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सम्ऩादकीम  
सम्ऩादकीम बार्ाभा याजनीतत ‘श्रतभकको याजनीतत ऩुॉजीऩततरे गयेय िुॉदैन, छाप्राको याजनीतत भिररे गयेय िुॉदैन, भहिराको याजनीतत ऩुरूर्रे गयेय 
िुॉदैन, आफ्नो रातग आपँ जागेय अतघ फढ्नुऩछष । िाभी कसकैा िोइनँ, कोिी िाम्रा िोइनन ्। भाि िाभी सत्म य न्मामका अतन सत्म य न्माम 
िाम्रा रातग िुन ्।’ रूऩचन्र विष्टको मिी आदर्षराई भाि ऩतन भनन गने िो बने िाभीरे आफ्नो ऩरयितषका रातग आपं जुट्न आिश्मक छ । 
आपू ऩरयितषन नबई अरूराई भाि ऩरयितषन गछुष बनेय राग्नु चाहिॉ सभाज रूऩान्तयणको फाधक फन्नु िो । खातर आकासकुसुभे कुया कुयाका 
ऩतछ रातग रूऩान्तयणको अध्माम थप्छ बन्न ुजीिनकै बूर भाि िो । विनाऩतसना, विनाझकुाि य त्माग ऩरयितषन बेट्न खोज्न ुअनगषर कुयो 
िो ।  

त्मस्तै बार्ाभा देखखएको सभस्मा तनदानभा स्िमभ ्जुट्नु आिश्मक बएको छ । हकनहक बार्ा जीिन्तरूऩभा प्रमोग व्मििाय िुन त्मसका 
र्ब्दराई र्ुद्धसॉग रेखखनु ऩदषछ । जस्तो ऩामो त्मस्तैराई प्रमोग व्मििायभा ल्माइमो बने त्मसरे बावर्क अयाजकता तनम्त्माउॉछ । तनविषकल्ऩ 
िणष विन्मास बार्ा व्माकयणका िकभा रागू िुनुऩनेभा नेऩारी बार्ाभा याजनीतत गरयन थातरएको छ । सिष सम्भत तथा खस्थय िणष विन्मास 
प्रमोग िुन सकेको छैन । अहिरे सफैबन्दा वििाहदत विर्म िणष विन्मास प्रमोग िुन ऩुगेको छ । विद्वान ्न ैवऩच्छे पयकपयक तनमभ अऩनाइने 
िो बने तसकारूरे कसराई आधाय भान्ने ? स्थामी स्िरूऩ प्राप्त गनष नसकेभा आउॉदा ऩुस्ताराई नेऩारी बार्ाको िणष विन्मास मस्तो िो बनेय 
कसयी फुझाउने ? आजका कतररा भुनािरूराई कुन ढाॉचारे तर्क्षा–दीक्षा हदने ? चौतपी अन्मौरता छ ।  

िुॉदािुॉदै गरयभा साहिखत्मक भातसक ऩविकारे साझारे प्रमोगभा ल्माउने िणष विन्मासको रूऩ मस्तो छ बनेय ऩुखस्तका नै तनकारेको छ । अको 
साहिखत्मक ऩविका भधुऩकष रे गोयखाऩि सॊस्थानरे प्रमोगभा ल्माउने िणष विन्मास उस्तो िुन्छ बनेय तबन्नै हकतसभको तनमभ तनकारेको छ । 
अको चतचषत काखन्तऩुय दैतनक ऩविकाको आफ्न ैबाका य रम छ । नागरयक, कभाण्डय ऩोष्ट, याजधानी, नमाॉ ऩविका जस्ता दैतनक ऩविकाका आ–

आफ्नै तनमभ छन ्। तर्क्षक, हिभार, अखस्भताजस्ता भातसक, ऩाखक्षक ऩविकािरूभा ऩतन पयकपयक िणष विन्मासको प्रमोग बएको ऩाइन्छ । 
मिाॉ त सम्ऩादक पेरयए ऩतछ नेऩारी िणष विन्मास न ैपेरयन थातरएको । अतन तसकारूिरूरे कसराई ऩछ्माउनु, ऩुयानो तनमभ जानेकािरूरे 
कुन ऩविकाभापष त ्नमाॉ िणष विन्मासका तनमभिरू जान्नु ? सभस्मा एकभातथ अको थुप्रदै तनक्कै अग्रो बई सक्मो । कवि हदनसम्भ बावर्क 
सङ्रक्रभणकार सिेय फस्ने ? जिाप हदने तनकाम अझ ैव्मुॉखझन सकेको छैन । नेऩारी बार्ाको रेखन कामकाष रातग सिी रूऩको प्रमोग बगिान ्
बयोसा चतरयिेछ ।  

सयकायी तनकाम बन्छ-‘विद्यारम तिका ऩाठ्म ऩुस्तक तथा अन्म साभग्रीभा प्रमोग िुने िणष विन्मासभा एकरूऩता कामभ गने उदे्दश्मरे नेऩार 
सयकाय (भाननीम भन्िीस्तय) को तभतत २०६९।०४।२३ को तनणषमफाट मसै साथ सॊरग्न िणष विन्मास स्िीकृत बएकारे नेऩारी बार्ाका प्रमोक्ता, 
विद्याथॉ, तर्क्षक, प्रतर्क्षक, प्राध्माऩक, अनुसन्धानकताष तथा अन्म सयोकायिाराको जानकायीका रातग प्रस्तुत गरयएको छ । (१) ऩाठ्मक्रभ 
विकास केन्रफाट प्रकातर्त साभग्रीभा क्रभर्् मो िणष विन्मास रागु गदै रतगने छ य विद्यारमभा मसैअनुसाय प्रमोग गनुषऩन ेछ । विद्याथॉको 
रेखन ऩक्षको भूल्माङ्कन ऩतन मसैअनुसाय िुने छ । (२) मसभा क्ष, ि, ज्ञ, द्व जस्ता िणष फािेक अन्म िणषराई रेखन सयरीकयण गरयएको छ 
बने आगन्तुक, तद्भि य झयाष र्ब्दभा ऩछाहड य ऩदभध्मेभा ह्रस्ि इकाय उकाय य स भाि प्रमोग गने व्मिस्था गरयएको छ । (३) ऩाठ्मक्रभ 
विकास केन्रफाट प्रकातर्त साभग्रीिरूभा ऩाठ्मक्रभ विकास केन्ररे तमाय ऩायेको प्रकार्न र्ैरीअनुसायको िणष विन्मास प्रमोग गनुषऩछष ।’  

भन्िीऩरयर्द्द्द्वाया ऩारयत िणष विन्मासको उक्त तनमभानुसाय फनेको कक्षा ११ को ऩुस्तक रेखनभा अयाजकता आएको बन्दै विद्वान्िरूको एक 
सबारे रतरतऩुयभा सम्भेरन गदै नमाॉ तनमभ ल्माएय बावर्क सॊसायभा िरचर न ैऩैदा ग¥मो । त्मस्तै बावर्क गोष्ठीका रातग बनी राखं 
सयकायी ढुकुटी रयविमो । य, ऩतन टुङ्गो रागेन । तनमभ फनाउन ऩतन याजनीततक बागफण्डा गरयएझ ं विद्वान्िरू विबक्त तथए । याजनीततभा 
चरेको जस्तो बावर्क दरारीको चक्रव्मुिभा कविञ्जेर पतसयिने िो, विद्वत्गणरे गम्बीय िुनु आिश्मक छ । सफै विद्वान्िरू एकै स्थानभा 
उतबएय चाॉडोबन्दा चाॉडो िणष विन्मासको सिषखस्िकामष य खस्थय तनमभ फनाई सोिी अनुरूऩ नेऩारी व्माकयण य र्ब्दकोर् तनभाषण गरयनु जरुयी 
छ ।  

िणषविन्मासको तनमभरे स्थातमत्ि प्राप्त नगयेसम्भ र्ब्दको एक रूऩ रेखन य र्ुद्धता तनयऩेक्ष िुॉदैन । अहिरेसम्भ त वितबन्न स्िाथष 
सभूििरूको विद्वता प्रदर्षनको थरो िणष विन्मास नै िुन ऩुगेको छ । नेऩारी बार्ा व्माकयणको तनमभरे सिष सम्भत स्िरूऩ ऩाउन ऩतन सकेको 
छैन । रेखनभा असिजता य अर्ुद्धताको रेखाजोखा गनष ऩतन सहकएको छैन । नेऩारी बार्ा भातथ खेरफाड बएकै कायण नजानेयै िुहटिरू 
दोिो¥माइयिेका छन ्। िणष विन्मास फाये आधायबूत तनमभको खस्थयता बई र्ोध अनुसन्धानको ढोका खरुा याख्न सके बावर्क अयाजकताफाट 
फच्न सहकने तथमो । विद्वत िगषको इभान्दारयता य सॊस्थागत सहक्रमताको खाॉचो छ । ‘भूरफाटो’ इऩविकारे िणष विन्मासको सॊस्थागत सयकायी 
तनणषमराई सयासय खस्िकानष ऩतन सकेको छैन य ऩुयानै ऩयम्ऩयाभा जड िुने यिय ऩतन ऩारेको छैन । सुझफुझको कभी ऩतन खट्केको छ । 
अकाषततय रागेको फानी छुटाउन ऩतन िम्भे-िम्भे छ । पेरय मसभा रेखे्न रेखकिरू ऩतन प्राम् नेऩारी बार्ासॊसायका भिायथी नबएय बािनाको 
खानी चाहिॉ ऩमाषप्त भािाभा बएकािरूका जभघट ठूरै िुनारे बावर्क िुहट िुनसक्छन ्। धेयै िदसम्भ सिज, र्ुद्ध य सिष स्िीकामष विन्मासगत 
स्िरूऩ अऩनाउने प्रमत्न यिने विश्वास हदराउन चािन्छँ । धन्मिाद ! 
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क्र. सॊ. स्रष्टा शीर्षक ऩषृ्ठ 

रेख / ननफन्ध    

१ नननु चाऩागाईं क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादी कवि देिकोटा १ 
२ भधु भाधुमष  नि िर्ष २०१४ य भ २४ 
३ सुयेन उपे्रती सॊविधान २५ 
४ हदर सािनी खुऩेटो २७ 
५ भन्णकुभाय श्रषे्ठ ‘नसजन’ अरूण नदी, गोविन्द य भ २९ 
६ कृष्णप्रकाश श्रषे्ठ स्िास््म नगयी सोचीको कथा ३१ 
७ डा. नम्रता ऩाण्डे  सुख य शान्न्त आपं नबि छ ३३ 
कथा / आख्मान    
८ गुणयाज रुइॊटेर प्रिासी चेरीको सम्झना नेऩारी बाइराई ३४ 
९ येितीभोिन नतन्म्सना रारटेन ३६ 
१० सचन विश्वकभाष पेक आइडी ३७ 
११ एन. ऩी. रयजार ननचोड ४० 
१२ भाधि फुढ़ाथोकी िादरका नसॉि य िादरका यक्तफीज ४२ 
१३ अननता ननयौरा विश्व वियासत दाजीनरङको सानो येर ४३ 
१४ याजीि शङ्कय श्रषे्ठ  कारेफुङराई सभवऩषत: पेरय ऩनन धन्मिाद, प्रज्िर ४४ 
१५ पे्रभ नेऩारी ऩारो जनताको ४७ 
कविता / गीत / गजर    
१६ नियाज सुब्फा एस.एभ.एस. ५२ 
१७ भनोज रुइॉटेर भुटुभा ढुॊगा याख्दै ५२ 
१८ मशोदा अनधकायी मािी ५३ 
१९ आय.डी.प्रबास कुसीभा सम्फेदनवफिीन भान्छे ५३ 
२० फसन्त श्रषे्ठ मुद्ध शान्न्तको रडौ   ५४ 
२१ नभिरार ऩाण्डे  िाभी योएयै भदषछौ ५४ 
२२ भनोज के. सी. ”सभम” ऩानी फायाफाय- २ ५५ 
२३ शोबा खनतिडा काफ्रे  पेयी आमो भेयो भनभा दोरखा ५६ 
२४ जमफिादयु नघनभये  भानुन भराई फडा ५६ 
२५ सुिणष कुभाय िुभगाई अक्षयको उत्ऩनत ५७ 
२६ सनचत याई एउटा सऩना ५७ 
२७ सन्तोर् रानभछाने बोजिरूभा अचेर ५८ 
२८ भञ्जु प्रधान भेयो नेऩार ५८ 
२९ ऩुरु रम्सार मुद्ध भोचाषभा भेया फा ५९ 
३० डा. तुल्सी धयेर  न्जन्दगी (गीत) ५९ 

३१ रोकयाज अनधकायी भेयो कुया (गीत) ६० 

३२ न्खभ थाऩा भ (गीत) ६० 

३३ हदनरऩकुभाय झा नेऩारी फभ ६० 
३४ भोभर भमूख  सभुन्रफाट पहकष यिेको भान्छे ६१ 
३५ खगेन्र अनधकायी “अभतृ गजर ६१ 
३६ हदिाकय बट्टयाई गजर ६१ 



Global Federation for Nepalese Literature                            Mulbato E-Journal Online                        Volume: 2                               Issue: 1                        Number: 5                    January 2014 

विश्व नेऩारी साहित्म भिासङ्घ               भरूफाटो अनराईन ई-ऩविका             फर्ष: २                 अॊक: १              सॊस्कयण: ५           जनियी २०१४ वफर्मसूची 
 

 
 

 
    

क्र. सॊ. स्रष्टा शीर्षक ऩषृ्ठ 
३७ कल्ऩना ऩौडेर “न्जज्ञासु”  गजर ६२ 
३८ कृष्ण कडेर ''न्जज्ञास'ु'  गजर ६२ 

३९ गोविन्द नसॊि गजर ६२ 

४० धनाऩती कोइयारा  गजर ६२ 

४१ हदरभान याई ''चोट''  गजर ६३ 
४२ इ. याकेश काकी गजर ६३ 
४४ जे. सागय गजर ६३ 
४४ विष्णु वियिी श्रषे्ठ  गजर ६४ 
४५ सऩना गौतभ  गजर ६४ 
४६ अयविन्दकुभाय मादि गजर ६४ 
ननमािा / स्भयण   
४७ याभप्रसाद ऩन्त अभेरयकाभा दस ँउत्सि ६५ 
कृनत सनभक्षा    
४८ डा. गोवफन्दनसॊि याित अकी आइभाई: अभेरयकाको अनरन्खत िास्तविकताको कथाव्मथा ७२ 
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रेख / ननफन्ध  

क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादी कवि देिकोटा 
नननु चाऩागाईं 
काठभाण्डौ, नेऩार   

१. गरत भूल्माॊकन      

साहित्मका प्राम् सफजैसो विधाभा िात चराउने वियाट् फिुभुखी प्रनतबाका धनी रक्ष्भीप्रसाद देिकोटा (१९६६–२०१६) भूरत् कवि िुन ्। उनका 
िारसम्भ प्रकानित ऩचासिटाबन्दा फढी ऩुस्तकिरूभध्मे दििटा कृनत कविता–काव्मबन्दा पयक विधाका छन ्बने अन्म सफ ैकृनत कविता–
काव्मनसत सम्फन्न्धत छन ् । कविता य काव्मभा ऩनन भूरत् स्िच्छन्दतािादी यचनाविनध य दृवद्शराई अिरम्फन गने कवि िुन ् उनी । 
कविताको सािषजननक प्रकािन (१९९१) देन्ख भतृ्मु (२०१६) ऩमषन्त उनरे ननयन्तय स्िच्छन्दतािादी कविता सजृना गयेका छन ् । 
स्िच्छन्दतािादको एउटै रूऩभा भाि सीनभत नबई देिकोटारे आफ्नो सजृनइनतिासभा स्िच्छन्दतािादका सफै रूऩिरूराई भूतष रूऩ हदएका छन ्
। देिकोटाका कविताभा अनबव्मक्त बएको स्िच्छन्दतािादका मी सफै रूऩिरूराई फोध गनष य भूल्माॊकन गनष नसक्ता नै आरोचक य 
साहित्मकायिरूरे उनको भूल्माॊकन गदाष गरत ननष्कर्ष ननकाल्ने गयेको देन्खन्छ ।  

ननविषिाद रूऩरे रक्ष्भीप्रसाद देिकोटा नेऩारी साहित्मका अनतिम बािुक, कल्ऩनािीर, वियाट् प्रनतबासम्ऩन्न साहित्मकाय िुन ्। मिी कायण 
बायतका भिान ्विद्रान,् साहित्मकाय यािुर साङ्कृत्मामनरे सन ्१९५३ भा ―देिकोटा नेऩारीका प्रसाद, ऩन्त, ननयारा तीन ैिुन‖् (फन्धु: २०४६: 
३७) बनेय प्रिॊसा गयेका नथए । छामाॉिाद बनेय नचननने हिन्दी साहित्मको स्िच्छन्दतािादी धायाका भूधषन्म कवििरू नथए– जमिङ्कय प्रसाद, 
सूमषकान्त विऩाठी ननयारा, सुनभिानन्दन ऩन्त य भिादेिी िभाष । त्मसभध्मे ऩनन अनघल्रा तीनजनाको त्मसभा िचषस्ि यिेको नथमो । ती सफ ै
आआफ्ना के्षिका नसद्धिस्त कवि नथए । ती तीनजना नभरेय नेऩारीका एकजना देिकोटा फनेका िुन ् बन्नुको अथष देिकोटाराई नेऩारी 
साहित्मका भिानतभ कवि नसद्ध गनुष भाि नथएन, ती तीनजनारे ननभाषण गयेको विऩुर य उत्कृद्श स्िच्छन्दतािादी साहित्म नेऩारीभा देिकोटा 
एक्रैरे यचना गयेका छन ्बनेय देिकोटाराई स्िच्छन्दतािादी कविका रूऩभा ऩुवद्श गनुष सभेत नथमो । देिकोटा नेऩारी साहित्मका अत्मन्त 
रोकवप्रम, चनचषत य त्मविकै वििादभा ऩयेका साहित्मकाय िुन ्। देिकोटाका सभथषक एिॊ वियोधी दिुैरे उनको अनतिम भूल्माॊकन य अिभूल्मन 
गरययिेको सन्दबषभा उनको सिी रूऩफाट भूल्माॊकन िुन ु आिश्मक छ । देिकोटाका साहिन्त्मक यचनाराई अनघ सायेय ऩयम्ऩयािादी, 
स्िच्छन्दतािादी, ऩुॉजीिादी प्रजातन्ििादी य प्रगनतिादी आहद आहदरे उनराई आआफ्नो ऩक्षका कवि िुन ्बनेय नसद्ध गने ननयन्तय प्रमत्न गदै 
आएका छन ्य देिकोटाको साहित्मबण्डायरे मसका ननन्म्त आिश्मक आधाय एक िदसम्भ प्रदान गयेको ऩनन छ ।  

भिाकवि रक्ष्भीप्रसाद देिकोटाको भूल्माॊकनभा आरोचक तथा यचनाकायिरू ऩयस्ऩयवियोधी निवियभा उनबॉदै आउनुभा देिकोटाको 
अन्तविषकासराई याम्रयी केराउन नसक्नु भाि कायण यिेको छैन । देिकोटारे आफ्ना कविता एिॊ काव्मभा प्रमोगभा ल्माएको यचनाविनध य 
दृवद्शका फायेभा सभारोचक एिॊ यचनाकायिरू अननबज्ञ यिनु य ऩाद्ळात्म–सभारोचना, त्मसभा ऩनन अङ्रेजी सभारोचनाको प्रबािफाट भुक्त िुन 
नसक्न ुऩनन एउटा कायण यिेको छ । सभारोचकद्रम दमायाभ श्रदे्ष य भोिनयाज िभाषरे भरूत् देिकोटाराई स्िच्छन्दतािादी, प्रकृनतिादीका 
साथ ै भानितािादी य क्रान्न्तकायी ऩनन (श्रदे्ष: २०४०: ५७) भानेका छन ् य मो उनीिरूको साऩेक्षत् सिी दृवद्शकोण ऩनन िो । सभारोचक 
मदनुाथ खनाररे उनराई क्रान्न्तकायी त के दरयरो सुधायिादी सभेत देखेका छैनन ्। उनको बनाइभा स्ितन्ि सुधायिाद देिकोटाको फनरमो 
ऩक्ष नथएन ( जोिी: २०४३: ग) । प्रनतवद्षत साहित्मकाय बीभनननध नतिायी देिकोटाराई नसद्धान्तिादी भान्न हिचहकचाउॉछन ्। उनको दृवद्शभा 
देिकोटा कहिरे काङ्रेस, कहिरे गोखाष ऩरयर्द्को ऩचाष–रेखक य कहिरे चाहिॉ स्ितन्ि य याजबक्त जस्ता नथए ( जोिी् २०३१: ३२४) । 
साहित्मकाय जगदीि नघनभयेको बने अकै धायणा छ । उनी देिकोटाराई ―द्रन्द्रात्भक बौनतकिादी प्रनभथस‖का रूऩभा िेदषछन ्(बानु: २०२५: 
२००) । सॊस्कृतका विद्रान,् साहित्मकाय चूडानाथ बट्टयाम बने उनराई नघनभयेको दृवद्शकोणका विऩयीत ―कल्ऩना जगत्भा ऩनन अध्मात्भिादको 
भर् मादानबि‖ै यिने ―अध्मात्भिादी‖ य ―ईद्वयको अन्स्तत्िका सभथषक‖ (बानु: २०२५: १८०) देख्तछन ् । आरोचक डा. ईद्वय फयार चाहिॉ 
―मथाथषभा रेखनाथ जस्ता साभन्तिाद–अनबनामकिादका ऩोर्क‖ नबएय वििेर्त् ―प्रजातन्िप्रानद्ऱ य भानिताका उत्थानका रानग सधईआजसो 
विद्रोिी यिेका कविका रूऩभा देिकोटाराई भान्दछन ् (जोिी् २०४३: ३५) । भिाकवि देिकोटा कनत वििादास्ऩद नथए बनेय सङ्केत गनष 
उऩमुषक्त दृवद्शकोणिरू नै ऩर् माद्ऱ छन ्।   

