउनुभयो । 

कायषक्रम सकेपतछ काव्यले सोध्यो, ‘बाबा, िपाईलाई यम्त्ि धेरै ठाउुँमा कायषक्रम छ भनेर कसरी थािा भयो ? िपाई पिकारले समाचार लेख्न े
िो ? अन्ििाषिाष सलने िो ? पिकार धेरै ठाउुँमा जानुपछष िो ?’ ‘िो छोरा । पिकारलाई कायषक्रम आयोजना गनलेे समाचार लेख्न, अन्ििाषिाष सलन 
बोलाउुँछन ्तन’, बुबाले काव्यको म्जज्ञासा मेटाइहदनुभयो । बुबाछोराको संिाद सुतनरिेका कायषक्रमका सिभागीले सोध,े ‘बाबु तिमी पतन बुबाजस्ि ै
पिकार बन्न ेिो ?’ उसले भन्यो, ‘म सानो छु ।’ उनीिरूले भन,े ‘िो ि, तिमी सानो पिकार, भोसलपससष ठूलो भएपतछ बाबाजस्ि ैठूलो पिकार ।’ 

काव्य बुबासुँगै साुँझ घर फककष एपतछ आमालाई सुनायो, ‘मामू, म पतन पिकार िो तन, अंकलिरूले भन्नुभएको सानो पिकार रे ।’ 
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दाुःखको आकार   

ध्रुि मगधकमी  

भक्िपुर, नेपाल  

 

 

िदृ्धा राममाया िमिुलाई भाि िाउुँ  कक निाउुँ  भइरह्यो । िाना पाककसक्यो । गचसो पतन िुन लागगसक्यो । नाति घरम ैभएकोले चाुँड ैभाि 
पकाएकी गथई । एकैतछनमा आउुँ छु भनेर बाहिर गएको नाति अझ ैआइपुगेको छैन । त्यसो ि िाना िान नाति नआउन पतन सक्छ । यिा 
केिी समयदेखि नाति कतििेर िाना िान आउुँछ या कति हदनसम्म िान ैिान आउुँ दैन कुन ैठेगान िुन छोड्यो । एकतछनमा आइिाल्ला तन 
भनेर पिेर बस्यो रािभरर कुदाष पतन नआउने । अतन अब ि आउुँ दैन िोला भनेर िाना िान बसकेो हदन । दईु गाुँस मिुमा िाल्न पाएको 
िुन्न िल िोका िकिकाएको आिाज सुतनन्छ – अम्ज, िोका िोल ।  

आज पतन त्यस्ि ैिोला भनेर राममाया िाना निाइकन भान्छाम ैबससरिी । नाति आउला र संगै बसेर िाउुँला भनेर ऊ िल कोठामा समेि 
नगइकन भान्छामै बससरिेकी गथई । नातिले एकैतछनमा आउुँ छु भनेर गएको िुनाले आज ि कसो बेलैमा नआउला भनेर पतन िदृ्धा राममाया 
भान्छामै कुरेर बससरिेकी गथई । अगगपतछ नातिको ठेगान िुन्न्यो । िर आज नातिले नै एकैतछनमा आउुँ छु भनेकोले उसलाई नाति अहिले 
केिी िेरमै आइिाल्ला भन्ने लागेको िो । त्यसैले घरर घरर उसको कान मूल िोकािफष  गइरिेको गथयो भने आुँिा बुइुँगलको भर् याङतिर 
गइरह्यो । िल बाटोमा कुरा गदै कोिी हिडंकेो, िोकामा कसैले तछससक्क गरेको आिाज आउनासाथ उसलाई नाति आइपुगेको िो कक भन्न े
लाग््यो । अब ि िोका िोलेर आउला भन्ने आशा िुन््यो । िर कति िेरसम्म पतन कुनै चालचलु निुुँदा तनराश िुन्थी । एकपटक ि कसैले 
िोका िकिकाएको िो कक भन्न ेलागेर सोधी पतन िालेकी गथई – िल को ? बाउचा िो ? िट्प्िालमा क्िेँ छ िोलेर आउन ु।  

बाउचा मागथ आउला भनेर राममाया पखिषरिी । िल मलूिोका िोलेको अतन ड्याम्म लगाएर आग्लो िालेको आिाज आउला भनेर राममाया 
कान थापेर कति िेरसम्म िल न चल भएर बससरिी । िर कुन ैचालचुल छैन । धेरै िेरसम्म पतन िोका निोलेको, आग्लो निालेको, भर् याङमा 
कुनै पदचाप नसुतनएको र बाउचा पतन मागथ नआएपतछ राममायालाई एकतछन ि आफूलाई यो सपना िो कक विपना िो भनेर छुट्याउन ै
गािारो भयो । कुन ैचालचुल नसुतनएपतछ उसले आफैलाई भनी – छे, कस्िो िुस्सु रहिछु म ! 

बाउचा अथाषि ्बाबुलाल । िदृ्धा राममाया िमिुको एक्लो नाति । उसको छोरा भने पतन नाति भन ेपतन पररिारमा अब िंश थाम्न ेउिी माि 
बाुँकी छ । राममायाको यो संसारमा यिी एउटा नाति बािेक अरू कोिी छैन । त्यसो ि एउटी छोरी बाकी छे िर त्रबिे गरेर पठाइसकेकी 
छोरीको के भर ! कुनै बलेा उसको भररपूणष पररिार गथयो । लोग्न,े छोरा, बुिारी, छोरी, नाति सब ैगथए । एउटा सम्पूणष पररिार । लोग्ने िुुँदैमा 
छोराको त्रबिे भइसकेको गथयो । छोरा िेिमा कसेर काम गनषसक््यो । घरपररिार सम्िाल्ने बुिारी गथई । स्कूल जान थालेको प्यारो नाति 
गथयो । जेनिेन गरी दईु छाक िान पुग््यो । कुन ैठूलो सुि नभए पतन िाुँसीिुशी पररिार चसलरिेको गथयो । िदृ्धा राममायालाई पाररिाररक 
रुपमा कुनै दःुि गथएन । िर अहिले यिी नाति बािेक अरू कोिी छैन । सपनासरी सबथोक एकाएक िरायो ।  

जीिनमा कुन ै ठूलो सुि नभए पतन भयानक दःुिको सामना पतन गनुषपरेको गथएन राममायाले । दःुिम्जलो गरेर आनन्दससि जीिनको 
गुजारा चसलरिेको गथयो । छोरोले अमा र नातिले अम्ज भन्दा पाइने सुिजति ठूलो अरू कुन सुि िोला र ! त्यसमागथ बुिारीले प्रत्येक त्रबिान 
माज ुभाग्या भनेर िुट्टा िोग्दा पाइने आनन्द बेग्लै छ राममायालाई । त्यिी सिुको छायाुँलाई गम्लङ्ग ओिेर राममायाले आफ्नो बुियौलीका 
लामा हदनिरू काहटरिेकी गथई । सुिको सानो आकाशले छपक्क छाएको त्यस घरमा राममायालाई असलकति दःुि भनेकै लोग्न ेिुइलाल 
िमिुको अम्ल्छपना र वपउने बानी िो । कामको बेला कहिल्यै अगाडड िुन्न बूिो । यिाउिा गाउुँमा चिादै हिडं्छ । काम ि गछष िर अम्ल्छ 
पतन उम्त्िकै छ । त्यसो ि िुइलाल सधैँ वपउुँ दैन िर वपएपतछ िुट्टा भुइुँमा िुन्न । उसले वपउने भनकैे ससुरालीमा िुन ेनित्या र भोजभिेरमा 
िो । कहिलेकािीीँ यसो साथीभाइले िुिाउने िो । अरू बेला वपउनलाई किाुँ पाएर वपउनु ! िर अम्जङ्गरको आिारा दैिले पुर् याउुँछ भन ेझैं 
उसलाई वपलाउने कोिी न कोिी भहेटिाल्छ । 

एकहदन राममायाको जीिनमा भयानक आुँधी आयो । दःुिम्जलो गरेर बाुँगचरिेको सामान्य जीिनमा असामान्य आुँधी आउला भनरे कसरी 
थािा पाउनु ! एक एक गरेर सबथोक उडाएर लाने त्यस्िो कल्पनािीि आुँधी उसको पाररिाररक ससंारमा पस्ला भनेर उसले सपनामा पतन 
गचिाएकी गथइन । जीिनमा त्यस्िो अकल्पनीय िुरीबिास आउला र उसको पररिार एक एक गरेर ििसनिस भएर जाला भनेर राममायाले 
सोच्न सक्नु पतन कसरी ? उसको देिेको संसार भनेकै माइिी टोल र यिी गाउुँको दसबार् ि घरसभिको घेरो न िो । त्यिाुँ भन्दा पर कुनै 
भौतिक काया र अनपेक्षक्षि विपम्त्िससि उसको सम्बन्ध न ै गथएन । िर िुनेिार दैि नटार भन ेजस्िै जुन कुरो सपनामा पतन गचिाइएन, 

आुँिासाम ुत्यिी यथाथष भइहदयो । उसको सानो संसारमा दःुिको ठूलो िुन्डरी मम्च्चयो ।  

असारको महिना गथयो । पानी झमझम परररिेको गथयो । पोिोरपरार जस्िो यसपासल भएन । बलेैमा पानी परेको र शुरूमै कुलो लगाउन 
पाएकोले रोपाइुँको काम अगाि ैसककएको गथयो । घरभन्दा असल मागथ उनीिरूको दईु रोपनी ििे गथयो । त्यिी ििेको उब्जनीले जेनिने 
जीिन धातनरिेको गथयो । आफू र छोराबुिारी भएर एकहदन पुरै समय लगाएपतछ त्यस िर्ष रोपाइुँको काम मज्जाले सककएको गथयो । 
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अतघपतछ िरपरका सबैको रोपाइुँ भइसक्दा पतन राममायाको िेि बाुँझ ैरिन््यो । कहिले कुलो लाउन नपाएर ि कहिले पानी नपरेर िैरान 
िुन््यो । छोरो सान ैगथयो । लोग्ने काममा अम्ल्छ ग्यो अतन जहिले पतन सबैको रोपाइुँ सककएपतछ माि बल्ल राममायाको िेिमा रोपाइुँ 
शुरू िुन््यो ।  

राममाय्चा कहिले रोपाइुँ गछ्र्यौ िुँ, सबैले रोपाइुँ ससध्याइसके , तछमेककी माइली अिा उसलाई भन्ने गथी । 

यस्िै िो अिा, छोरो सानो छ । लोग्नेको भर छैन । विस्िारै िोला तन, राममाया िाुँसेर भन्थी ।  

िेिाला िोजेर भए पतन बेलैमा रोपाइुँ ससध्याउ राममायचा । पतछ पर् यो भन ेपानी निोला, छरतछमेकिरू उसलाई सिकष  गराउुँथ े।  

िेिाला भनेको िो आउुँ छु भनेर पतन आइहदएनन ्के गने ?, राममाया जिाफ हदन्थी । िास्ििमा उसको िैससयि ििेाला लाउने िालको भएन 
। िैपतन सबैले िेिाला लाएपतछ आफूले पतन लाउन ेकुरो ि गनैपर् यो । त्यस्िै पदाष कहिलेकािीीँ भाइिरू आएर सघाइहदन्थे । 

िेरो लोग्नेलाई त्यसरी छाडा छोड्न भएन, असल असल काम ि गनष सककिाल्छ तन ।, माइली अिाले सल्लाि हदई ।   

िो अिा, कति भन्ने ि,ै कुरै सुन्दैन, राममाया वििश भएर भन्थी । 

अब छोरोको त्रबिे गररदेऊ । छोरो पतन ठूलै भयो, माइली अिाले भनी । 

गने भनेको िो अिा, केटी नपाएर तन । एकदईु ठाउुँमा कुरा चलाइरिेकी छु । अिाले गचनेको कोिी छ भने यसो िोजूुँ न, उसले भनी । 

िुन्छ िुन्छ म पतन यसो किै छ कक िोम्जहदउुँला ।  

छोरोको त्रबिे भएपतछ राममायालाई काममा तनकै सियोग भयो । छोरो पतन काम गनषसक्न ेभयो । त्यसमागथ बुिारी पतन थवपएपतछ त्यति 
गािारो भएन । अब सबै काम एक्लैले भ्याउन ुपरेन । बारीमा िरकारी रोप्न ेर गोड्मेल गने काममा बुिारीले सघाउुँथी । छोरो ििेको रििारी 
गनष सक्ने भयो । कुलो लाउन,े िेि िन्न,े माटोको डल्ला फुटाल्ने सबै काम छोरै ग्यो । बाउलाई पतन अब बिी स्ििन्ििा समल्यो । 
िेििारीको म्जम्मा छोरोको काुँधमा त्रबसाएर िुइलालले अब हदनभरर गाउुँ  चिानष पायो ।  

छोरो ठूलो भएपतछ र त्रबिेिारी पतन गररहदएपतछ राममायालाई तनकै सम्जलो भयो । उसलाई मानौं संसारकै सम्पूणष िुशी एकैचोहट आफ्नो 
पटुकामा बनेष पाएझैं लाग्यो । समयम ैरोपाइुँ सककएकोले राममाया फुरुङ्ग भएकी गथई । त्यस िर्ष माइिीमा गएर रोपाइुँको लागग सघाउन 
पतन गएकी गथई । धेरै िर्षपतछ राममाया यसरी माइिीमा रोपाइुँको लागग सघाउन गएकी गथई । 

त्रबिे गरेकै िर्ष उसको नाति पतन भयो । नाति पाएपतछ राममाया दङ्ग परी । भगिानले िाि थावपहदएकै िो भन्ने लाग्यो उसको लागग । 
बुिारी पतन लतछनकै छे । यो घरमा बुिारीको पाइला परेदेखि सब ैकुरो फसलफाप िुुँदै आएको छ । उसको छोरो पतन कम लतछनको छैन । 
त्यिी भएर ि उसको लागग बुिारी पतन त्यस्िै लतछनकै पर् यो । छोरोको बाउचाहि ंत्रबिान बेलकुा जतििेर पतन िमािु िाइरिनु पने अतन 
जाुँडरक्सी भनेपतछ भुिुक्कै िुन े । िर उसैको छोरो चुरस िमाि ुभन े छुुँ दै छुन्न । त्यति ज्ञानी गथयो । जाुँड भन ेअसल असल िान्छ । 
ज्यापूको छोरो िो िेिमा मरीमरी काम गनुषपछष असल असल जाुँड निाए ि जीउ त्रबग्रीिाल्छ तन । छोरो काम गनषसक्ने र ज्ञानी भएकोले 
उसलाई जीिनमा एकप्रकारको अपार सन्िोर् नै गथयो । एकहदन त्यिी ज्ञानी छोरा हदनभररजसो िेिमा घाुँस झारपाि उिेलेर साुँझ घर 
फकेपतछ टाउको दखु्यो भनेर पल्टेको गथयो, त्यसपतछ कहिल्यै उठेन ।  

पाुँच िर्ष अतघसम्म राममायाको सानो िर िराभरा गथयो पररिार । उसको संसार सानो गथयो र दःुि पतन सानै गथयो । िर आफ्नो जिान 
छोराको चोला उठेपतछ राममायाको पररिार अचानक भिाभुङ्ग भयो । र एकाएक उसको दःुिको आकार कति िो कति ठूलो भयो । 
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ियााँ सम्झौता 
केशु त्रबरिी 

 

 

श्रीमान श्रीमिीमा वििाद चल्यो । ‘तिमी आइमाइिरूलाई के छ र ? कमाएर ल्याइहदने िामी लोग्ने मातनस छदैँ छौं । छैन चाहियो भन्दा 
भैजान्छ । किाुँबाट आउछ, कसरी आउछ । िलिले धान्छ कक धान्दैन त्यसको केिी मिलि छैन । केिी पर् यो भन ेअकाषकै थाप्लोमा िाम्ल्ददा 
भै जान्छ ।’ श्रीमानले आफ्नो गुनासो पोख्यो । आफू पुरुर् िुनुको अम्स्ित्ििोध गरायो ।  

ऊ पतन के कम गथई र ? श्रीमानको कुरा भुईमा िस्न नपाउुँ दै उसले िाििाि ैफकाषइिाली । ‘िी ि सि भन्न ेकुरा माि िुन । िपाईिरू 
लोग्ने मातनसलाई आइमाइको समस्या झन के किाुँ थािा िुन्छ र ? कसरी घरव्यििार चलाएका छन । घरमा छ कक छैन, ए ल्यायो िाऊ 
भन्दा भै जान्छ । जतििेर पतन यो गर, त्यो गर भन्यो िर आफूले गनुष परेको भए पो ? केिी समय ि आफूले नारी भएर ि िेरे भ ैगो तन 
अतन थािा भजैान्छ तन नारीको िथेा ?’  