२. विऩाठी–फन्धु–जोिीिरूको प्रमास 

डाक्टय–प्राध्माऩकका रूऩभा प्रनतवद्षत एकथयी आरोचकिरूरे बने देिकोटाराई यचनाविनधका रूऩभा ऩथृक् ऩथृक् रूऩभा नरइने गयेका 
स्िच्छन्दतािाद य प्रगनतिादराई एउटै ऩदािरीभा जफजषस्ती जोडजाड गयेय देिकोटाराई स्िच्छन्दतािादी–प्रगनतिादी कवि िुन ्बनेय प्रभान्णत 
गनष असाध्मै ठूरो नभहिनेत गदै आएका छन ्। देिकोटाको कविताराई आफ्नो अनुसन्धान, अन्िेर्ण य विदे्ऴर्णको आधाय फनाउॉ दै आएका 
आरोचक डा. कुभायफिादयु जोिीको के बनाइ यिेको छ बने ―१९९१–२०१६ को अिनधभा नेऩारी स्िच्छन्दतािादी–प्रगनतिादी काव्मधायाको 
प्रितषन य विस्ताय गदै मसको सभुन्नमनका ननन्म्त ऩरयष्काय य उत्कर्षभा सभेत सचेद्श यिी मस धायाभा केन्द्रीम बूनभका खेल्नु देिकोटाको 
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भूरबूत देन यिेको य देिकोटारे नेततृ्ि गयेको स्िच्छन्दतािादी–प्रगनतिादी धायाका अन्म कवििरूका साऩेक्षताभा चाहिॉ देिकोटाको धायागत 
बूनभका केन्द्रीम भित्िको छ । उनको थऩ बनाइ के ऩनन छ बने ―देिकोटा आफ्नो कवितामािाको तेस्रो भोडसम्भ (२००३ सम्भ) वििुद्ध 
स्िच्छन्दतािादी नेऩारी कवििरूभध्मे सिोऩरय प्रनतबाका रूऩभा स्थावऩत बइसकेका य आफ्नो कवितामािाको अन्न्तभ भोडसम्भ (२०१६ सम्भ) 
भा आइऩुग्दा चाहिॉ उनरे नेऩारी कविताभा स्िच्छन्दतािादी–प्रगनतिादी सॊदे्ऴर्णभा प्राद्ऱ गयेको नसवद्ध अन्म कुन ै सभसाभनमक 
स्िच्छन्दतािादी–प्रगनतिादी नेऩारी कवििरूरे प्राद्ऱ गयेको देखा ऩदैन । अनन वििुद्ध नेऩारी प्रगनतिादी कविताका पा‖टभा ऩनन अन्म 
कवििरूरे प्रगनतिादको स्ियप्रखयता फढी देखाउन खोजे ताऩनन त्मसराई कविताकराको उत्कर्षसॊग सॊमोन्जत गनष त्मनत सपरता ऩाएका छैनन,् 
त्मसैरे देिकोटाको स्िच्छन्दतािादी काव्मधाया अन्तगषतको प्रगनतिादी अॊिको वििेर् भित्ि स्थावऩत िुन आएको देन्खन्छ, नेऩारी 
स्िच्छन्दतािादी–प्रगनतिादी काव्मधायाको सिोच्च य भिान ्कवि देिकोटा न ैठिरयन्छन ्( जोिी् २०४७: २१९–२०) । डा. जोिीको मो धायणा 
नेऩारी कविताको सफबन्दा भिान ्मुग योभान्न्टक मुग (१९९१–२०१६) िो, एक्रै देिकोटा मस भिान ्मुगको केन्द्रीम प्रनतबा िुन ्(गुनकेियी : 
िर्ष–१, अॊक–१), नेऩारी साहित्मको सिाषनधक विकनसत य स्तयप्राद्ऱ विधा कविता िो य सिोच्च कविका रूऩभा देिकोटा स्ित् नेऩारी 
साहित्मको सिोच्च व्मवक्तत्ि देन्खन खोज्छन ् (जोिी: २०३१: १०५), प्रगनतिादरे नेऩारी कविताको के्षिभा प्राद्ऱ गयेका सिक्त य व्मवक्तत्ि 
ओतप्रोत िस्ताक्षयिरूभध्मे देिकोटाकै िस्ताक्षयको भहिभा सिोच्च यिेको छ...देिकोटाको जीिनको सान्ध्मऩखसम्भ ऩनन प्रगनतिादी मो 
अनबरुनच यहियिेकै कुया देिकोटाका घयैभा यिेका अप्रकानित कृनतिरूफाट झल्कन्छ (जोिी: २०३१: ४५) बन्ने सभारोचक डा. िासुदेि 
विऩाठीको दृवद्शकोणकै विकनसत रूऩ भाि िो । सभारोचक विऩाठीका दृवद्शभा भूरत् योभान्न्टक (अॊित् प्रगनतिाद मसैनबि अन्तबुषक्त छ) मिी 
काव्म–धाया देिकोटा–मुग प्रतीत िुन्छ (जोिी: २०३१: २२), फनायस–प्रिासकारभा भूरत् क्रान्न्त–ज्िारा फोकेय हिॉड्ने देिकोटा देखा ऩदषछन ्
बने त्मसऩनछ प्रजातन्ि य प्रगनतिादका चिरऩिरभा देिकोटा स्ऩद्शै प्रिेि गदषछन ्( जोिी: २०३१: ३९), २००८ देन्ख २०१६ सम्भको अिनध 
चाहिॉ देिकोटाको कवित्िको अन्न्तभ अिनध िो य मस अिनधभा प्रगनतिादी यन्को ऩूणषत् गुन्न्जएको छ (जोिी्२०३१:४०), २००३ सारको 
अन्त्मदेन्खको व्मङ्ग्म–विद्रोि य फनायस–प्रिासका ज्िारा–गीतऩनछ नेऩारी मुगान्तयका सन्दबषभा देिकोटा प्रगनतिादनतय उन्भुख िुन ु
स्िाबाविक प्रहक्रमा ठिछष । तैऩनन मस प्रसड्डभा के कुया उल्रेखनीम छ बने प्रगनतिाद देिकोटाका कविताभा भखुरयत िुन थाल्नकुो तात्ऩमष 
योभान्न्टक देिकोटाको अन्त्म िोइन । देिकोटाको फिृत ्कवि–व्मवक्तत्िनबिैको एक खास प्रिवृिकै रूऩभा भाि मस प्रगनतिाहदताराई स्िीकानष 
सहकन्छ (जोिी्२०३१:४५–४६), देिकोटा मुग–सङ्क्रभण (२००७) ऩनछ योभान्न्टक प्रगनतिादनतय क्रभि् अनधकानधक उन्भखु िुॉदै जान्छन ्। 
िडषस्िथष, िेरी िा िाइयनसॊग सधभष भानितािादको ऋवर्भम, विद्रोिभम िा ज्िाराभम आदिषकै निीन रूऩझईआ मो प्रगनतिाद आएको छ य मो 
प्रगनतिाद देिकोटाको योभान्न्टक कवि–व्मवक्तत्िको एक प्रिवृिवििेर्कै रूऩभा देखा ऩछष । देिकोटाको काव्म–मािाको विखण्डी सभम–िगॉकयण 
गने िो बने त्मसको तेस्रो तथा अन्न्तभ भोडभा देिकोटा अॊित् प्रगनतिादप्रनत अनबभुख फनेका छन ्य देिकोटाको काव्म–मािा तथा काव्म–
प्रणारीको फिृिाका दृवद्शरे मो प्रगनतिादी सहक्रमता त्मसनबिको एक सभुज्ज्िर कोद्षक तुल्म भाि देखा ऩछष (जोिी्२०३१:४६) । अको  
ठाउॉभा आरोचक विऩाठीरे बनेका छन:् भिाकवि रक्ष्भीप्रसाद देिकोटाका उियाधष कवितामािाभा फेराफखत साभान्जक मथाथषप्रनत तीव्र 
व्मङ्ग्म–दृवद्शसॊगै स्िच्छन्दतािादी बािुकताको अन्तधाषया नभनसएको ऩाइन्छ य त्मसभा स्िच्छन्दतािादी–प्रगनतिादी दोसाॉध सभेत पेरा ऩछष 
(विऩाठी: २०३०: ५०) । आरोचक िासुदेि विऩाठी य कुभायफिादयु जोिी भाि िोइन मस्तो विचाय याखे्नभा चूडाभन्ण फन्धजुस्तािरू ऩनन ऩदषछन ्
। फन्धुको बनाइ छ: ―अनबव्मवक्तको ऩद्धनतभा ऩरयितषन बए ताऩनन उनी सधईआ रूभानी यिन्छन ् । आफ्ना विचायराई उनरे आफ्ना 
अनुबििरूफाट खायेका छन ्ताऩनन उनी सधईआ भानितािादी फन्दछन ् । नेऩार य नेऩारीका फायेभा रेन्खएका उनका कविता रूभानी बइकन 
प्रगनतिादी ऩनन छन ्। मसै कायण उनका कविताराई योभान्न्टक–प्रगनतिादी बननएको छ (फन्धु् २०४६:५१७) । 

३. प्रगनतिाद िो के ?  

उऩमुषक्त बनाइिरू कनत गरत छन ्बन्ने फुझ्न ऩहिरे प्रगनतिादकै सम्फन्धभा प्रद्श िुनु आिश्मक िुन्छ । प्रगनतिाद मथाथषिादी सजृनविनधको 
सभुन्नत रूऩ िो । मो सभाजिादी मथाथषिादको अथषभा प्रमुक्त िुने गदषछ । सभाजिादी मथाथषिाद आरोचनात्भक मथाथषिादको गुणात्भक 
विकास िो । आरोचनात्भक मथाथषिाद य सभाजिादी मथाथषिाद केिी िैचारयक तथा करात्भक यक्तसम्फन्धफाट गाॉनसएका छन ् । जनिादी 
नसद्धान्त, साभान्म जनिादी प्रिवृि य अविचनरत सभाजिादी जनिादभा आधारयत भानितािादी दृवद्शकोण, देिबवक्त य यावद्समताप्रनत आस्था, 
िोर्ण, फफषयता य मुद्धप्रनत घणृाजस्ता विचायभा मी दिुैभा साम्मता ऩाइन्छ (चाऩागाईं: २०५१:१०९–११०) । सभाजिादी मथाथषिादको अभ्मुदम 
भजदयुिगषको साभान्जक आत्भचेतनाको अत्मनधक अनबफवृद्धसॊग गाॉनसएको छ य रेखकसॊग मसरे साभान्जक तथा साॊस्कृनतक क्रान्न्तको 
सॊिािक क्रान्न्तकायी सिषिायािगषको विद्वदृवद्शकोणसॊग तादात्म्म याख्नऩुने य िगॉम नचन्तनराई प्राथनभकता हदनुऩने कुयाभा वििेर् आरि याख्तछ 
( चाऩागाईं: २०६४:९७) । सभाजिादी मथाथषिादी विनधको विकासभा िगषरे ननणाषमक बूनभका खेरेको कायणरे मस विनधरे साभान्जक तथा 
साॊस्कृनतक क्रान्न्तको सॊिािक क्रान्न्तकायी सिषिाया िगषको दृवद्शवफन्द ु रिण गनष रेखकराई पे्ररयत गदषछ । ननस्सन्देि सजृनविनध 
विद्वदृवद्शकोणबन्दा विस्ततृ प्रिगष िो, तय मो विद्वदृवद्शकोणका आधायभा नननभषत िुन्छ य मसभा विद्वदृवद्शकोणका रक्षणिरू ऩनन सभािेि िुने 
गदषछन ्(चाऩागाईं:२०५१: ७५–७६) । सभाजिादी मथाथषिादका ननन्म्त आधायबूत भित्िका विर्मिरू जीिनसत्मताको अिधायणा, क्रान्न्तकायी 
विकासको क्रभभा मथाथषको प्रनतवफम्फन, सभाजिाद एिॊ साम्मिादको बािनाअनुरूऩ जनताराई िचैारयक तथा सौन्दर् मात्भक निक्षा हदने 
कामषबाय य कराका फीचका सम्फन्ध िुन ् । मथाथषिाद, कम्मुननद्श अनबिवृि य जनतासॊग आन्तरयक सम्फन्ध सभाजिादी मथाथषिादका 
आधायिरू िुन ्य अन्तसषम्फन्न्धत मी तीन तत्ििरूरे नै सभाजिादी मथाथषिादको सायराई अथाषत ्प्रगनतिादको सायराई ननधाषरयत गदषछन ्। 
ियेक करात्भक विनधको सामास िा अनामास विनिद्श दािषननक नसद्धान्तनसत सॊरग्नता यिन्छ । सभाजिादी मथाथषिाद भाक्र्सिादी, रेनननिादी 
विद्वदृवद्शकोणसॊग सम्फन्न्धत छ (चाऩागाईं: २०५१: ८०) । मसयी सभाजिादी सजृनविनधरे यचनाकायसॊग सिषिायािगषको ऐनतिानसक उदे्दश्मफाट 
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ऩूणषतमा सचेत िुन ऩूिाषनुभनतको भाग गदषछ । सभाजिादी मथाथषिादी कराभा जीिन द्रन्द्रात्भक बौनतकिादी दिषन य भाक्र्सिादी रेनननिादी 
विचायद्राया आविष्कृत जीिनको आफ्नै विकासका ननमभको प्रकािभा प्रनतवफन्म्फत िुन्छ । जीिनको नचिण गदाष सभाजिादी मथाथषिाद 
साभान्म भानितािादी कम्मुननस्ट आदिषअनुरूऩ जीिनका रूऩान्तयणका ननन्म्त सङ्घर्षयत यिन्छ । सजृनविनध विचायधायात्भक तथा 
करात्भक ज्ञानका नसद्धान्तिरूको सभुच्चम बएकारे भजदयुिगषको विद्वदृवद्शकोणसॊग यचनाकाय सिबागी िुॉदैन बने त्मिाॉ सभाजिादी 
मथाथषिादको प्रद्ल उठाउनु नै अथषिीन िुन्छ (फोरयस सुखोब, मथाथषिाद य मसको ऐनतिानसक विकास) (चाऩागाईं:२०५१: ११०) । विद्वसाहित्मभा 
प्रगनतिाद सन ्१८४८ भा ऩेरयसभा बएको सिषिायािगषको क्रान्न्तकायी आन्दोरनको थारनी य सिषिायािगषको विचायधाया–कम्मुननस्ट विचायधाया 
य िैज्ञाननक सभाजिादको उदमऩनछ प्रकट बएको सङ्घटना िो । िैज्ञाननक सभाजिादी नचन्तन य साहित्मभा विकनसत बएको मथाथषिादी 
यचनाविनध दिुै घुरनभर बएय भाि सभाजिादी मथाथषिाद अथाषत ्प्रगनतिाद फनेको िो। मी दिुै यचनाभा अन्र्तघुरर बएय आउन सकेका छैनन ्
बने त्मस्तो यचनाराई प्रगनतिादी बन्न सहकन्न।  

४. गरत भूल्माॊकन हकन ? 

फन्धु, जोिी य विऩाठी जस्ता सभारोचकिरू प्रगनतिादी साहित्मको यचनाका रानग साहित्मकाय भजदयुिगषको विद्वदृवद्शकोणसॊग सिबागी 
िुनुऩछष बन्ने साय कुयोराई ओझेरभा ऩानष चािन्छन ्। विचायधायात्भक प्रनतफद्धता, सिषिायािगॉम प्रनतफद्धता (ऩाटॊ प्रनतफद्धता) य जनप्रनतफद्धता 
प्रगनतिादी साहित्मकायका रानग अननिामष ितष िुन ् बन्ने कुयाराई रकुाउन चािन्छन ् । उनीिरू भिाकवि देिकोटा भजदयुिगषको 
विद्वदृवद्शकोणनसत के कनत सॊरग्न–सिबागी नथए िा नथएनन ् बन्ने कुयाको ऩयीक्षण न ै नगयी उनराई प्रगनतिादी नसद्ध गनष िौनसएका य 
ितारयएका छन ्। उनीिरू प्रगनतिाद य सभाजिादी मथाथषिाद नसद्धान्तत् एउटै िो बन्ने कुयो जान्दैनन ्बन्ने िोइन । जोिीरे ठाउॉ ठाउॉभा 
प्रद्शनसत बनेका छन ्: मिी साभान्जक (साभान्जक अथाषत ्सोसर भाि िोइन िुनुऩने सभाजिादी िो–रे.) मथाथषिादकै नाभभा चराइएको एउटा 
साहिन्त्मक आन्दोरन िो प्रगनतिाद ।..िास्तिभा प्रगनतिाद भाक्र्सिादकै एउटा साहिन्त्मक रूऩ िो, अको  िब्दभा, साहित्मगत भाक्र्सिादी 
दृवद्शकोण न ै प्रगनतिाद िो (जोिी्२०३८:३६) । अको  सन्दन्र्बभा जोिीको बनाइ छ : अङ्रेजीको ―सोसनरस्ट रयमनरज्भ‖को ऩर् माम 
―साभान्जक मथाथषिाद‖ िो बने ―साभान्जक मथाथषिाद‖कै नाभभा चराइएको साहिन्त्मक आन्दोरन िो ―प्रगनतिाद‖ । प्रगनतिादको भूरबूत 
दािषननक धयातर द्रन्द्रात्भक बौनतकिाद िा भाक्र्सिाद िो । अत् िब्दान्तयभा बन्न सहकन्छ–बौनतक ऩदाथष (म्माटय) राई सवृद्शको भूर तत्ि 
स्िीकादै य भाननसको भन, फुवद्ध य आत्भा रगामत सम्ऩूणष सॊसाय मिी ऩदाथषफाटै फनेको फताउॉ दै सॊसायका ियेक िस्तुनबि स्ित् अन्तननषहित 
दइु वियोधी तत्िका फीचको द्रन्द्र िा सङ्घर्ष िाद्वत चीज िो य मसैफाट प्रकृनत य सभाजभा ऩरयितषन िा विकासको प्रहक्रमा गनतिीर यिन्छ 
बन्ने द्रन्द्रात्भक बौनतकिादी िा भाक्र्सिादी विचायधायाको साहिन्त्मक रूऩान्तयण नै प्रगनतिाद िो (जोिी् २०४७:३०९) । अनर घुभाउयो 
ऩायाभा मसराई सभारोचक विऩाठीरे ऩनन स्िीकायेकै छन ् । उनी बन्दछन ् :सभाजको िगषद्रन्द्रको िस्तुमथाथषको नचिणको िदसम्भ 
मथाथषिादरे भाक्र्सिादी साभान्जक दृवद्शकोणराई आत्भसात ्गदषछ तय भाक्र्सिादी िा प्रगनतिादी साभान्जक ऩरयितषन य ऩनुयषचनाका प्रनतफद्ध 
आदिषतपष  उन्भखु िुॉदा चाहिॉ मथाथषिादको िास्तविक सीभान्त सभाद्ऱ िुन्छ (विऩाठी :२०३०:४८) । तय देिकोटाका कविता य भिाकाव्मको 
व्माििारयक विदे्ऴर्ण य भूल्माॊकन गदाष बने मी आरोचकिरू मो आधायबूत सिारराई जानाजान सिषथा उऩेक्षा गनष ऩुग्दछन ्।  

मी सभारोचकिरू स्िच्छन्दतािाद य मथाथषिादका फीचभा यिेको नबन्नताका फायेभा सचेत छैनन ्बन्ने ऩनन िोइन । उनीिरूरे सदै्धान्न्तक 
चचाषका क्रभभा मी ऩयस्ऩयवियोधी यचनाविनधका फायेभा ऩर् माद्ऱ चचाष गयेको बेहटन्छ । सभारोचक  विऩाठीकै िब्दभा बन्ने िो बने साहित्म य 
सभारोचनाका के्षिभा मथाथषिाद भुख्मत् स्िच्छन्दतािादी (योभान्न्टक) य आदिषिादी धायणाको विऩयीत एक अनबमान देखा ऩदषछ । मसरे 
स्िच्छन्दतािादी िैमवक्तक आत्भऩयकता, भनोगतता य यिस्मात्भकताका साथै आदिष य नैनतकताका अिधायणािरूराई इन्काछष । जगत–्
जीिनका साथ ै सभाज जे जस्तो छ त्मस िस्त ु मथाथषको फुवद्धसम्भत िणषन–नचिण मथाथषिादी साहित्मरे गदषछ (विऩाठी :२०३०:४८) । 
मसराई अझ प्रद्श ऩादै उनी बन्दछन ्: साहिन्त्मक सभारोचनाभा योभान्न्टकिाद य आदिषिादका विरुद्ध तात्ऩमषभा मथाथषिादको प्रमोग िुन्छ । 
िास्तविक जीिन य सॊसायसॊग ननकट रूऩभा सम्फद्ध य नमनैको अनुकयणतुल्म नचिण–अॊकन मा िणषन–विियण गने साहित्म न ैमथाथषिादी 
किराउॉछ (विऩाठी :२०३०:४४) बनेय ऩनन उनरे व्माख्मा गयेका छन ्: िस्तुत् योभान्न्टक आत्भऩयकताको साटो िस्तुऩयकता िा िस्तुिाद न ै
आजको मथाथषिाद िो । अथिा योभाञ्च–यचनाको अनतयञ्जना, आदिषिादको भनोगत चेतना, नीनतिादी औऩदेनिकता य योभान्न्टक 
आत्भऩयकतािादका विऩयीत िस्तगुत अथाथषप्रनत ननद्षा नै मथाथषिादको टड्कायो स्िरूऩ िो (विऩाठी :२०३०:४३) । आत्भगत िा भनोगत 
िैमवक्तक सत्मका अिधायणाका विऩयीत इन्न्द्रम प्रत्मक्षभा आधारयत फुवद्धराह्य िस्तुगत सत्मको दिषन िो मथाथषिाद । मथाथषिादरे ईद्वयीम 
सिाराई य यिस्मिादका साथ ैआत्भिादराई सकादैन य बौनतक ऩदाथषजगत्को िस्तुगत य साभान्जक मथाथषभ ैमो मथाथषिाद केन्न्द्रत यिने 
गदषछ (विऩाठी्२०३०:४८) । अनन स्िच्छन्दतािादको केन्द्रीम चेतनाको स्िरूऩ चाहिॉ विऩाठीका िब्दभा वििेकको सट्टाभा आिेग, मथाथषको 
सट्टा आदिष अनन ऩरयष्कायबन्दा स्ित्स्पूतषता िा ननझषयतािाद िो (विऩाठी्२०३०:२१) । मस सम्फन्धभा जोिीरे ऩनन विऩाठीकै नचन्तनराई 
अनुसयण गयेको बेहटन्छ । मथाथषिादको विकास िास्तिभा िैज्ञाननक उन्ननत य दािषननक िेतुिादका प्रगनतको प्रबािफाट तथा ननतान्त 
आत्भऩयक अनबव्मवक्तको िैरीराई अॊगाल्दै बािकुताको प्रिािभा फहियिन य कल्ऩनाको स्िन्ननर सॊसायभा विचयण गरययिन चािने योभान्न्टक 
प्रिवृि विरुद्धको एक प्रकायको विद्रोिफाट नै ईिाको उन्नाइसईऊ िताब्दीभा भाि िुन सक्मो बन्ने धायणा उनरे अनघ सायेका छन ् । ईिाको 
उन्नाइसईऊ िताब्दीभा योभान्न्टक य मथाथषिादी दईु ऩयस्ऩयवियोधी चेतनािरूको विकास प्रथभत् जभषन साहित्मभा देखा ऩर् मो (जोिी्२०३८:२५) 
। उनरे ऩनन स्िच्छन्दतािादको वििेर्ताका रूऩभा सिज–प्राकृत एिॊ स्ित्स्पूतष य आत्भऩयक बािािेगको प्राधान्म बएको अनबव्मवक्त, रूहढ य 
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नीनत–ननमभको कट्टयताको वियोध य फन्धनको ऩरयत्माग, गहियो एिॊ आध्मान्त्भक स्तयको प्रकृनतपे्रभ अनन उत्कट स्ितन्ि तथा व्माऩक–उदाय 
भानितािादभा विद्वास आहदराई रिण गयेका छन ्(जोिी्२०४७:३१३) ।  

स्िच्छन्दतािाद य मथाथषिाद ऩयस्ऩय वियोधी यचनाविनधका रूऩभा विकनसत बएका िुन ्य प्रगनतिाद सभाजिादी मथाथषिाद नै िो बनेय तकष  
गदाषगदै ऩनन मी सभारोचकिरूरे मी ऩयस्ऩयवियोधी यचनाविनधराई एकै ठाउॉभा जफजषस्ती गाॉसेय भिाकवि देिकोटाराई हकन स्िच्छन्दतािादी–
प्रगनतिादी कवि बन्ने धदृ्शता गरययिेका िुन ्सोचनीम विर्म छ ।  

५. प्रगनतिाद के िो ? 

रूभानी बइकन प्रगनतिादी ऩनन बएको कायण देिकोटाका कविताराई योभान्न्टक–प्रगनतिादी बननएको िो बन्ने सभारोचक चूडाभन्ण फन्धुको 
बनाइ मसअनघ न ै प्रस्तुत बैसकेको छ । सभारोचक कुभायफिादयु जोिीरे मसैराई ऩुवद्श गदै स्िच्छन्दतािादको भूर ििृनबिै यिी 
प्रगनतिादसभेत अॊगानरएको न्स्थनतराई स्िच्छन्दतािादी प्रगनतिाद (योभान्न्टक प्रगनतिाद) का रूऩभा नरइएको छ बनेय उल्रेख गयेका छन ्। 
उनरे आफ्नो तकष राई विस्ताय गदै के ऩनन बनेका छन ्बने प्रगनतिादराई दईु िगषभा विबान्जत गयेय एक थयीराई ―योभान्न्टक प्रगनतिाद‖ य 
अको थयीराई ―वििुद्ध प्रगनतिाद‖ बन्ने चरन ऩनन आजबोनर चरेको देन्खन्छ (मो िास्तिभ ै गरत दृवद्शकोणको ऩरयचामक िो–रे.) । 
योभान्न्टक िुॉदािुॉदै भाक्र्सिादी दृवद्शकोणिरूराई अॊगाल्न ऩुग्ने कवि–रेखकका कृनतिरूभा योभान्न्टक प्रगनतिाद य वििुद्ध रूऩभा भाक्र्सिादी 
दृवद्शकोणराई अॊगाल्ने साहित्मकायका कृनतभा चाहिॉ वििुद्ध प्रगनतिाद ऩाइने कुयो स्ित् स्ऩद्श छ (जोिी् २०४७: ४२–४३) ।  

िाम्रा डाक्टय–प्राध्माऩकिरूको के कुयाभा ध्मान जान सकेको छैन बने प्रगनतिादी रेखन तटस्थ आरेखन िा मथाथषको ननन्ष्क्रम प्रनतनरवऩ 
ऩटक्कै िोइन । मथाथषिादी करा रगामत कुन ै ऩनन करात्भक सजृन आत्भऩयकताको अबािभा असम्बि िुन्छ । िास्तविक कराकृनतरे 
सिषदा स्रद्शाको व्मवक्तत्िका छाऩिरू य उसका विद्वासिरूराई ििन गयेको िुन्छ । मथाथषिादी करारे िस्तुऩयकता य आत्भऩयकताको सिाषनधक 
गनतिीर भेरराई व्मक्त गदषछ । आत्भऩयकतािाद य आत्भऩयकता एउटै कुया िोइनन ्। मथाथषिादी कराको आद्ळमषजनक सम्ऩन्नता ननयन्तय 
ऩरयितषनिीर मथाथषको असीनभत स्िरूऩ य सजृनिीर व्मवक्तत्िको विविधता दिुैभानथ आधारयत छ । नमनै सजृनिीर व्मवक्तत्ििरूको वफम्फको 
भाध्मभफाट विद्वको आत्भसात्भकयणरे नमाॉ सौन्दमष–भूल्मिरूको ननभाषण सम्बि िुन्छ (ख्रानचेन्को्१९७८:२०) । प्रगनतिाद िा सभाजिादी 
मथाथषिादनसत क्रान्न्तकायी योभान्सिादी तत्ि अथाषत ् घटनाको स्िाबाविक प्रिािबन्दा अरग तय जीिनसॊग गाॉनसएको य जीिनकै 
सभझदायीराई सिज फनाउने स्िनन नभनसएको िुन्छ । योभान्स ऐनतिानसक ऩूिषज्ञानको कल्ऩनात्भक रूऩ िो । ऐनतिानसक ऩूिषज्ञानभा 
कराकायभा यिेको ऩरयितषनको बािना य साभान्जक विकासको प्रकृनत अन्तननषहित िुन्छ । वफम्फको रूऩभा विद्वभानथको भानिप्रबािको 
प्रनतवफम्फनसम्फन्धी उियानधकाय मथाथषिादी विनधफाट य भानि सधुायको बािनाद्राया पे्ररयत दरयरो भाननसको स्िनन योभान्सिादी सजृनात्भक 
अनुबिफाट सभाजिादी मथाथषिादरे रिण गयेको िुनारे मसको वििेर्ता नै मथाथषराई गनतिीरताभा नचिण गने जीिनको विदे्ऴर्णात्भक 
अिफोधन िो (चाऩागाईं: २०५१: ८५) । मथाथष य कल्ऩना, मथाथष य आदिष अथिा मथाथष य जीिनको बािी उन्ननतको स्िननराई एकै ठाउॉभा 
सॊमोजन गयेय याखे्न क्षभता प्रगनतिादको आफ्न ैवििेर्ता िो । कल्ऩना िास्तिभा वफम्फ एिॊ नचिभा सोच्ने एक हकनसभको विचायप्रहक्रमा नै िो 
। मसयी िेदाष कल्ऩनाको कुन ै स्ितन्ि अन्स्तत्ि िुॉदैन । मो सिषदा मथाथषको आश्रम नरएय पल्ने गदषछ । सभाजिादी मथाथषिादी 
साहित्मकायको दृवद्शभा मथाथषनचिण य कल्ऩनाभा ऩयस्ऩय वियोध िुनै सकै्तन । प्रगनतिादका अनुसाय मथाथष सतत् विकासभान िुन्छ । परत् 
मथाथषनचिणभा जे छ त्मनतभाि प्रनतवफम्फन गनुष ऩर् माद्ऱ छैन । के िुनुऩने िो य विकासिीर िवक्तिरूरे त्मसराई कतानतय डोर् माउॉ दै छन ्त्मो 
ऩनन प्रनतवफम्फन गरयनुऩदषछ । मिी वफन्दभुा आएय मथाथष य कल्ऩनाको अथिा मथाथष य आदिषको अटुट सम्फन्ध स्थावऩत िुन्छ य आदिष य 
कल्ऩनाराई िस्तुगत मथाथषभा आधारयत बएय प्रस्तुत गनष सभाजिादी मथाथषिादरे उत्पे्ररयत गदषछ ( चाऩागाईं: २०६४:१५७ ) ।  

मिाॉननय के स्भयण गनुष आिश्मक छ बने योभान्न्टकिरूको आिािादजस्तो प्रगनतिादको आिािाद कोया कल्ऩनाभा आधारयत नबएय 
इनतिासविकासको ननमभको फोधभा आधारयत िुन्छ । परत् सभाजिादी मथाथषिादको बविष्मदृवद्श मिी िस्तुगत मथाथषको क्रान्न्तकायी एिॊ 
िैज्ञाननक विकासप्रहक्रमाफाट नननभषत िुन्छ । ितषभानको मथाथषभा आधारयत बएय रेखकको सभाजविकाससम्फन्धी िैज्ञाननक ऐनतिानसक 
फोधअनुकूर साकाय िुने जीवित सत्म बएकोरे मो बविष्मदृवद्श योभान्न्टकिरूको केिर काल्ऩननक स्िननबन्दा ननतान्त नबन्न िुन्छ । मो ऩनन 
त्मविकै जीवित मथाथष िो जुन ितषभानको गबषफाट त्मसैको ऐनतिानसक तथा िैज्ञाननक ऩरयणनतका रूऩभा प्रकट िुन्छ । सभाजिादी 
मथाथषिादको मो बविष्मदृवद्शसम्फन्धी अिधायणाराई रृदमम्गभ गने असक्षभताका कायण कनतऩम यचनाकाय य सभीक्षकिरू रेनननको स्िनन 
देखे्न बनाइराई स्िच्छन्दतािादसॊग गाॉस्न ऩुग्दछन ्य प्रत्मक्ष–अप्रत्मक्ष रूऩफाट सभाजिादी मथाथषिादभानथ अियोध ऩुर् माउॉछन ् । साहित्मको 
कामषबाय बविष्मभा स्थावऩत िुने जीिनका फायेभा भानिसऩनाराई अनबव्मवक्त हदनु िो बन्नकुो अथष सत्मननद्षता य आदिषको अनबव्मवक्तराई 
एकअकाषफाट अरग गनुषऩछष बन्ने एकदभ ै िोइन । प्रगनतिादरे इनतिासको व्माख्मासॊग ऩूणषत् सभानता याखे्न साभान्जक य सौन्दर् मात्भक 
आदिषराई, आदिष य मथाथषको एकताको अनबव्मवक्तको रूऩभा स्िीकादषछ ( चाऩागाईं: २०६४:१५८) । मस अनतरयक्त अको  के कुयाभा ऩनन जोड 
हदनु आिश्मक छ बने सभाजिादी साहित्मभा मथाथषिाद य स्िच्छन्दतािादका फीचको घननद्श सम्फन्ध य सम्ऩकष  विगतको साहित्मभा बन्दा 
नबन्न िुन्छ । उन्नाइसईऊ िताब्दीभा, सहक्रम स्िच्छन्दतािादका साथसाथै एक हकनसभको यिस्मिादी, ऩयरोकानबभुख तत्िभीभाॊसीम 
स्िच्छन्दतािाद ऩनन विकनसत बएको नथमो । आरोचनात्भक मथाथषिादको विकास धेयै िदसम्भ स्िच्छन्दतािादी कराका नसद्धान्त य 
रूऩिरूफाट सम्फन्धविच्छेद गनुषको ऩरयणाभ नथमो । तथावऩ, मसरे मथाथषिादी यचनाकायिरूराई स्िच्छन्दतािादका केिी भुख्म सजृनात्भक 
उऩरन्ब्धिरूराई सभािेि गनष योकेन । सभाजिादी साहित्मभा सभाजिादी मथाथषिाद य स्िच्छन्दतािादी प्रिवृिका फीचभा तीव्र द्रन्द्र छैन । 
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हकनबने सभाजिादी विद्वदृवद्शका आधायभा विकनसत बएको स्िच्छन्दतािादको ननणाषमक रक्षणरे मथाथषराई उऩेक्षा नगयी मसको विरक्षण 
नचिण गदषछ । स्िबाित् सभाजिादी मथाथषिादको विकासरे एउटा ननन्द्ळत सीभासम्भ स्िच्छन्दतािादी कराका विधा य रूऩिरूराई प्रबावित 
ऩादषछ (ख्रानचेन्को्१९७८:२४) । 

६. यचनाविनध बन्नारे के फुन्झन्छ ? 

यचनाविनध य िैचारयक दृवद्शकोण दिुै दृवद्शरे स्िच्छन्दतािाद य प्रगनतिाद पयक पयक भान्मतािरू िुन ् । प्रगनतिादरे मथाथषराई सत्मननद्ष 
रूऩफाट प्रनतवफम्फन गन,े जीिन सत्मराई ननयन्तय अनुसयण गने, िस्तुगत मथाथषराई ऐनतिानसक आिमसहित ठोस रूऩफाट ऩुनरुत्ऩादन गन े
य मिी क्रभभा यचनाकायको विचाय एिॊ सन्देििरूराई सम्पे्रवर्त गन ेकाभ गदषछ बने स्िच्छन्दतािादरे चाहिॉ यचनाकायको ननजी आकाङ्क्षा य 
आत्भगत अनबव्मवक्तको प्रमोग य सङ्घर्षको रूऩभा भाि मथाथषराई आफ्नो भाध्मभ फनाउॉछ । अको  िब्दभा स्िच्छन्दतािादरे तकष फुवद्धराई 
बन्दा आिेग एिॊ सॊिेगिरूराई अथाषत ्आत्भगत ऩक्षराई भित्ि हदन्छ बने सभाजिादी मथाथषिादरे फुवद्धवििेक, तकष  य िस्तुगत ऩक्षराई 
भित्ि हदन्छ । नचन्तनगत रूऩभा स्िच्छन्दतािादरे रूहढ य आदिषिादी कट्टयताको वियोध, फन्धनको अस्िीकृनत, प्रकृनत, पे्रभ, धानभषक 
अनुबूनतराई सजृनको भूर विर्म फनाउने गदषछ बने प्रगनतिाद िा सभाजिादी मथाथषिादरे चाहिॉ द्रन्द्रात्भक बौनतकिादी दिषन य कम्मुननस्ट 
विद्वदृवद्शकोणका आधायभा य करात्भक वफम्फभा िस्तुगत मथाथषराई ऩुनरुत्ऩादन गदषछ । मसरे अिरम्फन गने विचायधायात्भक य 
सौन्दर् मात्भक नसद्धान्तिरू कम्मुननस्ट विचायधायाप्रनत ननद्षा, जनताको सेिा य ऩक्षधयता, श्रभजीिी जनताको सॊघर्षसॊग घननद्श सम्फन्ध, 
सभाजिादी भानितािाद, अन्तयाषवद्समतािाद, ऐनतिानसक आिािादका अनतरयक्त रूऩिाद, अत्भगतिाद य प्रकृनतिादी आहदभिादको अस्िीकृनत 
यिेका छन ् । मिाॉननय स्िच्छन्दतािादी य मथाथषिादी यचनाविनधका फीचको नबन्नताराई फुझ्नु अझ फढी आिश्मक िुन्छ । 
स्िच्छन्दतािादीिरूको साधायण िा दैननक जीिनको सन्दबष य ठोस अनबव्मवक्तफाट ऩथृक् ऩारयएको व्मवक्त िा याद्सको आन्त्भक िा सजृनात्भक 
साभथ्र्मप्रनत फढी चासो यिने गदषछ । तय मथाथषिादीिरू त्मसबन्दा फढी सम्ऩूणष विविधतासहित जीिनकै गनत य मसका सफै अन्तविषयोधप्रनत 
चासो याख्तछन ्। ननद्ळम न,ै व्मवक्त य उसको ननमनत मथाथषिादको आकर्षणको विर्म यिदै आएको छ ताऩनन मथाथषको नचिणभा साभान्जक 
सम्फन्धिरूको विकासभानथ भानिको ननबषयता य सम्ऩूणषभा सभाज आपईआ  मसको अनत भित्िऩूणष विर्म यिदै आएको छ (चाऩागाईं:२०६४:४३) 
।    

नमाॉ सजृनविनध, िा यचनाविनध िा करात्भक विनधको वििेर्ताराई सौन्दमषिास्त्रीम वििेर्ता िा प्रणारीका आधायभा सनृ्जत कृनतका तथ्मभा य 
सैद्धान्न्तक दृवद्शभा छुट्टाछुट्टै रूऩरे विबान्जत गनष सहकन्न बन्ने कुयाप्रनत िाम्रा डाक्टय–प्राध्माऩक सभारोचकिरू त्मनत सजग देन्खदैनन ्। 
प्रगनतिाद िैचारयक एिॊ सौन्दमषिास्त्रीम नसद्धान्तिरूको स्िाबाविक अमान्न्िक एकता िो । प्रगनतिादभा मो एकता सजृनात्भक विनधभा 
अन्तननषहित दृवद्शव्मिस्थाको एकताफाट य िैचारयक सौन्दर् मात्भक नसद्धान्तफाट रेखकरे प्राद्ऱ गयेको सचेतन ऐनतिानसकतािादी नचन्तनफाट 
फनेको िुन्छ । सजृनविनध विनिद्श, करात्भक तथा ठोस ऐनतिानसक प्रिगष (अफतबनमचथ० िो । दिषनिास्त्रको विनध प्रत्मक्षतमा कराभा रागू 
गरयनुऩछष बन्ने केिी विचायकिरूरे हदएको कराको प्रकृनतराई साभान्मीकयण गने य उऩेक्षा गने सझुाउका विरुद्ध सन ्१९२० को अन्त य १९३० 
को सुरूको अिनधभा प्रस्तावित सोनबमत कराभीभाॊसाको सफबन्दा भित्िऩूणष उऩरन्ब्ध िो मो । सङ्घटना स्िमम्को अन्स्तत्ि मसअनघ 
नबएको िोइन, तय ―करात्भक विनध‖ िब्दािरीको प्रमोग बने मसअनघ कहिल्मै बएको नथएन । करात्भक विनध के िो बन्ने सम्फन्धभा 
केिी वििादिरू नबएका िोइनन ्। कसैरे मसराई करात्भक सङ्कल्ऩनाको ननकाम, कसैरे जीिननसतको कराको सौन्दर् मात्भक सम्फन्धको 
नसद्धान्त य कसैरे चाहिॉ मसराई साभान्म िैचारयक नसद्धान्तको रूऩभा ऩरयबावर्त गने प्रमास गयेका छन ्। िस्ततु् करात्भक विनध जीिनका 
घटनाप्रिाि एिॊ तथ्मिरूफाट नचिण गरयने विर्मको चमन, नतनको साभान्मीकयण य करात्भक वफम्फीकयणको सजृनात्भक प्रहक्रमाको सभवद्श 
िो । त्मसैरे सजृनविनधभा कराका भखु्म विर्म तथा नचिण गनष खोन्जएका जीिनका घटनाप्रिािको चमन, करात्भक साभान्मीकयणिरूको 
स्िरूऩ, अनबव्मञ्जनात्भक साधनिरू य कराको कामषबाय य सजृनात्भक उदे्दश्मसॊग गाॉनसएका सभस्मािरूको सभाधान ऩाइन्छ । करात्भक 
विनधको अिधायणाभा विचायधाया (जीिनप्रनतको रेखकको दृवद्शकोण), सभाजिास्त्र (साभान्जक मथाथषभा नमाॉ य ऩुयानाका फीचको सङ्घर्षको 
िस्तुऩयक प्रहक्रमा), बौनतक ज्ञानभीभाॊसा (कराद्राया मथाथषको सङ्ज्ञान) य भूल्मभीभाॊसा (भानिजीिनभा भूल्मिान ् िस्तुनसत सम्फन्न्धत 
अिधायणा) मी सम्ऩूणष कुयािरू आन्ड्डक रूऩभा सन्म्भनरत बएका िुन्छन ्(चाऩागाईं: २०५१: ७३–७४) ।  

कुनै ऩनन करासजृनभा सङ्ज्ञानात्भक य भूल्मऩयक ऩक्षिरूको अनबन्न एकता यिन्छ । सभाजिादी मथाथषिादको सभाजिादी अनबभुखता 
भूल्मऩयक तत्ि य मथाथषिादी अनबभुखता सङ्ज्ञानात्भक तत्ि िो । त्मसैरे नमनराई फाह्य य आयोवऩत घटनाको रूऩभा ननरएय एकअकाषभा 
ननबषय तत्िका रूऩभा नरइनुऩदषछ (चाऩागाईं: २०५१: ७७) । तय िाम्रा सभारोचकिरू बने मी सफ कुयाराई ऩूणषतमा फेिास्ता गयेय अन्ठसन्ठ 
रूऩभा यचनाविनधका रूऩभा स्िच्छन्दतािादी–प्रगनतिाद ननभाषण गने दषु्प्रमास गरययिेका देन्खन्छन ्।  

७. प्रगनतिादराई विकृत फनाउने प्रमास 

प्रगनतिाद द्रन्द्रात्भक बौनतकिादी दिषन य कम्मुननस्ट विद्वदृवद्शकोणका आधायभा िस्तुगत मथाथषराई मसको गनतिीरताभा ऩुनरुत्ऩादन गन े
मथाथषिादी यचनाविनध िो य कम्मुननस्ट विचायधायाप्रनत ननद्षा, श्रनभक िगषको ऩक्षधयता, श्रभजीिी जनताको सङ्घर्षसॊग घननद्श सम्फन्ध य 
रूऩिाद, आत्भगतिाद तथा प्रकृनतिादी आहदभिादको अस्िीकृनत मसका केिी वििेर्ता िुन ्। २००४ सारदेन्ख २०१६ सारसम्भकै देिकोटाका 
कविताकाव्म सफैराई भूल्माॊकन गदाष ऩनन उनी उन्ल्रन्खत कुया केिीभा ऩनन प्रनतफद्ध य खया देन्खॊदैनन ्। केिी मथाथषिादी यचनािरूको नसजषना 
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गये ताऩनन यचनाविनधका दृवद्शरे उनी मथाथषिादी यचनाकाय िोइनन,् स्िच्छन्दतािादी यचनाकाय िुन ् (चाऩागाईं : २०६४:४५) । कवि 
देिकोटाराई प्रगनतिादी िुन ्बनेय ऩुवद्श गने आधाय नबएकै कायणरे मस्ता आरोचकिरू उनराई स्िच्छन्दतािादी प्रगनतिादी बनेय ऩुवद्श गन े
ननयथषक प्रमास गरययिेका छन ् । मो ननयथषक प्रमास हकन ऩनन िो बने ―....देिकोटाको सन्दबषभा प्रमुक्त प्रगनतिादी चेत प्रगनतिाद, 
प्रगनतिाहदताजस्ता िब्दिरूको तात्ऩमष ननन्द्ळत भाक्र्सिादी ऩरयनधभा सीनभत वििुद्ध प्रगनतिाद भाि िोइन.....अवऩतु तभाभ अरगाभी 
प्रगनतिीर प्रिवृििरूराई सभेट्ने उदाय व्माऩक प्रगनतिाद िो‖ बन्ने तकष  उनीिरू गने गदषछन ्। प्रगनतिाद, िाभीरे भानथ व्माख्मा गयेजस्तै 
ननन्द्ळत सौन्दमष–नसद्धान्त िो । त्मसका आधायभा स्रद्शािरूको भूल्माॊकन नगयी पयक पयक स्रद्शािरूको आधायभा प्रगनतिादराई व्माऩक िा 
सङ्कुनचत फनाउने प्रमत्न प्रगनतिादराई विकृतीकयण गने य प्रगनतिादी भान्मताभानथ आक्रभण गन ेदषु्प्रमत्न सभेत िो । सभारोचक जोिीरे 
देिकोटाको प्रगनतिादराई आफ्न ैतरयकारे ऩरयबावर्त गन ेप्रमासस्िरूऩ के तकष  अनघसायेका छन ्बने ―प्रस्तुत रन्थभा देिकोटाका सन्दबषभा 
प्रमुक्त ―प्रगनतिादी चेत‖, ―प्रगनतिाद‖, ―प्रगनतिाहदता‖ जस्ता िब्दिरूको तात्ऩमष ननन्द्ळत भाक्र्सिादी ऩरयनधभा सीनभत वििुद्ध प्रगनतिाद भाि 
िोइन, अवऩतु व्मङ्ग्मचेत, विद्रोिचेत, साभान्जक ऩुनयषचनाको चेत, प्रजातन्िचेत, आनथषक िैर्म्मका विरुद्ध ननम्निगॉम हकसान, भजदयु य 
ननम्निैतननक कभषचायीिरूप्रनतको सिानुबूनत तथा नतनीिरूको आनथषक विऩन्नताभरूक आक्रोि, अन्माम–अत्माचाय य िोर्ण–उत्ऩीडनको वियोध, 
ऩुॉजीिाद, साभन्तिाद एिॊ उऩननिेििादको वियोध, प्रजातान्न्िक सभानता य स्ितन्िताको काभना, निजागयणको आह्वान, सोदे्दश्म प्रखय याद्सिाद, 
जनिादी आनथषक न्मामको चेत, विद्वपे्रभ, विद्विान्न्त य ननयस्त्रीकयणको चेत, आणविक य अन्म मुद्धजननत सन्िासको वियोध, ऩन्द्ळभी 
साॊस्कृनतक अनतक्रभणविरुद्ध यावद्सम साॊस्कृनतक चेत, धानभषक ऩाखण्ड य ऩयम्ऩयागत रूहढका साथै निउच्छृङ्खरताको ऩनन वियोध जस्ता तभाभ 
अरगाभी प्रगनतिीर प्रिवृििरूराई सभेट्ने उदाय व्माऩक प्रगनतिाद िो (जोिी : २०४७ :३१०) । िास्तिभा मो प्रगनतिादराई विकृत फनाउने 
प्रमासको ज्िरन्त उदाियण िो । प्रगनतिादराई ननन्द्ळत यचनाविनध य यचनादृवद्शका रूऩभा निेयेय नबन्न नबन्न यचनाकायभा मो पयक पयक 
यचनादृवद्शका रूऩभा प्रकट िुन्छ बन्ने दयुािमका साथ नबन्न नबन्न दृवद्शरे व्माख्मा–विदे्ऴर्ण गने चेद्शा नसद्धान्तिीनताको ऩयाकाद्षा सभेत िो । 
सभारोचक जोिीको मो नसद्धान्तिीनता य दृवद्शिीनता प्रगनतिाद य प्रगनतिीरताराई िेने उनको नचन्तन सभरभा नै पेरा ऩदषछ । उनरे बनेका 
छन ् : ..―प्रगनतिादी‖ य ―प्रगनतिीर‖ मी दईु साभान्मतमा सभानाथषक िब्द भाननन्छन,् ऩयन्तु फेग्राफेग्रै अथषभा ऩनन नमनको प्रमोग गने 
चरन छ । जसरे सङ्घर्षको आधायभा नै विकास सम्बि छ बन्दछ य जसरे भाक्र्सद्राया प्रनतऩाहदत भानथ चनचषत द्रन्द्रात्भक बौनतकिाद य 
सिषिाया िगषको एकानधऩत्मराई साम्मिादको प्रथभ सोऩान स्िीकादषछ त्मिी न ै―प्रगनतिादी‖ िो बने ―प्रगनतिीर‖रे चाहिॉ उक्त प्रकायको ऩूणषत् 
प्रगनतिादी नबए ऩनन जानतिाद, िगषिाद, अन्माम, अत्माचाय य िोर्ण प्रबनृतका वियोधीराई भाि ऩनन फुझाउने गदषछ । मस्ता 
प्रगनतिीरिरूभा ईद्वयिादी, धभषिादीिरू ऩनन िुन सक्तछन ्य िैज्ञाननक विचायधाया अॊगाल्नेिरू ऩनन, ऩयन्तु प्राम् प्रगनतिीर रेखक–कवििरू 
साम्मिादीिरूका विचायधाया य कामषक्रभसॊग ऩूणषतमा सिभत िुॉदैनन ् य खास गयेय नमनीिरू सिस्त्र क्रान्न्त तथा सिषिाया िगषको ननयङ्कुि 
िासनव्मिस्थाको वियोध गदषछन ्। मसो गदाषगदै ऩनन नमनीिरू ऩूॉजीिादी प्रिवृििरूको वियोधभा प्रगनतिादीिरूकै ऩक्ष नरन्छन ्य प्रगनतिादीिरू 
उऩय नै अिेर् सिानुबूनत याख्छन ् । जे बए ऩनन भोटाभोटी रूऩभा चाहिॉ प्रगनतिीर य प्रगनतिादी मी दिु ैथयी एउटै िुन ् य मी दिुै थयी 
साहित्मभा ननहित दृवद्शकोण प्रगनतिाद िो (जोिी्३०३८:४३) । सभारोचक जोिीभा यिेको प्रगनतिाद य प्रगनतिीरतासम्फन्धी नचन्तनको 
अस्ऩद्शता मिाॉ नयाम्रयी उदान्ड्डएको छ । उनी द्रन्द्रात्भक बौनतकिादी दिषनराई अड्डीकाय गनेिरूराई य ईद्वयिादी, धभषिादीिरूराई एउटै 
कोहटभा याखेय िेदषछन ्। उनरे मिाॉ जसराई प्रगनतिीर बनेय ननधाषरयत गयेका िुन ्तीनबि आरोचनात्भक मथाथषिादीिरू ऩनन अटाउन सक्तछन ्
। आरोचनात्भक मथाथषिाद य सभाजिादी मथाथषिादराई एउटै ठान्ने सोच दृवद्शिीनताको ऩरयचामक फािेक अरू के िुन सक्तछ ? कुयो त्मनत 
भाि िोइन । प्रगनतिादको उदमबन्दा अनघदेन्ख नै साहित्मभा प्रगनतिीरताको अन्स्तत्ि यिेको छ । प्रगनतिीर साहित्म य प्रगनतिाद एउटै 
ऩरयघटना िो बन्ने नसद्धान्तरे मस ऐनतिानसक–साभान्जक सन्दबषराई विकृत फनाउने कामष फािेक अरू केिी गदैन । 