वििाद झन झन चककष दै गयो । वििादले उग्र रुप सलए पतछ श्रीमान र श्रीमिीिीच एउटा नयाुँ संझौिा भयो । श्रीमानले श्रीमिी र श्रीमिीले 
श्रीमान िन्न ुपन ेभयो । तनणषय मूिाविक दिुैको सलङ्ग पररििषन गनुष पने गथयो ।  

उनीिरू संझौिा अनुसार काम गनष थाले । हदनचयाष चल्दै गयो । दिुैको म्जव्मेिारी फेररयो । दिु ै जना िुसी देखिए । सुरूसुरूमा ि 
श्रीमानलाई िाना पकाउने िथा गाई िस्िुलाई घाुँस पराल हदने काम ि सामान्य नै लाग्यो । िर पतछ पतछ भने त्यिी काम पतन उसलाई 
झको लाग्न थाल्यो । िर जि लोग्ने गभषििी िन्यो िि भन ेउसलाई त्यस ैछटपटी लाग्न थाल्यो । िप्न ैनसकेर उसले अन्त्यमा िच्चा न ै
िुिाई हदयो ।   

श्रीमिीलाई पतन सुरूसुरूमा ि िाहिरको काम सम्जल ैलागेको गथयो । सोचकी गथई अि भन ेिाइसञ्चोको िुन ेभयो । घरमा िसेर श्रीमानले 
गरेको व्यििारमा साथ माि हददै आएकी गथई । व्यबिाररक कुराको उसलाई केिी पतन अत्िोपत्िो गथएन । अि भने उसले सबैकुरा आफै 
पुर् याउनु पन ेभयो । घर व्यबिार िथा इष्ट समि पतन आफैले गनुष पने भयो । उसलाई पतन िी सब ैकुरा झकाष लाग्न थाले ।  

समय वित्दै जाुँदा दिुैलाई आ-आफ्नै पुरान ैजीिन सम्जलो लाग्न थाल्यो । अन्त्यमा पुरान ैजीिनमा फककष ने कुरामा दिुैजना सिमि भए । 
अि आइन्दा एक अकाषलाई परेको िलेामा सियोग गन े । एक अकोको मान समंानमा ख्याल पुर् याउन े । कुन ैभेदभाि नगने भन्ने नयाुँ 
संझौिा भयो ।  
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माक्माकुर माक्माकुर 

रेििीमोिन तिम्म्सना 
रौिा, असम, भारि 

 

परेिाको त्यो जोडी आज पतन एकात्रबिानै आइपुगे। कस्िो स्मरण शम्क्ि। असलकति मायागरी छररहदएको धान-चामलका आशाले टुप्लुक्क। 
कसरी मायामा बाुँगधएको छ यो ससंार। 

कति इिर प्राणीिरू छन ्संसारमा। दैनम्न्दन जीिनचयाषमा कतिसुँग जम्का भेट िुन्छ िर यो परेिाको प्रसङ्गै सभन्न छ। त्रबचरा यो ियरी 
रंगको भालेको एउटा सुिको ससंार गथयो िामीले जान्दा। उसकी जीिन संगगनी पतन एकै रंगकी। उज्यालो िुने त्रबम्त्िकै माक्माकुर 
माक्माकुरको कलरि सुरू िुन्छ गुुँडमैा। सायद, उसकी घरिाली अल्छी गदै िोली उठ्न। 

“अबेर भयो, चारो हटप्नु पन,े नानीिरूले के िान्छन,् िामी पुग्दा नपुग्दै अरूले चारो तछन्लान।्” इत्याहद इत्याहद कति गन्थन गदो िोला 
भाले। स्थानीय युिक सघंको बरण्डाको कुनामा िी प्राणीिरूले आश्रय सलएका िुन।् तिनीिरू जस्ि ैअरू दइु चार जोडी परेिा पतन छेउछाउम ै
घरजम गरेर बसेका छन।् 

तनकैहदन भए संघमा केटािरू आउुँ दैनन।् संघको पुरानो केरमबोडष पतन दलूो पर् यो। भकुण्डो किा पर् यो किा। कुसीिरू पतन टुङ्गामा छैनन।् 
त्यस कारण त्यिाुँ जान राम्रो लाग्दैन। त्यस मागथ संघको मुखिया भइ काम गने एउटा युिक, कमाउन पञ्जाब गएको धेरै िर्ष भयो। 
त्रबजुलीको त्रबल नतिरेकोमा िर्ष हदन अतघ नै त्रबजुली काहटहदएको छ तनगमले- के गनुष छ त्यिाुँ? भानु जयन्िी, देिकटा जयन्िी िुने िुुँदा 
मािै त्यस संघको िोजी िुन्छ - नि त्रबचरो संघ तनसंघ भै बससरिेको िुन्छ। त्यो तनसंगिा तनकै मािामा पन्साइहदएका छन ् यी परेिा 
दम्पतििरूले। भाले पोथीका गन ्गन्का साथै बच्चा-बच्चीका ची ंचीलें एक प्रकार सुिको िािािरण नै छ संघमा। 

“िैरे माि आयो ि, अको परेिा िोइ?” -श्रीमिी चारो छररहददैं भम्न्छन।् संघ पररसर बािेकै गाउुँघरमा कस ैकसैकिाुँ पतन परेिा पालेका छन।् 
िर ियरी रंगका परेिा भन ेिाम्रामा एका त्रबिान ैआइपुग्छन।् मिुको भार्ा नभए िापतन इंगीिमा सायद उनीिरूका बीचमा भािवितनमय िुुँदो 
िो, जसले गदाष एकएक जोडी गदै चार-पाुँच जोडी परेिा एकात्रबिानै िाम्रामा आई िाम्जर िुन्छन।् िर आज त्यो ियरी रंगको पोथी भन े
आएन। मनमा कस्िो कस्िो लाग्यो। के भयो ि? त्रबरामी ि भएको छैन? ओथारा बस्िा पतन आउुँ दैन। घरीघरी चराचुरंुगीिरूलाई पतन रोगले 
सिाउन ेगछष। प्रकृतिका कािमा विचरण गरे पतन उनीिरूलाई सारै डर छ। जथाभािी चारो हटप्न पतन सक्िैनन।् पानी वपउन पतन जथाभािी 
िुुँदैन। लोभ लाग्दा िाद्यान्न छन ्थरीथरी, िर के गन ेअबोध तनिषल प्राणीलाई िास छ। धेरै साथीसंगी आुँिा अतघ न ैकालको आिारा भए। 
जिािि ैविर् छररहदएको छ मातनसले। उनीिरूलाई यत्न जगेडा गनुष पन ेआत्मीय िी मातनसलेन ैआत्मीयलाई माररिान लुककबसकेा िुन्छन।् 
कसले जान्न,े के विर् िुिाएर कुन चक्रान्िकारीको किलमा परी त्यो। 

“िैरे पोथी चैं पो आइनछ। ओथारा बसेकी िोला। आउुँ छे भरे तिर” -मैले सामान्य रूपले भतनहदएुँ। िर मलाई शंका लाग्यो। मेरो मन युिक 
संघतिर दौडडयो। म पतन मनकापतछ लागें। घरमा तनकै कुरा चले, शंका गनष थाले सबै। एउटा चोर िाड े त्रबरालो िुब हिुँड्छ गाउुँमा। कि ै
त्यसको फेला ि परेन? युिक सघं भन्नु माि ैछ। चारैतिर बार लाएको छैन। झ्याल-िोका दत्रबषला छैनन,् असामाम्जक ित्िको रमरमी छ 
त्यिाुँ। 

त्रबिान गाउुँका मातनस आ-आफ्ना काममा व्यस्ि िुन थालेका गथए। िेिबाली, िाट-बजार गने मातनस आफ्नै धनुमा हिुँडडुल गदै गथए। युिक 
संघको पतछल्लो भागतिर गइ िेदाष म झसंग भएुँ। िनुै िुनले मुतछएका परेिाका प्िाुँि भुइुँमा छरपट्ट रिेछन।् उिी ियरी रंगका प्िाुँि। मानौ 
रािको कुन ैप्रिरमा त्यिाुँ घमासान लडाइुँ परेछ। त्यिी ियरी पोथीलाई दशु्मनले पके्रछ। प्राण जोगाउन उसले भमक्धुर कोसशश गरी िोली। 
िर ऊ असफल भइछ। सब ैशंकािरू एकत्रिि भ ैएउटा तनरीिको ित्याको प्रमाण साविि भयो। िरैो भाले तनसंग भयो। यस विर्यले घरमा 
केिी समय आलोचनामा ठाउुँ  पायो िर िरेक ठूलासाना पररघटनाका साथ ैयो सानो घटना पतन समयसुँगै समससएर अिीिको िािामा दिाष िुन 
गयो। 

अरू परेिा तनत्य त्रबिान आइपुग्दा यो िैरे भाले पतन आइपुग््यो। त्रबचरा, हिजाआज कस्िो फुस्रो देखिन ेभएको छ। अरू परेिाका झैं उसका 
प्िाुँििरू सपक्क समलेका छैनन।् हिुँडाइ-डुलाइमा पतन िास फुति षलोपन छैन। यस्िो लाग्छ आफ्नो जीिन संगगनीलाई बचाउन उसले भरमकदरु 
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चेष्टा गरे्यो सम्मिु समरमा। एक्लो जीिन यो कस्िो जीिन िो! तनराशा, क्लाम्न्ि र मनका िेदनािरूले ऊ अिसन्न छ। बाुँच्नु ि परेको 
छ। त्यसैले सायद ऊ अरू संगी साथीसंगै चारो हटप्न आउुँछ िाम्रो सानो आुँगनमा। यस्ि ैक्रम चल्यो १५/२० हदन। 

ठूली एकादशीको हदन गथयो। गाउुँ  घरमा िुलसी वििािको आयोजन चसल रिेको गथयो। बाुँसका लामा लामा सलगंा गाडी िुलसीको मठ 
थरीथरीका रंग िथा पि-पुष्पले सजाउन व्यस्ि गथए िाम्रा आमा बनैीिरू। कसले कति सुन्दर पाराले सजाउन ेआफ्नो िुलसीको मठ! गाउुँमा 
चारैतिर शंि-घण्टको ध्ितन िुुँदैछ। सुगन्धी धूपले गाउुँको िािािरण म्स्नग्ध र शुद्ध पाररहदएको छ। त्यसै हदन िामीले एउटा िुससको समाचार 
पायौं। िाम्रो त्यो िैरे भालेले नयाुँ सम्पकष  साधन गरेछ। आज िाम्रो आुँगनमा एउटा कालो रंगको पोथीसंग समलेर ऊ िर्षले चारो हटप्िै छ। 

“िैरो आज एक्ल ैआएन एउटा कालो पोथी पतन ल्याएछ िेन ेि।” - श्रीमिीका दृम्ष्टबाट त्यो नयाुँ पररघटना छुट्न पाएन। त्यसघरी त्यिाुँ 
रिेका सबैले त्यो दृश्य देख्न पाए िर िाम्रा दृम्ष्टमा भन ेअरूका भन्दा अगधक िात्पयष बिन गयो यसले। अरू जोडी भन े रंग समलेका िर 
िैरेकी भने काली, तनख्िुर काली। संसारमा रूपको भन्दा गुणको मित्ि अगधक िुन्छ। रूप दईु हदनको गुण भने स्थायी सम्पदा िो। 

िैरे असलक दषु्ट प्रकृतिको देखियो। जीिन युद्धमा आइपरेका अप्ठ्यारोपन, आिार-वििारको समस्या आफ्नो समाजका प्रतििेशीिरूको इर्ाष 
आहद सिुँदै जाुँदा िर कसैको प्रकृति बदसलुँदै जाुँदो िो। घरीघरी त्यो भाले, अरू परेिालाई िकाषउुँछ माक्माकुर माक्माकुर गदै। नयाुँ छुँदा 
नौपुला गाुँस भन ेझैं निागिाको शाम्न्ि सुरक्षाको लागग ित्पर िुुँदो िो ऊ। अरू प्रतििेशीिरू क्षखणक ररसाए पतन यस्ि ैि िोतन िाम्रो म्जन्दगी 
भन्दै प्रत्युत्िर हदन चािुँदैनन।् िरेैकी कालीभने िैरेको शरीर चुचाले कन्याइहदन्छे। माया गछे- उसलाई मायाले तनयन्िण गने प्रयास गछे। 

संसारमा यिी एउटा मुख्य छ माया, सबैलाई िश पाने। िनको बाघ, भाल,ु िािीिरू समेि मायाले रम्त्िएका छन।् भीर्ण क्रोधी असभमानी 
पतन मायाका कंगाल छन।् सबैलाई मायाको छिारी चाहिन्छ नै। मायाको बन्धनमा बाुँगधएर यो परेिाको जोडीको जीिन यािा सिजरूपले न ै
कट्िै छ। शरि,् िेमन्ि गदै ऋििुरू कालचक्रमा फन्को मादै घुसमरिेका िुन्छन।् यस बीच िैरेको गुुँडमा एक जोडी चीं चींको आविभाषि भयो। 
तिनीिरू पतन िुककष एर आफैं  चारो हटप्ने भए। छोराछोरी िुककष एर एकलग गरर िान े िुुँदा मातनसिरू जस्िो गरी िवर्षि िुन्छन,् िुक्क पछषन,् 
त्यस्िै गरी यी परेिा दम्पति पतन िुक्क देखिन्छन।् छररएको चारो हटप्न पतन आफ्ना सन्िानलाई मौका हदने। आफू भने िकेर चारो हटप्ने। 

नयाुँ सरकार आयो देशमा। कायाषलय, संस्था, संघ, बाटो-घाटो नयाुँ िुन ेपरे। नभन्दै एकहदन इुँट, िंुगा, बालुिाले क्लबको पररसर भररयो। 
पुरानाको ठाउुँ  माससने पर् यो। पुरानो घर, नयाुँ पाने तनदषयीिरूले समलेर िोडडहदए। किा गए किा िी परेिाका जोडी। मायाको घर भम्त्कयो। 
मुटुमा घाउ सलई िी तनमुिािरू किा गए किा। अचेल िाम्रामा िी परेिा जोडी आउुँ दैनन।् िैरे पतन आउुँ दैन- कालीको के भयो? सायद, नयाुँ 
घर घडरेी िोज्न उनीिरू पतन भौंिाररुँदै िोलान।् 
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किालीलाग्दो कथा  
आर. डी. प्रभास  

बानेश्िर ३४ काठमाण्डौ, नेपाल 

 
 
 

जिानीको  जीिन अकैको  तनम्म्ि त्रबत्यो । रािहदन  पससना  चुिाए एक गासका तनम्म्ि  । गास-बास  हदन्छौ  भन्नेिरूले हदएका फाटा-पुराना 
लुगािरूले जिानीको  रिर मेट्दै घडी पला त्रबिाए । िानवपन पतन त्यिी िो िाई वपई बाुँकी रिेको, त्यो पतन कतिकाकति िीिा बोलीका िाणका 
साथमा । त्रबरामी अिस्थामा पतन बक्सदैनथ े। और्धीको गोलीको सट्टा गालीबाट उपचार गररन््यो ।  छोराछोरी जन्मदै र िाल्टोका आिार 
बन्दै गए । त्यो संिेदन बुझ्न ेसायद ससंारम ैकुन ैजन्मकैे गथएन जस्िो गथयो । माि  िी तनरीि आमाबाबु आुँसुका अविरल धारासभि डुबी 
रिेका िुन्थ े । यसरी न ै तनयतिका तनमषमिामा परेका िी दम्पतिका शारीररक िागि भएका हदन त्रबिे । 
बुिेशकाल आयो  । सिारावििीन  िुनपुगे ।  इच्छा र आकांक्षाले  जीिन पयषन्ि साथ छोड्दैनन ्। ऋिु पिषिरूले पररक्रमा गरररिेकै िुन्छन ्। यस्ि ै
-यस्िै क्रममा त्यो के्षिको प्रसशद्ध पिष त्रबशु-संक्राम्न्ि (िैशाि १ गिे) आइपुग्यो । िुनेिानकेो घरमा मीठा-मीठा िाने कुरा पाक्न थाले । 
बूिाबूिीको मन लोसभयो आफ्नो छाप्रोसभि दाना अन्न गथएन । बूिीले भतनन ्माग्न जाऔ । साुँझको ८ बजेतिर माग्न हिडें । किै िप्काइ िाए 
किै दप्काइ िाए । बल्ल-बल्ल िीन सेल-रोटी पाए । रािको १० बजीसकेको गथयो । बूिाले बूिीलाई रोटी बािन  भन्यो । बूिीले बूिालाई न ै
बािन ् भन्यो । संस्कृिमा एउटा सुन्दर सूम्क्ि छ ‘बुभुक्षक्षिस ककन्न करोति पापम ्?’ अथाषि ्भोकोले के पाप  गदैन? िर पाप भन्न ेभाि त्यिाुँ 
कैल्यै उब्ज्येन ।  ककन्िु भोको अिस्था ि छदै गथयो । बूिोले सम्झ्यो बूिीले बाुँड ेएउटा आफू िाली दइुटा मलाई देली । बूिीले पतन त्यिी 
सम्झी । रािीको १२ बम्जसक्यो कुरा टंुगगएन । दइुटैको मनको कुरा िुल्यो । आुँखिरमा तनणषय गरे दइुटैले ‘ भोसल त्रबिान जसले पहिले बोल्यो 
उसले एउटा र पतछ बोल्नेले दइुटा सेल-रोटी िानछे ।’  

अब भोसलपल्टको  त्रबिानी भयो, बोल्न ि दरैू जाओस ् , ओछ्यानबाटै  उनीिरू उठ्दै-उठ्दैनन ्। पडोसीलाई शकंा लाग्यो कक बूिा-बूिी मनष ि 
मरेनन ्! िके-िके भन्दै छाप्रोसभि पसे । बुिाबुिी िलचल गदैनन ्। बूिाबूिीलाई मसानघाटसम्म लजैान िीन जना माि ियार भए । एकले 
डोकोमा बूिीलाई बोक्यो अकोले बुिोलाई । िेस्रो जनाले लकडी िोजी गचिा बनायो । दइुटैलाई गचिामा राखिसक्यो,न बूिो बोल्छ न बूिी । जब 
आगो लगाउन ेबेला आयो, बूिोले  काुँप्दै भन्न थाल्यो ‘ बूिी ! िुँ न ै दईु िासलस ्र म एउटै िाउुँला उठ ।’ त्यो सुनेर िीन जना  मलामीिरू 
मुदाष उठेर अब िामी िीनै जिानलाई िान्छन ्भन्दै भागे ।  बूिाबिूीले सम्झ ेतयनीिरूले सेल-रोटीको कुरा थािा पाइसके िाइिाल्छन ्कक भनेर 
तिनीिरूको पतछ दगुरे । भयैभयमा दइुटै थरर आ-आफ्ना झोपडीसभि पसे । 

यो िो देशका बिुल व्यम्क्िको विपन्निाको कथा । आुँसुको कथा । भोको पेटको कथा जसमागथ भोट िान्नेिरू मिल िडा गरेर राज गछषन ्। 
जुग त्रबिे िर त्यो व्यथा कसैले बुझने ।  
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एकादेिको कथा 
विष्णु गौिम 

अध्यक्ष, लक्ष्मी प्रतिष्ठान, काठमाडौं, नेपाल  

 

विश्ि मानगचिको एउटा सानो देश नेपाल, त्यिी देशको विकससि मातनने गचििन म्जल्लामा कान्दा भन्ने ठाउुँ  छ । 
त्यिाुँका जनिािरूमध्ये कमैलाई माि नेपाल आफ्नो देश िो, त्यिाुँ सरकार िुन्छ र त्यो सरकारले नागररकका िक अगधकार सुतनम्श्चि गराउुँछ 
भन्ने थािा छ । चुनाब केका लागग िुन्छ, तिनलाई थािा छैन िर िरेक पल्ट उनीिरू भोट िाल्न चाहिुँ जान्छन ् । केिी हदन अगाडड न ै
उनीिरूलाई आएर भतनन्छ “यति गिे फलाना ठाउुँमा भोट िाल्न जानुपछष । अतन पेटभरर भाि िान पाईन्छ ।”उनीिरू तनधाषररि समतिमा 
तछमेकका माडसापिरूलाई अगाडड लगाउुँ दै भने बमोम्जम भोट िासलहदन्छन ्ककनभने त्यिाुँ सबैको टन्न पेट भाि िाने ठूलो इच्छा िुने गरेको 
छ । संभििः सधैं भरपेट िान पाएकािरू त्यिाुँ कोिी िुन्नन ्।  