प्रगनतिीरताराई य प्रगनतिादराई एकै ठान्ने, अध्मात्भिादी य अध्मात्भिादवियोधीराई अथाषत ् देिऩूजा य देिननन्दाराई उस्त ैभान्ने गरत 
नचन्तनफाट गरयने व्माख्मा–विदे्ऴर्णफाट अन्मौर, अस्ऩद्शता य अयाजकता फािेक कसयी सिी ननष्कर्ष ननस्कन सक्तछ य यचनाकायको ठीक 
भूल्माॊकन िुन सक्तछ ? कुभायफिादयु जोिीरगामतका सभारोचकफाट देिकोटाका सन्दबषभा मस खारका थुप्र ैगरत ननष्कर्षिरू ननकानरएको य 
य त्मिी अनुसाय व्माख्मा–विदे्ऴर्ण य भूल्माॊकन बएको ऩाइन्छ ।  

८. स्िच्छन्दतािादका रूऩिरू  

भैरे मसअनघ के सङ्केत गरयसकेको छु बने स्िच्छन्दतािादका विविध रूऩिरूका फायेभा अननबज्ञता बएको कायणरे ऩनन िाम्रा 
सभारोचकिरूरे मस खारको धदृ्शता गन े गयेका िुन ् । उनीिरूको दृवद्शसीभानबि ननन्ष्क्रम स्िच्छन्दतािादफािेक अको  स्िच्छन्दतािाद 
अन्स्तत्िभा नै छैन य त्मस्तो खारको स्िच्छन्दतािाद फािेक अको  रूऩ देन्खनासाथ त्मो स्िच्छन्दतािादी प्रगनतिाद िुन ऩुग्दछ । िास्तिभा 
विद्वसाहित्मभा स्िच्छन्दतािादका दइु रूऩ ऩाइन्छन ्। नमनराई विद्वप्रनसद्ध भिान ्रुसी साहित्मकाय भन्क्सभ गोकीरे ननन्ष्क्रम स्िच्छन्दतािाद 
य सहक्रम स्िच्छन्दतािाद बनेय नाभकयण गयेका छन ्। गोकीरे कसयी रेख्न नसके‖ बन्ने आफ्नो अनुबिभा आधारयत रेखभा उल्रेख गयेका 
छन ् :साहित्मभा दईु धाया िा प्रिवृििरू छन ् – स्िच्छन्दतािाद य मथाथषिाद । मथाथषिादको अथष िो– जनता य नतनका जीिनका 
अिस्थािरूको यङ्गयोगन विनाको साॉचो (सत्मननद्ष) नचिण य प्रस्तुनत । स्िच्छन्दतािादका अनेकईऊ ऩरयबार्ािरू हदइएका छन,् तय सफ ै
साहित्मका इनतिासकायिरूराई सन्तुवद्श हदने हकनसभको अझसम्भ ऩनन मसको कुन ै सटीक य ऩूणष ऩरयबार्ा आउन सकेको छैन । 
स्िच्छन्दतािादभा, एकदोस्रासॊग नबन्न, ऩयस्ऩयवियोधी प्रिवृि– ननन्ष्क्रम य सहक्रम– का फीचभा अन्तय गनुष आिश्मक छ । ननन्ष्क्रम 
स्िच्छन्दतािादरे हक मथाथषभा यङ्गयोगन बयेय भाननसराई त्मससॊग सभन्िम य सभझौता गयाउने हक त मथाथषफाट विभुख गयाएय भाननसका 
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व्मथषका आन्तरयक जगत्का गहियाइनतय रैजाने प्रमत्न गदषछ । पे्रभ, भतृ्मु य अन्म तुच्छ ―जीिनका सभाधान िुन नसक्ने सभस्मािरू‖ य 
त्मस्ता विचाय य सभस्मानतय रैजान्छ, जुन अनुभान य अनधु्मानफाट िोइन हक विज्ञानद्राया भाि सभाधान िुन सक्तछन ् । सहक्रम 
स्िच्छन्दतािादरे भाननसको फाॉच्ने आकाङ्क्षाराई तीव्र ऩान ेप्रमत्न गदषछ य भाननसभा आपू िरयऩरयको जीिन य सफै हकनसभका उत्ऩीडनका 
विरुद्ध विद्रोिको बािना उत्ऩन्न गदषछ (चाऩागाईं:२०६५:२६–२७) । सहक्रम स्िच्छन्दतािादराई भाक्र्सिादी सौन्दमषिास्त्री नभखाइर ख्रानचेन्कोरे 
चाहिॉ आफ्नो कृनत हद याइटसष हक्रएहटब इन्न्डनबजुनरमानरटी एन्ड हद डेबरनभेन्ट अप नरटयेचयभा कत ै सहक्रम स्िच्छन्दतािाद, कत ै
―साभान्जक‖ स्िच्छन्दतािाद य कतै कतै प्रगनतिीर (प्रगनतिादी िोइन–रे.) स्िच्छन्दतािाद सभेत बनेका छन ्। गोकीरे उन्ल्रन्खत सन्दबषभा 
ऩनछ गएय सहक्रम स्िच्छन्दतािादराई क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािाद बनेका छन ् । गोकीका दृवद्शभा रेखे्न इच्छा हकन उत्ऩन्न िुन्छ बन्ने 
प्रद्लराई भनन गयेको खण्डभा स्िच्छन्दतािाद य मथाथषिादका फीचको सम्फन्ध अझ स्ऩद्श िुन्छ (चाऩागाईं :२०६५:२७) । गरयफीरे थन्ङ्थरो 
बएको नीयस जीिनराई कल्ऩनाका, भनरे गढेका, सुन्दय चीजिरूरे सजाउन प्रमत्न गदाष य मथाथषभा भाननसिरू जस्ता छन ् उनीिरूराई 
त्मोबन्दा धेयै याम्रो रूऩभा नचिण गदाष स्िच्छन्दतािादको उदम िुन्छ (चाऩागाईं:२०६५:२८) । मस भानभराभा रेखे्न इच्छा जीिनको दरयद्रता िो 
। अनुबूनतको विऩुरता य नतनका फायेभा रेखे्न व्मरतारे मथाथषिादी यचनािरूको ननभाषण िुने गदषछ । मसराई प्रद्श ऩादै गोकीरे बनेका छन ्: 
अनन भैरे रेख्न हकन सुरू गयईऄ बन्ने प्रद्लको उिय भ मसयी हदनेछु : हकनबने भभानथ गरयफीरे थन्ङ्थरो ऩायेको नीयस जीिनको दिाि नथमो य 
मसकायणरे ऩनन हक भसॊग मनत धेयै अनुबूनत नथए हक नतनरे भराई रेख्न फाध्म ऩाये । ऩहिरो कायणरे भराई फाजको गीत, फल्दो रृदमको 
दन्त्मकथा, तूपानी वऩतयेरजस्ता यचनाका भाध्मभफाट यङ्गिीन दरयद्र जीिनभा काल्ऩननक य भनगढन्त बाि िाल्न फाध्म ऩार् मो बने दोस्रो 
कायणरे ―मथाथषिादी‖ चरयिका छब्फीस ऩुरुर् य एक केटी, ओरोब दम्ऩनत, उत्ऩातीजस्ता कथािरू रेख्न प्रििृ गयामो (चाऩागाईं:२०६५:२९) । 
रुसी साहित्मभा सहक्रम– साभान्जक–क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािाद वफयानो बएको सन्दबष अनघ सादै गोकीरे त्मसका केिी वििेर्ताराई ऩनन 
औॊल्माएका छन ् : िास्तविकताप्रनत सहक्रम यिैमा व्मक्त गने, श्रभको भहिभा गाउने, जीिनका नमाॉ रूऩिरूको ननभाषणभा पे्रयणाको स्रोतका 
रूऩभा जीउन आकाङ्क्षा जगाउने, जसको खयाफ ऩयम्ऩयाराई िाभी मनत कद्शऩूिषक उन्भूरन गरययिेछईऊ त्मो ऩुयानो सॊसायराई घणृा गनष निक्षा 
हदने ―स्िच्छन्दतािाद‖ िाम्रो साहित्मभा अझ ैऩनन अऩरयनचत छ । महद िाभी िास्तिभ ैऩूॉजीऩनतिगषको अझ बन्ने िो बने ऩूॉजीऩनतिगषको 
भाध्मभफाट ऩयजीिी य रुटािािरूफाट भजदयु य हकसानिरूको िोर्ण य िगॉम याज्मको कुनै हकनसभको ऩुनरुत्थानराई योक्न चािन्छईऊ बने मो 
निक्षा एकदभै आिश्मक छ । मो त्मस्तो ―ऩुनजॉिन िो जसको सऩना सोनबमत सङ्घका सफै ििुिरू देन्खयिेका छन,् उनीिरूरे भजदयुिगषराई 
ऩुयानो िगॉम याज्म ऩुनस्र्थाऩना गयाउन िाध्म ऩान ेवििेर् उदे्दश्मसहित सोनबमत सङ्घभानथ आनथषक नाकाफन्दी रगाइयिेका छन ्। भजदयु–
रेखकरे अत्मनधक स्ऩद्शतासाथ के भिसुस गनुषऩदषछ बने भजदयुिगष य ऩूॉजीऩनतिगषका फीचको अन्तविषयोधभा भेरनभराऩ िुन सकै्तन य मो 
अन्तविषयोध ऩूणष विजम िा ऩूणष विनािफाट भाि सभाधान िुन सक्तछ । मिी दु् खऩूणष अन्तविषयोधको कायणरे, इनतिासरे भजदयुिगषको 
काॉधभानथ कठोय रूऩभा स्थावऩत गयेको कद्शकय प्रकृनतको कामषबायका कायणरे सहक्रम ―स्िच्छन्दतािाद‖को सजृनात्भक तीव्र इच्छा, इच्छािवक्त 
य फुवद्धको सािस य रुसी क्रान्न्तकायी श्रभजीिी भाननसरे सधईआ प्रकट गयेका क्रान्न्तकायी गुणिरूको प्रादबुाषि िुन ैऩदषछ (चाऩागाईं:२०६५:३३) ।  

मिाॉ गोकीरे क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादका केिी वििेर्ताराई सङ्केत गने काभ गयेका छन ् । कनतऩम भाक्र्सिादी यचनाकायिरूरे सहक्रम 
स्िच्छन्दतािाद य क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादराई पयक पयक रूऩभा ऩरयबावर्त गन ेप्रमास ऩनन गयेका छन ्। उदाियणका रूऩभा नछभेक  
देि चीनका प्रनसद्ध उऩन्मासकाय भाओ तुनको दृवद्शकोणराई उल्रेख गनष सहकन्छ । उनरे मथाथषिाद, ननन्ष्क्रम स्िच्छन्दतािाद, सहक्रम 
स्िच्छन्दतािाद य क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादराई मसयी ऩरयबावर्त गयेका छन ् :आफ्नो अिरोकन य विदे्ऴर्णभा आधारयत साभान्जक 
मथाथषराई प्रस्तुत गने रेखक मथाथषिादी रेखक िो । उसरे आफ्न ैयाजनीनतक नचन्तन य व्मवक्तगत आकाङ्क्षाराई उघाटाहटत गदषछ । अकाषनतय 
स्िच्छन्दतािादी रेखकिरूरे चाहिॉ आफ्ना आदिष, इच्छा य याजनीनतक नचन्तनराई आफ्नो कल्ऩना य स्िैयकल्ऩनाका भाध्मभफाट व्मक्त 
गदषछन ्। उनीिरूरे आफ्नै भाननसकताअनुसाय आकाङ्क्षा याखेजस्तो सभाजको विकासराई प्रके्षऩण गदषछन ्। ..रेखकको विद्वदृवद्शकोणरे उसका 
कृनतभा नचिण गरयएको आदिष योभान्न्टक सॊसाय काल्ऩननक भाि छ हक त्मसको िैज्ञाननक आधाय छ बन्ने कुयाराई ननधाषरयत गदषछ । अठायईऊ 
िताब्दीका मुयोऩेरी स्िच्छन्दतािादी रेखकिरू प्राचीन ऩौयान्णक कथािरू उऩमोगभा ल्माउॉ थे आफ्नो सभाजको वियोध य घणृाराई जनाउन 
आदिॉकृत ऩाििरूको सजृना गदषथे । विद्रोिी चरयििरू आफ्नो सभाजराई िल्राउन सक्ने सक्षभ, ऩर् माद्ऱ िवक्तिारी य बव्म िुन्थे, नतनरे 
सभाजभा विद्यभान असभानता य अन्तविषयोधिरूका विरुद्ध उठ्न ऩाठकिरूराई उत्पे्ररयत गदषथे । मो स्िच्छन्दतािादको सकायात्भक ऩक्ष िो य 
मस्ता यचना सकायात्भक स्िच्छन्दतािादी कृनत िुन ्। अनन त्मस्ता कृनत ऩनन ऩाइन्छन ्जसरे भध्ममुगको देिाती जीिनराई आदिॉकयण 
गदषछन,् नतनरे ऩाठकराई स्िैयकल्ऩनाको सॊसायभा रैजान्छन ् य ितषभानको फफषय मथाथषफाट ऩरामन गयाउॉछन ् । मस्ता कृनत ननन्ष्क्रम 
स्िच्छन्दतािादी यचना िुन ्। सकायात्भक स्िच्छन्दतािाद प्रगनतिीर विद्वदृवद्शकोणको उत्ऩाद िो । तय सकायात्भक स्िच्छन्दतािाद िैज्ञाननक 
नचन्तनभा आधारयत नबएको िुन सक्तछ, मो साहित्मभा खानर काल्ऩननक सभाजिादको प्रनतवफम्फन िो । भाक्र्सिादी विद्वदृवद्शकोणरे भाि 
सकायात्भक स्िच्छन्दतािादराई सभाज विकासका ननमभिरूफाट ससुम्ऩन्न फनाउॉछ य मसयी क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादराई उत्ऩादन गदषछ । 
(चा.नर.:१९७८:८९)  

तय भेया दृवद्शभा मो ऩदािरी हकन गरत छ बने भाक्र्सिादको उदम िुनुअनघदेन्ख नै क्रान्न्तिरू सम्ऩन्न िुॉदै आएका छन ् य ऩनछ ऩनन 
भाक्र्सिादराई अस्िीकाय गने िवक्तिरूरे क्रान्न्त गने प्रमास गदै आएका छन ् य साहित्मभा त्मसको प्रनतवफम्फन िुॉदै आएको छ । त्मसरेै 
भाक्र्सिादी दृवद्शकोणभा आधारयत बएय स्िच्छन्दतािादी यचनाविनधराई उऩमोगभा ल्माइएको साहित्म भाि क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादी िुन्छ 
बन्ने धायणा नरनु सिी दृवद्शकोण िुन सकै्तन । मसकायण स्िच्छन्दतािादराई ननन्ष्क्रम स्िच्छन्दतािाद (कसै कसैरे मसराई रूहढिादी िा 
अनुदायिादी (अमरकबचखफतष्खब० ऩनन बन्ने गयेका छन–्रे.) य सहक्रम स्िच्छन्दतािादभा विबान्जत गनष सहकन्छ बने सहक्रम 
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स्िच्छन्दतािाद ऩनन दइु हकनसभको िुने गदषछ– ऩूॉजीिादी भानितािादराई ऩक्षऩोर्ण गन े क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािाद य सभाजिादी 
भानितािादराई ऩक्षऩोर्ण गने क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािाद । मसयी विद्वसाहित्मभा स्िच्छन्दतािादका तीन रूऩिरू अन्स्तत्िभा यिेको ऩाइन्छ 
। देिकोटाभा ऩाइने मिी सहक्रम स्िच्छन्दतािादराई नचन्न य जान्न नसक्ता िाम्रा कनतऩम सभारोचकिरू त्मसराई स्िच्छन्दतािादी प्रगनतिाद 
बन्न ऩुगेका छन ् । भिाकवि रक्ष्भीप्रसाद देिकोटाको साहित्मभा स्िच्छन्दतािादका मी तीनिटै रूऩिरूको प्रबािकायी उऩन्स्थनत छ ताऩनन 
देिकोटाभा ऩाइने तेस्रो रूऩ प्रबाि भाि िो, उनरे भाक्र्सिादराई आत्भसात ्गयेको िा अड्डीकाय गयेको न्स्थनतको ऩरयणाभ बने िोइन । 

९. स्िच्छन्दतािादको उदम य मसका वििेर्तािरू  

देिकोटाका कविताभा ऩाइने स्िच्छन्दतािादका नबन्न नबन्न रूऩ य नतनराई उनको विकासक्रभभा याखेय व्माख्मा–विदे्ऴर्ण गनुषबन्दा ऩहिरे 
मथाथषिाद य स्िच्छन्दतािादको उत्ऩवि य विकास, स्िच्छन्दतािाद य वििेर्त् क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादका वििेर्तािरूको सैद्धान्न्तक 
व्माख्मा–विदे्ऴर्ण गनुष आिश्मक िुन्छ। त्मस्तो बएको खण्डभा देिकोटाका कविताभा ऩाइने स्िच्छन्दतािादका रूऩराई फोध गनष िाभीराई 
सिज िुन्छ।  

स्िच्छन्दतािाद यचनाविनधका रूऩभा िन्णषत मथाथष िा सङ्घटनाप्रनत यचनाकायको अनबिवृिराई व्मक्त गने तकष फुवद्धिादको वियोधभा अनुबूनत य 
सजृनात्भक िर्ाषनतयेकराई प्रनतद्षावऩत गने य मुयोऩेरी सॊस्कृनतभा उन्नाइसईऊ िताब्दीको आयम्बभा िास्त्रीमतािाद–आदिषिादराई वियोध गयेय 
त्मसको स्थान रिण गन े एउटा विचायधायात्भक एिॊ करात्भक धाया िो । नेऩारी साहित्मभा ऩनन मसको प्रिेि ठीक मिी रूऩभा 
िास्त्रीमतािादको प्रनतहक्रमाका रूऩभा बएको िो । मथाथषिाद य स्िच्छन्दतािाद पयक पयक साहिन्त्मक आन्दोरन िुन ् जुन आन्दोरन 
िास्त्रीमतािाद िा अनबजात्मिादका विरुद्ध विकनसत बएका नथए । िाम्रो नेऩारको िास्तविकता ऩनन मिी न ै िो । मुयोऩेरी साहित्मभा 
उन्नाइसईऊ िताब्दीको उियाधषदेन्ख एक सिक्त साहिन्त्मक आन्दोरनका रूऩभा उद्भि बएको मथाथषिादरे ऩयम्ऩयादेन्ख साहित्म तथा करािरूराई 
अनुिानसत गने बाििादी नचन्तनराई भाि िोइन, स्िच्छन्दतािादी साहित्म एिॊ करानचन्तनराई ऩनन आघात ऩुर् मामो य त्मसराई विगतको 
िस्तु फनाइहदमो । सन ् १७८९ को प्रनसद्ध फ्रान्सेरी याज्मक्रान्न्तको ―स्ितन्िता‖, ―सभानता‖ य ―फन्धुत्ि‖जस्ता नायािरू एिॊ प्रजातन्िजस्ता 
आदिष िासनव्मिस्थाको आरोकभा जन्भ नरने य विकनसत िुने स्िच्छन्दतािादी चेतनारे आधा िताब्दीबन्दा फढी सभमसम्भ मुयोऩको भाि 
िोइन, अभेरयका तथा अन्म देििरूको ऩनन साहित्म तथा कराननभाषणराई अनुिानसत गयेको नथमो । तय आफ्ना ऩनछल्रा चयणभा अनतिम 
काल्ऩननकता, कृविभता तथा अस्ऩद्शताफाट रस्त बएय मो स्िच्छन्दतािादी चेतना भानिीम जीिनफाट झन्डै काहटएजस्तै बमो । यिस्म य 
अध्मात्भको अनजान न्क्षनतजभा विचयण गने मो बािप्रणि, कल्ऩनाप्रणि चेतनाराई नमाॉ िैज्ञाननक खोजिरूको प्रकािभा ठोस िस्तुजगत्भानथ 
फर हदने मथाथषिादी नचन्तनरे चुनौती हदएऩनछ स्िबाित् त्मो चुनौतीभा साभु मो हटक्न सकेन । अनबजात्मिाद य स्िच्छन्दतािाद 
(क्रानसनसज्भ य योभान्न्टनसज्भ) को अन्त य नतनका फीचफाट क्रान्न्तकायी मथाथषिादी नचन्तनको उदमराई अरेक्जान्डय िजनेरे अनत नै सयस 
य प्रद्श रूऩभा वििेचना गयेका छन ् : जनतखेय क्रानसनसज्भ य योभान्न्टनसज्भका फीचभा सङ्घर्ष बैयिेको नथमो, जनतखेय एउटा सॊसायराई 
ऩुयातनको चोराभा ढाल्न य दोस्रो चाहिॉ िौमषत्िभा ढाल्न उद्यत नथमो त्मनतखेय एउटा अको  िवक्तिारी कुयो उदाउॉ‖दै नथमो य तागत  फटुल्दै 
नथमो । त्मो त्मस्तो कुयो नथमो जुन मी दइुका फीचफाटै उदम बएको नथमो य आपूनसत थुऩैय् गौयि–गरयभा बएका मी दिुैराई त्मसको 
जानकायीसम्भ बएन । एउटा खटु्टो क्रानसनसस्टिरूको काॉधभा य अको  खुट्टो योभान्न्टकिरूको काॉधभा याखेय सभस्त िवक्त आफ्नै िातभा 
बएजस्तो गयेय त्मो ती दइुबन्दा ननकै अग्रो बमो । सुरूभा उसरे एउटाराई जाॉच्मो अनन अकाषको य त्मसऩनछ उसरे ती दइुटैराई 
गरित्माइहदमो । कायण के नथमो बने मो नमाॉ कुयो िाम्रो आजको विद्वको आन्तरयक जीिनको, त्मसको भानसको भूतष रूऩ नथमो । ..तय 
अन्तभा क्रानसनसज्भ य योभान्न्टनसज्भ दिुैरे के स्िीकानुषऩर् मो बने उनीिरूको फीचभा कुन ैतेस्रो कुयो आएय उनबएको छ । एउटा त्मस्तो कुयो 
जुन ती दइुभध्मे कसरैाई ऩनन विजमी िुन हदन तमाय छैन (नभश्र्१९७८:२७) । उन्नाइसईऊ िताब्दीको प्रायम्बताका प्रगनतको साभान्जक 
आधायसम्फन्धी सिार करा, साहित्म य साभान्जक नचन्तनको भखु्म विर्म फन्न ऩुगेको नथमो । जीिनका व्माििारयक ऩक्षिरूको अन्िेर्ण 
गनष असपर बएय, मसको िस्तुगत गनतराई ननयीक्षण गनष असक्षभ बएय तात्कानरक सभमका बािनाफाट अनबजात्मिाद ऩनछ ऩयेको अिस्था 
नथमो । उयाठराग्दा उन्नत य उच्च ठाननएका विर्मनतय फढी प्रििृ बएको िास्त्रीमतािाद ऩूणषतमा जीिनका दैननक साभरीफाट सिषथा विभखु 
बने नथएन । तय मसरे दैननक जीिनराई ―तुच्छ‖, भनोयञ्जक विर्मका रूऩभा ठान्मो य सौन्दमषऩयक विर्मिरूभध्मेको गौण विर्मका रूऩभा 
नरमो । मसकायण मथाथषिादरे प्रस्तुत गयेजस्तो दैननक विर्मको नचिणराई भानिजीिनको वििार परकको नचिणका रूऩभा उठाउन मो 
असपर बमो । िास्त्रीमतािाद क्रभि् ऩुयानो सिाको ऩरयितषनफािेक जे ऩनन स्िीकानष तमाय प्रनतहक्रमािादको ऩक्का अनुमामीिरूको ध्िजा 
फन्मो । मिी कायण िास्त्रीमतािादराई स्िच्छन्दतािादीिरू य मथाथषिादीिरूरे आफ्नो तीव्र आक्रभणको तायो फनाए । नतनरे िास्त्रीमतािादराई 
कराको विकासको फाटो छेक्ने िवक्त य प्रनतहक्रमाको विचायधायात्भक िनतमायका रूऩभा नरए (सुखोब्१९७३:५५) । िास्त्रीमतािादभा नामकराई 
आदिॉकृत गने य उसका नकायात्भक रक्षणिरूराई सभेत ढाकछोऩ गनेगयी उसको बव्म चरयिभानथ जोड हदने प्रिवृि नथमो बने 
स्िच्छन्दतािादी नामक बने आफ्नै आॉखाभा सभेत असाधायण व्मवक्त नथमो, उसको भौनरकता नै स्िच्छन्दतािादी कराको विनिद्श रक्षण 
भाननन्थ्मो । तय मथाथषिादका नामकिरू बने साधायण जनता नथए । स्िच्छन्दतािादी नामकको आन्त्भक जगत ्फाह्य सॊसायफाट नछोइएको य 
ऩथृक्, छेकािाय रगाइएको जस्तो िुन्थ्मो य िाताियणफाट अप्रबावित स्ितन्ि ऩक्षका रूऩभा प्रस्तुत गरयन्थ्मो । तय मथाथषिादी नामक 
सिषप्रथभ अखन्ण्डत चरयिको िुन्थ्मो, उसको व्मवक्तगत प्रकृनत य आन्त्भक जगत ् ऊ जेको अॊि िो त्मिी िाताियणनसत आन्ड्डक रूऩरे 
गाॉनसएको िुन्थ्मो, मसयी ऊ ऐनतिानसक भाननसका रूऩभा अथाषत ्सभाजका विनबन्न द्रन्द्रयत िवक्तिरूको चौफाटाका रूऩभा विनिद्श साभान्जक 
िवक्तको प्रनतनननधका रूऩभा काभ गदषछ  (सुखोब्१९७३:८१) । 
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िाभीरे कुन कुयाराई ध्मानभा याख्नु आिश्मक छ बने नमाॉ साहिन्त्मक आन्दोरनरे त्मनतखेय भाि जन्भ नरन्छ जनतखेय सभाजको जीिनभा 
भित्िऩूणष ऩरयितषनिरू आएका िुन्छन ्िा मस्ता ऩरयितषनिरूको आिश्मकताका फायेभा तत्कारका प्रगनतिीरिरू प्रद्शतमा सचेत बएका िुन्छन ्
। जीिनका ऩरयितषनिरू य द्रन्द्रिरूरे आपूराई साहित्म–कराको भाध्मभफाट फोध गरयनुऩने य प्रकानित िुनुऩने भाग याख्तछन ् य नतनरे 
साहित्मको हदिाभा ऩरयितषनिरू ल्माउॉछन ्(ख्रानचेन्को्१९७७:६३) । रेखक यिेको साभान्जक जीिनभा आएका नमाॉ कुयािरूराई सौन्दर् मात्भक 
रूऩरे आत्भसात ्गने ऩूणषतमा पयक पयक तरयकािरू िुनु अस्िाबाविक िोइन । मिी कायणरे गदाष विनबन्न साहिन्त्मक आन्दोरनिरू सॊगसॊगै 
अन्स्तत्िभा यिेका िुन्छन ् । विद्वसाहित्मरे िाम्रा रानग मसराई अिरोकन गने याम्रो उदाियण प्रस्तुत गरयहदएकै छ । जस्तो, उन्नाइसईऊ 
िताब्दीको प्रायम्बभा झन्डै एकैसाथ स्िच्छन्दतािाद य मथाथषिाद अन्स्तत्िभा आएका नथए । मसयी विनबन्न धाया य आन्दोरन एकसाथ ै
अन्स्तत्िभा यिदा त्मसको स्िाबाविक ऩरयणाभस्िरूऩ तीनका फीचभा ऩयस्ऩयवियोध य सङ्घर्ष िुन्छ य थुप्रै भानभराभा ऩायस्ऩरयक प्रबाि ऩनन 
िुन्छ । साहित्मको य कराको इनतिास िान्त गीत िोइन : त्मसभा रुनचिरू, दृवद्शकोणिरूको य सौन्दमषिास्त्रीम धायणािरूको बीर्ण द्रन्द्र िुन्छ 
। विनबन्न साहिन्त्मक आन्दोरनभा अन्तननषहित सौन्दमषिास्त्रीम नसद्धान्तिरू (य प्राम् सम्फद्ध आन्दोरनको रूऩयेखानबि)भा नबन्नता िुनुभा 
साभान्जक अन्तविषयोधिरूको द्रन्द्रन्माम कायण फन्ने गयेका िुन्छन ् । कराभा साभान्जक आकाङ्क्षािरूको नबन्नतारे काभ गयेका िुन्छन ् य 
नतनरे सौन्दमषिास्त्रीम अनबव्मवक्त ऩाउॉछन ्(सुखोब्१९७३:२०) । स्िच्छन्दतािादीिरू य आरोचनात्भक मथाथषिादीिरू सन ्१७८९ को फ्रान्सेरी 
क्रान्न्तरे अत्मनधक भािाभा प्रबाि ऩायेको उिी साभान्जक प्रहक्रमािरूभा एकअकाषको सम्ऩकष भा यिेका नथए । तय स्िच्छन्दतािादीिरू य 
आरोचनात्भक मथाथषिादीिरू मी साभान्जक प्रहक्रमािरूका पयक ऩक्षिरूफाट आकवर्षत बएको देन्खन्छ । स्िच्छन्दतािादीिरूका यचनाभा 
अनतिम (य प्राम् ननयऩेक्ष) भित्ि साभन्तिादका फन्धनिरूफाट व्मवक्तको स्ितन्िताभानथ हदइएको िुन्थ्मो, ऩुयानो य नमाॉ व्मिस्थाको भाि 
िोइन, व्मवक्तको स्ितन्िता य भुवक्तराई सङ्कुनचत फनाउने जनुसकैु कुयाको ऩनन उनीिरू वियोध गदषथे । स्िच्छन्दतािादीिरू आफ्नो दैननक 
जीिनबन्दा भाननसको आन्तरयक आह्वान (तचगब अवफन् ष्रन) राई सिाषनधक भित्ि हदन्थे, आन्तरयक आह्वान उनीिरूका रानग अतुरनीम 
रूऩरे उच्च भित्िको विर्म नथमो । उनीिरू भाननसको िास्तविक साय दैननक जीिनफाट व्मवक्त विच्छेद िुनुभा य भाननसको आन्तरयक 
आकाङ्क्षाराई योक्ने सम्ऩूणष कुयािरूफाट विच्छेद िुनभुा देख्तथे । मसको अथष साभन्तिादका मथाथषिरूफाट भाि िोइन नमाॉ ऩूॉजीिादी 
व्मिस्थारे आफ्नो उदमनसत ै ल्माएको जीिनको गद्यात्भक गुण य स्िेच्छाचारयतािरूफाट सभेत विच्छेदन नथमो । स्िच्छन्दतािादीिरूको 
जीिननसतको गिन असन्तुवद्श भानिीम बािनाको सािसऩूणष बािािेगराई उदाि य दैननक जीिनको नीयसताराई नीचनसत गन े तुरना 
उनीिरूका यचनाफाट प्रनतवफन्म्फत िुने गयेको ऩाइन्छ । स्िच्छन्दतािादीिरूका विऩयीत आरोचनात्भक मथाथषिादीिरू चाहिॉ व्मवक्तको दैननक 
जीिनको, ठोस अन्स्तत्िको सन्दबषफाट ऩथृक कृत िा व्मवक्त िा याद्सको सजृनात्भक साभथ्र्मभा त्मनत अनबरुनच याख्तैनथे । उनीिरू जीिन 
स्िमम्को गनतिीरताभानथ, मसका सफ ै विविधता य सम्ऩूणष अन्तविषयोधिरूभानथ अनबरुनच नरने गदषथे । ननद्ळम ऩनन, व्मवक्त य उसको 
ननमनतराई ऩनन सधईआ आरोचनात्भक मथाथषिादीिरूरे आफ्नो अत्मनधक रुनचको विर्म फनाएका नथए य छन ् । तय मथाथषको उनीिरूको 
नचिणभा सिाषनधक भित्िको कुयो चाहिॉ सभाज सम्ऩूणष य साभान्जक सम्फन्धिरूको विकासभानथको भानिको ननबषयता नथमो य छ । 
स्िच्छन्दतािादीिरू जीिनको अिरोकन गदषथे य साभान्जक िोचीअघेरीराई ऐनतिानसक प्रहक्रमाको असङ्गनतका रूऩभा िेदषथे । त्मनतखेय 
स्िच्छन्दतािादीिरूरे मस प्रहक्रमाराई सम्फन्धिरूको ननजी स्िानभत्िको प्रणारीभानथ प्रत्मक्षत् आधारयत छ बनेय फुझेका नथएनन ्। उनीिरूरे 
ऩरयणाभिरूराई अिरोकन गनष त सके तय कायणिरूराई अिरोकन गनष बने असक्षभ यिे । उनीिरू आपूरे ननयीक्षण गन ेगयेका भित्िऩूणष 
सङ्घटनािरूको व्माख्मा भानिीम चरयििरूको वििेर्तािरूभा खोज्दथे, मी चरयििरूराई उत्ऩादन गने ऩरयन्स्थनतिरूभा खोज्दैनथे 
(सुखोब्१९७३:६२) । स्िच्छन्दतािाद इनतिासको गनतिीरता य स्ऩन्दनप्रनत असाध्म ै सॊिेदनिीर नथमो य िास्त्रीमतािादका ननमभिरू, 
िास्त्रीमतािादी कृनतिरूका न्स्थय रूऩिरू य मथाथषिादी कृनतिरूको िस्तुगत रूऩिरूफाट सम्फन्धविच्छेद गयेय मसरे अनबव्मवक्तको आत्भगत 
स्ितन्िताराई, जीिनका गनतिीरतािरूराई प्रस्तुत गनष सक्षभ तत्िका रूऩभा ननमभ िा ननदेििरूको विर्मराई िोइन, रेखकको स्िच्छन्द 
स्िैयकल्ऩनाराई आफ्नो झन्डा फनामो । िास्तिभा स्िच्छन्दतािादीिरूका कृनतिरूरे यचनाको भकु्त व्मििाय, िणषनको क्रभभा स्ितन्िता य 
कामषका रानग स्थान य सभमको भुक्त चमनराई भित्ि हदए । स्िच्छन्दतािादी यचनाबरय रेखकको उऩन्स्थनत व्माद्ऱ बएको अनुबि गरयन्छ य 
अनधकाॊि स्िच्छन्दतािादी कृनतिरू िास्तिभ ैदीघषकानरक एकाराऩ जस्ता राग्छन ्। स्िच्छन्दतािादी कविताभा बािनािरूराई तीव्रीकयण य 
अनतयञ्जना गरयएको िुन्छ य सभर स्िच्छन्दतािाद भाननसको आन्तरयक जगत्भा केन्न्द्रत िुन्छ । मसरे जीिन य इनतिासराई जनताका 
बािनािरू य विचायिरू भञ्चन गने यङ्गभञ्चका रूऩभा रिण गदषछ, अको िब्दभा स्िच्छन्दतािाद जीिनका सङ्घटनाका फीच यिेका 
कामषकायण सम्फन्धिरूप्रनत उदासीन यिन्छ (सखुोब्१९७३:७५–७६) । प्रायम्बको स्िच्छन्दतािादी नामक य उसको िाताियणका फीच उसको 
आफ्नै अन्तभुषखी स्िबािफाट नननभषत एक हकनसभको तगायो उनबन्थ्मो, उसको ध्मान उसको आफ्न ै―अिभ‖्भानथ अनुयक्त िुन्थ्मो, जुन अिभ ्
मथाथषको फैयी िुन्थ्मो य अिम्का रानग मथाथष फैयी फन्थ्मो (सुखोब्१९७३:६३) । मसयी स्िच्छन्दतािादरे सभरभा व्मवक्तराई फढाइचढाइ 
प्रस्तुत गदषछ य िस्तुगत सॊसायफाट व्मवक्तराई अरग्ग्माएय उसको आन्तरयक जगत्राई सािषबौभ रूऩ प्रदान गदषछ । सजृनविनधका रूऩभा मो 
नै स्िच्छन्दतािादको भुख्म रक्षण िो । मथाथषिादरे चाहिॉ जीिनराई आपूनबिका सम्फन्धिरू एकअकाषनसत कायण–कामषका रूऩभा सतषफद्ध 
बएको अखण्ड सभरताका रूऩभा ऩयीक्षण गदषछ । मथाथषिादीिरूरे क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादी करारे झईआ जीिनको एक ऩाटोराई 
अरग्ग्माउॉछ बने त्मसको एकभाि कायण त्मसरे साभान्जक विकासको प्रबुत्ििारी प्रिवृिराई अनबव्मक्त गयेको िुन्छ िा त्मो अननिामषत् 
प्रबुत्ििारी फन्ने न्स्थनतभा छ य त्मसरे जीिनका अन्म सफ ैऩाटािरूराई त्मसकै अधीनस्थ फनाउने न्स्थनतभा िुन्छ । स्िच्छन्दतािादीिरू 
मथाथष िा भानिचेतनाको एउटा त्मस्तो ऩक्षराई फढाइचढाइ गयेय, सािषबौहकक रूऩ हदएय प्रस्तुत गदषछन ्जसको विनिद्श भित्ि यिेको िुन्छ । 
मसयी उनीिरू चरयिराई मसको वििुद्ध रूऩभा अझ बनईऊ मसराई उत्ऩादन गन ेअिस्थािरूफाट ऩूणषतमा स्ितन्ि चरयिका रूऩभा अध्ममन य 
नचिण गदषछन ् । मस कायण स्िच्छन्दतािादरे आपूरे चािेको ऐनतिानसक आत्भ–सचेतनताराई प्राद्ऱ गन ैसकै्तन, हकनबने मसरे भानिीम 
चेतनाको िस्तुगत ऩूिाषिस्थाको अन्िेर्ण गदैन । आकाङ्क्षाको भनोगत अनबव्मवक्तको प्रमोग य सङ्घर्षको के्षिका रूऩभा मथाथषराई व्मििाय 
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गयेय स्िच्छन्दतािादीिरू आकाङ्क्षाको कायण के िो खोज्न य पयक पयक भानिीम आकाङ्क्षािरूका आन्दोरनका अिस्थािरूराई व्माख्मा गनष 
असभथष िुन्छन ्(सखुोब्१९७३:७७) ।  

१०. मथाथषिाद य स्िच्छन्दतािादफीच सभानता 

स्िच्छन्दतािादझईआ उिी ऐनतिानसक बूनभभा मथाथषिादको ऩनुरुत्थान बएको कायणरे ती दिुभैा केिी सभानता ऩनन नथए य छन ्। ती दिुैरे 
ऐनतिानसक प्रगनतको िास्तविक साय य हदिाराई प्रस्तुत गनुषऩने उस्तै विचायधायात्भक कामषबायको साभना गनुष ऩयेको नथमो । स्िच्छन्दतािाद 
य मथाथषिादका फीचभा सभानता ऩाइनु य ऩुन्श्कन, फाल्जाक, हडकेन्स, गोगोर य स्तेन्धानका यचनाभा स्िच्छन्दतािादी तत्ि उऩरब्ध िुनुको 
कायण मिी नै नथमो (सुखोब्१९७३:८०) । स्िच्छन्दतािाद य मथाथषिादका फीचको अको सभानता के िो बने मी दइुटै आन्दोरनरे व्मवक्तका 
रानग ऩूॉजीिादी मथाथष अनुऩमुक्त छ बन्ने भूल्माॊकन गयेका नथए । तय सहक्रम स्िच्छन्दतािादीिरूरे साधायणतमा ऩूॉजीिादको साभान्जक 
आरोचना भाि गये बने मथाथषिादीिरूरे चाहिॉ त्मसभा साभान्जक विदे्ऴर्ण ऩनन सभािेि गये । मस कामषरे फाल्जाकका िब्दभा ―भुक्त‖ 
ऩुॉजीिादनतय ननयन्तय गनतभा गैयिेको उिय–क्रान्न्तकायी सभाजभा विद्यभान अन्तविषयोधको साभान्जक प्रकृनतराई उघाटाटन गर्न ेकामषभा अत्मन्त 
―ठोस ऩरयणाभिरू‖ (तफरनष्दनब चबकगनतक) ल्मामो । तय मी दइु कराआन्दोरनका साभान्म रक्षणिरू छन ्बन्नुको अथष मथाथषिादको 
ऩुनरुत्थानरे स्िच्छन्दतािादको विचायधायात्भक य सौन्दर् मात्भक आविष्कायिरूराई सम्ऩूणष रूऩरे आत्भसात ्गछष बन्ने चाहिॉ ऩटक्कै िोइन । 
मथाथषिादरे मी आविष्कायिरूराई उऩमोग गदै स्िच्छन्दतािादको जीिनको एकऩक्षीम दृवद्शकोणभानथ विजम प्राद्ऱ गयेको िाभी सिजै फोध 
गदषछईऊ (सखुोब्१९७३:८०–८१) । उन्नाइसईऊ िताब्दीको प्रायम्बभा करा–साहित्मभा स्िच्छन्दतािादरे नेततृ्िदामी बूनभका न ै खेरेको नथमो । 
दे्ऴगेररे के रेखेका छन ्बने ―भाि स्िच्छन्दतािादी कविता सभर विद्वको दऩषण, मुगको प्रनतवफम्फ िुन सक्तछ ।‖ केिी िदसम्भ उनरे ठीकै 
बनेका नथए, हकनबने उिय–क्रान्न्तकायी अिनधका वििेर्ता फनेका नमाॉ बािना य दृवद्शकोणराई सिषप्रथभ स्िच्छन्दतािादरे न ैसाहित्म–कराभा 
प्रस्तुत गयेको नथमो य िास्तिभा मसरे न ै मथाथषको सभर नमाॉ ऩक्षराई प्रकािभा ल्माएको नथमो ।  मसको सफबन्दा ठूरो मोगदान 
विद्वकरा य साहित्मराई इनतिासफोध (कबरअब मा जष्कतमचथ) फाट सभदृ्ध फनाउनु नथमो । मसको अबािभा साभन्तिादको स्थान रिण 
गयेको नमाॉ व्मिस्थाराई उनचत रूऩरे फोध गनै  सहकन्न । स्िच्छन्दतािादबन्दा ऩहिरे इनतिासको ऩरयितषनिीरताराई साहित्म–करारे 
ध्मान हदन सकेको नथएन । जे ितषभानको ऩूिषगाभी िो य जसरे ितषभानको तमायी गदषछ त्मसराई सायत् ितषभानबन्दा नबन्न रूऩभा 
िेरय‖दैनथ्मो । विर्मिस्तुभा कानरक आमाभराई मसबन्दा अनघको करा य साहित्मरे िास्ता गयेको नथएन (सुखोब्१९७३:५६–५७) ।    

स्िच्छन्दतािादीिरूरे मथाथषिादी रेखकिरू तत्कार सजग नयिेका फुजुषआ सभाजका खास रक्षणिरू य अन्तविषयोधिरूराई फोध गये य नतनराई 
साहित्मभा प्रस्तुत गये । आपूबन्दा अनघ स्िच्छन्दतािादीिरूको मो मोगदान नबएको बए मथाथषिादीिरू आफ्नो मुगको जीवित इनतिासको 
अनुसन्धानभा मस्तो प्रगनत गनष सभथष िुने नथएनन ्(सुखोब :१९७३:२१–२२) । फ्रान्सेरी क्रान्न्तको िास्तविकताराई नचन्नेिरूभा क्रान्न्तकायी 
आस्था बएका कनतऩम ती स्िच्छन्दतािादी यचनाकाय ऩनन नथए जसरे कुन ैफेरा त्मसका आदिषिरूको झन्डा उचारेका नथए । के बननयिनु 
नऩराष बने मस खोक्रो क्रान्न्तका विरुद्ध सफबन्दा ऩहिरे नमन ै भाननसिरू आफ्नो सभर वियोध य वितषृ्णाका साथ अनघ आएका नथए 
(नभश्र्१९७८:२९–३०) । उन्नाइसईऊ िताब्दीको प्रायम्बका स्िच्छन्दतािादीिरूरे विद्वसाहित्मभा अत्मनधक मोगदान गयेका छन ्ताऩनन नतनरे 
एउटा भाि ऩनन प्रनतनननध ऩरयन्स्थनतभा प्रनतनननध ऩाि यचना गनष सकेनन ् । फाइयनका कविताका प्रचण्ड रूऩरे साभान्जक प्रनतयोध गन े
नामक रेखकको बािनािरू य याजनीनतक दृवद्शकोणिरूको भतूषरूऩ छ त्मसको आफ्न ैस्ितन्ि य िास्तविक अथषभा साॊसारयक चरयि ऩाइदैन । 
स्िच्छन्दतािादफाट मथाथषिादको सङ्क्रभणराई सङ्केत गने अिस्थाभा भाि नामकभा प्रनतनननध रक्षणिरू उदम िुन थारेका नथए । 
मथाथषिादी रेखकिरूका कृनतभा िाभी जनु प्रनतनननध ऩरयन्स्थनतभा प्रनतनननध ऩाििरूको प्रनतवफम्फन ऩाउॉछईऊ, भिाकाव्मात्भक उऩन्मासभा िुने 
साभान्जक ऩरयिेिको जनु गिन य नबिी तिसम्भ प्रिेि गने विदे्ऴर्ण पेरा ऩादषछईऊ, नामकिरूको ननमनतराई नै ननधाषरयत गन े प्रनतनननध 
अिस्थािरूको जुन विदे्ऴर्ण ऩाउॉछईऊ, सभर मथाथषिादी कराकक्षनसत तुरना गनष सहकने त्मस्तो केिी ऩनन फ्रान्सेरी िा जभषन 
स्िच्छन्दतािादीिरूरे उत्ऩादन गयेनन ्।   

स्िच्छन्दतािादीिरू के ठान्दछन ्बने अनुबूनत य सजृनात्भक िर्ाषनतयेकरे, प्रकृनतका यिस्मिरूराई िैज्ञाननकिरूका ियेक हकनसभका श्रभसाध्म 
कामषरे बन्दा फढी स्िच्छन्दतािादी यचनारे गिनताऩूिषक उघाटाटन गनष सक्तछ । िस्तुगत य आत्भगतका फीचको सम्फन्धभा मिी कायण 
स्िच्छन्दतािादी यचनारे तकष फुवद्धभानथ आिेग एिॊ सॊिेगिरूको प्राधान्मराई भित्ि हदने गदषछ य मस्ता यचनाभा उदािता य बािनात्भक आबा 
फढी प्रकट िुन्छ । पे्रभ, प्रकृनतको यिस्मभम ऩूजा, करात्भक सजृन य धानभषक अनुबूनतराई अऩरयनभतको उऩरन्ब्धको साधन भान्ने िुनारे 
मस हकनसभको ननन्ष्क्रम स्िच्छन्दतािादरे मी सफैराई सजृनको भूर विर्म फनाउने गदषछ । कहिरेकािीँ ननन्ष्क्रम स्िच्छन्दतािादको मस 
धायारे ऩूॉजीिादी प्रणारीको विजमप्रनतको ऩुयातनिादी, रूहढिादी प्रनतहक्रमाराई व्मक्त गनुषका साथै क्रान्न्त एिॊ जनआन्दोरनको बमराई सभेत 
व्मक्त गदषछ । मसरे भध्ममुगीन अतीतको ऩक्षऩोर्णका रूऩभा भ्राभक आदिषराई प्रनतवफन्म्फत गने काभ ऩनन गदषछ (चाऩागाईं:२०६४:१६९–
१७०) ।  