मैले यो पंम्क्ि लेिकेो देख्दा सधैं टन्न पेट िानेिरूलाई अचम्म्मि िुल्याउन ेछ र एकादेशको कथा बािेक अरू केिी लाग्दैन । िर यो 
गचििन म्जल्लाको कान्दा भन्न ेठाउुँका चेपाङ्ग िस्िीको दारुखणक कथा िो । यो भन्दा धेरै पीडादायी कथा िपाईिरू सामु प्रस्िुि गदैछु ।  

कुरा कररब दईु बर्ष अगाडडको िो । मेरा एक जना समि एकल ससलिालको कानमा एकै घरका ८ जनाको विर्ालु च्याउ िाएका कारणले 
ज्यान गएको िबर पर् यो । िबर सुन्नासाथ एउटा म्जम्मिेार पिकारको रुपमा उनी घटनास्थलमा पुगे । त्यिाुँ पुग्दा उनले थािा पाए कक त्यो 
गररत्रबले ससजषना गरेको एउटा भयािि दघुषटना गथयो, राज्यले नदेिेको पीडा गथयो । संसारले पत्याउनै नसक्ने एकादेशको कथा गथयो । 
चरौंदीदेखि १२ घण्टाको पैदलबाटो कम्स्सुँदै गएका समि ससलिाल जब चेपाङ्ग गाउुँ  नम्जकै पुगे, उनले त्यिाुँ देिकेो दृष्यले मनमा 
असामञ्जस्य पैदा भयो । घटना यसप्रकारको गथयो ।  

एउटा कररब १६-१७ बर्षको हठटो कहिले घरको पालीतिर िेदै ि कहिले बाटोतिर िेदै मुस्कुराई रिेको गथयो । अचानक मेरा समिलाई देिेर ऊ 
अत्िासलयो ककनकक ऊ सिाषङ्ग नाङ्गै गथयो । िर फेरर आफुलाई सम्िालेर पालीतिर देिाउुँ दै 
भन्यो– ऊ त्यिाुँ मेरा लुगा सुकाएको छ । उनलाई बुझ्न गाह्रो भएन कक त्यो विचरा ककशोरसुँग 
एक जोर माि कपडा रिेछ । कहिले त्यो सुक्ला र लाउुँला भन्दै ऊ पालीतिर िेरररिेको गथयो । 
उसलाई गिष गथयो कक तनकै हदन बाटो िन्न गएर पाएको सबै पाररश्रसमक िचेर उसले एक जोर 
सटष पायन्ट ककन्न सकेको गथयो र त्यसैले ऊ मुस्कुराईरिन््यो । यो दृष्यलाई पतछ पादै उनी 
गन्िव्यतिर लम्म्करिे िर लोकिाम्न्िक नेपालको यो गचिले ससलिालजीको मनमा घोच्यो । 
उनीिरूलाई केिी गनैपने सोच पैदा भयो ।  

बम्स्िको विचोविच पुगेपतछ पानी पनष थाल्यो, हदन पतन िल्न लाग्यो । उनले राि कटाउन 
सुरक्षक्षि बासको व्यिस्था गनुषगथयो िर बास बस्न ेबसेरा काुँिी गथएन । किै मातनसिरू ओिारमा बार लागेर बसेका देखिन्थे ि किै बारबरे 
गरेर स्याउलाले छोपेका छाप्रा देखिन्थे भने किै िरले छाएका बारत्रबिीन टिरा देखिन्थे । पानीले तनथ्रुक्क सभजेका ससलिाल एउटा नाममािको 
घरको छेउमा ओतिन पुगे िर त्यिाुँ पतन उनलाई सभि जान हदईएन । कारण त्यो घरमा कपडा लगाउने व्यम्क्ि समि ससलिाल माि गथए । 
सभि लिरै बाइस हदनको बच्चादेखि सि बर्षका नानीिरू समेि नाङ्गै सुिेका गथए । िुकेबिेकाले गुप्िाङ्ग छोप्न टालो सम्म लगाएका गथए ।   

घर मासलक भनौं िा त्यस पररिारकी नेितृ्िकिाष २२ हदनकी सुत्केरी िोकामा उसभईन ्। दैलोमा उसभएर उनी बाटो भन्दा पतन लाज छेक्दै 
गथईन ्। ससलिालजीको अनुरोध पश्चाि ्उनले िास हदने तनणषय गररन ्। िुन्छ भने लगत्ि ैउनका सामु अको प्रश्न िेससषयो – पािुनालाई राख्न े
चाहिुँ किाुँ ? नौ जना जम्न्मएकोमा १ जनाको मतृ्यु भएपतन ८ बच्चा लिरै सुिेका गथए । सामल िोज्न गएका बाउ अतन २२ हदनकी सुत्केरी 
उनी बल्लिल्ल अटाउने त्यो झपु्रोमा ससलिालजीका लागग ठाउुँ  बनाउनु तनकै मुम्श्कल गथयो । िर पतन “मिाष क्या नहि किाष” भने झैं 
ससलिालजी बलेसीको आडमा अडडए ।  

वििानैदेखि उकालो चिेका उनी, थकाईले चुर गथए । िंुगा विछ्याएर सभत्िाम ैअिेस लागे । उनको पटेले सामल माग्यो जुन त्यिाुँ गथएन । बरू 
हिजैको सामलले हदएको शम्क्िलाई पतन क्षक्षण पानष गोटा दशेक जुकािरू औलंाका कापैवपच्छे िोडिाजी गदै उनको रगि दिन गनष थाले । 
बाटाभरर र त्यो घरमा समेि देिकेो दृष्यले गदाष उनलाई आफुसुँग भएको चाउचाउ खझकेर िाईिाल्न पतन मन लागेन ।  
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केिी बेरमा सामलको जोिो गनष गएका घरभेटी कन्दमुलका जरालिरा बोकेर सभत्रिए । भोकले दासम्रएको भुुँडी सलएर सुिेका बच्चािरू 
जर् याकजुरुक उठे । िान पाइन ेआशाले तिनका अनुिार उज्यासलए मानों उनीिरूले ठूल ैयुद्ध म्जिकेा छन ्। तिनको अनुिारले मेरा समिलाई 
द्रविि बनायो । आफ्नो साथमा लगेका चार प्याकेट चाउचाउ उनले तिनैलाई हदए । उनले “लौ यो पतन िाऊ” भनेर भतनहदुँदा िी बच्चाको 
जगि िम्ल्लयो। लाग्दैगथयो उनीिरू विश्िका ककतिषमानीिरू गथए।  

जेठको महिना गथयो त्यो । त्यिाुँ टन्न पेट हिडंो िान भदौको मकै कुनुषको विकल्प गथएन । जसले भदौदेखि मंससरसम्म मकैको जोिो गनष 
सक्छ, ऊ त्यो ठाउुँको सािुजी न ैठिछष । जसोिसो ३ महिना मकै िाएर ९ महिना कन्दमुलले बाुँच्नु उनीिरूको संस्कार नै बनकेो छ । 
ससलिालजीले चाउचाउ ि हदए िर त्यसले घरभेटीको आत्मसम्मानमा चोट पर् यो । आफ्ना बचेरािरूको ख्याल गने शुभगचन्िक पािुना 
करेसामा भोकै गथए । उनले केिीबेरमा पािुनालाई सोध,े सर िजुरले ज्युनार गनुषभो ? उनले भन,े गरें । िर त्यति पविि मनको मासलकले 
बुखझिाल्यो कक उनले िाएका गथएनन ्भनेर । फेरर बोल्नु जरुरर ठानेनन ्उसले । बरू बसेराबाट िलतिर हिडं्यो । 

सािे नौ बजे एउटा पराले िककयामा १ पाथी जति वपठो बोकेर फककष यो िर पकाउन ेके मा ? अको समस्या देखियो । उसले तनधषक्क भन्यो – 

यो आरी (माटोको भाुँडो) मा पकाएको ज्यूनार िोला िै । त्यो तनश्िाथष मायाले मन्िमुग्ध भएका ससलिालजीले भन,े दाइ हठक छ, मलाई चल्छ 
। भोसलपल्ट उनले सय रुवपयाुँ हदन िोज्दा िी घरभेटीले सलन मानेनन ् । भने, पािुनासुँग दाम सलुँदा पाप लाग्छ, सलन्न । त्यसपतछको 
यािामा ससलिालजी लगायि थप २ साथी गथए । ८ जनाको मतृ्यु भएको र एउटा सानो बालक अिशेर्को रुपमा रिेको घरमा सबै पुगे । 
स्थातनय सशक्षक बालकृष्ण पतन त्यिाुँ पुग्नुभयो र सबैको म्जज्ञासालाई समाधान गदै उिाुँले दारुखणक ििृान्ि ििाउनुभयो;   

त्यस हदन बा र आमा भदौको मकै वपस्नुपछष भनेर घट्ट ममषि गरेर घर फकष दै गथए । घरमा भएका ७ जना छोराछोरी भोकै छन ्भन्न े
सम्झरे मािावपिाको मन द्रविि भयो । उनीिरूले जङ्गलमा केिी कन्दमुल िोजेर लग्न ेतनधो गरे र िोज्न पतन थाले । िर केिी पतन फेला 
परेन । केबल एउटा ठूटोमा झपक्क फलेको च्याउ देखियो । बुिा िुसश िुुँदै च्याउ हटप्न थाले । बुिीले आम्त्िदै भतनन ्– त्यो ि विर्ाल ुच्याउ 
िो, नहटप । िर बुिाले म्जवद्ध गरे । भन,े आज मलेै अकै आुँट गरेको छु । सपषको विर् ि फुकेर झछष , यो च्याउको त्रबर् ि सम्जल ैझाछुष । अझ ै

विर् नझारी अरूलाई सरेमा उसैलाई फुकेर विर् झाछुष । बुिीले जोखिम नसलन त्रबन्िी 
गदै भतनन,् क्यै गरी विर् झरेन भने ि मररन्छ तन ।  

उनले टेरेनन ् । विर्ाल ुछ भन्न ेजान्दाजान्दै बोकेर घर गए । पकाउुँ दै गदाष सामल 
जोिो गनष गएको जेठो छोरो आईपुग्यो । उसले पतन त्रबरोध गर् यो, िान्न भन्यो । िर 
बाबुले मानेनन ् । १७ महिनाको छोरो बािेक सबैले आखिरमा त्यो च्याउ िाए । 
पररणाम केिी हिलो गरी देखिएपतन भोसलपल्ट त्रबिान १ जना बच्चाको मतृ्युबाट गोिा 
शुरू भएछ । पुनः हदउुँसो २ जना बुिारी त्रबिे । अस्पिाल समयमै पुग्न-पुर् याउन 
सककएको भए कोिी बाुँच्थ े िोला कक ? िेश्रो हदनमा बालकृष्ण सरले ऋणपान गरेर 
बाुँचेका जनलाई अस्पिाल पुर् याए । तिनजना अस्पिालम ैत्रबिेछन ्। पससषपल्टै घरमा 
बुिी आम ैत्रबतिछन ्। असल कम च्याउ िाएको जेठो छोरालाई बालकृष्ण सरले ऋणमा 
चुलुषम्मै डुबेर भए पतन बचाउन सककएला कक भनी पाटन अस्पिालसम्म पुर् याउुँ दा पतन 

केिी सीप लागेनछ । म्जविि १७ महिने बालक कसकैो सियोगले एसओएसमा पुगेको छ ।  

यिा राजधानीमा देश चलाउनेिरू कुससषको िलेमा रुमसलएका छन ्र यसरी न ैिजारौं ज्यान िाइरिेका छन ्। मलाई विश्िास बिेको छ कक 
तयनीिरूलाई िी गररबको मि माफष ि ्प्राप्ि शम्क्िको दरुुपयोग गरेकोमा मिापािक लाग्नेछ ।   

िुन ि म सामान्य मातनस िुुँ । धेरै के न ैगनष सक्छु र ? िर पतन मैले ि सधैं टन्न पेट िान पाएको छु । कमष गन ेराजधानीको थलो छ । 
दःुिी पतन धेरै छु ककनकक विलक्षण प्रतिभाका धनी २ जना जिान छोरािरूलाई फरक फरक सडक दघुषटनामा गुमाई सकेको छु । िर यो पीडा 
त्यिाुँ िरेक सेकेण्ड मररमरर बाुँगचरिेका िी चेपाङ्गिरूको भन्दा कम मान्नुपछष । मेरै मझरेीमा नाङ्गै भोकै िड्वपरिेका मेरा सन्िानको दःुि 
मेरो मुटुमा दिुेको छ । र, आफ्न ुिकष िले भ्याएसम्म तिनको जीिन सिज बनाउन कोसशस गन ेप्रतििद्धिा मनमा छ ।  

केिी हदन अगाडड माि समि ससलिालको सल्लाि र साथले एक जना प्राविगधकलाई उनीिरूलाई अल्पकासलन र हदघषकासलन सियोग पुर् याउन 
सककने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गनष पठाएको गथएुँ । उनले ित्कालका लागग त्यिाुँ गचसो ठाउुँमा िुन ेससमी र हदघषकालका लागग स्याउ 
लगाउन सुझाब हदए । आगामी केिी िप्िामा न ैिामी लक्ष्मी प्रतिष्ठान र समिेरी फाउण्डसेन समलेर आफ्न ैिचषमा सससम र स्याउ रोपण कायष 
शुरू गदैछौं । यसबाट िामी उनीिरूको जीिनमा पररििषन ल्याउन चािन्छौं । उनीिरूलाई “सधैं पेटभरर िान पाएका छौं” भन्न सक्ने क्षमिा 
बनाउन उद्यि छौं ।  

आशा छ, अब कान्दा एकादेशको कथा भैरिन ेछैन । बरू केिी बर्षमा न ैसमुन्नि गचििन िुनछे । त्यिी हदन मेरो विक्षक्षप्ि आत्माले पतन 
सयौं चेपाङ्ग छोराछोरीको आुँिामा आफुले गुमाएका कुमार बलरामको विम्ब देख्न पाउने छ ।  
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कववता /गीत /गजल  
 

मेरो मुटु  

करुणा झा  

अरे डाक्टर यो मेरो मन िो  

त्यो अरू न ैिोला, जसको मुटु मेससन िुन्छ 

मेरो मुटु मान्छे िाुँस्दा िास्छ 

अतन, मान्छेको रुिाइसगै रुन्छ । 
 

मायाले कसैले िेरे मलाई 

यस्मा पतन केिी िलचल िुन्छ 

ककनकक, यसमा करुणा र श्रृंगार छ 

अतन, बाुँच्न पाउन ेअगधकारको चािना छ । 
 

यसमा देशको सपना छ 

त्यससभि मातनसिरूको सभड छ 

अतन, त्यसमा पतन ...... 
अपनत्ि देिाउन ेएउटा अनुिार छ । 

 

यसमा केिी चमक छ, 

मानििाको मिक छ 

तिम्रो ल्याव्रोरोटोरीमा जाुँच्ने क्षमिा किा छ 

मेरो शरीरमा राष्र पोजेहटभको रगि छ । 
 

तिमी ि डाक्टर िौं, पैसा सलएर दिाई र आसशर् िेच्छौ 
स्िाथी छौं, त्यसैले तिम्रो आशीिाषदमा पतन स्िाथष छ, 

र ि...,  
तिम्रो अतिष र आशीिाषदको पतन अथष छैन 

त्यसमा पतन तिम्रै फाइदा, मेरो लागग ि सबै ब्यथष छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

परदेशसएको छोरो 
विश्िविमोिन शे्रष्ठ 

काठमाण्डौ, नेपाल  
 

घर अगाडी टेसलफोनको िार 
असरल्ल टाुँगगएको छ 

केिी हदन भो 
त्यसै मागथ बसेर 

काग एकनासले कराइरिेछ 

अरे, पािुना पो आउन ्िो कक 

भान्सामा बसेर ‘डली’ 
बरबराइरिेछ 

नभए त्यो काग 

ककन यसरी  

एकनासले कराइरिेछ  

यसो गम िान्छु 

को आउने िोला 
छोरो विदेशमा छ 

उ ि िोइन िोला 
समय समलाएर  

फोनमा कुरा िुन्छ 

कहिले आउन े‘बाबु’ भनेर सोध्यो 
अको साल छुट्टीमा ि फरक पदैन भन्छ 

म िरेक साल 

त्यो अको साल पिेर बससरिेछु 

फोनमा बाि मारुन्जेल 

उसको गाला सुमसुम्याएको 
आभार् गरररिेछु 

असल मोटायो कक क्या 
अनुमान लगाउुँ छु 

स्िरमा पहिले जस्िो कम्पन छैन 

अब ि िोमससकले छोड्यो िोला भनेर 
सन्िोर् सलन्छु 

उ आउने िबरले 

त्यसै त्यस ैपुलककि िुन्छु 

सालिरू आउुँछन-्जान्छन ्

क्यालेण्डरका रंगगन पानािरू 

च्यातिन्छन-्फासलन्छन ्

न उ आउुँछ 

न उसले अको साल आउुँ छु भनेर 
भन्न नै छोड्छ 

उसका साथीिरू 

नानीिरूलाई ‘िािे’ गदै हिडडरिेको 
यदाकदा सडकमा भेट्छु 

उनीिरूको मुिारमा 
म छोरा लाई िोज्छु 

नतनको ि लाग्छ न ै

िर त्यो नतनकोलाई पतन 
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ओठमा िाुँसो भदै 

किै छािीको ओिारमा 
लुकाउन ेप्रयास गछुष  
घर फकेर स्िास्नीलाई सुनाउछु 

उ ि झन ्‘आमा’ िो 
उसको पतन आुँिाको डडल 

रसाएर आउुँछ 

मन भक्कातनदो िो 
यसो सारीको फेरले 

सुकसुकाएको नाकलाई पुस्छ 

उल्टै मलाई ‘गाली’ गरे झैं गछष  
जान हदन ुनी 
सम्झरे कम्त्ि यो बुिो 
िैरान गछष  
आफू ि रुन्छ रुन्छ 

सुँगै मलाई पतन 

रुिाएरै छाड्छ । 
 
यसरी सम्म्झदै-रुदै 

बोकेर वपठ्यूमा आयुको भारी 
म डाडाुँको घाम 

िुन लागगरिेछु 

भन्नलाई मनमा अनके कुरािरू छन ्

फोनको घण्टी सुन्न ैिुन्न 

िी अटेसमटेस गरेर लाम लाग्छन ्

िै, 
भन्न िुने िो कक िोइन 

सम्झरे जबजब 

अतििमा िरङ्गगन्छु 

चिेर बाइपङ्िी घोडा 
धेरै सभर, पिरा र 
कान्लािरू मागथ पुग्छु 

सानो गथयो 
औला समाएर 
मसुँगै स्कूल जान््यो 
लाग््यो कहिले ठूलो िोला 
र यो भारी-झोला 
आफैँ  काधुँमा उठाउला 
सलएर उसैको सािारा 
बुढ्यौलीमा म चारधाम जाउुँला 
िर जब ऊ ठूलो भो 
ऊ ि परदेश पो िातनन ेभो 
उसका सुन्दर सपनािरू 

यिाुँ ि िुहिन ेभो 
सुनेर मन िङग्रङ्ग भो 
िङ्ग्रङ्ग भएर के भो ि 

तनधारमा रािो टीका 
गलामा सयपिीको पिेलपुर माला  

र आुँिामा अनन्ि सपना बोकेर 
ऊ विदेश जाने भो 

ऊ ि परदेश जाने भो । 
यो िरले िाएको छानो 

टाल्नु उसैले पन ेिो 
ससकुिाको यो डडलभरर 
नानी उसैको िेल्ने िो 
अुँगेनाको डडलमा बसेर 

अब मैले कसलाई 

कथा िाल्ने िो 
यिी कािमा टाउको रािेर 

ऊ तनदाउ्यो 
म उसको उज्यालो अनुिार िेरेर 

सगर गथचोल्थ े

उसको िोि ेबोलीमा 
लोली समसाएर 

मायाको भाका िाल्थ े

िी सब ैछोडरे 
ऊ विदेससने भो 

उ ि परदेससने भो । 
 

उ ि गयो गयो 
अब अको पतन जाने भो 

उनीिरूलाई न यो आुँशुले रोक्यो 
न यो धपेडी र 

व्यििारले छोप्यो 
यो आुँशु ि िाली पानी भो 

कक यो अभाि 

यो सकंट र 
यो मिंगीले पो पोल्यो ? 