११. क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादको विनिद्शता 

स्िच्छन्दतािादनबि ऩाइने आन्तरयक नबन्नताराई ध्मान हददा िाभीरे प्रथभत् क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादीिरूका कृनतभा व्माद्ऱ स्ितन्िताका 
रानग बबषयाउॉ दो आिेगराई अरग्ग्माउनुऩदषछ । अतकष फुवद्धिादी तत्िको नचिणभा आफ्नो सिाषनधक ध्मान हदने ननन्ष्क्रम स्िच्छन्दतािादीिरूका 
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विऩयीत सहक्रम स्िच्छन्दतािादीिरूरे दैननक जीिन य साधायण जीिनका विरुद्ध आफ्नो करा ननभाषण गदै सन ्१७८९ को फ्रान्सेरी क्रान्न्तऩनछ 
नननभषत सभाजको जीिनको असङ्गनतको गिन नचिण प्रस्तुत गयेका छन ् । साभान्जक जीिनका विरुद्ध ―साभान्जक‖ स्िच्छन्दतािादीिरूको 
उत्कट वियोध मसको बािनावियोधी गुणफाट जन्न्भएको नथमो । उनीिरूरे व्मवक्तभानथका नमाॉ अियोधकिरूका विरुद्ध य अननमन्न्ित धननरनसा 
य रारसाफाट भाननसभा आएको सतिीऩनका विरुद्ध विद्रोि गयेका नथए । ऩरयणाभभा मस विद्रोिरे उनीिरूराई बव्म एिॊ अविस्भयणीम 
भानिीम ऩाििरू नचिण गनष उत्पे्ररयत गर् मो य स्िच्छन्दतािादी रेखकिरूरे जीिन्त चरयििरू िा सािसद्राया मथाथषराई चुनौती हदने दरयरो 
बािना बएका िा भानिअन्स्तत्िका नचयन्तन यिस्मिरूको अथष रगाउने प्रमत्नभा सन्देिको बभुयीभा प‖स्ने ऩाििरू सजृना गये । क्रान्न्तकायी 
स्िच्छन्दतािादीिरूका रानग व्मवक्तको आन्त्भक य साभान्जक उत्ऩीडन सभर जनतािरू य याद्सिरू जनु उत्ऩीडनफाट ननफषर फनेका िुन्छन ्त्मिी 
उत्ऩीडननसत एकाकाय बएय गाॉनसएको िुन्छ । उनीिरू व्मवक्तको स्ितन्िताराई य आफ्न ैतथा अन्म याद्स दिुैको स्ितन्ि य ननफाषध विकासराई 
ऩायस्ऩरयक रूऩरे एकअकाषनसत आनश्रत कुयाका रूऩभा िेदषथे । व्मवक्तको आन्त्भक य साभान्जक भुवक्तका सन्देििािक स्िच्छन्दतािादीिरू यावद्सम 
भुवक्त य यावद्सम प्रनतयोध सङ्घर्षका गामक नथए । उनीिरू सभकानरक विद्वको अऩकर्षका विरुद्ध उनबनसक्ने साभथ्र्मको खोजी जनजीिन य 
जनबािनाको गहियाइभा खोज्दथे । साभान्जक सभानता य काल्ऩननक सभाजिादका विचायिरूरे थुप्रै क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादीिरू िेरी, 
ह्युगो, जजष स्मान्ड य िाइने आहदका यचनािरूभा अनबव्मवक्त ऩाएका छन ् (ख्रानचेन्को्१९७७:३१२) । स्िच्छन्दतािादी साहित्मको भिान ्गुण 
मसरे गयेको भाननसको आन्तरयक जीिनको गिन उघाटाटनभा यिेको छ । िास्त्रीमतािादीिरू य अत्मनधक भािाभा प्रफोधनकारीन 
मथाथषिादीिरूका विऩयीत स्िच्छन्दतािादीिरू बािनािरू तथा भाननसभानथको नतनको ऩकडराई ऩथृक कृत रूऩभा िोइन, फरू आन्तरयक रूऩरे 
जेनरएका प्राम् अनतिम अन्तविषयोधी तरयकारे, विविध भानिीम बािनािरू य नतनको अन्स्थयताराई नचिण गदषछन ् । फन्धनको न्स्थनतभा 
व्मवक्तको नचिण गदाष य व्मवक्तको सिाषनधक उच्च आन्त्भक अनबव्मञ्जनाभा स्िच्छन्दतािादीिरू भानिीम भनोविज्ञानका जहटरतािरूप्रनत सजग 
नथए य ननऩुणताका साथ अनबव्मक्त गनष सक्षभ नथए । मो जहटरता तात्कानरक जीिनभा प्रकट बएका नमाॉ सङ्घटना य नमाॉ सभस्मािरूराई 
अनबव्मक्त गनष प्रिॊसनीम रूऩरे उऩमुक्त नथए । आफ्ना यचनाभा अतकष फुवद्धिादी तत्िराई भूतष रूऩ हदने, दैननक जीिनराई िणषन गनष 
अस्िीकाय गन ेस्िच्छन्दतािादीिरू सभेत मथाथषको नचिण गदषथे, साधायण जीिनका दृश्मको नचिणबन्दा फढी उनीिरू आफ्ना नामकिरूको 
भनोविज्ञानको नचिण फढी गदषथे ( ख्रानचेन्को्१९७७:३१३) ।  

ितषभानप्रनत तीव्र असन्तुवद्श, सभाजका अन्तविषयोधिरूको फोध, व्माऩक जनसभुदामको जीिनप्रनत अनबरुनच प्रकट गदै नतनको बविष्मका फायेभा 
सयोकाय, बविष्मनतय िेने सॊिेगऩूणष प्रमत्न, साभान्जक जीिन य भाननसको स्िबािभा आभूर ऩरयितषनप्रनत दृढ विद्वास क्रान्न्तकायी 
स्िच्छन्दतािादका वििेर्ता िुन ् । ..मथाथषिाद य स्िच्छन्दतािाद दिुैको आदिष ननद्ळम नै ऐनतिानसक रूऩफाट ितषफद्ध िुन्छन ् । तथावऩ 
क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादी आदिष बखषय बखषय देखा ऩनष थारेको साभान्जक विकासको प्रिवृिराई अनबव्मक्त गने क्रभभा एउटा ननन्द्ळत 
भािाभा प्राक्काल्ऩननक प्रकृनतको िुन्छ । मो आदिष त्मस्तो िाञ्छनीम तत्िको अनबव्मवक्त िो, जुन िैज्ञाननक आधायभा ऩुवद्श गरयन फाॉक  छ । 
क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादी रेखनभा मो आदिष य ितषभानका फीचको असभानता अत्मन्त विष्भमकायी रूऩभा व्मक्त िुन्छ य तत्कार 
अनधकाॊि जनताराई भ्रभऩूणष राग्दछ । मो आदिष अस्ऩद्श िुन्छ हकनबने मसरे एकदभ ैकभ ऐनतिानसक विियण हदन्छ । मसका धेयै कुयािरू 
अनुभान य अन्तप्ररज्ञाभा आधारयत िुन्छन ्य अनुबिजन्म दृवद्शको ठाउॉ जीिनराई ऩरयितषन गन ेआह्वानको सॊिेगात्भक कामषकराऩरे नरएको 
िुन्छ । िास्तविक जीिननसत ननकटस्थ यिेका ठोस सङ्घटनाराई नचिण गयी आफ्नो आदिषराई ऩाठकसाभ ुयाख्न क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादी 
यचनाकाय असभथष िुन्छ । जनतसकैु प्रनतबािारी बए ऩनन क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादी रेखकरे मथाथषिादी यचनाकायसयि मथाथषको ठोस य 
ऩारयन्स्थनतक नचिण गनष सकै्त सकै्तन । उसको वििेर्ता बनेकै आफ्नो प्रचण्ड विद्वास, िवक्तिारी स्िबाि, अत्मुच्च सॊिेगात्भकता य 
सौन्दर् मात्भक तीव्रतासहित आफ्ना भूल्मभान्मता एिॊ प्रत्मक्ष िैमवक्तक भूल्माॊकनफाट ठोस िास्तविक प्रभाणको िवक्तराई क्षनतऩूनतष गनुष िो । 
सायाॊिभा, विनबन्न सम्फन्ध य सम्ऩकष सूििरू कामषकायण सम्फन्धफाट एकअकाषसॊग गाॉनसएको सभर सम्फन्न्धत सम्ऩूणषको रूऩभा मथाथषको 
अनुसन्धान गन ेमथाथषिादका विऩयीत क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािाद स्थूर रूऩभा यचनाकायको िैमवक्तकताराई अनतयन्ञ्जत रूऩफाट भित्ि हदन्छ 
य यचनाकायराई िस्तुगत सॊसायफाट अरग्ग्माएय उसको आन्तरयक विद्वासराई सिषव्माऩकता प्रदान गदषछ । मथाथषिादरे ऩनन क्रान्न्तकायी 
स्िच्छन्दतािादरे झईआ जीिनको एउटा ऩक्षराई सभरफाट अरग्ग्माएय कहिरेकािीँ नचिण गने कामष अिश्म न ै गदषछ । तय मस्तो ऩक्ष 
साभान्जक विकास िा साभान्जक प्रिवृिको प्रबुत्ििारी िा प्रबुत्ििारी फन्दै गइयिेको िा जीिनका अन्म ऩक्षिरू मसको अधीनस्थ बैयिेको 
कायणरे भाि मथाथषिादरे मो कामष गदषछ । क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादरे चाहिॉ प्रबुत्ििारी िोइन, कुनै विनिद्श भित्ि याखे्न मथाथषको एउटा 
ऩाटो िा भानिचेतनाराई अनतयन्ञ्जत रूऩफाट सािषबौभ फनाउने कामष गदषछ (चाऩागाईं:२०६४:१७७–१७८) । विकासभान ―भुक्त‖ ऩुॉजीिादी 
व्मिस्थाको अन्तविषयोधराई उघाटाहटत गनष ऩनन स्िच्छन्दतािाद असभथष यह्यो । जीिनका नमाॉ वििेर्तािरू, जसरे फजुुषआ सभाजको नाड्डो 
अभानिीम प्रकृनतराई आधाय हदएका िुन ् नतनको अन्िेर्ण िुनु य नतनराई फोध गयाइन ुआिश्मक नथमो । स्िच्छन्दतािादीिरूका दृवद्शभा 
फुजुषआ विकासको प्रहक्रमा अतकष फुवद्धऩयक नथमो, फुझ्न असम्बि नबए ऩनन अत्मन्त कहठन नथमो । अनुदाय स्िच्छन्दतािादीिरूरे हक अल्फे्रड 
डे नबग्नीको झईआ जीिन य नमाॉ सभाजको अस्िीकायको सिनिीरताको न्स्थनत अऩनाए हक त अनभषन, सौथी आहदरे झईआ साभन्ती 
प्रनतहक्रमािादको खुरा सभथषन गये । राभाटाषइनजस्ता स्िच्छन्दतािादीिरूरे फजुुषआ उदायतािादको भ्रभराई विद्वास गये, मद्यवऩ नतनरे फुजुषआ 
प्रगनतका फढी नै नकायात्भक ऩक्षको वियोध गये, उनीिरूको भत के नथमो बने नमाॉ सभाजव्मिस्थाभा गौण ननन्द्ळत सधुायको आिश्मकता छ 
। िेनरयख िाइने, फे्रनरराथ, भोयेउ, फावफषए, रेनाउ, चाहटषस्ट आन्दोरनका श्रभजीिी कवििरू जस्ता सन ्१८४८ को क्रान्न्तफाट आएका, कभफेसी 
सिषिायािगॉम य रोकतान्न्िक क्रान्न्तकायी आन्दोरननसत जोहडएका क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादीिरूरे भाि फुजुषआ सभाजको ऩूणष, अखन्ण्डत 
नचि नहदए ताऩनन ऩूॉजीिादी प्रगनतका अन्तविषयोधिरूराई अनबव्मक्त गये । आरोचनात्भक मथाथषिादीिरू भाि सभर रूऩभा साभान्जक 
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विकासका अन्तविषयोधिरूराई देख्न, फोध गनष य फुजुषआ चेतना य साभान्जक व्मिस्थाका भखु्म विनिद्श रक्षणिरू प्रस्ततु गनष सक्षभ बए  
(सुखोब्१९७३:१०२–१०३) सभाजिादी मथाथषिादको उदम िुनुबन्दा अनघको कुयो नथमो मो ।  

स्िच्छन्दतािादीिरू य आरोचनात्भक मथाथषिादीिरूका फीचको नबन्नताराई फ्रान्सेरी रेन्खका जजष स्मान्डरे अनत प्रद्शनसत ऩरयबावर्त गयेक  
छन ्। उनरे रेखेक  छन ्: ―कहिरेदेन्ख उऩन्मास जीिन जस्तो छ त्मसको साधायण नचि, कू्रय य ननदू्षय मथाथषको नचि फन्न ऩुग्मो ?...भ 
याम्रयी न ैजान्दछु मस्तो नचि िास्तविक रूऩभै सम्बि छ य भ ह्युम्मान कभेडी िाभीराई हदने फाल्जाकको प्रनतबाराई निय झकुाएय अनबिादन 
गदषछु । तय उनी य भ दइु ऩूणषतमा पयक दृवद्शकोणफाट विर्मराई िेदषछईऊ । भैरे फाल्जाकराई के बनईऄ बने ―नतभी भाननसराई जस्तो देख्तछौ 
त्मस्तै नचिण गने आकाङ्क्षा याख्तछौ य त्मसो गनष सक्षभ ऩनन छौ, तय भ बने व्मवक्तराई जस्तो िुनुऩछष बन्ने भराई राग्दछ, त्मसअनुरूऩ 
य भेयो दृवद्शकोणभा ऊ जस्तो िुनुऩने िो त्मस्त ै नचिण गदषछु..‖ (ख्रानचेन्को्१९७७:६४–६५) । फाल्जाकरे चाहिॉ जीिनभा अिरोकन गरयन 
आिश्मक साभान्जक सङ्घटनाको साभूहिक प्रबािको उऩेक्षा गयेकोभा स्िच्छन्दतािादीिरूको आरोचना गयेका छन ्(सखुोब्१९७३:८४) ।  

१२. देिकोटाराई देिकोटा फनाउने ऩरयन्स्थनत  

देिकोटारे कविता यचना गनष रागेको मुग ऩरयितषनका प्रहक्रमाफाट अनघ फढ्दै गयेको य नेऩारी जनताको आन्तरयक वियोधरे विस्पोटनको रूऩ 
नरन रागेको मुग नथमो । ननयङ्कुि साभन्ती िोर्ण ऩयाकाद्षाभा ऩगेुको जिाननमाॉ िासनको मुग नथमो त्मो । आनथषक–साभान्जक, याजनीनतक, 
साॊस्कृनतक सफै के्षिभा घोय दभनको अिनध नथमो त्मो । अनबव्मवक्तस्ितन्िताको अबािका कायण जनतािरू आफ्ना बािनािरूराई न व्मक्त 
गनष ऩाउॉ थे न त त्मसराई सङ्गहठत रूऩ नै हदन सक्तथे । नछभेक  देि बायतभा निक्षा आजषन गनष गएका मुिािरू स्ियाजका रानग रहडयिेका 
बायतीमिरूको सम्ऩकष  य प्रबािफाट नेऩारभा ऩनन प्रजातन्ि ल्माउने चेतना नरएय नबविएरान ्हक बन्ने िासफाट आतन्ङ्कत याणािासकिरूरे 
जनस्तयभा निक्षा साहै्र कभ भाि ऩुगोस ्बन्ने आिमरे िैन्क्षक प्रिासन योरिारा याणाकै भातितभा याखेय िैन्क्षक सॊस्था खोल्ने य त्मसभा 
ननगयानी य ननमन्िण याखे्न नीनत अिरम्फन गयेका नथए । तय ऩनन िासकिगषको अत्माचाय य ननयङ्कुिताका विरुद्ध साभान्जक एिॊ धानभषक 
प्रकृनतका स्ित्स्पूतष सङ्घर्ष रक्ष्भीप्रसाद देिकोटाको जन्भ (१९६६) िुनुबन्दा अनघदेन्ख न ैप्रायम्ब बैसकेका नथए । निक्षा, फन्द–व्माऩाय, एिॊ 
अन्म काभ य व्मिसामका रानग बायतका विनबन्न िियभा जाने–आउने क्रभभा सचेत बएका नेऩारी नागरयकिरू य दइु दइुिटा विद्वमुद्धभा 
बाग नरएय पकेका ―गोयखारी‖ सैननकिरूको भाध्मभफाट फढेको याजनीनतक चेतनारे जनताभा नबिनबिै गुन्म्सयिेको याणावियोधी बािनारे 
बूनभगत रूऩभ ैबए ऩनन सङ्गहठत िुने प्रमास देिकोटा मुिा अिस्थाभा ऩुग्दादेन्ख गनष थारेको नथमो । बायतीम स्ियाज आन्दोरन य अॊित् 
फोल्सेनबक क्रान्न्तफाट प्रबावित व्मवक्तिरू य बीभ िभसेयफाट अऩभाननत केिी याणािरूद्राया हिॊसात्भक आन्दोरनरे याणािासनराई ऩल्टाई 
िैधाननक िासन खडा गने उदे्दश्मरे गहठत ―प्रचण्ड गोयखा‖ (१९८७), देिको याजनीनतक, आनथषक य साभान्जक के्षिभा सुधायका रानग गहठत 
―नेऩार नागरयक सुधाय सनभनत‖ (१९९०), याणािासनराई सभूर नद्श गयी गणतन्ि स्थाऩना गने उदे्दश्मका साथ गठन बएको ―यक्तऩात कनभटी‖ 
(१९९३) य याणािासन अन्त गयी सॊिैधाननक याजतन्िको स्थाऩना य प्रजातन्ि फिारी गने उदे्दश्म नरएय गठन बएको ―नेऩार प्रजा ऩरयर्द्‖ 
(१९९३) य नतनका गनतविनधिरू मसैका प्रभाण(् नथए । ―नेऩार प्रजा ऩरयर्द्‖का याजनीनतक हक्रमाकराऩ य त्मसका विरुद्ध याणािरूद्राया 
सञ्चानरत ―सहिद ऩिष‖ मसको चयभ रूऩ नथमो । नेऩारी जनतारे चािेको स्ितन्िता, सभानता, साभान्जक न्माम य स्िानबभानको रडाइ प्रजा 
ऩरयर्द्को दभनरे योहकने कुया नथएन य योहकएन । नेऩार प्रजा ऩरयर्द्कै उदे्दश्मराई ननयन्तयता हदने अनबप्रामरे ―नेऩार प्रजातन्ि सॊघ‖ 
(१९९८), ―नेऩारी यावद्सम काॊरेस‖(२००३) ―नेऩार ऩॊचामत‖ (२००५) य ―नेऩारी काॊरेस‖ (२००६) जस्ता याजनीनतक सङ्गठनिरू एकऩनछ अको  
हक्रमािीर िुन थारे । मिी ऩदृ्षबूनभभा नेऩारभा सङ्गहठत भजदयु आन्दोरन (२००४) विकनसत िुॉदै गमो य प्रजा ऩरयर्द्को उदे्दश्मबन्दा नबन्न 
यक्तऩात कनभटीरे उठान गयेको सभाजिादी गणतन्ि य साम्मिादी नचन्तनअनुरूऩको सभाजव्मिस्था स्थाऩना गने धायणाराई ननयन्तयता हदन 
―नेऩार कम्मुननस्ट ऩाटॊ‖ (२००६)को गठन बमो । मी सफैको साझा प्रमासस्िरूऩ िगॉम िोर्ण–उत्ऩीडनको उन्भुवक्त, आनथषक–साभान्जक, 
याजनीनतक स्ितन्िता तथा सभानताको प्रानद्ऱ य गाॉस, िास, कऩासको सुननन्द्ळतताको रानग नेऩारी जनतािरू २००७ सारको क्रान्न्तभा 
सिबागी फने । तय त्मो असपर बमो य त्मसफाट नेऩारी जनताको चािना ऩनन ऩूनतष िुन सकेन ।  

कवि रक्ष्भीप्रसाद आपू फाॉचेको मुगका िास्तविक उत्ऩाद िुन ् । उनराई नेऩारको मिी ऐनतिानसक विकासक्रभसॊग जोडेय भाि सिी रूऩरे 
भूल्माॊकन गनष सहकन्छ । हकनबने साहित्मकाय, भूरत् कवि देिकोटाको नचन्तनको एउटा ऩाटो ननयन्तय इनतिास एिॊ नेऩारी जनताको 
सङ्घर्ष य चेतनाको मिी विकासक्रभद्राया अनबपे्ररयत छ य ननयन्तय उत्कर्षनतय विकनसत िुॉदै गएको छ । तय देिकोटाको अको  ऩाटो बने सधईआ 
न्स्थय, भािात्भक रूऩफाट ऩरयिनतषत बइयिेय ऩनन एउटा सीभानबि कैद छ । त्मो सीभाराई बत्काउने प्रमत्न गदाषगदै ऩनन देिकोटा ऩूणषतमा 
सपर िुन सकेका छैनन ्। देिकोटा भूरत् आफ्नो मुग य मथाथषप्रनत अत्मन्त इभानदाय य मिी क्रभभा आफ्नो नचन्तनराई ऩनन ऩरयष्कृत य 
ऩरयभान्जषत गदै अनघ फढेका साहित्मकाय िुन ् । कविका रूऩभा सािषजननक प्रकािनभा आएकै िर्ष (१९९१) देन्ख उनरे नेऩारका गयीफ य 
विऩन्न जनताप्रनत सिनुबूनत, धनी, सम्ऩन्न य विरासी जीिनप्रनत असन्तुवद्श य वियोध, श्रभप्रनत सम्भान तथा दृढ आस्था ―विरासको रारस 
दास छैन भ, भीठो छ भेयो यनसरो ऩरयश्रभ‖ बनेय प्रकट गनष थारेका छन ्। आफ्नो मस भरू बािनाप्रनत उनी आजीिन प्रनतफद्ध एिॊ दृढ यिे 
। नेऩारी गयीफ जनताको बराइकै ननन्म्त उनी याणािासनको वियोधी फने, ऩूॉजीिादी रोकतन्ि य भानितािादराई सभथषन गदै मसको सहक्रम 
कामषकताष फने य ज्ञान य अनबुिको विस्ताय िुॉदै गएऩनछ त्मसफाट नेऩारी जनताको बराइ निुने यिेछ बन्ने ननचोडभा ऩुगेय अनन भाक्र्सिाद 
य सभाजिादी भानितािादभानथ आस्था व्मक्त गनष ऩुगे, मसफाट भाि नेऩारका अनधकाॊि विऩन्न जनताको बराइ िुन्छ बन्ने अठोट उनरे 
नरए । गयीििगषप्रनतको सिानुबूनत य सम्ऩन्निगषप्रनतको वियोधी बािनाफाट विकनसत बएय भाक्र्सिादी नसद्धान्तसम्भ बािनाप्रिण साहित्मकाय 
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देिकोटाको अन्तविषकास बएको छ । मस प्रहक्रमाराई फुझ्ने प्रमास नगदाष न ै विकासभान कवि देिकोटाको भूल्माॊकनभा अन्मथा िुने गयेको 
ऩाइन्छ । भिाकवि रक्ष्भीप्रसाद देिकोटाका सभर कविताकाव्मको विकासक्रभराई भूल्माॊकन गयेय िेदाष उनका यचना य कारराई ननम्न तीन 
चयणभा विबान्जत गयेय िेनुष सफबन्दा उऩमुक्त देन्खन्छ : ऩहिरो–ननन्ष्क्रम स्िच्छन्दतािादी चयण, दोस्रो य तेस्रो क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादी 
चयण  । वि.सॊ. १९९१ देन्ख २००३ सम्भको कारखण्ड देिकोटाको ननन्ष्क्रम स्िच्छन्दतािादी चयण िो बने २००४ देन्ख २००७ सम्भको 
कारखण्ड ऩूॉजीिादी भानितािादभा आधारयत क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादी चयण य २००८ देन्ख २०१५ सारसम्भको कारखण्ड सभाजिादी 
भानितािादफाट प्रबावित क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादी चयण िो । तय ननन्ष्क्रम स्िच्छन्दतािादी धाया उनका ऩनछल्रा दइु चयणभा ऩनन 
ननयन्तय प्रिाहित यिेको छ बन्ने तथ्मराई ऩनन िाभीरे कदावऩ विस्भयण गनष सकै्तनईऊ  (चाऩागाईं :२०६४:४७) ।  