िै के भो के भो 
उ िेलेको आुँगन 

आज उसलैाई सानो भो 
छाडरे सब ैथाि-थलो 

छोरो विदेससने भो 
सबै परदेशीन ेभो । 
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म िब्दको अथथ वपएर बााँच्दछु 

सुभार्चन्द्र भण्डारी 
धनगिी, िालः काठमाडौँ, नेपाल  
 
 
प्रमोद यो जीिनमा त्यसै छ र ? 

बुखझन्छ सारा भि शब्दका भर 
छ शब्दको भार् विशाल ब्रह्मझैँ 
पुगगन्छ शब्दागथषि शब्द-त्रबम्बमै । 
 
यै शब्द आभाम्न्िि समृ्ष्ट मान्दछु 

म शब्दको अथष वपएर बाुँच्दछु  

प्रणम्यको भम्क्ि चुसलन्छ शब्दमा 
प्रकृतिको शम्क्ि धुसलन्छ शब्दमा । 
 
अम्स्ित्िमा मानि भन्नु शब्द िो 
र सभ्यिाको सब पषृ्ठ शब्द िो 
यै शब्दको सुन्दर सार साुँच्दछु 

म शब्दको अथष वपएर बाुँच्दछु । 
 
छ अथष क्य ैभाष्करको त्रबिानमा 
छ अथषकै अकुंश रे विधानमा ! 
त्रबगार भो मातनस शब्द कुम्ल्चयौ 
अनथष व्याख्या ककन गनष िम्म्सयौ ? 
 
गरेर घणृा विर्-कल्प भाुँच्दछु 

म शब्दको अथष वपएर बाुँच्दछु  

झरे िरे ! व्याप्ि छ शब्द शोर्ण 

कुिे कि ैशब्द परी कुभार्ण । 
 
तिनै किै बन्दकुसभि बन्द छन ्

असह्य भ ैआत्म त्रबरूप बन्दछन ्

म मानिी स्िाथष तनरीि ठान्दछु 

म शब्दको अथष वपएर बाुँच्दछु । 
 
अिो ! भयो आज विचार नद्यिी 
बिन्छु टािा कवि िुुँ म कुद्रिी 
म लेिनी िोप्दछु शब्द-गचिमा 
म चेिना चोप्दछु शब्द-सूिमा । 
 
छ शब्द आयाम र रूप व्यापक 

अपूणष नै छन ्सब शब्द-साधक 

अपूणषिाम ैपतन पूणषिा हदने 
िो शब्द थोपा िर सागरै छुने । 
 
यी भािना रम्ञ्जि शब्द मीि िुन ्

र आुँस-ुिाुँसो बुझ शब्द रीि िुन ्

छ शब्दकै िेल र मले सुन्दर 
यो चेिना चल्दछ शब्दकै भर । 
 
यै शब्दको अन्िरअथष साुँच्दछु 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
म शब्दको अथष वपएर बाुँच्दछु  

नमार यी शब्द म प्रमे गदषछु 

र काव्यमा शाम्ब्दक प्राण भदषछु । 
 

म शब्द बज्दा धुनसभि समल्दछु 

म शब्दको सार सुलुक्क तनल्दछु  

म शब्द िाुँसे पतछ माि िाुँस्दछु 

म शब्दको अथष वपएर बाुँच्दछु । 
 

 

आमा  

विकास सुब्बा  
क्ल्यैरभोयांि, नाइजेररया  

 
आमा तिम्रो सपुि िु म 

तिम्रो तनम्म्ि जे गनष सक्न ेम 

आज यिाुँ तिम्रो आुँगनमा  
नगचन्ने जस्िो भएको छु म । 

 
आफ्नै घर िोका िटिटाइ  
माग्नु िोज्छु म तिमीलाई  
छािी ठोकी भन्न सकु म  
तिम्रो घरको सपुि िु म । 

  
तिम्रो िेलमा जहिले तन र्डयन्ि र  

आधार छ चुन्न ेअथषिन्ि र राजिन्ि  
िेरन मेरो इतििास भार्ा र संस्कृति  
कसरर हदन्छौ तिमी एकै स्िीकृति ।   
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नतमीलाई पे्रम गरू फक पूजा 
डा. गोत्रबन्दससिं रािि 

टोरोन्टो, अमेररका 
 
सुन्दरिा मनसभि िुुँदो रिेछ क्यारे 
त्यिी सुन्दरिा मैले तिम्रो बोलीमा पाए 

तिम्रो मुस्कानमा पाए 

तिम्रो संस्कारमा पाए 

त्यिी बोलीमा िरङ्गगएर म तिमीमा समससए 

ममा तिमीप्रतिको आस्था पलायो 
त्यिी आस्थामा तिमीलाई रािेर तनयाल्न थाले 

मनले मनबाट िकाल्न थाले 

अतन मन मनै सोच्न थाले 

म तिमीलाई प्रेम गरू कक पूजा । 
 
देिलाई दाहिन ेरािेर 
तिमीमा  प्रतिविम्ि देि ेमैले ईश्िरको 
मम्न्दरलाई एकै तछन पन्छाएर 
तिमीमा बाग्मिी देि ेमैले मायाको 
अतन आफ्नो मन मम्न्दरमा तिमीलाई रािेर 
तिम्रो सौन्दयषिालाई पूज्न थाले 

प्रभुको मम्न्दर धाउन छोडरे 
तिम्रो रंगमा रंगगएर 

म तिम्रो प्रतिछायाुँ बन्दै गए 

तिमीमा िराउुँ दै गएपतछ 

अतन झलास्य भएपतछ 

आफ्नै मनलाई सोध्न बाध्य भए 

म तिमीलाई प्रेम गरू कक पूजा । 
 
तिम्रो मायामा म पम्ग्लए 

तिमीमा नै समाहिि िुन ेगरी 
तिम्रो नजरमा म बाुँगधए 

तिम्रो दृष्टीन ैिुने गरी 
तिम्रा िोठबाट तनस्कन े

शब्दिरूमा मलेै 

मेरा नािरूमाि नाम पाउन थाले 

अतन त्यिी शब्दिरूलाई जोडरे प्रश्न बनाएर 
आफैलाई सोध े

म तिमीलाई प्रेम गरू कक पूजा । 
 
जुनमा तिमी,  िारामा तिमी 
बादलिरूमा पतन तिमीलाई नै देख्न थाले 

फूलमा तिमी पािमा तिमी 
चरािरूमा पतन तिमीलाई न ैपाउन थाले 

म तिमीमा न ैविस्िारै विस्िारै प्रतिविम्म्िि िुुँदै गए 

तिम्रो छायाुँ बनेर 
अतन यो अचम्म्भि पररम्स्थति देिेर 
मैले आफैलाई सोध्न थाले 

म तिमीलाई प्रेम गरू कक पूजा । 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

म तिमीलाई प्रेम गछुष  
त्यिी प्रेमको आडमा म तिमीलाई पूजा गछुष  

तिम्रो मायाको बाुँतछटा पाएर म पतन 

मायामा छिाछुल्ल भएको छु 

तिमी मेरो जीिनको सारांश  

तिमी मेरो बाच्नकुो अथष 
सबको यथाथष बोध िुुँदािुदै पतन 

म फेरी अमन्जष्यमा पने गछुष  
तिमीलाई मैले प्रमे गरेको िुुँ िा पजूा 

म तिमीलाई प्रेम गरू कक पूजा । 
 

तिमी त्रबना म अधुरो, अपुरो 
तिमी त्रबना म अपूणष 
तिमीनै मेरो सम्पूणष 

मलाई म िुनुको अथषबोध गराउन े

तिमीनै माि ृतिमी न ैशक्िी 
तिमी नै सिी तिमी न ैशि ु

तिमी नै जीिन तिमी नै मतृ्य ु

तिमी नै प्रेमी तिमी नै आधाषडङगनी 
मेरो मनमा तिमी 

मनसभिको मम्न्दरमा तिमी 
मेरो रोम रोममा समाहिि 

मेरो रक्ि संचारमा संगचि 

मेरो बाुँच्नुको अथष  

जननी तिमी, भगगनी तिमी, सिी नै तिमी 
शक्िीको पयाषिाची नारी तिमी 

अनेकिामा एकिा ल्याउन े

मलाई म िुनुको आभार् हदलाउदै 

लोग्नेमा आरोवपि गराउन े

सषृ्टीको सषृ्टीकार तिमी 
आस्थाको आकार तिमी 

मेरो जीिनले पाएको 
पूजनीय िस्िु िौं तिमी 

 
अब तिमी आफै भतनदेऊ 

म तिमीलाई प्रेम गरू कक पूजा । 
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बदशलाँदो मान्छे 
कवपल अगधकारी 
िाइपेइ, िाइिान  
 

िम्स्बर तनिालें 
अक्षर िेरें  
नाम, ठेगाना उिी छ 
ओि गचनेको मान्छे । 
 
उ अक्षरको िेति ग्यो  
बासल तछमल््यो   
धीि मनेगरी अगाएपछी  
गुनगुनाइ रिन््यो  
मन मम्स्िक भरर कल्पनाका िरंग । 
 
बागमिी धेरै बग्यो 
सुक्नै लाग्यो  
जसरर यो जीिन ।  
 
यो मोडमा देिेर िुसीले बोलाएुँ 
बोसलन  
गचने जस्िो पतन गररन 
गचनेकै छैन पतन भतनन  
प्रतिकृयात्रबहिन, पत्थर जस्िो । 
 
िम्स्बर तनिालें फेरी  
ओि यहि िो गचनेको मान्छे 
समय सुँगै,  
मान्छे बदसलुँदो रिेछ  
अको मोडमा  
फेरी उ बदसलने ि िैन ? 
 

३० अगस्ट, २०१३ 

 

 

 

 

 

 

 

 

बबजोग बागमती 
लोकराज अगधकारी 

दाङ, िाल: रेडडयो सगरमाथा, 
काठमाण्डौं, नेपाल  

  

सफा गथयो, श्रद्धा गथयो, बग्दै त्रबत्यो पल कति 

मान्छेसुँग ररसाएको, म्स्थर विजोग बाग्मिी । 

देिकायष वपिकृायष िुन्छ मेरै कािमा 
मान्छेको मिी देखि रुन्छ मेरो आत्मा 

आस्था अझ ैबाुँकी छ चिेकी छु जल बनी 
िर तनजीि िुुँदैछु म लडकेी छु िल बनी 

मदाष पदाष कमष गदाष, मेरै ककनार रोज्छन सबै 
पदयािा या सिारी, त्यसमा पतन िोज्छन सबै 

प्रचार थलो मेरै काि, त्रबटुलो भो मेरो साि 

श्रद्धा आस्था त्रबससषएर, ककन िोला िेप्छन सबै 
सिनुको तन ससमा िुन्छ, बर्ौ भयो सिने कति ? 

सभ्यिा नै िल्बसलयो, बन ेविजोग िाग्मिी ! 

कहिले कोशी ररसाउने, कहिले ररसाउने काली 
विनासकारी बतनहदन्छन, तयनी िरेकपाली 

कणाषली ररसाउने, नारायणी सुसाउन े

मानि िस्िी पूिाषधार, भत्काउन ेफुटाउन े

कारण स्ियं मान्छे नै िो, िेला गने अति 

ििरदार यस्िै िेला, सिनु मैले कति 

नसम्च्चए तिम्रो व्यििार, अतन तिम्रो मति 

कुनै हदन कोशी, काली जस्िै पाउुँछौं िाग्मिी । 
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लेख्ि भुलेका गीत 

खिम थापा  
सांस्या, िाईिान       

 
 
 

मैले धेरै धेरै गीििरू लेिें, 
लेिें, लोक भाका, झ्याउरे देखि, 

पाश्चात्य संगीिमा लािौ दशषकिरू 

झमुम्याउने गीि । 
 

लेि,े गररबिरूका गाथा, भररयाका व्यथा, 
धनीिरूका मम्स्ि, सुकुम्बासीका बम्स्ि, 

अतन तनमुिािरूका  

मन भुल्याउने गीि । 
 

लेिें, िराई देखि हिमाल सम्मका, 
गाुँउ देखि शिर सम्मका, 
जनिा देखि नेिा सम्मका, 
क्राम्न्ि र स्िदेशका, 
दिु वपडा देखि िाुँसो िुशीका गीि । 
 

लेि,े साथीभाईलाई िोच्याउदै, बेसािारालाई घोच्याउदै 

आफम्न्ि लाई तिरस्कार र बैरीलाई अगाल्दै, 

सबै सबैको बारेमा धेरै धरै गीि 

िर, आज मलाई, आफैसंग, 

तिरस्कार लागेको छ, ररस उठेको छ, 

मनमा घणृा पालाको छ, आफैलाई गधक्कादै छ, 

आफै पश्चािाप गरररिेको छ,  

सम्झरे आफैले लेिेको गीि । 
 

ककनकक, कसैले लेखिहदएछ, मेरो बारेमा गीि, 

मेरो औकािका गीि,  

मेरो भूसमगि आदशषका गीि, 

मेरो स्िाथषका गीि, 

मेरो अभद्र भुरुणका गीि, 

मेरो सकुंगचि भािनाका गीि, 

मेरो सभत्रि आत्माका बधशालाका गीि 

जुन गीि मैले लेख्न भुलेको गथए 

लेख्न भुलेका गीि  

लेख्न भुलेका गीि ।  

 

२०१३/०८/१३ 

 

 

 

उ िकेि 

हदलमान राई ‘‘चोट’ 
मिाराष्र, भारि  

 
 
 

िर्ाषि रह्यो नयन रोयो िर पतन उ फकेन। 
साुँझ िल्यो दीयो जल्यो िर पतन उ फकेन। 

 
जसलाई पछष थाि िुन्छ आफन्िीको पीडा.  
राि िल्यो हृदय जल्यो िर पतन उ फकेन। 

 
तछटै्ट फकष न ेिाचा कसम भुलेकी ि ्िोइनौ। 
चराचुरंुगी गूडतिर फके िर पतन उ फकेन। 

 
आशंकाको बाुँध टुट्यो सारा सम्पकष  टुट्यो। 
लाचारीमा आुँसु बिन्छ िर पतन उ फकेन। 

 
िारािरू मलाई बाटो देिाऊ राि अुँधेरो छ। 
िेर! त्रबिान िुनु आुँट्यो िर पतन उ फकेन। 
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बाल गीत 

मोति प्रसाद भट्टराई  

सुनसरी, नेपाल.  

 

 
 
 
जान्छु आमा क ि पढ्न स्कूल आजै देखि 

के के पढ्छु देिाउछु पन्ना पन्ना लेिी 
स्कूल नजाउ नभनन मेरो विन्िी मान  

साुँझ वििान सघाउछु बा आमालाई काम 

पल्ला घरका राम र सीिा स्कूम्ल्िर जाुँदा 
मेरो मन रुन थाल्छ लौ जाऊुँ  घाुँस्मा भन्दा 
नडूबाई देऊ मेरो जीिन सध ैअंधेरीमा 
िाल पन वितिसक्यो पानी पधेरीमा 
जान्छु बाबा क ि पढ्न स्कूल आजै देखि 

जे ज ेससक्छु देिाउछु पन्ना पन्ना लेिी । 
 
 
 
 
 

गजल 

सन्िोर् लासमछान े
म्याडडसन, विस्कनससन, 
अमेररका 
 

 
 
उज्यालो हदन सक्न ि जल्नु पने रिेछ 

आफु िरानी भएर बल्नु पन ेरिेछ । 

 

मै िुुँ भनेर घमण्ड गनष ि जो पतन सक्छ  

तनिुरन सक्नलाई फल्नु पने रिेछ । 
 

चट्टानझैँ कडा भए ि एकैनाश भैिाल्छ  

िर आकार हदन ि गल्नु पन ेरिेछ । 

 

सध ैअग्लो भैरिन्छु भन्नेलेपतन  

एकहदन ि गल्याषम्म िल्नु पने रिेछ । 

 

मरेर जान ि सम्जलो रेछ, अमर िुन ि 

म्जन्दगीसुँग सत्कमष मल्नु पने रिेछ । 

 
 
 
 
 
 
 

 

गाउाँ  भेट्दै 

श्याम ररमाल 

कपन, काठमाडौँ, नेपाल  

 

 
 
 

यिीीँ छाडी गइएको पो रिेछ उहिल्य ैसिरतिर 

श्िासप्रश्िास, अन्नका गेडा, पानी र घामका ककरण 

दृम्ष्ट, चेिना, वििेक, ज्ञान र तनदाषग आफ्नो मन 

 

िाउभाउ, िाुँस्ने िररका र म्जउन ेशलैी 
सबै छुटेका पो रिेछन ्यिीीँ न ैदशकौँअतघ 

 

िेिका आलीिरू र गरािरू 

गोरेटािरू र झरनािरू 

पाििरू, जङ्गलिरू र िररयालीिरू 

बािरू, आमािरू, साथीसङ्गािी र कुलुकुटुम्बिरू 

आफ्ना विचार, भािना र सोचाइका जरािरू 

सबै सबैले िान्छन ्प्याट्ट प्याट्ट गालामा 
सपनामा विपनामा  

 

अिो, गाउुँ  छाडी गएपतछ त्रबससषसककएको पो रिेछ  

जीिनका सािाुँ अक्षरिरू 

 

प्रकृतिसुँग त्रबछोडडएपतछ 

मान्छेले म्जत्ने केिी िुन्न रिेछ 

जीिन म्जत्न िोज्नेले प्रकृति ि फकष नै पदोरिेछ 

 

 म अहिले गाउुँमा न ैप्रकृति र जीिन भेट्न फककष रिेछु । 

 

२०६९।०७।२३ 

(एक सय िीनौँ लक्ष्मीजयन्िीका अिसरमा २०६९।०७।२५मा खझल्टुङमा 
िागचि) 
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गीत  

समश्र िैजयन्िी  

 

बैठक बोलाइयो  

बिस भयो  

मि विमि सुतनयो  

र अन्ििः  

पाररि भयो प्रस्िाि । 
 

उपससमति बनाइयो 
निीन र पथृक  

विश्िाससलो र िागििान ् 

िणषनातिि , व्यापक र फरक 

िर सुिात्मक  

ििृद भयो बिस - गीि लेख्न । 

 

बजेट वितनयोजन भयो  

शान्ि पयाषिरण  

विद्युि र कम्प्युटर  

स्िाहदष्ट भोजन  

स्िगीय पेय 

समनरल पानी  

आरामदायी कुसीिरू  

सबै सबै व्यिस्था गररयो ।  

 

अक्षर अक्षरमा भयो बिस  

गमाषगमी भयो  

चकाषचकी भयो बिसमा  

स्िीकार अस्िीकार भयो ।  

राम्ष्रय अन्िरराषम्ष्रय  

राय संकलन भयो 
गखणिका सम्पूणष सुि  

िेद र मुन्धुमका मन्िको तनचोड 

विज्ञान, समाजशास्ि ,मानिशास्ि नै ओह्रासलयो ।  

सलङ्गी र असलङ्गी   

आइमाई र लोग्नमेान्छे  

मधेसी, पिाडी , हिमाली  

छाला र नाक  

जल, जङ्गल, जमीन र ितनज नै बिसको केन्द्रमा राखियो । 
 

विश्िभरका िररष्ठ, कतनष्ट संगीिकार  

िाद्यिादक, गायक, निषकी सामेल भए  

गीिलाई रुप हदन ।  

िर्ष बिाईँको सूचना हदन ियार भए  

अत्याधुतनक सन्चार माध्यम । 
 

गोधूलीमा पखिषरिेको घामले नदीका लिरलाई सोध्यो  

-त्यो गीि कुन िो ?  

 
 
 

हिलो  फक  नछटो ?  

एम. के. शे्रष्ठ  

भ्यानकुभर, क्यानाडा  

 
 
 
 

 

सबै तछटो २ िोज्न,े िर म हिलो रोज्ने 
िुन सक्छ म कतिलाइ उल्टो लाग्ने 

िर मलाई चाहि ंएकदम सुल्टो लागगरिने 
ककनकक,  

मलाई तछटो २ मा िैन,  हिलोमा विश्िास जाग्ने । 
िरायो र कछुिा को दौड िेनोस 

कछुिाले िरायोलाई  िरायो बुझनोस 

गाडी िंकाइमा,  त्रबचानोस 

तछटो भए कुन्नी, हिलोगरे अिश्य पुग्नुिोस। 

त्यस्िै- 
प्रेयसी सङ्गको ‘डहेटङ्ग’ िा ‘मेहटङ्ग’ को कुरा गनुष पदाष 

क्या नमज्जा िुन्छ - तछटै  काम कुरो िुनुष पदाष 
अतन, कस्िो मज्जा, त्रबिान हिलो गरी उठन पाउदा 

झन मज्जा अझ, हिलो गरी ‘माथी’ जान ुपदाष । 

हिलोगरी पकाएको, अिा  क्यामीठो - िाना 
आत्िुरीले गचच्याएर भन्दा, विस्िारै गाएको राम्रो - गाना 

एक्कै चोटी भन्दा, हिलागरी पुरा भएको िेश -  िरेक कामना 
अतन,  पो ि हदन पाइन्छ िर् ैवपच्छे -  नञा शुभकामना । 

हिलै िोस, छोरै पािस भन्छन 

तछटोको काम लिर पिर, हिलो को िेश ठान्छन 

पृ् िीको पररक्रमा गति जति हिलो छ 

िुनपतन, त्यम्त्ि नै आनन्दले बाुँच्न पाइन्छ । 

 
 

यो कवििा  पतन जम्त्ि हिलो गरी पिन ुभो, 
था’ पाउनोस, उम्त्ि बिी बुझ्न ुभो, आनन्द पाउन ुभो 

आज सम्म जो कोिीले केिी लेि नलेिकेो भए, 

हिलै भएपतन लेिी टोपल्नोस ि, लाग्नेछैन यमराजको पतन भय। 

 

३ डडसेम्बर, २०१२ 
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मेरो गन्तव्य िै छैि 

सुमल कुमार गुरुङ 

 

मेरो आकार छैन, 

िर, जन्मे म गति सलएर 

म सभिको ब्रम्िाण्ड, सौरमण्डल बोकेर 

सभ्यिाको यािा संगै हिडडरिेकी छु  

अनुभूतिको गोरेटो तछचोल्दै 

नयाुँ नयाुँपन हदएर ।  

 

सभ्यिािरूको श्रृिंला नाघ्दै 

ईतििासको डोब छोड्दै, 

मेरो पहिचानको श्रीगणेश िुन्छ 

जब म अुँध्यारो गचदै उज्यालोतिर उन्मुि भएकी गथएुँ । 
 

चेिनाको प्रत्याभूति संगै 

भुकम्प, मिाभुकम्प र चुनामी बन्दै 

िजारौ चोटीको स्िलन सिुँदै 

विचसलि बसुन्धरालाई देिकेी छु । 

 

यतिले माि िुुँदैन, 

पटक पटक बसुन्धरा तछया तछया बम्न्छन,् 

मेरा यािा सभि जन्मकेा 
चैगेजिान, ससजर, ससकन्दर र हिटलरको जमािबाट 

कैयौंपल्ट बलात्कृि भैसकेकी तछन ्बसुन्धरा  

अतन, मैले देिे तनम्त्याएको 
म्जम्जविर्ा, मानि सभ्यिाको कालो पाटािरू । 
 

मेहटएका छैनन, अझ ैम देख्छु, 

रोम कलंककि बनाउने तनरोका पाईलािरू, 

ईहदअसमन र पोलपोटका छाुँयािरू, 

भ्रमको अुँध्यारो िेिी सभि आशाको हदयो बाल्नेिरू, 

सभ्यिा सभिका िोटा मोिरिरू,  

अन्धो धिृराष्रको सत्िा लोलुप्िा र सन्िानमोि, 

संसारैभरर शकुतनको धुिाषजालको त्रिपासा, 
यो हिजो पतन देिथेे आज पतन देखिरिेकी छु । 
 

मेरो अनन्ि यािामा, 
अडडपस जन्माउने अभागीनी जोकाष्टाका समथक कथािरू, 

पौराखणक समृ्ष्टका कथािरू, भगिान र शैिानका कथािरू, 

धमष र अधमषका कथािरू, 

उज्यालो पाटा देिाउन ेककरणका सौगाििरू 

जीिनका बाटा बन्दै 

ईतििास बतनएको छ र ससलससला तनरन्िर छ । 
 

घर घर देखि टोल टोलको युद्ध, 

विश्ियुद्ध सम्मका उथल पुथलिरू, 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

राजनैतिक िादै िादको िोडबाजीमा  

उलेका मानि चािनािरू, 

अहिले संघारमा आएको छ, नौलोिाद अिांकिाद  

डर र िासको म्जन्दगी माुँझ 

मैले देख्छु िोजीमा मान्छेिरू  

शाम्न्िको मगृिषृ्णा बोक्दै हिडडरिेका टािा टािा । 

 

मानि विकाशको द्रिुगतिमा, 
िैज्ञातनकिरूको लिरसभि, 

जन्मे सौरमण्डलका यािुिरू 

ब्रम्िाण्ड चिान ेमानि लक्ष्य  

सफलिाको िेगसंगै अको ििाश थवपएको छ 

प्रदरु्ण र बढ्दो िापक्रमको रापले पोलेकी 
बसुन्धरा फेरी अको स्िलन भोग्न िैयार, 

पररििषनको श्रृिंला माझ 

म तनररि, शुन्यबतन िेदषछु, 

मेरो अनन्ि यािा जारी छ, 

तनराकार समय िुुँ म  

मेरो गन्िव्य न ैछैन 

मेरो गन्िव्य न ैछैन । 

 

गजल  

हदप्स शाि  

इजरायल 
 
 
 
 
 

 
वप्रतिका पल  बाुँगचरिुन सधैँ सधैँ सम्झनामा 

िम्स्बर बतन नागचरिुन सधैँ सधैँ सम्झनामा । 
  

दईु आुँिा भररएर दिुकै भले बगेपतन 

ओठिरू िाुँससरिुन ्सधैँ सधैँ सम्झनामा । 
  

मेहटएर गएपतन कागजका अक्षरिरू 

मनसभि टाुँसीरिुन सधैँ सधैँ सम्झनामा । 
  

त्रबिे पतन   यो समय भविष्यको लम्बाइमा 
गन्दै औलंा भाुँचीरिुन सधैँ सधैँ सम्झनामा । 
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गजल  
हदिाकर भट्टराई  
दमौली, िनिुुँ 

 
 
 
 
कोहि िुनुपछष मायागन ेमान्छे, गचन्दै छ रे  
सुतनन्छ जि ैसस्िोमा मान्छे, ककन्दै छ रे । 
 
अशाम्न्ि िािाकार, शाम्न्िको मिसुस कहिले    
सुि पाउला कसलेै मान्छे, तछन्दै छ रे । 
 
रोजीरोटीका तनम्म्ि, शरीरपतन बेची हदन्छन ्  
केिी विकल्प सोच्दैनन ्मान्छे, सभन्दै छ रे । 
 
देिािटी िासोमा मुस्कुराई, वपडासबै लुकाई  
गिभरर आसु बोकी मान्छे, हिन्दै छ रे । 
 
शम्क्िसाली बलिान किसलने, िछाड मछाडमा  
त्रबससषय गाउुँ िेसीमा जािो मान्छे, वपन्दै छ रे । 
 

 

गजल 

कवपल ज्ञिाली “म्जज्ञासु”  

बुटिल, नेपाल  

 

 
 
 

शिर पापी िो कक मान्छे, पापी िुन्छन ्शिरमा 
आफ्नै दाहिन ेिािपतन, घािी िुन्छन ्शिरमा । 
 

गास चुड्यो गरीबी र िामी सोझा िुदांिेरी 
िरामी र अगतिला, जािी िुन्छन ्शिरमा । 
 

प्रकृति र समलानमा वद्धत्रबधा यो िुन्छ जब  

समठो मुि िर तििेपािी िुन्छन ्शिरमा । 
 

ब्यथैं िुन्छन ्जीिनिरू, देिाससकी गने िुदा ं
सफा ज्यान िुनिेरू, कािी िुन्छन ्शिरमा । 

 

मनिुसी निुन ेभो जुगै भरी औसंश संगै 

मध्य हदननी िाम्रा लागग, रािी िुन्छन ्शिरमा । 

गजल 

सागर ‘सुस्केरा’  
पाुँचथर गजल मञ्च 

कफहदम–१, पाुँचथर, नेपाल  

 
 
 

 

मोिी मकै भटमास, िाउली मेरी सानी 
ससस्नो साग गुन्द्रकु पतन, पाउली मेरी सानी । 

 

िुङ्ग्री मुन्द्री बुलाकीमा, कल्ली छमछम ्पादै 

सशरबन्दी औठंी, बाुँईं, लाउली मेरी सानी । 

 

पालाम ख्याली साकेला र, बालनको िालमा 
नतृ्याङ्गीनी निषकी भई, जाउली मरेी सानी । 

 

दाउरा घाुँस मेलापाि, िनजंगल गदाष 
सुस्केरा म ैबहिरिने, न्याउली मेरी सानी । 

 
 
 
 

 

गजल  

त्रबनोद बान्िािा  
इटिरी, नेपाल, िाल: द. कोररया 

 
 
 

यो देश  रोएको  बेला  म  पीरमा उसभएुँ 
तिम्ले उभ्याएर गयौं म खझरमा उसभएुँ । 

  
बगेको आफ्नै छायाुँ बचाउन नसकेर 

म्जउुँ दो लाश भ ैनदीको  िीरमा उसभएुँ 
तिम्ले उभ्याएर गयौं म खझरमा उसभएुँ । 

  
सहिदको लाश अगाडी आफू बाुँचकेोमा 
लाज मान्दै कैले मनको  भीरमा उसभएुँ 

तिम्ले उभ्याएर गयौं म खझरमा उसभएुँ । 
  

बाुँच्नै मन नलागेको यो लाचार जनुीमा 
चाकडी  गनष  सकेर  नै  शीरमा उसभएुँ 

तिम्ले उभ्याएर गयौं म खझरमा उसभएुँ । 
  

छाडा देशमा  मािेको  यो सडक चिादै 

म्जएर िै कस्िो  यो िकहदरमा उसभएुँ 
तिम्ले उभ्याएर गयौं म खझरमा उसभएुँ । 
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तेश्रो ववश्वको मान्छे म 

केदार सकेंि 
रामेछाप, नेपाल, िाल: युके   
 
 
 
द्िन्द र सङ्घर्षको   
म समथकीय आिरण 
मलाई सधै यसरी न ैपोिीरिन ु
उिारीरिनु साुँघुरी क्यानभासमा 
मलाई तिमीले जस्िो 
टेसलस्कोपले सधै सध ैअरूको आकास िेनुष छैन 
मलाई मेरै सुख्िा फोक्ल्याुँटासुँग 
संघर्ष गनुष छ 
अ्याषउलाउ फेरी 
विज्ञान दवूर्ि छ भन्ने दािी पतन ि िैन यो । 
सोच्छु जीिनको प्रारभ्म 
र, जीिको विकाश संगै घोम्त्लनु यो समय िैन 
म िेश्रो विश्िको अविकससि मान्छे 
िर पतन िोजीरिेछ प्रथम विश्िले 
म बाट गाभो रोपकेो िेनष । 
मलाई अतििादीका बथानिरूसंग 
सम्िाद गनुष छैन 
मैलेि देश सुिाउुँ दो शव्द िोज्न छ 
माटो सुिाउुँ दो विउ रोज्नु छ 
सीमान्िीकृि िाम्रा उपेक्षािरू िोज्नु छ । 
अिुँ! अमिृले तििाष मानष निोज 
पानी पानी न ैिो 
पानी आफ्न ैपद्धतिमा बग्दा 
िुङ्गाको चेपबाट पतन यस्ले आफ्नो बाटो बनाउछ, 
जि यस्लाई छेककन्छ/थुतनन्छ 
िर यस्ले अकौ बाटो सम्जलै रोज्दछ 
गन्िब्यको ससरानतिर अविरल हिड्नु छ । 
िामी िामीबाट नै  
सुको जम्मा गनुष छ 
बजेट ि अपाङ्ग सरकारको न िो 
क, ि, रा गचन्नु छ, गचनाउनु छ 
अतनपो ससद्ध िोला 
तिमीले घोकेको सुि 
तिमीले रचेको ससद्धान्ि । 
िामी मुिषिरू 
िुहटपुणष काब्य रगचरिेछौ 

 

 
 
 
 
 
 

 
त्यसो ि: 

संश्लेर्णात्मक पद्धतिका विपरीि 
विश्लेर्णात्मक पद्धति पतन ि िो 
अि िामीले सुको–सुको भलेागरेर 

सुकाषिरूलाई गरामा पररणि गनुष छ । 
म िेश्रो विश्िको मान्छे 

भीरमा नै झमु्ण्डन सम्जलो ठान्छु 
पिरामा नै फुन्न शोभनीय ठान्छु। 
िर पतन िोजीरिेछ प्रथम विश्िले 

कालन्िर: 
–ऊ सध ैलिेटीरिेछ 
– म सधै भागीरिेछु 

िर यो नसम्म्झनु कक 
म िारी रिेछु 

यो एक सङ्केि 
यो एक अिधारणा, गचन्िन । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Global Federation for Nepalese Literature                      Mulbato E-Journal Online                          Volume: 1                           Issue: 3                                  Number: 3                        September  2013 

विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ          मूलबाटो अनलाईन ई-पत्रिका        बर्ष: १           अंक: ३         संस्करण: ३           सेप्टेम्बर २०१३ 
44 

 

िाटक  

टुक्के हददी 
नन्दलाल आचायष 
िपेश्िरी–१, उदयपुर, नेपाल  
 

पाििरू: कररि १३, १४ िर्षका बालबासलकािरू — (१) मीरा, (२) शीला, (३) नीरा, (४) धीरज र (५) कररब ४० िर्ीय पागलजस्िी लाग्ने िीरा 
नाम गरेकी महिला 

(राजदेिी मम्न्दर अगाडडको बरपीपलको छिारीमा चार जना बालबासलकािरू िीरासुँग बसेका छन ् । सबैजना िुँससलो चेिरामा छन ् । 
बालबासलकािरू िीरालाई टुक्के हददी भन्छन ्ककनभन ेउनी बोली न ैवपच्छे टुक्काको प्रयोग गनष माहिर तछन ्।) 

िीरा: (चारैिफष  िेदै) नानीिरू िो, तिमीिरू र मेरो मन समल्छ ि ? िामीिरू बीच मन फाटी िाले पतन मेरो मनले ि िानष जानेको छैन तन । 

मीरा: (िीरातिर िेदै) िैन, ए टुक्के हददी ! के भन्नुभएको ? मन असमलो नबनाई िामीलाई आफ्नो मनपेट हदनुस ्न । 

िीरा: िेर, म जान्ने िुुँ भनेर नाक घोक्र्याउुँ हदनुँ । आफ्नो नाक जाला कक भनेर पतन म कुरा लकुाउुँ हदनुँ । ककनकक मलाई नाक फाल्नु पतन 
छैन र नाक जोगाउनु पतन छैन । कारण के िो भने मलेै नाक काहटने काम न ैगरेकी छैन । 

शीला: मजस्िी फुच्चीले मुि चलाउन ु ि ठीक छैन िर मनभरर म्जज्ञासा छन ् । मेरा म्जज्ञासाको जिाफ हदएर मेरो मिुमा बुजो 
लगाइहदनुिोला । 

नीरा: टुक्के हददीको अगाडड मिु लाग्नु पो िुन्न ि िर उिाुँको अगाडड मुि ससएरै बस्नुपछष भन्ने छैन । (सब ैजना मुस्कुराउुँछन ्।) 

धीरज: ठूलाबडासुँग मिु लाग्नुिुन्न िर चाहिुँदो कुरामा मिु फोनुषपछष भनेर िजुरबुिा भन्नुिुन््यो ।  

िीरा: ल, ल, तिमीिरूले मेरो मन म्जत्यौ ककनकक तिमीिरूका यी कुरािरू मलाई मन परे । मन कुडडएका मान्छेसुँग मन फुकायो भने उसको 
मन फकष न्छ । तिमीिरूचाहिुँ आफ्नो मन नपकाओ । मन लागेका प्रश्न सोध, म तिमीिरूको मन म्जत्ने गरी उत्िर हदने प्रयास गनेछु ।  

शीला: मन समलेपतछ मन फाट्न े कुरै आउुँ दैन । टुक्के हददी, िजुर आफूलाई ‘जोबाष हद बुद्ध’ भन्नुिुन्छ । जोबाष भनेको को िो ? कृपया 
टुक्काको प्रयोग नगरीकन ििाइहदनुस ्न ।  

नीरा: (िाुँस्दै) कृपया आफ्नो मनपटे हदएर िामीलाई मख्ि पानुषिोला । 

िीरा: ठीक छ, ठीक छ । नाक निुम्च्याईकन सुन िै ि । कजानजाककस भन्ने उपन्यासकारको ‘जोबाष हद ग्रीक’ उपन्यासमा जोबाष एक पाि 
छ । ऊ थोरै कमाउुँछ िर सधैँ प्रसन्न र आनम्न्दि रिन्छ । ऊ स्िच्छन्द जीिन बाुँच्छ । ििषमानलाई मज्जाले भोग्छ । ऊ पलपलको 
आनन्द सलइरिन्छ । दःुिमा पतन र सिुमा पतन आनन्द देख्छ । उसले सलने आनन्दको कुन ैसीमा छैन । उसमा उत्सिको सङ्गीि छ, 
प्रेमको नतृ्य छ र जीिनको लासलत्य छ । 

मीरा: थोरै कमाउने ि दररद्र न ैिुन्छन ्तन । जीिन धान्न गाह्रो भएपतछ कसरी आनम्न्दि िुनसक्छ ? 