क) ननन्ष्क्रम स्िच्छन्दतािादी चयण  

देिकोटा नेऩारी साहित्मभा स्िच्छन्दतािादका सूिधाय य प्रणेता िुन ्। सिषप्रथभ उनी य नसवद्धचयण श्रदे्षरे न ैमस धायाराई स्थावऩत गयेका िुन ्
। सॊसायबरय नै िास्त्रीमतािाद िा अनबजात्मिादद्राया प्रचारयत ननयङ्कुितािादको जडसूि िा िठिाहदताफाट भुवक्त ऩाउने प्रमत्नस्िरूऩ 
स्िच्छन्दतािादरे जन्भ नरने गयेको छ । अनबजात्मिादरे सायबूत रूऩभा नागरयक नसद्धान्त य व्मवक्तको स्िाथषबन्दा भानथल्रो तिभा 
याजतन्िराई याखे्न काभ गदषछ य त्मसप्रनतको कतषव्मऩयामणताराई ननयऩेक्षीकयण गने काभ गदषछ । मिी नचन्तनको वियोधभा 
स्िच्छन्दतािादरे आकृनत नरएको िो । विद्वइनतिासभा फ्रान्सेरी क्रान्न्तको ऩूिषिेराभा ननयङ्कुितािादी नैनतकता एिॊ साभन्ती सिाको य 
साभन्ती सभाजव्मिस्थाको याजनीनतक य नैनतक उऩकयण श्रणेीफद्ध साभन्ती कतषव्मको धायणाका विरुद्ध स्ितन्ि भान्छेको रूऩभा फ्रान्सेरी 
दािषननक, सभाजिास्त्री य सौन्दमषिास्त्री ज्मा‖ ज्माक रूसो (१७१२–७८) रे अनघ सायेका नथए । साभन्ती िगषसम्फन्धिरू य ननयङ्कुितािादका 
तीक्ष्ण आरोचक, फुजुषिा जनिाद एिॊ नागरयक स्ितन्िता य सफरैाई विना बेदबाि सभानता प्राद्ऱ िुनुऩछष बनी आभरू ऩरयितषनका सभथषक 
नमनै रूसोका कृविभ य अप्राकृनतक फन्धनफाट भकु्त िुन ―प्रकृनतनतय पकष ‖ बन्ने नायाराई स्िच्छन्दतािादको ननन्ष्क्रम धायारे अनुसयण गयेको 
ऩाइन्छ । ननन्ष्क्रम स्िच्छन्दतािादी धायाको भूर वििेर्ता न ैतकष फवुद्धिादराई सिोऩरय भित्ि हदने अनबजात्मिादको वियोधभा कल्ऩनािीरता, 
अनुबूनत, सॊिेग–आिेग य सजृनात्भक िर्ाषनतयेकराई सिोऩरय भित्ि हदनु य प्रकृनतको यिस्मभम ऩजूा गनुष, पे्रभ, करात्भक सजृन य धानभषक 
अनुबूनतराई अऩरयनभतको उऩरन्ब्धको साधन भान्न ु िो । प्रकृनतका विनबन्न ऩिरुिरूराई  उघाटाहटत गने य आफ्नो ध्मान ऩूणषतमा तकष –
फुवद्धिीनता िा बािनात्भक ऩक्षको नचिण गन ेकामषराई ननन्ष्क्रम स्िच्छन्दतािदरे केन्द्रीम भित्ि प्रदान गदषछ । मसनबिको रूहढिादी प्रिवृि 
भध्ममुगको आदिॉकयण, अतकष फुवद्धिाद य यिस्मिादको ऩूजा, भानिजीिनभा बाग्मिादी धायणािरूको भूतॉकयण य बाग्मका साभु भाननस य 
उसको तकष फुवद्ध एिॊ वििेकको ननयीिताजस्ता प्रिवृिभा अनबव्मक्त िुन्छ । उदाियणका ननन्म्त मस्ता प्रिवृििरू सौथी य जोन विल्सनजस्ता 
अङ्रेज िा अनभषन, िेनषय य भुल्नयजस्ता जभषन जस्ता साभान्म स्िच्छन्दतािादीभा ऩाइन्छ । त्मनत भाि िोइन मस्तो प्रिवृि नोबानरस, 
हटएक, कररयज िा िडषस्िथषजस्ताका केिी यचनाभा ऩनन ऩाउन सहकन्छ । (ख्रानचेन्को्१९७७:३१८) मस अनतरयक्त रोकऩयम्ऩयाप्रनत अनुयाग, 
राभीण एिॊ फाल्मजीिनप्रनत भोि, श्रभप्रनत श्रद्धा, गयीि य विऩन्न जनताप्रनत सिानुबूनत स्िच्छन्दतािादभा प्रकट िुने केिी ऩक्षिरू िुन ् । 
विद्वसाहित्म वििेर्त् अङ्रेजी साहित्मफाट रिण गयेको प्रबाि य नेऩारको आफ्न ैसन्दबषभा रेखनाथ ऩौर्मार, फारकृष्ण सभ य सोभनाथ 
नसग्द्यार आहद साहित्मकायिरूरे प्रफद्र्धन गरययिेको नेऩारी अनबजात्मिादको प्रनतहक्रमास्िरूऩ देिकोटाका प्रथभ चयणका यचनािरू सजृना 
बएका िुन ्। देिकोटाका प्रथभ चयण (१९९१–२००३) का कवितािरूभा उल्रेन्खत वििेर्तािरूरे न ैभतूषरूऩ नरएका छन ्। 

मस अिनधभा यचना गरयएका ―भुनाभदन‖ (१९९२), ―याजकुभाय प्रबाकय‖ (१९९६), ―रूनी‖ (२००१),――कुन्ञ्जनी‖ (२००२), ―िाकुन्तर‖ (२००२), 
―सुरोचना‖ (२००२), ―हे्मन्द‖ु (२००३) जस्ता प्रफन्धकाव्मिरू पे्रभभा नै आधारयत छन ्। मी सफैरे त्मसको भाध्मभफाट प्रकृनतनचिणराई वििेर् 
स्थान हदएका छन ्। प्राम् सफभैा ननमनतका साभु भानि हक्रमाकराऩ तुच्छ िुन ऩुगेको छ य कविको कल्ऩनािीरता य बािुकतारे मथाथष 
ऩक्षराई प्रबावित गयेको छ । मीभध्मे अनधकाॊिभा रोकगाथा, रोकरम य राम्म जीिनप्रनत अनुयाग ऩनन ऩाइन्छ । ―िाकुन्तर‖ भिाकाव्म 
(२००२), ―दषु्मन्त िकुन्तरा बेट‖ (२००२), ―सीताियण‖ २००३), ―यािणजटाम ुमुद्ध‖ (२००३), ―भिायाणा प्रताऩ‖ (२००३), ―ऩथृ्िीयाज चौिान‖ 
(२००३), य ―बक्त प्रह्लाद‖ (२००३) जस्ता यचनािरूरे भध्ममुगीन अतीतराई आदिॉकयण गने य विगतनतय पकष ने कामष गयेका छन ् बने 
―ऩून्णषभाको जरनध‖ (१९९१), ―ियच्चन्द्र‖ (१९९२), ―गाइन ्नतनरे घ‖नसमा गीत‖ (१९९२), ―फुरफुरको गाना‖ (१९९३), ―झयना‖ (१९९५), ―सन्ध्मा‖ 
(१९९६), ―चारू (१९९७), ―फादर (१९९७) य ―सुन्दयी जर (१९९८) जस्ता पुटकय कविता य भिाकाव्म फनकुसुभ (२००३), ननतान्त 
प्रकृनतकेन्न्द्रत यचना िुन ् । िेदान्त दिषन य यिस्मिादी नचन्तन उनका कृनतिरू ―याजकुभाय प्रबाकय‖ (१९९६), ―मािा‖ (१९९६), ―नबखायी‖ 
(१९९७), ―मािी‖ (१९९८), ―ऩयभेद्वय‖ (१९९९) ―िीयता‖ (१९९९) रगामत ―भुनाभदन‖ य ―रूनी‖ जस्ता थुप्रै यचनाभा ऩाइन्छ य मी सफ ैयचनारे 
देिकोटाको ईद्वयप्रनतको आस्था य विद्वासराई व्मक्त गदषछन ् । दीनदखुी य विऩन्न जनताप्रनतको देिकोटाभा यिेको सिानुबूनतराई ―गयीफ‖ 
(१९९१), ―हकसान‖ (१९९२), ―नबखायी‖ (१९९७), ―मािी‖ (१९९८) य ―रूनी‖ (२००१) जस्ता कविता य काव्मरे उघाटाहटत गदषछन ्बने विरासी 
जीिनप्रनत घणृा य साभान्जक विर्भताप्रनतको असन्तुवद्श सभेत नतनभा केिी अॊिभा प्रकट बएको ऩाइन्छ । स्िच्छन्दतािादीिरूका दृवद्शभा 
भाननसको िास्तविक सायतत्ि साधायण जीिन य भाननसको आन्त्भक आकाङ्क्षािरूभा फाधा ऩुर् माउने सफै कुयाफाट टाढा यिनभुा बेहटन्छ । 
देिकोटाका मस अिनधभा रेन्खएका केिी यचनारे रेखकको बािनाराई प्रिाहित गनष स्िच्छन्द तरयकारे मथाथषका केिी न्झल्काराई भनोगत 
रूऩफाट प्रस्तुत त गदषछन ्नि ती मथाथषको िास्तविक धयातरफाट नै टाढा यिेका छन ्। 
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देिकोटाको मस अिनधको सिषश्रदे्ष, उनका सफै कृनतिरूभा सभेत श्रदे्ष भान्न सहकने खण्डकाव्म ―भनुाभदन‖ नेऩारी जनताभा अनत रोकवप्रम 
िुनुको एउटा प्रभखु कायण याणािासनको आनथषक िोर्णफाट विऩन्नतय फन्दै गएका ननम्निगषका नेऩारीिरूरे आफ्नो ऩरयिायराई चटक्क छाडेय 
अथोऩाजषनका ननन्म्त भुगरान ऩस्नुऩने फाध्मता य त्मसको ऩरयणाभफाट उत्ऩन्न िुने कारुन्णक अिस्थाराई प्रनतवफम्फन गनुष िो । तथावऩ 
―भुनाभदन‖ मथाथषिादी चेतनाराई विकनसत गनष िोइन धनबन्दा भाननसक सुख, िान्न्त य सन्तोर् न ैठूरो िो, धनको रारसारे सयर य सुखी 
ऩरयिाय विनद्श िुन्छ बन्ने आदिषिादी जीिनदृवद्शराई प्रनतऩादन गदै, आन्त्भक पे्रभ, आत्भाको अभयता, स्िगष–ईद्वय जस्ता दैिी िवक्तभानथ 
विद्वास जगाउन य प्रकृनतनतय पकष ने सॊदेि हदनका रानग रेन्खएको िो । आनथषक विऩन्नताफाट फच्न य अथोऩाजषनका ननन्म्त घयफाय छाडेय 
नेऩारी मुिािरू विदेिभा बाडाका नसऩािी फनेय रड्दै उतै जीिन िनरदान गनुषऩन े करुणाजनक प्रसड्डराई कवि देिकोटारे ―कुन्ञ्जनी‖ 
खण्डकाव्मभा ऩनन प्रस्तुत गयेका छन ्। मुिामुितीका फीचको आन्तरयक पे्रभराई धनी य गयीफका आधायभा वफथोरेको खण्डभा त्मसरे नयाम्रो 
ऩरयणाभ ल्माउॉछ य ऩछुतोभा ऩनुषऩछष बन्ने आिमका साथ रेन्खएको य आन्त्भक पे्रभ य आत्भाको अभयताराई ऩुवद्श गन े ―कुन्ञ्जनी‖रे 
अप्रत्मक्षतमा अन्तयाषवद्सम औऩननिेनिक मुद्धराई सभथषन गन ेिासकिरूप्रनत सभेत व्मङ्ग्म गयेको छ । प्रनतस्ऩधाषस्िरूऩ दि हदनभा रेन्खएको 
―सुरोचना‖ भिाकाव्मरे पे्रभवििाि एिॊ विधिावििािको सभथषन य नायीउत्ऩीडनको वियोध गदै सुधायिादी बािनाराई अनबव्मवक्त हदएको छ 
ताऩनन भूरत् धनी य गयीफिगषका फीचको द्रन्द्र य ऩुयाना य नमाॉ ऩुस्ता एिॊ नचन्तनका फीचको सङ्घर्षरे सफैराई विनािनतय रैजान्छ बन्ने 
आदिषिादी धायणा य ईद्वयिादी–आन्स्तकतािादी जीिनदिषनराई नै मसरे ऩनन भखुरयत गयेको छ । प्राध्माऩक म आरोचनाको के्षिफाट य 
प्राचीन हिन्दसूॊस्कृनतका सभथषकिरूद्राया देिकोटाको सिोऩरय यचनाका रूऩभा फिुप्रचारयत, देिकोटाको भिाकवित्ि न ैमसैभा हटकेको छ बनी 
ऩुवद्श गनष खोन्जएको ―िाकुन्तर‖ भिाकाव्म देिकोटाको आॉसकूवित्ि, वियाट् कल्ऩनािीरता, प्रकृनतको व्माऩक य वििार प्रस्तुतीकयण, तीव्र य 
तीक्ष्ण कवित्ि–क्षभता य नेऩारी भिाकाव्मको अबािऩूनतषका दृवद्शरे अथषऩूणष यिे ताऩनन साभान्जक उऩादेमता य साभान्जक भूल्मका दृवद्शरे बने 
अत्मन्त न्मून भित्िको यचना नसद्ध िुन्छ । ितषभानको दीन–िीन अिस्थाफाट भुवक्तका ननन्म्त ऩुयानो, अतीतनतय पकष ने देिकोटाको मो प्रमत्न 
िास्तिभा ितषभानराई ऩनछन्ल्तय धकेल्ने अनुदाय प्रिवृिको ज्िरन्त नभूना िो । ―प्रनभथस‖फािेकका अतीतनतय पकष ने उनका सफ ैकृनतिरूरे 
प्राम् मिी ननन्ष्क्रम स्िच्छन्दतािादको धायाराई ऩुवद्श गदषछन ्। 

ख) ऩुॉजीिादी भानितािादभा आधारयत क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादी चयण 

विद्व साहित्मभा स्िच्छन्दतािादी कृनतिरूभा प्राम् ननयऩेक्ष रूऩभा जोड हदइने गरयएको साभन्तिादका फन्धनिरूफाट व्मवक्तको उन्भुवक्त य 
व्मवक्तको स्ितन्िता य स्िाधीनताराई सङ्कुनचत फनाउने सफै कुयाको वियोध गने प्रिवृि कवि रक्ष्भीप्रसाद देिकोटाभा बने उनको रेखनको 
ऩहिरो चयणको अन्न्तभ िर्ष अथाषत ् कविताको सािषजननक प्रकािनको तेह्रईऊ िर्ष (२००३) भा गएय भाि ―फूढो फाजे‖, ―फाघरे फच्चा हकन 
खान्छ ?‖ य ―साॉढे‖ जस्ता कवितािरूभा व्मक्त बएको देन्खन्छ । देिकोटाका मस अिनधका कविता–कृनतिरूरे आनथषक–साभान्जक विर्भताप्रनत 
एकदभै अप्रत्मक्ष असन्तुवद्श, विऩन्निगषप्रनत सिानुबूनत, विरासी जीिनप्रनत क्षोब य साभन्तिादको धानभषक कट्टयताको वियोधभा गयीफ, 
दु् खीिरू नै ईद्वय िुन,्  नतनको सेिा गनुष ईद्वयको सेिा िो य भाननस जातरे िोइन हदररे ठूरो िुन्छ बन्ने नचन्तनराई व्मक्त गयेका छन ्
ताऩनन नतनरे प्रत्मक्षतमा याणािासनको वियोधभा आिाज भुखरयत गयेका नथएनन ् । याणािासनको ननयड्ढुि िोर्ण–उत्ऩीडनफाट भुवक्तको 
चािना य सहिदिरूको भाध्मभफाट सािषजननक रूऩरे न ै प्रकट बएको आभ नेऩारी जनताको साभान्जक जीिनभा आभूर ऩरयितषनको 
आिश्मकता–फोधको अनबव्मवक्त नेऩारी साहित्मभा क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादको कायक तत्ि फन्न ऩुगेको छ । १९९७ को घटनारे उनको 
याजनीनतक चेतनाको द्रायराई घच्घच्माउने काभ गये ताऩनन देिकोटाको कविताभा त्मसको प्रनतवफम्फन बने २००३ भा, खासगयी २००४ देन्ख 
भाि िुन थारेको ऩाइन्छ । १९९१ देन्ख नेऩारी स्िच्छन्दतािादी धायाको िीजायोऩण गन ेकामषभा देिकोटा सॊगसॊगै हक्रमािीर यिेका कवि 
नसवद्धचयण श्रदे्षरे १९९७ देन्ख न ैक्रान्न्तका ऩक्षभा कविताको यचना गनष थानरसकेका नथए । मस फाऩत ्उनरे कायागाय रगामतका विनबन्न 
सजामिरूको बागी सभेत फन्नुऩर् मो । १९९२ देन्ख स्िच्छन्दतािादी कविता यचना गदै आएका अकाष कवि गोऩारप्रसाद रयभाररे २००२ देन्ख 
क्रान्न्तका कवितािरू रेख्न थानरसकेका नथए । १९९२ देन्ख नै ननन्ष्क्रम स्िच्छन्दतािादी कविता रेख्तै आएका अकाष कवि मुद्धप्रसाद नभश्र 
याणािासनको वियोध गयेको अनबमोगभा २००४ भा कायागायभा कोनचए । मसयी १९९७ को ननभषभ एिॊ अभानुवर्क सहिदऩिषको प्रबाि, ऩरयिेि 
य याजनीनतक जागयणकै ऩरयणाभस्िरूऩ िासकिरूको स्तुनतगान गनष सभेत ऩनछ नऩयेका कवि देिकोटा २००२ नतय ―एक डल्रो आरु‖देन्ख 
साभान्जक के्षिभा प्रिेि गदे क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादी यचनािरू ननभाषण गनष थाल्दछन ् । मिीँफाट उनका कविताको दोस्रो चयण य 
क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादको ऩहिरो चयण (२००४–२००७) सुरू िुन्छ । मुगका आिश्मकताप्रनत सॊिेदनिीर बएय ऩनन त्मसराई अनबव्मक्त 
गनष उनी अर ऩन्ङ्क्तभा बने आउन सकेका छैनन ् । मसभा उनी अरूकै फाटो भाि अनुसयण गरययिेका देन्खन्छन ् । आफ्ना कनतऩम 
सभकारीन कवििरूरे देखाएको क्रान्न्तप्रनतको अनुयागरे उनराई मस हदिानतय अनबभखु िुन पे्रयणा हदएको भाि छैन फाध्म सभेत ऩायेको छ ।   

कवि देिकोटारे २००४ सार श्रािणदेन्ख २००६ सारको आन्द्वनसम्भ कयीफ सिा दइु िर्ष फनायसभा फसेय नेऩारी यावद्सम काङ्रेसको भुखऩि 
―मुगिाणी‖को सम्ऩादन गने काभ गये । त्मस क्रभभा उनरे उन्भकु्त रूऩभा याणा िासकवियोधी क्रान्न्तकायी यचनािरू सजृना गयेका छन ्। 
उनका तात्कानरक क्रान्न्तकायी तथा जनिादी रेख–ननफन्ध तथा कथा य कवितािरूरे देिका िोर्क–साभन्तिरूको अभानिीमताराई बन्डापोय 
गनुषका साथ ै याणािासनका विरुद्ध य प्रजातन्ि प्रानद्ऱका रानग क्रान्न्त य सङ्घर्ष गने जनभानस तमाय ऩान े कामषभा भित्िऩूणष यचनात्भक 
बूनभका खेरेका छन ् । िैधाननक याजतन्िको याजनीनतक नचन्तन याखे्न सङ्गठनद्राया सञ्चानरत ऩविकाको सम्ऩादक बएय ऩनन त्मनतखेय 
रक्ष्भीप्रसाद देिकोटारे उक्त याजनीनतक सॊस्थाको नचन्तनको सीभाराई अनतक्रभण गयेका छन ् य गणतन्िको ऩक्षभा सभेत आफ्नो आिाज 
फुरन्द ऩायेका छन ् । प्राथनभक चयणभा आपईआ रे प्रदिषन गयेको ईद्वयबवक्त य धभषबीरुताराई अनतक्रभण गयेय ―ढ्िाङ् गुरु‖ (२००५) जस्ता 
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कविताभा स्िगषको दाफी गने धभषगुरुिरूरे जनता ठगेय धुरुधुरु रुिाएको तथ्मभानथ प्रकाि ऩाने, धभषगुरुका ढईईगी गनतविनधराई ―झठूा िेदान्ती‖ 
य ―ढ्िाङ् गुरु‖ बनेय प्रिाय गने य अनीद्वयिादको ऩक्षऩोर्ण गन ेकाभ उनरे गयेका छन ्।  