िीरा: उसलाई भौतिक दररद्रिाले नगाुँजेको िैन । बाह्यरूपमा भएको कुरूपिालाई उसले सभि प्रिशे गनै हदएको िुुँदैन । ज ेभए पतन आन्िररक 
रूपले ऊ सम्पन्न छ । लोभ, लालच र अिङ्कार कुन चरीको नाम िो उसले िेक्का राख्न ेगरेको छैन । 

शीला: ि,ै यसको मिलि जोबाष भोगिादी रिेछ कक कसो, टुक्के हददी ? 

िीरा: यो संसार न ै धेरै भोगिादी र थोरै त्यागिादी समलेर बनकेो छ । जोबाषले भोगेको आनन्द आध्याम्त्मक र मनोिैज्ञातनक पक्षसुँग 
सम्बम्न्धि छ । िर, यिाुँ नानाभाुँिी गरेर अकूि सम्पम्त्ि जोडरे भोग गनेिरू छन ्। उनीिरूलाई कतिबेला विपम्त्ि आउला कक भन्ने डर छ 
। साुँचो आनन्द पाउन सकेका छैनन ्। अरूलाई रूिाएर आनन्द सलने यो एक पक्ष िो भने अरूलाई समेि िुँसाएर आनन्द सलन ेजोबाषको 
अलग्गै पक्ष िो । 

नीरा: उसो भए, हदज्यू ! भोगिादी र त्यागिादीका िकष िरू के–के छन ्ि ? 
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िीरा: मनमा कुरा िेल्न ुस्िभाविकै िो । स्िगष र नकष  कसैले देिकेो छैन । िसथष जीिन रिेसम्म भोग गनुषपछष भनेर भोगिादी भन्छन ्भन े
यो अतनत्य र भ्रमपूणष ससंारलाई त्यागेर ईश्िरलाई िोज्नुपछष भनेर त्यागिादी िकष  गछषन ्।   

धीरज: म ि अन्यौलमा वपङ िेल्न थालेँ हदज्यू ! के संसार भ्रम र दःुिपूणष न ैछ ि ? 

िीरा: अिुँ, संसार सत्य र सुिपूणष छ । िामी कक कलाकारलाई मान्छौँ कक कलाकृतिलाई मान्छौँ । दिुैलाई एकसाथ मान्न ेहिम्मि िामीमा 
छैन । 

मीरा: कुरा बुखझएन तन, हदज्यू । 

िीरा: (केिी िुशी िुुँदै) अब िामीले नौलो सोचले काम गनुषपयो भनकेो । सुन्दर मिल, उत्कृष्ट कलाकृति भएको मम्न्दर, भाुँडाििषन, लुगाकपडा, 
जुत्िाचप्पल यी सब ै कुरालाई िामी मन पराउुँछौँ िर तिन ै गचज बनाउुँनेलाई मन पराउुँ दैनौँ । त्यस्िै गीि, सङ्गीि, नतृ्य, ज्ञान, विज्ञान, 
साहित्यमा भुल्छौँ र अथाि आनन्द एिम ्ज्ञान सलएर शम्क्िशाली िुन्छौँ । िर, सजषक एिं स्रष्टालाई भुसलहदन्छौँ । 

शीला: कुरा बुखझयो । कान हदयो भने हदज्यूले भनेका कुरा बुझ्न ससुँगौरी िेल्नु नपने रिेछ ।  

िीरा: िर, उल्टो कुरा के छ भन ेईश्िरलाई मान्छन ्िर उनकै कलाकृति यो संसारलाई दःुिपूणष र भ्रम ठान्दछन ्। कलाकारलाई सम्मान 
गनेले उसको कलाकृतिलाई पतन सम्मान गनुषपछष र कलाकृतिलाई सम्मान गनलेे कलाकारलाई पतन सम्मान गनुष आिश्यक छ । 

नीरा: हदज्यू ! समग्रमा िामीले कस्िो मान्छे बन्नुपछष ि ? 

िीरा: (केिी िशुी िुुँदै) भोग र त्याग समससएको अतन राग र िैराग्य कफहटएको मान्छे िुनुपछष । 

धीरज: सरल ििरले कसरी बुझ्ने िोला ? 

िीरा: िेर नानी िो । जोबाषमा उत्सिमय आनन्द छ िर मौनको शाम्न्ि छैन । बुद्धमा मौन साधनाको शाम्न्ि र सौिादषिा छ िर गीि, सङ्गीि 
र नतृ्यको उत्सिमय आनन्द छैन । यी दबुै अपूणष छन ्। 

मीरा: अतन, पूणष मान्छेचाहिुँ को िो ? 

िीरा: (िैरान िुुँदै) ि,ै पूणष मान्छेको नाम ककट्न सककनुँ । दाशषतनक ओशोको कथनानुसार जोबाष र बुद्धको एकै ठाउुँमा मेल भएको ‘जोबाष दी 
बुद्ध’ नै पूणष मान्छे िो । िेर, भौतिक समवृद्ध ल्याउन े विज्ञान र आन्िररक आनन्द हदलाउने धमष यी दबुै िाम्रो जीिनलाई आिश्यक छ । 
िामीले पतन त्यस्ि ैमान्छे बन्नुपछष । 

शीला: िाि बाुँधेर बस्दा केिी कुरा पतन िाि पदैन । मलेै केिी गनष सककनुँ भनेर िाि बाुँधेर बस्ने िो भन ेजीिनमा किर काट्न ैपछष । िसथष 
पससना चुिाउन पतन राजी िुनुपछष र त्यिी पससनासभि आनन्द पतन िोज्नुपछष । मैले बुझकेो यम्त्ि िो । 

नीरा: जीिनको सभिी रिस्य केिी िदमा बोध गनष पाइयो । 

िीरा: ल, नानीिरू िो । अब म्जल्लाराम निोऔीँ । आज भने समयले पतन डाुँडो काट्यो । एक हदन न एक हदन जीिनमा ससम्ल्टमुर िानु न ै
छ । िसथष आउुँने िण्डरसभि शाम्न्ि िोज्नुपछष र असली जीिन म्जउनुपछष । अब भन ेकुराकानीलाई इतिश्री गरौँ । (उठ्तछन ्।) 

सबै: ििस ्ि टुक्के हदज्यू । (नमस्कार गदै) धन्यिाद । 

(िीरा बाहिररन्छन ्। बालबासलका मुिामिु गछषन ्।)  

 

(पदाष विस्िारै िस्छ ।) 
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कृनत सशमक्षा  

‘युग उिाल्िे अक्षरकमीको अवसाि’ कृनतको अवलोकि 

राजेश विद्रोिी 
लिान, ससरिा, नेपाल  
 

नाटक-एकाङ्की भन्नासाथ संिाद र असभनयका माध्यमबाट मानि जीिनका नासलिेली प्रस्िुि गने दृष्यविधा िो भन्न ेबुखझन्छ । यस विधामा 
कथािस्ि,ु पाि-चररि, संिाद-कथोपकथन द्िन्द्िविधान, भार्ाशैली, देशकाल िािािरण, उद्देश्य, असभनयजस्िा ित्ििरू आिश्यक पदषछन ् । 
नाट्य ित्िलाई देिाउन अङ्गे्रजीको पोष्टकाडष (पी.ओ.एस.टी.सी.ए.आर.डी.) शब्दको सिारा रोज्दा शे्रयष्कर िुन्छ । यस शब्दले यसरी नाट्य 
ित्िलाई देिाउुँ दछ– पी–प्लोट, ओ–अगाषनाइजशेन, एस–सङ, टी–थाउट, सी–क्यारेक्टर, ए–एटमोसकफयर, आर–याषम्स, डी–डाइलोग । पूिीय साहित्य 
संसारको संस्कृि भार्ामा कासलदास र भास, ग्रीक भार्ामा एररस्टोफेन्स, यूरेपाइडडज, सोल्फोक्लीज र एस्कीलसिरूको नाम अग्रिरफमा आउुँछ 
। त्यस्िै लेहटन भार्ामा पलाउटस, अङ्गे्रजी भार्ामा शेक्सवपयर, अस्करिाइल्ड, जजष बनाषड शा नाट्य जगत्का अमूल्य रत्न िुन ्। जमषनीका 
गेटे (गोथे), फ्रान्सका सभक्टर ह्यगुो र निेका िेनरी इब्सेनले समिे नाट्य विधामा संसार िल्लाएका छन ्। नपेाली नाटक-एकाङ्की विधामा 
भने पिलमानससिं स्िाुँर, बालकृष्ण सम, गोविन्द गोठाले, विजय मल्ल, गोपालप्रसाद ररमालिरूको नाम अगाडड आउुँछ । अहिले भने 
सरुभक्ि र गोपी सापकोटालगायि हदल सिानी, कृष्ण शाि ‘यािी’, ककशन थापा ‘अधीर’, विमल भौकाजी, िेम थपसलयाजस्िा दजषनौं 
नाटककारिरूको वििरणमा आफ्नो उपम्स्थति देिाउन सफल सजषक िुन पुगेका छन–् नन्दलाल आचायष । यिाुँ उन ैसजषकको २०६७ सालमा 
लक्ष्मी ररजालद्िारा प्रकासशि नाटक-एकाङ्की कृति ‘युग उचाल्ने अक्षरकमीको अिसान’को सेरोफेरोमा रिेर एकाध कुरािरू अतघ साने जमको 
गररएको छ । 

िपेश्िरी–१, गल्फडडया, उदयपुरमा जन्मेर लामो समयदेखि सप्िरी म्जल्लाको राजविराज के्षिलाई सशक्षणपेशा र साहित्य रचनाको भािभूसम 
बनाउुँ दै आएका आचायषले मलूिः आफ्नै िरपरबाट विर्यिस्ि ुहटप्ने काम गरेका छन ्। बाुँकी जीिनका अनन्ि क्षणिरू पतन यसै म्जल्लाको 
सेिामा समवपषि रिने दृि संकल्प र प्रतििद्धिा रहिरिोस ्भन्न ेअपेक्षा राख्न ुमनाससि ठिदषछ । उदयपुर म्जल्लाको सभिी मधेसमा जन्मेर 
िराई-मधेसको सेिामा यति योगदान पु¥याउनु आचायषको चानचुने कुरा िोइन । सरल, गम्भीर र नम्र स्िभाि िथा धैयषिा र सिासले तनपूणष 
आचायष एकाङ्की-नाटक, कवििा, समीक्षा, तनबन्धजस्िा थुप्र ैसाहिम्त्यक विधािरूमा धाराप्रिाि रूपमा कलम चलाउन ेएक कुसल साहिम्त्यक 
पािको रूपमा गचतनन्छन ्। मधेसको सेिामा सप्रेम समवपषि रिेका आचायषको आगमन र योगदानलाई सप्िरीिासीिरूले गिष गनैपछष र सौभाग्य 
ठान्नैपछष । नि आचायषमागथ इतििासमा िुनु नपने अन्याय िुन जान्छ, कृिघ्न ठिनष पुग्छ भन्दा अतिशयोम्क्ि गरेको नठिलाष । 

प्रगतििादी साहित्य संसारमा नन्दलाल आचायष एक नमुना पारिी साहित्यकार िुन ्। आचायषको कृति ‘युग उचाल्न ेअक्षरकमीको अिसान’मा 
देश र समाजको, विगि र ििषमानको यथाथष समय र पररिेशका जल्दािल्दा विर्यिस्िुलाई सैद्धाम्न्िक िथा िाककष करूपमा प्रस्ििु गरेका छन ्
। यस कृतिमा आचायष देश र समाजको, मुम्क्ि र स्ििन्ििाको तनम्म्ि पररििषनको पक्षमा दरो र िरो िङ्गले उसभएका छन ्। उनी नयाुँ, 
गिककला र सरल भार्ाशैली एिं विचारको प्रयोग गरी क्राम्न्िकारी िगषचेि र प्रगतिशील चेिना एिं चररि बोकेका पाििरूको ससजषनामा िल्लीन 
देखिन्छन ्। आचायषको यस कृतिमा राज्यद्िारा तनमषम िररकाले ित्या गररएका मिान ्सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’को ददषनाक इतिितृि छ जुन 
इतििासको एउटा नामेट दस्िािजे बन्न गएको छ । यस कृतिले समाजिादी यथाथषिाद समेट्न े काम गरेको छ । ित्कालीन समय र 
अिस्थालाई शब्दमा उिाररएको छ ।  

जेले मन छोयो त्यसैमा कलम चलाउन ेआचायषको प्रितृि न ैिो । िादवििाद, करार वििाि, ददष, आधा मेरो आधा तिम्रो, जस्िो मिी उस्िै 
गति, युग उचाल्ने अक्षरकमीको अिसान, पीडा एक भाका अनेक, एकिा, नम्र विनम्र, नाम तिम्रो काम िाम्रो, पररििषन, छलछाम छात्िे छ 
पाटी, दाइजो, देश िराएको सूचना र पररचय गरी १५ िटा नाटक-एकाङ्कीलाई पुस्िकको रूप हदइएको ‘युग उचाल्न ेअक्षरकमीको अिसान’मा 
अभाि कम सम्पूणषिा बिी देखिन्छ । आचायषको यस कृतिमा कतिपय ठाउुँमा विर्यिस्िु र शीर्षकअनुसार पाि र प्रिमृ्त्िको ससजषनामा कमी 
िड्ककएको मिसुस िुन्छ । अगधकांश नाटक-एकाङ्कीमा िास्यव्यङ्गयात्मक शैलीको प्रस्िुतिकरण प्रचुर मािामा गररएकाले िी बेजोड बनेका 
छन ् । सारिः आचायषको यो कृति उपलम्व्धपूणष िथा मित्िपूणष छ जसले देश र समाजको आमलू पररििषनमा मित्िपूणष भूसमका िथा 
योगदान पु¥याउने देखिन्छ । 

‘युग उचाल्ने अक्षरकमीको अिसान’ पढ्दै जाुँदा त्यससभि रिेका घटना एि ंपररिेशले देश र समाज, व्यम्क्ि र पररिार, महिला र पुरूर्, धमष 
र सलङ्ग, संस्कार र संस्कृति, अध्यात्म र भौतिक, गररब र धनी, विगि र ििषमान, अन्याय र अत्याचार, सत्य र असत्य, नयाुँ र पुराना 
बीच कडा द्िन्द्ि देिाएका छन ्। संसाररक विभेदलाई अति नै मासमषक र सान्दसभषक िङ्गले उजागर गरेका छन ्। यसले पतन पसु्िकको 
उचाइ सगरमाथाझैं उच्च िुन पुगेको छ । उनको दृम्ष्टकोण अग्रगमनिफष  लम्केको घामजूनझैं छलषङ्ग देखिएको छ । 
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ििषमान समाजमा मान्छेिरू सत्य कुराको िोजी गने युगधम्ष्ठरिरूलाई पागल भन्छन ् िर असत्यको िेिी गने दयुोधनिरूको प्रशंसा र 
जयगानमा रम्त्िभर कञ्जुस्याइुँ गदैनन ् । यिाुँ यस पररििषनशील समाजको गतिशील द्िन्द्िात्मक म्स्थति र अन्िरविरोधको अिस्थालाई 
आचायषले सजीि र सचेि िङ्गले ओकलेका छन ् । यिाुँ देश र समाजप्रति अगाध स्नेि पाइन्छ । पिुुँच नपुगी आफ्नो िक–अगधकारबाट 
िम्ञ्चि िुनेिरूको कथाव्यथा भेहटन्छ । तिन ैसोझासीधा सिषसाधरणिरूको दसमि आिाजलाई आचायषको प्रस्िुि कृतिले बुलन्द गरेको अनुभिू 
गनष सककन्छ । 

नाटक-एकाङ्कीकार आचायषले आफूले भोगेको र अनभुूति गरेको पररम्स्थति र पररिेशलाई पके्रका कारण धेरै जसो ठाउुँमा यथाथष विर्यिस्िुलाई 
पतन सांकेतिक िथा अलकंाररक िररकाले प्रस्िुि गरेको पाइन्छ । िास गरी यस कृतिमा देश र समाजका विसभन्न पाटामागथ कलम चलाएको 
भए िापतन आचायषको मन मुटुको सम्िेदना संघर्षको गभषबाट जन्मकेा कृष्ण सेन ‘इच्छुक’को कलम र विचारप्रति बिी आकवर्षि र प्रभाविि 
भएको देखिन्छ । त्यसैले ि ‘इच्छुक’लाई युग र देशसुँग दाुँजेर उनको इच्छा र शम्क्िलाई शबदमा व्यक्ि गरेको पाइन्छ । त्यसलेै ि यस 
पुस्िकको नाम पतन आचायषले सनेको इतििाससुँगै जुराएका छन ्। सेनले रचेका गीि-कवििा र सनेका बारेमा भतनएका असभव्यम्क्िलाई पतन 
नाटकमा मासमषक िङ्गले सशलसशलािद्धरूपमा प्रस्ििु गररएको छ जसले नाटक-एकाङ्कीको मूलममष र भािनालाई सिज ै मूल्याङ्कन गनष 
सककन्छ । आचायषको सेनप्रतिको झकुाि, श्रद्धा र समपषणलाई सलाम गनैपछष । नाटकमा उनको जीिनलीलाको अम्न्िम प्रिर अथाषि ्शिादिको 
क्षणलाई नाटकीय रूप हदने क्रममा उनको जीिनको समग्र विशाल छिीलाई शब्दमा व्यक्ि गनष िोज्नु आचायषको चािुयषिा पतन िो । आस्था 
र विश्िासका धरोिर जनकवि िथा पिकार मिान ्सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ले लेिकेा चगचषि गीि-कवििािरूलाई स्थान हदएर नाटकलाई अझ 
रोचक, भािपरक र सान्दसभषक बनाइएको छ । प्रस्िुि नाटकमा पाि ससजषना र दृष्यको सुन्दर िालमेल सजीि िङ्गले गनषसक्नु साुँम्च्चकै 
यथाथषपरक देखिन्छ । सेनको लाश जसलरिेको बिि गीतिकवििालाई यसरी भािनात्मक िथा आक्रोसात्मक िररकाले प्रस्िुि गररएको छ– 

िाम्रा स्िरिरूमा प्रतिबन्ध लगाउुँ दै 
िाम्रा ओठिरूमा िाल्चा झणु्ड्याउुँ दै 
तिमी भन्छौ–गाऊ न ि गाऊ 
िर यो गीि नगाऊ 
िामी भने त्यिी गीि गाइरिन्छौं । 
िाम्रा विचारमा प्रतिबन्ध लगाउुँ दै 
िाम्रा िािमा ित्कडी पहि¥याउुँ दै 
तिमी भन्छौ–लेि न ि लेि 
िर यो गीि नलेि 
िामी भने त्यिी गीि लेखिरिन्छौं । 
िाम्रा आस्थामा प्रतिबन्ध लगाउुँ दै 
िाम्रा िुट्टामा नेल सभराउुँ दै 
तिमी भन्छौ–हिुँड न ि हिुँड 
िर यो बाटो नहिुँड 
िामी भने त्यिी बाटो हिुँडडरिन्छौ । 
ओ शासक ! प्रशासकिरू ! 
अस्िीकायष छ िामीलाई 
तिम्रा तनरङ्कुश आदेशिरू 
तिमी जतिसुकै जुलमु 
र उत्पीडनिरू सुरू गर 
सक्छौ भने िाम्रा चेिनामा प्रतिबन्ध लगाऊ 
र सत्यलाई कैद गर 
िर ओ िानाशाििरू ! 
तिम्रा बबषर स्िेच्छाचारका विरूद्ध 
िामी भने तनरन्िर आिाज उठाइरिन्छौं 
उठाइरिन्छौं, िामी तिम्रा विरूद्ध विद्रोिका मुट्ठीिरू 
ओ अत्याचारका पिरेदारिरू ! 
म्जि िाम्र ैिो 
तिम्रो िारमागथ विजयको झण्डा गाड्दै 
िामी भने अथक र अविचल 
संघर्ष गरररिन्छौ । 
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कृष्ण सेन ‘इच्छुक’को यो मासमषक र भािनात्मक गीि-कवििाको संयोजनले नाटकलाई थप पररस्कृि गरेको छ । शोर्ण, दमन र अन्याय-
अत्याचार विरूद्ध विद्रोिका आिाजिरू बुलन्द पाराले उठाइएको छ । िास्ििमा भन्न ेिो भन ेअगधकार मागेर िोइन, िोसेरै पाइन्छ भन्ने भाि 
आचायषको कृतिमा पाइन्छ। ‘देश िराएको सूचना’ एकाङ्कीमा पतन जनिाले देश िोम्जरिेको भाि र दृष्य त्यम्त्िकै सशक्ि पाराले झम्ल्कन्छ ।  

आचायषका नाटक-एकाङ्कीिरूको पररक्रमा गदाष पाइएका सत्य पाटािरूलाई यिाुँ उल्लेि गनुष सान्दसभषक ठान्दछु– सङ्ग्रिको पहिलो ‘िादवििाद’ 
एकाङ्कीमा भौतिकिाद र अध्यात्मिाद बीचको अन्त्यिीन द्िन्द्िलाई देिाइएको छ । दोस्रो ‘करार–वििाि’ मा व्यस्ि मानि जीिनमा 
अग्रगतिको बाटोमा हिडं्न मद्दि पगु्छ भन ेअस्थायी वििािलाई हृदयिः स्िीकानष सक्नुपछष भनेर भोसलको समाजको कुरा आज लेखिएको छ । 
िेस्रो ‘ददष’ मा उपेक्षक्षि र पररत्यागीि महिलाले पुरुर्को पाउमा परेर िैन आफ्नै सीप र जाुँगरमा विश्िास गरेर अको सगरमाथा िडा गरी 
चुनौिीलाई परारस्ि गनष सक्नुपछष भन्न ेकुरा देिाइएको छ । चौथो ‘आधा मेरो आधा तिम्रो’ मा सन्िानको चौिफी समुन्नति र पहिचानमा 
आमा र बाबु दबुैको बराबर िक रिेको भन्दै िरेक कुरामा लैङ्गगक समानिा िुनुपछष भन्ने आिाज बुलन्द पाररएको छ । पाुँचौँ ‘जस्िो मति 
उस्िै गति’ मा िाुँस्यव्यङ्ग्यको जसमन टेक्दै पति र पत्नीबीचको सामाम्जक अिङ्कारलाई छिाछुल्ल पारी पोिेर एकअकाषमा सम्मानजनक 
व्यििारले माि समुन्नतिको दैलो उघ्रने कुरा देिाइएको छ । अको पुस्िककै नाम बोकेको सशक्ि छैटौँ नाटक ‘युग उचाल्न ेअक्षरकमीको 
अिसान’मा प्रगतििादी कवि एिम ्तनभीक पिकार कृष्णसेन ‘इच्छुक’को सङ्घर्षशील स्िभािलाई औलं्याउुँ दै कायर पुसलस प्रशासनको पाशविक 
यािनाको भण्डाफोर गररएको छ । त्यस्िै आचायषको सािौँ एकाङ्की ‘पीडा एक भाका अनेक’मा जनअपेक्षालाई लाि माने नेिानेिकृो किुषिप्रति 
व्यङ्ग्यिाण प्रिार भएको छ । आठौँ ‘एकिा’ मा सामाम्जक एकिा, समझदारी र सद्भािले माि राष्रोत्थान िुनसक्न ेकुरामा जोड हदइएको छ 
। निौँ ‘नम्र–विनम्र’मा नम्रिाले त्रबगे्रको कुरा पतन सपानष सक्छ भन्ने नैतिक चिेना हदइएको छ । दशौँ ‘नाम तिम्रो काम िाम्रो’मा तनजी 
संस्थािरूको ब्रह्मलुट प्रितृिको घोर भत्र्सना गररएको छ । एघारौँ ‘पररििषन’मा पररििषनको नाममा अन्धोभक्ि िुुँदा विकृतिको िास िुन सक्न े
कुरालाई समिे ख्याल गनुषपन े भन्ने चेिना छनष िोम्जएको छ । त्यस्ि ै बाह्रौँ एकाङ्की ‘छलछाम छात्ि े छ पाटी’मा िास्यव्यङ्ग्यको 
माध्यमबाट राजनैतिक चाटुकारिरूको उतछिो काड्दै दलिरूको ध्येयप्रति नेपाली जनिा सिकष  र सचिे रिनुपछष नि नेपाललाई ससम्क्कसमकरण 
गनष बेर लाग्दैन भन्ने कुरा सुझाइएको छ । अको िेह्रौँ ‘दाइजो’मा भन ेदाइजोपीडडििरूको टीठलाग्दो मनोदशा देिाई समाज रूपान्िरणमा 
क्राम्न्िकारी सोचले प्रश्रय पाउनुपने कुरामा जोड हदइएको छ । चौधौँ ‘देश िराएको सूचना’मा देशको सीमा बारे, देश वििण्डन िुने बारे, 
संविधान–सभाको चुनािी नाटक बारे रुष्ट भािना प्रेर्ण गरी सम्भाविि सङ्कट टानष सिकष  िुनपुन ेकुरा अतघ साररएको छ । अम्न्िमको पन्ध्रौँ 
‘पररचय’मा सङ्घीयिाको औगचत्य बारे िकालि गदै नयाुँ नपेालतनमाषणको स्पष्ट िाका सुझाइएको छ ।  

अन्िमा, प्रस्िुि नाटक-एकाङ्कीिरूमा अन्ितनषहिि कथािस्ि,ु पाि-चररि, संिाद-कथोपकथन द्िन्द्िविधान, भार्ाशैली, देशकाल िािािरण, 
उदे्दश्यजस्िा नाटकीय ित्ििरूका आधारमा भन्नुपदाष ससम्जषि पाििरूले आफ्नो अम्स्ित्ि, पररचय, िक र अगधकार िोजेका छन ्। समिामूलक 
र अग्रगामी समाज तनमाषणमा गौरिशाली भूसमका िोजकेा र िलेेका छन ् । आचायषको यो ऐतििाससक कृति फुलोस,् फलोस,् फैसलयोस ् । 
त्यसरी न ै नयाुँनयाुँ थप जनप्रमेी ससजषनािरू िामीिरू माुँझ आइरिून,् िामीले िेनष, पढ्न पाइरिौं भन्ने अपेक्षासहिि साहित्यको धरोिर 
तनमाषणमा नाटक-एकाङ्कीकार आचायषलाई सफििा िाि पदै जाओस ्भन्ने शुभेच्छा र शभुकामना अपषणका साथ यस अध्यायको त्रबट मादषछु । 
धन्यिाद ! 
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िूलबारी  
 

गाय दाि से पाप धूल जाते िैं: २१ वीं सदी, िेपाली समाज और जातीय भेदभाव 

अजुषन तनराला 
समाचार संपादक (न्यजू एडीटर), अमर उजाला, हदल्ली  

 

िम आज 21िीं सदी के मानि िैं। यि किि ेिुए बिुि स ेइनसान गिष और िुशी मिसूस करि ेिैं। िशुी िो भी क्यों न...िुश िोना बनिा 
भी िै...इसके कई िाम्जब कारण भी िैं। जिाुँ िमन ेहिमालय की ऊुँ ची चोहटयों को नाप सलया िै ििीं िमने समुद्र की अिल गिराइयों को भी 
पर छू सलया िै। िमने सूरज की दरूी और चंद्रमा की शीिलिा को भी जान सलया िै। िमन ेब्रह्मांड बनाने िाले उस कण को भी लगभग 
िोज िी सलया िै। िमारे सपने बिुि ऊुँ चे िैं...िम बिुि आगे जाना चािि ेिैं...जाना भी चाहिए..िम सपने देि रिे िैं मंगल ग्रि में दतुनया 
बसाने की। िजारों-िजारों कोसों को िमने नाप सलया िै। दतुनया के ककसी भी कोन ेकी कोई भी ख़बर िम समनटों में पा लेिे िैं। िमन ेदतुनया 
को एक गाुँि में िब्दील कर सलया िै...अरे निीं, गाुँि किना अब शायद गुस्िािी िोगी...दतुनया को िमन ेएक मुट्ठी में कर सलया िै...शायद 
कुछ दोस्ि इसस ेभी नाराज िोंगे...िो उनके सलए कि सकिा िूुँ...िमने पूरी दतुनया को एक अुँगुली में ससमट कर रि हदया िै... 

लेककन निी ंजान पाए, समझ निीं पाए, ककसी की इज्जि निीं कर पाए, अपनाया िी निी,ं बिुि क़रीब िोि ेिुए भी बिुि दरू कर हदया...िम 
इनसानों न ेइनसानों को, आज िक िम इनसान, इनसान को पिचान निी ंपाए...उस ेइज्जि निी ंदे पाए...िमन ेइनसानों को जाति में बाुँटा, 
धमष में बाुँटा, िगष में बाुँटा जाि-पाि में बाुँटा। िब भी मन निीं भरा, िो उन्िें घर की दिलीज िक आने से रोका...साथ बैठने से रोका...साथ 
िाने से रोका...िाि रे, 21 िीं सदी का इनसान...ख़ास कर भारिीय इनसान और उसमें भी नेपाली समाज के ऐसे इनसान को मैं शि-शि 
नमन करना चाििा िूुँ...जो 21िी ंसदी का िोने का िोंग िो करिा िै लेककन म्जनकी जडें पिा निी ंककस सदी में जमीं िैं...बाि-बाि पर जो 
नेपाली समाज, जाति की बाि करिा िै...बाि-बाि पर जो नेपाली समाज पूछिा िै, गोि ...थरी (उपनाम) पूछिा िै...पिाड पूछिा िै...क्या उस 
नेपाली समाज को 21 िीं कभी छू भी पाएगा...मुझ ेिो निीं लगिा। जो इनसान, इनसान को, जो उसके सबस ेक़रीब रििा िै, उसके दिु-ददष 
का िमजोली िो, उसके सब काम करिा िै...उसे िी िि अपन ेसे दरू रििा िै। उसका बनाया कपडा बड ेशालीनिा स ेपिनिा िै...उसके िी 
बनाए िल की फाली से िेि जोििा िै...उसी के बनाए िंससए स ेिेि काटिा िै, गोडिा िै...लेककन जब बाि आिी िै, समानिा की, उसे 
इज्जि देने की, िो िि उसे दरू आुँगन के उस पार त्रबठािा िै...उसके सलए िाने के ििषन िक अलग रििा िै। उसे ककसी और िी दतुनया 
का बना देि ेिैं, अपने िी नेपाली बोलने िाले भाइयों-बिनों को...जो अपन ेिी लोगों का ना िो िि ककसी दसूरे का क्या िोगा? 

नेपाली समाज में कुछ जातियों के साथ अत्याचार इिना गिरा गया िै कक समझ निीं पािा िूुँ कक इसके सलए कौन म्जम्मेदार िै? कौन िैं, 
इसके तनयंिा? कौन िैं, जो लोगों को आपस में समलने स ेरोक रिे िैं? बिुि गिराई िक जान,े िि िक ििकीकाि करने पर जो बाि मैं 
समझ पाया िूुँ, उसका लब्बोलुआि यि तनकल कर सामने आया कक िमारे लोग धमषभीरू िैं, डरपोक िैं, जो जाति मौि स ेनिी ंडरिी िि, पोंगा 
पंडडिों से डरिी िै। ये पोंगा पंडडि िजारों-िजारों सालों स ेइन्िें डरा रिे िैं और ये डर रिे िैं। ये पोंगा पंडडि संस्कृि में ना जाने क्या बकि े
िैं? ये पोंगा जो बोल दें, ििी सत्य, जो कि दे ििी सत्य िै। जब िक समाज इनके आगे इसी िरि झकुिा रिेगा, िमारे नेपाली समाज में 
जाति का भेदभाि कभी निीं समट पाएगा। मुझ ेिो निी ंलगिा। मैं ऐसा क्यों कि रिा िूुँ, एक सत्य घटना स ेआप सभी को समझा सकूुँ ?  

मैं एक नेपाली पररिार में असम में जन्मा। लेककन मैं जो भी िूुँ िि पंजाब की देन िै। इससलए मैं िुद को असमी माुँ का पंजाबी पुत्िर 
कििा िूुँ। शुरूआिी सशक्षा असम में िी की...कफर समय के थपेडों स ेगुजरिा िुआ ककसी िरि पढाई की और आज मैं नयी हदल्ली में एक 
प्रतिम्ष्ठि हिदंी दैतनक में न्यूज एडीटर के पद पर िूुँ। मेरे वपिा ने अलेि परंपरा में संन्यास सलया था। उन्िोंने 2012 में समाधी ली। मरेे 
वपिा संन्यासी थ,े कफर भी नपेाली समाज के अनुसार िि सब कुछ ककया, जो ककया जािा िै। क्योंकक मेरी माुँ म्जंदा थीं, और उनके किे 
अनुसार, उनकी मान रिन ेके सलए मैंने िि सब कुछ ककया (आडबंरों को ककया)। लेककन इसी साल उनकी बरसी पर जो घटना मेरे साथ 
घटी, उसने मुझ ेनेपाली समाज की उस कलंककि, बिशी और उस नीच चेिरे के िकीकि को नगा कर हदया, जो मैंन ेकभी सपन ेमें निी ंसोची 
थी। मुझ ेनफरि िै, उस जाति स ेम्जसमें मैंने जन्म सलया..मुझ ेनफरि िै ऐस ेधमष, संप्रदाय, पंथ स ेजो इनसान और इनसान में भेद करिा 
िो...मुझ ेनफरि िै उस समाज से, जो इनसान को प्यार निीं नफरि करना सीिािा िो..मुझ ेनफरि िै उन लोगों से जो इनसानों को 
जातियों-पातियों में बुँटिे िुए देििे िैं और उसमें अपनी राजनीति की रोटी सेंकिे िैं। मुझ ेनफरि िै, उन क़ानून के रििालों स ेजो संविधान 
के हदए समानिा के अगधकार को लागू करने में नकारा िैं। 
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िाुँ, िो मैं अपनी बाि कि रिा था, मेरी एक भाजंी ने एक छोटी जाि (जैसा नेपाली समाज में विश्िास करने िाले मानि ेिैं) के नेपाली लडके 
से शादी की िुई िै (लेककन मैं ककसी भी िरि से जाि-पाि पर विश्िास निीं करिा)। लडका बिुि अच्छा िै, िानदान बिुि अच्छा िै। बोलि े
िैं िो फूल झरिे िैं, िे उन िथाकगथि उच्च और शालीन पररिारों स ेबिुि उच्च िैं। िर मामले में। सबस ेबडी ख़ाससयि िैं उनमें कक िे 
इनसान और इनसान में भेद निी ंकरिे। बस, और क्या चाहिए...मझु जैसे एक इनसान को... 

अलेि परंपरा में साध-ुसंि धुनी रमािे िैं। धुनी में ककसी को तनमंिण निीं हदया जािा। लोग िुद-ब-िुद आिे िैं...साध-ुसंि आिे िैं। धुनी में 
सब शासमल िोिे िैं...कोई जाति बंधन निी.ं..सब जमकर नाचि ेिैं, उत्सि मनाि ेिैं...राि भर धुनी रमिी िै...लोग भगिान के भजन में 
झमूिे िैं...। धुनी स ेएक-दो हदन पिले भांजी को मैंने किा, िुम लोग भी समय पर आ जाना। धनुी िाले हदन िे आए...पूरे पररिार के साथ 
आए...िूब उत्सि मनाया...आपने नाना की याद में आंस ूभी बिे...रािभर उत्सि चला...सब ठीक ठाक लगा मुझ.े..िे राि को िी चले गए...। 

मैं रािभर का जगा था...सुबि गाुँि से थोडी िी दरू शिर में बिन के घर चला गया। दोपिर को घर में सत्यनाराणय की पूजा थी, सोचा शाम 
िक आ जाउगा। लेककन गाुँि में पोंगा पंडडि न ेघर में पूजा करन ेस ेइनकर कर हदया। कारण बिाया, गाुँि के समाज ने उसे पजूा करने स े
मना कर हदया िै (यिाुँ पर यि बाि सोचन ेिाली िै कक गाुँि िालों न ेपूजा करन ेस ेक्यों मना ककया। क्योंकक पोंगा पंडडिों न ेउन्िें डरा रिा 
िै।)। म्जन गाुँि िालों ने पूजा करने से मना ककया, उनमें अनपढ िो अनपढ, गाुँि के पढे-सलिे, भी उसमें शासमल थे। अब क्या िै उपाय? 

उपाय िै, एक गाुँय दान करो, उस पोंगा पंडडि को...िजार रुएये दान दो...िो सब पाप धूल जाएुँगे...मेरे पररिार िालों न ेमुझ ेनिी ंबुलाया। 
चुपचाप सब कुछ कर हदया। जब मुझ ेपिा चला िो मैंन ेइसका विरोध ककया। 

इस पर गाुँि के लोगों ने मेरे बारे में क्या-क्या किा, िि भी सुन लीम्जए...गाुँि िालों न ेकिा, िि िो अधमी िो गया िै, िि िो कुल का नाश 
करने िाला िो गया िै, अरे इस ेिी किि ेिैं पढा-सलिा िोना? क्या ऐसे िी िोि ेिैं पिकार? म्जसे जाति और धमष का िी ज्ञान निीं। ऐस ेलोगों 
को िो गाुँि में आना िी निीं देना चाहिए। और भी न जान ेक्या-क्या। शायद मैं बिा भी न पाऊुँ । 

आज यि घटना घटे करीब चार माि बीि गए। सोचिा िूुँ, क्या िोगा मेरे नेपाली समाज का जो आज भी इिना वपछडा िुआ िै? क्या िोगा 
इस बिादरु कौम का, म्जसके सलए पूरी दतुनया उन्िें सलाम करिी िै? क्या िोगा िमारे भविष्य का, क्या िम इन्िी ंछोटी-छोटी बािों पर िी 
अपनी पूरी िाक़ि लगािे रिेंगे? क्या कभी नेपाली समाज में कोई पररििषन आएगा? क्या 21िीं सदी नेपाली समाज के एक रोशनी की ककरण 
लेकर आया िै? या कफर िम इसी िरि गाुँय दान देिे रिेंगे और पापों से मुम्क्ि पाि ेरिेंगे? 
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राधा पौिलेका तीजका गीतिरू  

राधा पौडले 
भरिपुर, नेपाल; िाल: इम्न्डयाना, अमेररका 
 

शभष्जट िेपाल 
 
दश बर्षमा एकपल्ट सभम्जट नेपाल मान्ने िो  
विदेससलाई बोलाएर डलर िान्ने िो  
िुन छाड्यो नेपालमा त्रबदेशीको लाइन 
काठमाडौंको फोिोरको सुन बइन 
डलर िान्ने योजना कागजमा बनाउने  
एरपोटषबाट तनस्केपतछ ससन ुगन्िाउने  
िला मागथ बसेकालाई फोिोर फाल्ने चटारो  
त्रबदेशीको टाउकोमा िाने झटारो  
किै छैन सफा-सुग्घर, कि ैछैन िररयो  
अम्क्सजन नपाएर झन्ड ैमररयो  
बाटोछेउको फोिोरले कति सािै वपरेको  
सास फेदाष नाकबाट खझगंा तछरेको  
स्िागिमको टालो िल, मागथ गगद्द उडकेो  
कुइररमंडल बनाएर गाडी गडुेको  
िेल्लो टुररस्ट कम न कम गम्ल्ल सभि तछराए  
पाकेटमारको िुलले हदक्कै गराए  
य ैिो िाम्रो सफा - सुग्घर यहि िो िाम्रो सभ्यिा ? 
यस्िो राम्रो “सभ्यिा” अन्ि छ किा ? 
यति ठुलो शिरमा फोिोरको गन्धले  
के िो िुन््यो सभम्जट नेपाल यस्ि ैिंगले ? 
 

बोडििंग स्कूल  

न ि राम्रो पिाइ गथयो, न ि जागगर भेहटयो  
विदेश जाने धोको पतन त्यस ैमेहटयो  
मिंगीले च्याप्दै ल्यायो कमाइ केिी भएन  
घरै बोडडांग निोली िुुँदै भएन 
छोरा छोरी बिुारीलाई  I.A. पास गराउनी 
िाली गोठ बारेर बोडडांग बनाउनी  
यो बोडडांग कक त्यो बोडडांग बाबा-आमा भुल्दैछन ् 
हदनमा सय थररका बोडडांग िुल्दैछन ्
बोडडांग भयो गम्ल्ल गम्ल्ल “िै के ि ैके” सोचेर 
हदउुँसै बत्िी बालेर राख्छन कोचेर  
अुँगे्रजीमा बोलेपतछ त्यस ैफुति ष चको छ  
हदन ैवपच्छे लुगा फेने अको झको छ  
छोरा बोडडांग जान थाल्यो गला पासो लाएर  
ज्यान ैभरर सुम्ला ल्यायो लट्ठी िाएर  
साि बर्षको बालािालाई बीस ककलाको झोला यो  
झोला बोक्न नसकेर आमा बोलायो  
झोला माथी िाजा, पानी, गोलीगट्ठा सभरेको  
सेना जस्िो िासलमले स्िास््य गगरेको  
बर्ष हदनमा एउटा पतन मास्टर छैन गचनेको  
पारीबाट सस्िा - सस्िा मास्टर ककनेको  
करांिेको फुुँ  फुुँ  अतन संगीि र नाचमा 
छुट्टा-छुटै्ट पसैा पछष सािा - सािामा 
उफारेर - पछारेर नचाएर सम्जल ै 
भ्याकुम्ले झैँ िाम्रा पसैा िाने बररल ै 
 

 

 
 
 

परदेिमा तीजको गीत (धोको मेटौंला) 
 

नेपालमा िीज आयो, हददी बहिनी रमाउन 
िाम्लाई भने परेको छ टाउको सामाउन 
हदनराि काम गर् यो फुसषद छैन कैले नी 

दशैं तििर िीज पतन भलूें मलेै नी 
िरपर रािो सारी हददी बनैी देख्दै छु 
माइिीघर सम्म्झएर गीि लेख्दै छु 

िगारीमा आउने आमा छोरी आइ भनेर 
दशौं बर्ष त्रबतिसक्यो हदन गनेर 

कस्िी भइन िोला आमा कस्िा भए साथी-भाई 
किी पीडा िुन्छ िोला मेरी आमालाई 

नौलो देश, नौलो भार्ा, नौलो छ नी चलन 
सम्म्झएर ल्याउुँदा मनमा िुन्छ जलन 
स्िदेशमा जाउुँ  भने कटा-केटी स्कुल 

बाबा आमा ल्याउन पतन सािै मुम्श्कल 
त्रबदेशमा भाससनाले नािागोिा िोडडयो 
छोरा छोरी भन्दा भन्दै माइिी छोडडयो 

अहिले साल यस्िै भयो अको साल भेटौंला 
माइिीघर गएर धोको मेटौंला 

 

गणतन्त्र देखेर दंग ैखाइयो  

रगिको िोली बगाई गणिन्ि ल्याइयो  
गणिन्ि आएपतछ दङ्ग ैिाइयो  

भोक रोग असशक्षा र तनरङ्कुश शासन  
फाल्नपुछष भतनकन ठोके भार्ण  

नेिाजीको भार्णको पतछ पतछ लाइयो 
कुशासनको जेल नेल िुब ैिाइयो  

हिजो जेल िाइयो, आज स्िाद पाइयो 
त्य ैिुनाले बेदनाको गीि गाइयो  

“गणिन्ि आएपतछ भोक रोग जानेछ  
मिंगी र भ्रष्टाचारी सब ैलाने छ  

नािाबाद िराएर सु-शासन आउने छ  
जनिाले गाुँस बास सब ैपाउने छ”  

िोलासंगै बगगगयो नेिाजीको भार्ण  
भोको पेटका जनिालाई छैन रासन  

मिंगीको भार बढ्यो भ्रस्टाचार मौलायो  
नेपालको प्रजािन्ि सािै बौलायो  

िोले िान नपाउनेलाई पाुँचिारे िोटल  
विदेशको सबभैन्दा राम्रो बोिल 

हटनको छानो निुनेको करोडौंको मिल  
जनिाको सम्पतिमा चिल-पिल  

नेपालको धनजति विदेशको िािामा  
मोज गने नेिा भए िामी पािामा 
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िाक्टर 

यो देशका त्रबरामी डाक्टरका िेलौना  
असिाय त्रबरामीको सुन त्रबलौना । 
दश बजेको डाक्टर बाह्रबजे आउनभुो । 
अस्पिाल आउनासाथ म्क्लतनक धाउनभुो । 
त्रबरामीलाई जाुँचनी डडग्री िैन नजर । 
एकै तछनमा कमाउनभुो पसैा िजार । 
रगि र हदसा वपसाब मेरै ल्याबमा हदनिुोस । 
भोसल आइ जुँचाएको ररपोटष सलनिुोस ्। 
एउटा सानो िराबी एक्सरेमा देखियो । 
अन्दाजलेै बीस थरर दिाई लेखियो । 
डाक्टरले छोएपतछ िजार नोट ठोकेर । 
हदने वपच्छे कति धाउन ुपसैा बोकेर । 
चारजनाको साझेदारी नरससगं िोम िोलेर ।  
अझै कति नपगेुको पसैा सोरेर । 
प्रशासन बोल्दैन, डाक्टरले टेदैन । 
अस्पिालका त्रबरामीलाई िेदै िेदैन । 
सरकारी अस्पिालको नाम माि ैत्रबकाए । 
एउटा टुक्रो वपउरी ककन्न बाहिर पठाए । 
अस्पिालका सामान सब ैनरससगं िोम ्र पसल । 
यस्िा लुच्चा डाक्टर पतन के का असल । 
भुुँडी गचरी पसारो छ, अम्क्सजन रगि । 
रुधा लाको त्रबरामीलाई गचर् यो फगि । 
िानसम्म पसैा िाई ककनो जस्िो आघाए । 
आखिरीमा नसकेर बाहिर पठाए । 
त्रबरामीका प्राणदािा िाम्रा डाक्टर दाजभुाई । 
आजभोली पसैा िान पल्के बररल ै। 
 

व्यापारीक चित्र 

घरै वपच्छे दोकान, चोकै भरी ब्यापारी  
एउटै मोल िुुँदैन तयनकै मनपरी  
शुद्द समान देख्नलाई ग्रािकले पाउुँ दैन  
मागथबाट नसमसेको समान आउुँ दैन  
आधा भन्दा बिी िुङ्गा चामलमा देखियो  
शुद्ध तघउ ककनेको बोसो भेहटयो  
रिरको दाल ककन्दा मुसुराको दाना छ  
दईु ककलाको म्जरा ककन्दा आधा माना छ  
आलसको िेल समस्यो शुद्ध िोरी िेलमा  
ककसान ि ब्यापारीको परे िेलमा  
बेसारको िुटोमा मकै वपठो बरर  
िेलमा राख्दा मागथ कफंज आयो िरर  
कालो भेली डल्लो पारी चाकु भनी पकायो  
बालुिाको समठाईले बच्चा फकायो  
गचउरीको त्रबयाुँले कस्िो तघउ बनेको  
मि भनी ककनेको गचनी जमेको  
कागिीको असमलोमा ध्िाुँसो िोजी समसेको  
मैदा भनी ल्याएको मैकै वपसेको  
िोटेलमा िान जाुँदा बासी िाना ििायो  
शुद्ध िाजा िाना िो सािुले बिायो 
कुिुराको मासुमा बकुल्लाको िुट्टा छ  
सान ्िसीको मास ुककन्दा ठुलो समसा छ  
समसाएको िानेकुरा हदनहदन ैबढ्दै छ  
ब्यापारीको मनपरी अझ चढ्दै छ    

कु-ससं्कार   

छोरा छोरी पिाउ बाबा धनको बाजी थापेर  
कफस तिनष घडेरी गधिो रािेर  

बल्ल बल्ल बा आमाले कफस तिनष पठाए  
त्रबयटूी-पालषर, ससनेमामा पसैा सकाए  
कफस तिने पसैाले छोरा छोरी सयल  
स्कूल जाने कैले िोइन, सध ैफयल 

जलु्फी कपाल पालेर पछीम्ल्िर फकाषउने  
नाइटोमा नी ककन िो मनु्द्री टल्काउने ? 

म्जन्को पाइन्ट आधा पर् यो, घुुँडा भन्दा आएन  
आइफोन ककन्न नपाएर भािै िाएन  

धान बेचेको पसैाले नाइकी जतु्िा लगायो  
जग्गा गधिो रािेर गाडी मगायो  

सदे्द पाइन्ट काटेर झल्याांग - झुलूांग पारेको  
िेर लम्फु मोराले इज्जि फालेको  

कालो चस्मा, चचु्चे टोपी पछीम्ल्िर फकाषइ 
िुकी बस्छ दोबाटोमा जलु्फी लाकाषइ  

क्याम्पस जाने छोरा ि हदन ैवपच्छे क्याफेमा  
घरका पसैा चोरेर सक्यो च्याुँिेमा  

बा-आमाको पसैा चोर् यो कसैलाई  था छैन  
राति ओछयांन िेदाष िेरी घरमै आछैन  

बाबा आमा सोच्दा िुन ्धेरै पढ्छ छोराले  
वपरमाि ैबनायो स्िाुँठे मोराले 

 

बाल - अचधकार  

आमा काि कस्िो िोला अहिलेसम्म थाछैन 
मायागरी बोलाएको सुन्न पाछैन  

अरूलाई मायागरी बोलाएको देिेर  
िाम्रो मुटु तछया-तछया िुन्छ रेटेर  

आफ्ना छोरा-छोरी संग, बाबा आमा रमाउने  
तिन ैबाबा आमाले िाम्लाई धपाउने  

िामीले तन िुन््यो िोला गचची पापा िानलाई  
ककिाब - कापी च्यापेर स्कुल जानलाई  

िामीलेनी िुन््यो िोला सुन्न समठा िचन  
गनष िुन््यो सजृनाको समठा रचना  

बेलुकीको जनु राम्रो पखुणषमाको जनुले  
िामीलाई ि छाडेन कहिल्य ैरुनाले  

हटकफन, पानी बोकेर स्कुल जाने बेलामा  
रुिो गाली सनु्नपुछष सािुको ठेलामा  

त्यस्सै माथी जो भेटेतन िािे भतन िेपेर  
गासल गछषन बाटो हिड्ने िाम्लाई देिेर  
मुटुकाम्ने जाडोसंग थोिा बोरा साथी छ  
यति ठुलो चोट िामी बालक मागथ छ  

हदन ैवपच्छे रुनपुछष सुत्ने ठाउुँ  िोज्नलाई 
सध ैिािाकार िुन्छ पेटी रोज्नलाई  

गुजमु्ल्टुँदै चारजना घुुँडो मुन्टो जोिेर  
राि भरर सुत्नपुछष सास रोकेर  

उठौ िामी हददी बनैी, उठौ अब दाज-ुभाई  
शोवर्ि पीडडि बालिाको िक हदनलाई 
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साहिष्त्यक समािार  

 

ववश्व िेपाली साहित्य मिासंघ, क्यािािा च्यातटर गठि  

सेप्टेम्बर ५,  
विश्ि नेपाली साहित्य मिासंघ क्यानाडाले ब्रम्टन, ओन्टाररयोमा एक त्रबशेर् कायषक्रम आयोजना गरी बावर्षक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ 
। तनबिषमान अध्यक्ष िरर सशिाकोटीज्युको अध्यक्षिामा बसेको उक्ि सभाले सहित्यकार िथा समाजसेिी सपना गौिमको अध्यक्षिामा ११ 
सदस्यीय कायषससमिी गठन गरेको छ । बररष्ठ साहित्यकार, समाजसेबी साथै त्रबसभन्न सघं सस्थाका प्रतितनगधिरूको उल्लेिनीय 
सिभागीिामा विसभन्न साहिम्त्यक ब्यम्क्ित्िद्िारा गजल िथा कवििा बाचनगरी कायषक्रम भब्यिाकासाथ सम्पन्न गररएको गथयो । नयाुँ 
कायषससमतिलाई बधाई िथा शुभकामना तनबिषमान अध्यक्ष िरर सशिाकोटीले ब्यक्ि गनुषभएको गथयो । नितनिाषगचि अध्यक्ष सपना गौिमले 
नेपाली सहित्यको आगामी हदनमा त्रबश्ि समाजमा पन े प्रभाि, भािी रणनीति िथा ििषमान कायषयोजनाको बारेमा प्रष्ट्याउन ु भएको कुरा 
संघका नबतनबाषगचि मिासगचब सुरज पाण्डलेे जानकारी गराउनुभयो । साथ,ै मिासंघको स्थापनाकालदेखि िालसम्मको प्रगतिका तनसमत्ि 
उल्लेितनय नेितृ्ि प्रदान गनुषिुन े तनबिषमान अध्यक्ष िरी सशिाकोटीलाई धन्यबाद ज्ञापन गररएको गथयो। निकायषससमतिको उपाध्यक्षमा डा.  
ककस्मि भण्डारी, मिासगचबमा सरुज पाण्ड,े सगचबमा मिेन्द्र रंम्जि, कोर्ाध्यक्षमा लिा िनाल िथा सदस्यिरूमा क्रमसः यादि सापकोटा, 
विष्णुिरर भण्डारी, रम्श्म काकी, राजकुमार राई, सत्रबना रायमाझी, रेिा ककरण सापकोटा साथै ससमतिको बररष्ठ सल्लािकारिरूमा डा. राजन 
पोिरेल, डा. सुतनल िमाल,  िरी सशिाकोटी िथा सल्लािकारिरूमा चन्द्र राई, िुल्सी सापकोटा, गोपाल भण्डारी,  िुण्डीराज िनाल, आङ्ग्बरु शपेाष 
र िुल्सी पौडले रिनुभएको छ । अन्िमा समाजमा विद्यमान साहिम्त्यक ससजषनाको पहिचान, अिसर र िवृद्ध त्रबकासमा यससंघको भूसमका 
भािी हदनमा अझ मित्िपुणष रिनकुेरा मिासगचब पाण्डलेे बिाउनुभयो । 
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