―ऩिाडी ऩकुाय‖ (२००५) देिकोटाको मस अिनधको फिुचनचषत कविताकृनत िो । मसभा उनरे याणाकारीन नेऩारको साभान्जक जीिनको मथाथष 
नचि प्रस्तुत गदै आफ्नो िक य अनधकाय (भानिअनधकाय) प्राद्ऱ गने अठोट गनुषका साथै मसननन्म्त सङ्घर्ष य क्रान्न्त गनष जनताराई आह्वान 
ऩनन गयेका छन ्। नेऩारी जनताभानथको ठारूिरूको िोर्ण य उत्ऩीडनको नचिण उनरे मस कृनतभा एक िदसम्भ मथाथषिादी तरयकारे गयेका 
छन ् य याणािासकिरूरे क्रान्न्तकायीिरूराई कायागायभा कोचेका, क्रान्न्तकायी जनताभानथ गोरी चराएका य पा‖सी हदएकाआहद ननयड्ढुि 
हक्रमाकराऩको अनाियण सभेत गयेका छन ्। देिकोटारे मस अिनधभा यचना गयेका ―चेतना‖ (२००४), ―स्िदेनस भानिता‖ (२००४), ―स्िगषको 
याज्म‖ (२००४) ―झञ्झािीय‖ (२००४) ―झञ्झािणषन‖ (२००४–५) जस्ता कवितािरू विचायगत दृवद्शरे उल्रेखनीम छन ्। सभानताको बाि यिने 
साम्मिाद नै स्िगषको याज्म िो य सभाजभा स्िदेिभरूक साम्मिादको स्थाऩना िुनुऩदषछ बन्ने आिम ―स्िगषको याज्म‖ िीर्षकको कवितारे 
अॊगारेको छ । मस कवितारे उनराई भाक्र्सिाद य साम्मिादफाट प्रबावित यचनाकायका रूऩभा उभ्माएको देन्खन्छ ताऩनन उनी 
आध्मात्भिादको ऩरयनधफाट बने भुक्त बइसकेका छैनन ्। कविताभा देिकोटारे छुिाछूतको नचन्तन नरनेिरूराई सभताबािका वियोधी तत्िका 
रूऩभा याख्तै नतनराई ―जजषयान्ध‖ बनी आक्रभण भाि गयेका छैनन ् सभताबािभा बाॉजो िारेय भनऩयीतन्ि चराउने कनथत ब्राह्मण य 
याणािासकप्रनत तीव्र प्रिाय सभेत गयेका छन ्। ―चेतना‖ िीर्षकको कवितारे याणाकारीन नेऩारको दमनीम िस्तुगत न्स्थनतराई भानभषक रूऩफाट 
नचिण गयेको छ । ―स्िदेनस भानिता‖ देिबवक्त य याद्सपे्रभद्राया ओतप्रोत कविता िो । देिकोटाका दृवद्शभा देिबक्त िुनु नै भानिताको साय िो । 
देिबवक्तको बािना नबएका सभकारीन नेऩारीिरूराई झनुसरक यासॊग दाॉज्नुका साथै उनरे याद्सपे्रभ विनाका इन्न्द्रमिरूराई नयक भानेका छन ्
। मस कविताभा उनी सफै नेऩारीभा देिपे्रभको बािना नबएको देखेय नचन्ताकुर ऩनन छन ्। ―झञ्झािीय‖ य ―झञ्झािणषन‖ क्रान्न्तको चािना 
गयेय रेन्खएका कवितािरू िुन ्। मी कविताभा उदयऩोर्णको कु्षद्र स्िाथषफाट भानथ उठेय क्रान्न्तकभषभा सॊरग्न क्रान्न्तिीय िुन आह्वान गनुषका 
साथ ैसाभान्जक विकृनतिरू फढेऩनछ ती विकृनत िटाउन क्रान्न्त अननिामष िुन्छ य क्रान्न्त बएऩनछ सभाजभा सङ्गनत य न्स्थयताको न्स्थनत 
सजृना िुन्छ बन्ने आिम व्मक्त गरयएको छ । मस अिनधभा देिकोटाका कविता एिॊ कथाभा अनबव्मक्त अनीद्वयिाद, गणतन्िको ऩक्षऩोर्ण, 
क्रान्न्तको आह्वान य साम्मिादराई स्िगषको याज्मका रूऩभा िेन ेदृवद्शका कायणरे िुनुऩछष कनतऩम आरोचकिरूरे देिकोटाराई २००४ सारदेन्ख 
नै प्रगनतिादी बएको बनी ऩुवद्श गनष प्रमास गयेका छन ् । मस क्रभभा सभारोचक िासुदेि विऩाठी न ै अरणी देन्खन्छन ् । उनको बनाइ 
छ :२००३ सारको अन्त्मदेन्खको व्मङ्ग्म–विद्रोि य फनायस–प्रिासका ज्िारा–गीतऩनछ नेऩारी मुगान्तयका सन्दबषभा देिकोटा प्रगनतिादनतय 
उन्भुख िुनु स्िाबाविक प्रहक्रमा ठिछष । तैऩनन मस प्रसड्डभा के कुया उल्रेखनीम छ बने प्रगनतिाद देिकोटाका कविताभा भुखरयत िुन 
थाल्नुको तात्ऩमष योभान्न्टक देिकोटाको अन्त्म िोइन । देिकोटाको फिृत ् कवि–व्मवक्तत्िनबिैको एक खास प्रिवृिकै रूऩभा भाि मस 
प्रगनतिाहदताराई स्िीकानष सहकन्छ (जोिी :२०३१:४५–४६) । मस प्रसड्डभा उनरे अरू थऩ गदै बनेका छन ्: २००३ सारको अन्त्म (साॉढे 
कविता) देन्ख य फनायस–प्रिासकार तथा २००७ सारको क्रान्न्तऩनछको प्रगनतिादी प्रसड्डभा देिकोटारे प्राद्ऱ गयेका साभान्जक दैन्म, व्मङ्ग्म य 
विद्रोि–ज्िारा अझ ैउनभा भुखरयत यिेको कुया स्िीकानुषऩछष (जोिी :२०३१:३१–३२) । विऩाठीकै अनसुयण सभारोचक कुभायफिादयु जोिीरे ऩनन 
गयेका छन ्: ―मुगिाणी‖ कारभा (वि.सॊ. २००४ को श्रािणदेन्ख २००६को दसईआऩूिषसम्भ) आएय उनी मथाथषिादी, सुधायिादी एिॊ प्रगनतिादी फने य 
मसैको आसऩासभा िा अनरकऩनछ चाहिॉ उनी िेरी य िामयन झईआ बमड्ढय विद्रोिी तथा क्रान्न्तकायी रूऩभा ऩनन देखा ऩये, ―साॉढे‖, ―झञ्झािीय‖, 
―सघन नतभीस्राप्रनत‖, ―न्जत्न ुछ साथी, न्जताउन ुछ साथी‖, ―भध्मयातभा‖, ―उद्बोधन‖ आहद उनका एतत्कारीन स्पुटकवितािरू मस कुयाका केिी 
दृद्शान्त िुन ् । उक्त ―मुगिाणी‖कारीन यचना तथा ―ऩिाडी ऩुकाय‖ अझ खास गयेय ―कृवर्िारा‖ गीनतनाट्मफाट चाहिॉ उनको द्रन्द्रात्भक 
बौनतकिादी स्िरूऩ स्ऩद्शै नचननन्छ (जोिी :२०३१:१४७) । उनी अको  ठाउॉभा मस्त ै खारको धायणाराई दोिोर् माउॉ दै बन्दछन ् :उनका 
उियकारीन य खास गयी ―मुगिाणी‖ (वि.सॊ.२००४) य तदिुयकारीन काव्मकृनतिरूभा भुख्मतमा िाभी व्मङ्ग्म, विद्रोि, क्रान्न्त य सङ्घर्षको जनु 
तीव्र, तीक्ष्ण एिॊ प्रबाििारी स्िय सुन्छईऊ त्मो उनको प्रगनतिादी कवित्िको स्िय िो । साॉच्चै बन्ने िो बने नेऩारी साहित्मको प्रगनतिादी 
प्रिाि िा धायाका अरणी कवििरूभा गोऩार प्रसाद रयभार सॊगसॊगै कवि देिकोटाको नाभ ऩनन वििेर् उल्रेखनीम छ । जे बए ऩनन 
देिकोटाको भरूबूत कवित्ि चाहिॉ प्रगनतिादीबन्दा फढी योभान्न्टक िा स्िच्छन्दतािादी नै िो (जोिी :२०३१ :१५८) । अरू त अरू भाक्र्सिादका 
प्रख्मात ऩन्ण्डत य प्रगनतिादी सभारोचक गोविन्द बट्ट सभेत मिी भतराई सभथषन गनष ऩुग्दछन ्। उनी २००४ सारदेन्ख प्रकािनभा आउन 
थारेको ―मुगिाणी‖भा ―नेऩारी साहित्मको विद्रोि य प्रगनतिादी ऩक्षरे खरुा रूऩभा िाणी ऩाएको, त्मसभा प्रकानित देिकोटाका कनतऩम यचना 
―नेऩारी प्रगनतिादी साहित्मभा अतुरनीम भित्ि‖का यिेका य ―ऩिाडी ऩुकाय‖ नेऩारी क्रान्न्तकायी य प्रगनतिादी साहित्मको इनतिासभा जेठो 
बएको तकष  अनघ सायेय देिकोटाराई २००४ सारदेन्ख न ैप्रगनतिादी साहित्मकाय बएको ऩुवद्श गने प्रमत्न गदषछन ्(बान ु:२०२५:२४५–४७) । 
मिाॉननय िाभी यावद्सम काङ्रेस कुन प्रकृनतको सॊस्था नथमो, मुगिाणीको उदे्दश्म के नथमो, देिकोटारे आह्वान गयेको क्रान्न्तको चरयि के नथमो य 
ईद्वयको वियोध गनुष प्रगनतिादी िुनु िो हक िोइन ? य ―ऩिाडी ऩुकाय‖ कस्तो खारको कृनत िो ? बन्ने विर्मभा प्रद्श िुनु जरुयी िुन्छ । 
―मुगिाणी‖ नेऩारी यावद्सम काङ्रेसको भुखऩि नथमो । ―अन्खर बायतीम नेऩारी यावद्सम काङ्रेस‖ नाभक याजनीनतक सॊस्थाको जन्भ फनायसभा 
विक्रभ सॊित ्२००३ सार कानतषक १५ गतेका हदन बएको नथमो (ऩोखयेर य ढकार्२०६०:१६०) । अन्खर बायतीम नेऩारी यावद्सम काङ्रेस 
कसयी नेऩारी यावद्सम काङ्रेसभा ऩरयणत बमो मसको ऩनन एउटा योचक कथा छ । देिकोटाको ―स्िदेनस भानिता‖को भभषराई फोध गनष मो 
इनतिास जान्न ुजरुयी िुन्छ । अन्खर बायतीम यावद्सम काङ्रेसका नेता–कामषकताषिरूको बायतबवक्तराई अप्रत्मक्ष रूऩरे सङ्केत गयेय रेन्खएको 
कविता िो मो । २००३ सार भाघ १२ य १३ गते अथाषत ्२५ य २६ जनियी १९४७ इस्िीभा ―अन्खर बायतीम यावद्सम काङ्रेस‖को उदे्दश्म य 
कामषक्रभ ननधाषयण गनष करकिाको बिानीऩुयन्स्थत खारसा िाईस्कूरभा एउटा सबा फोराइएको नथमो । नेऩारका रानग याजनीनतक ऩाटॊ 
खोल्ने कुयाभा प्रिासभा फसेका कनतऩम नेऩारी य सी क्रासका याणािरू सिभत बए ऩनन फनायसभा खोनरएको याजनीनतक ऩाटॊको नाभ 
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अन्खर बायतीम नेऩारी यावद्सम काङ्रेस याखेको भन ऩयेको नथएन उनीिरूराई । साहित्मकाय एिॊ सभाजिास्त्री जनकरार िभाषको बनाइभा 
अङ्रेजप्रनत फपादाय बए ऩनन बायतीम नेताको नेततृ्ि स्िीकाय गनष सॊस्कायरे नै हदएन सी क्रासका याणािरूराई । मो याजनीनतक सॊस्था 
नेऩारका रानग गठन गरयएको िुॉदा अन्खर बायतीम नेऩारी यावद्सम काङ्रेस बन्ने नाभफाट अन्खर बायतीम िब्द न्झक्नुऩने तकष  याख्न 
रगाइमो नेऩारफाट गएका प्रनतनननधिरूराई । नेऩार बायतको एउटा प्रिासननक इकाइ भाि बएको तकष  सभेत बायतका सभाजिादी ऩाटॊका 
कामषकताष विदे्वद्वयप्रसाद कोइयारारे त्मस सबाभा याखे । मसको घोय वियोध बमो य अन्तत् याजनीनतक ऩाटॊको नाभकयण बमो ―नेऩारी 
यावद्सम काङ्रेस‖ । प्रजाऩरयर्द् य सी क्रासका याणाको उदे्दश्म नथमो– ए क्रासका याणाफाट सिा खोसेय िास्तविक याजा श्री ५ राई सिा 
िस्तान्तयण गने । त्मसै कायण ऩाटॊको उदे्दश्म ―नेऩारभा याणािासन सभाद्ऱ गयी श्री ५ को नेततृ्िभा िैधाननक प्रनतनननध सयकाय खडा गने य 
बायतको स्िाधीनता प्रानद्ऱभा फर ऩुर् माउन सिमोग गन‖े बन्ने यान्खमो (ऩोखयेर य ढकार्२०६०:१६०–१६१) । तय नेऩारी यावद्सम काङ्रेसभा 
नेततृ्िको न्खचातानी य झगडा ननकै चकेय गमो । एकानतय काङ्रेसभा विबाजनको येखा न्खनचन रागेको य अकाषनतय भोिनिभिेयको दभन 
फढ्न रागेको देखेऩनछ करकिाभा यिेका सुिणष िभिेय, भिािीयिभिेय, भिेन्द्रविक्रभ िाििरू नभरेय वि.सॊ. २००५ श्रािणभा नेऩार प्रजातन्ि 
काङ्रेसको स्थाऩना गये (नेऩार्२०६५:१६९–१७०) । नेऩार प्रजातन्ि काङ्रेसरे याणािासनराई हिॊसात्भक तरयकारे धयािामी फनाउनुऩछष बन्ने 
उदे्दश्म याखेको नथमो । मसका रानग उसरे बूतऩूिष सैननक सङ्घटन गयी त्मसैराई िस्त्रास्त्र ऩायेय याणािासन ऩल्टाउने मोजना फनाउॉ दै नथमो 
(नेऩार्२०६५:१७०) । मस ै फीच विदेिभा फसेय विबान्जत बएय याणािासन जस्तो सैननक िासनराई ऩल्टाउन ु कहठन छ बन्ने ठिर् माई 
विदे्वद्वयप्रसाद, भातकृाप्रसादसभेत बएय सुिणषिभिेयिरूसॊग सयसल्राि नभराई यावद्सम काङ्रेस य प्रजातन्ि काङ्रेसराई २००६ सारको 
अन्त्मभा नभराएय एउटै नेऩारी काङ्रेस ऩाटॊ गठन गरयमो । नेऩारी काङ्रेसको स्थाऩना बएऩनछ मसका अध्मक्ष भातकृाप्रसादको नेततृ्िभा 
फाहिय चाहिॉ अहिॊसात्भक आन्दोरन चराउने बन्ने घोर्णा गरयमो य नबिनबिै विदे्वद्वयप्रसाद कोइयाराको य सुिणषिभिेयको ननदेिनभा सिस्त्र 
सङ्घर्षको मोजना तमाय िुन थाल्मो । नेऩारी काङ्रेसको ननभाषण बएऩनछ २००७ सार बाद्र २६ य २७ भा िैयगननमाभा सम्भेरन गयी मसरे 
नेऩारनबि सिस्त्र आन्दोरन गन ेननणषम गर् मो । मस ैननणषमका आधायभा २००७ सारको असपर क्रान्न्तको थारनी बएको नथमो ।  

भिाकवि देिकोटा २००४ सार श्रािणदेन्ख २००६ सारको आन्द्वनसम्भ फनायस फसेका नथए । त्मस अिनधभा नेऩारी काङ्रेसको गठन 
बैसकेको नथएन य नेऩारी यावद्सम काङ्रेसको उदे्दश्म ―नेऩारभा याणािासन सभाद्ऱ गयी श्री ५को नेततृ्िभा िैधाननक प्रनतनननध सयकाय खडा गने 
य बायतको स्िाधीनता प्रानद्ऱभा फर ऩुर् माउन सिमोग गन‖े बन्ने भाि नथमो । प्रजाऩरयर्द्का कामषकताषिरूराई आह्वान गयेय प्रत्मक्ष रूऩरे 
अहिॊसात्भक जनक्रान्न्तभा सिबागी िुन बिानीऩुयभा एउटा प्रस्ताि ऩारयत गरयएको नथमो । देिकोटाको क्रान्न्तसम्फन्धी धायणा मसफाट 
अप्रबावित नथएन य उनी क्रान्न्तको प्रकृनत य चरयिका फायेभा एकदभै अस्ऩद्श नथए । नेऩारी यावद्सम काङ्रेसको भुखऩि ―मुगिाणी‖ आफ्नो 
याजनीनतक ऩाटॊको विचायधायाफाट भुक्त िुने कुयै नथएन । क्रान्न्तको कुयो गदाष क्रान्न्तको ऩक्षभा खानर कम्मुननस्टिरूरे भाि गदषछन ्बन्ने 
ठान्नु गरत िुन्छ । मसको ऩुवद्श नेऩारकै अनुबिरे ऩनन गदैन । सात सारको भाि िोइन, सुिणषिभिेयरे करकिाभा फसेय ननिाषनसत बएका, 
रुकेय बायत ऩसेका ऩाटॊका साया कामषकताषिरूराई ऩुन् सङ्घहटत गयेय ऩञ्चामती िासन विरुद्ध सिस्त्र आन्दोरन न ैचराएको य ऩनछ बायत–
चीन मुद्ध िुॉदा नेिरू सयकायको अनुयोधभा उनरे सो आन्दोरनराई स्थगीत गयेको कुयो िाभी सफरैाई थािा नै छ (नेऩार्२०६५:१७२–७३) । 
भाक्र्सिादको उदम िुनुअनघदेन्ख नै विद्वभा क्रान्न्त िुॉदै आएका छन ्य सिषिायाक्रान्न्तको मुगअनघ ऩुॉजीऩनतिगष स्िमभ ्ऩनन क्रान्न्तकायी िगष 
नथमो । तय सिषिाया क्रान्न्तको मुगभा आइऩुग्दा ऊ क्रान्न्तकायी िवक्त िोइन, क्रान्न्तवियोधी िवक्तका रूऩभा रूऩान्तरयत बैसकेको नथमो । 
ऩुॉजीऩनतिगष अझ बनईऊ नेऩारको सन्दबषभा दरार ऩुॉजीऩनत िगष ऩहिरेझईआ क्रान्न्तकायी नै छ बन्ने विचायको प्रबाि कवि देिकोटाभा 
मनतखेयसम्भ ऩनन फाॉक  यहियिेकै देन्खन्छ । देिकोटा आन्तरयक रूऩरे न ैक्रान्न्तको ऩक्षभा नथए । तय उऩमुषक्त कायणरे कवि देिकोटारे 
नरएको त्मनतखेयको क्रान्न्तको आदिष भ्राभक य काल्ऩननक नथमो । िास्तविक रूऩरे उनरे गयेको क्रान्न्तको आकाङ्क्षा य उनरे स्िीकाय गयेको 
याजनीनतक विचायका फीच ननकै ठूरो अन्तयार सभेत नथमो । देिकोटारे त्मनतखेय जुन विचाय नरएका नथए त्मसफाट क्रान्न्तसम्ऩन्न य सपर 
िुन असम्बिजस्तै नथमो । क्रान्न्त ऩुयानो प्रनतहक्रमािादी साभान्जक व्मिस्थाराई सभाद्ऱ ऩायेय त्मसका ठाउॉभा नमाॉ प्रगनतिीर व्मिस्थाको 
स्थाऩना िो, ऩुयाना िगष य उत्ऩादनसम्फन्धिरूको सभानद्ऱ िो । मसराई त्मनतखेयका क्रान्न्तकायी कवि देिकोटारे आत्भसात ्नै गयेका नथएनन ्
। याणािासन सभाद्ऱ ऩायी याजाको नेततृ्िभा िैधाननक प्रनतनननध सयकाय खडा गनुष िास्तिभा क्रान्न्त नथएन । क्रान्न्तसम्फन्धी देिकोटाको 
धायणा मिी अभूतष, ऩूॉजीिादी आदिषद्राया अनबपे्ररयत नथमो । त्मसरेै मो ऩूॉजीिादी भानितािादफाट भुक्त नथएन । यावद्सम काङ्रेसको भुखऩि 
―मुगिाणी‖ ऩनन ऩाटॊको नचन्तनफाट ऩथृक् नथएन । अनसॊिात्भक आन्दोरनफाट याणािरूराई िासनफाट िटाएय िाििरूराई ल्माउने 
िासकिरूको ऩरयितषनराई न ैक्रान्न्त ठान्ने सोच त्मसको ऩनन नथमो । त्मसैरे मस ऩविकाराई प्रगनतिादी ठान्ने आधाय नै नथएन ।  

जिाॉसम्भ ईद्वयको वियोधको कुयो िो त्मसका आधायभा भाि देिकोटाराई भाक्र्सिादी िा द्रन्द्रात्भक बौनतकिादी भान्न नभल्दैन । 
बौनतकिादीिरू स्िाबाविक रूऩरे नै ईद्वयवियोधी िुने गदषछन,् भिान ्प्रफोधनकारीन दािषननकिरू बौनतकिादी नथए, ननयीद्वयिादी नथए, तय ती 
प्रगनतिादी िा भाक्र्सिादी बने नथएनन ्। नेऩारकै भाननसिरूको कुयो गदाष ऩनन विदे्वद्वयप्रसाद कोइयारा ईद्वयप्रनत ऩटक्कै आस्था याख्तैनथे । 
ऩिुऩनतराई म्मुन्जमभभा रगेय थन्क्माउनुऩछष बन्ने विचाय कोइयाराको नथमो (ऩोखयेर य ढकार्२०६०:१२१) । तय उनराई कसैरे ऩनन 
प्रगनतिादी बनेय उल्रेख गनष सकै्तन य सकेको छैन । मस सन्दबषभा अझ अनौठो कुयो त के छ बने देिकोटाराई प्रगनतिादी बनेय ऩुवद्श गनष 
प्रमासयत सभारोचकिरू स्िमभ ् ऩनन आफ्नै तकष का विरुद्ध देिकोटा ईद्वयिादी न ै िुन ् बनेय तकष  गरययिेका देन्खन्छन ् । डा. कुभायफिादयु 
जोिीको बनाइअनुसाय भिाकवि देिकोटाको मो भानितािादरे ऩन्द्ळभी सॊसायफाट पैनरएको भानितािादरे झईआ भानिोऩरय हदव्म सिाको िा 
ईद्वयको ननरे्ध बने गदैन, फरू मसरे भानिराई नै ईद्वयको रूऩभा याखेय िेदषछ य ईद्वयराई जविकै सम्ऩूणष भित्ि प्रदान गदषछ । मस 
प्रकायको मो भानितािाद न ैभिाकवि देिकोटाको भिान ्आदिषको भूराधाय िो य आफ्नै हकनसभको जीिन–दिषन ऩनन (जोिी्२०३१:१५३) । 
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एकानतय देिकोटाराई द्रन्द्रात्भक बौनतकिादी बनेय हकटान गनष य अकाषनतय देिकोटाको भानितािादरे ईद्वयको वियोध गदैन बनेय 
ऩयस्ऩयवियोधी य नसद्धान्तिीन कुयो गनष िाम्रा सभारोचकिरू हकन राजसयभ भान्दैनन ्आद्ळमष राग्दछ ।  

खोरा य नारा ऩिाडभा िाभी फसेय गाउॉछईऊ,  िे ऩिुऩनत, िे गुहे्यद्वयी बनेय कयाउॉछईऊ । 
िाभीराई केिी उज्मारो देऊ देिको केिी िोि, िाभीराई खान राउन देऊ फढाऊ केिी जोि । 
िईऊ िाभी ऩनन भान्छे ऩो ठाकुय ऩुच्छय त छैन ये झ ्िक िाम्रो ऩनन देिभा िुन्छ ईद्वयको ऐन ये १ 

मी ऩन्ङ्क्त ―ऩिाडी ऩुकाय‖का िुन ् । प्रगनतिादको आधायबूत कुयो बौनतकिादराई नै मसरे अस्िीकाय गयेको प्रद्श छ । ―ऩिाडी ऩुकाय‖ कवि 
देिकोटाको भित्िऩूणष आरोचनात्भक मथाथषिादी यचना िो बन्ने कुया ननविषिाद छ । तय मसरे ऩुॉजीिादी भानितािाद य रोकतन्िको 
सीभाराई अनतक्रभण गनष बने सकेको ऩाइदैन । त्मसैरे मसराई प्रगनतिादी यचना बन्न सहकन्न ।  

िाभीरे भानथ नै प्रद्श गरयसकेका छईऊ– नेऩारी यावद्सम काङ्रेस िैधाननक याजतन्ि य ऩुॉजीिादी रोकतन्िभा आस्था एिॊ विद्वास याखे्न याजनीनतक 
ऩाटॊ नथमो । ―मुगिाणी‖ त्मसैको भुखऩि नथमो य देिकोटा त्मसका सम्ऩादक नथए । त्मसैरे ―मुगिाणी‖राई भाक्र्सिादी ऩविका नथमो बन्ने 
भ्रभ पैराउनेगयी अनतयञ्जनासहित प्रस्तुत गनुष न उनचत िुन्छ, न त देिकोटाभा ऩयेको भाक्र्सिादको अनत न्झनो बािनात्भक प्रबािराई 
प्रगनतिादका रूऩभा भूल्माॊकन गनुष उऩमुक्त िुन्छ । िाम्रा कनतऩम सभारोचकिरू क्रान्न्तको, सभाजसुधायको, ऩरयितषनको कुयो आउनासाथ 
मसराई प्रगनतिाद ठान्न ऩुग्दछन ्य मस खारको प्रिवृिरे विकृनत ल्माउने तथ्मराई फेिास्ता गदै मसराई गरत रूऩभा प्रस्ततु गन ेधदृ्शता 
गदषछन ्। नेऩारी साहित्मभा प्रगनतिाद िा सभाजिादी मथाथषिादफाये जे जनत चचाष िा व्माख्मा–विदे्ऴर्ण बएको छ त्मो सम्फन्न्धत निवियफाट 
नबएय प्रनतध्रुिफाट न ै फढी िुने गयेको छ । त्मस्ता आरोचकिरूको व्माख्मा–विदे्ऴर्णरे मा त भाक्र्सिादी साहित्मनचन्तन सम्ऩूणषराई 
सभाजिादी मथाथषिादको ऩर् मामका रूऩभा नरने प्रमत्न गयेको ऩाइन्छ हक त गयीफ िगषको दमनीम जीिनको नचिण गनुष, त्मस्ता असिाम 
जनसभुदामभानथ िाहदषक सिानुबनूत याख्न ु िा साभन्ती भनोिवृिको बन्डापोय गनुष, सभाजसधुायको बािना याख्नु, क्रान्न्तको चािना गनुष, 
ऩरयितषनको आकाङ्क्षा गनुष प्रगनतिाद िा सभाजिादी मथाथषिाद िो बन्ने गरत ननष्कर्ष ननकाल्छन ्। िोर्ण य गरयफीको नचिण िा िोवर्त 
िगषप्रनत सिानुबूनत, स्िच्छन्दतािाद एिॊ आरोचनात्भक मथाथषिादको उत्ऩविबन्दा अनघदेन्ख न ैिुॉदै आएको तथ्मप्रनत उनीिरू एकानतय सचेत 
देन्खदैनन ्बने अको तपष  धनी िगषको याक्षसी प्रिवृि, त्मसका विरुद्ध विद्रोि य वियोध एिॊ साभन्ती तथा ऩूॉजीिादी भनोिवृिको बन्डापोयभा य 
उत्ऩीहडत िगषको नचिणका क्रभभा नै आरोचनात्भक मथाथषिाद विकनसत बएको िो बन्ने तथ्मराई ऩनन बुल्दछन ्(प्रगनतिाद आरोचनात्भक 
मथाथषिादको गुणात्भक विकास, अझ अनघल्रो चयण िो–रे.) । साभन्तिादका विरुद्ध क्रान्न्त गयेय नै ऩूॉजीिाद विकनसत बएको िो य 
क्रान्न्तको कुयो भाक्र्सिादीिरूरे भाि गदैनन ् बन्ने तथ्मराई ऩनन उनीिरूरे ख्मार याखेको ऩाइदैन । उल्रेन्खत विर्मिरू सभाजिादी 
मथाथषिादनबि त ऩदषछन,् तय सभाजिादी मथाथषिादको सीभा मिीँसम्भ िोइन (चाऩागाईं:२०५१:८८) । प्रगनतिादरे साहित्मराई खानर जीिन 
य सभाजको व्माख्मा एिॊ आरोचनाका रूऩभा िेन े दृवद्शकोणराई अऩर् माद्ऱ ठान्दछ । मसरे साहित्मराई मथाथष एिॊ मथाथष य चेतनाको 
सम्फन्धराई फोध गयाउने साधनका अनतरयक्त साभान्जक चेतनाको ननभाषण य साभान्जक जीिनको ऩरयितषनको भाध्मभ ऩनन भान्दछ । 
ऩयस्ऩयवियोधी िगषिरूभा विबान्जत सभाजको सफर, गनतदामी िवक्त य विकासको स्रोत बनेकै िगषसङ्घर्ष िो, ऩुयानोको उन्भरून य नमाॉ, फढी 
प्रगनतिीर सभाजव्मिस्थाको स्थाऩनाको कायक–तत्ि–साभान्जक क्रान्न्त–िगषसङ्घर्षको उच्चतभ रूऩ िो य सभाजको आभूर ऩरयितषनको 
भाध्मभ फन्न मिी कायण साहित्मरे िगषसङ्घर्ष एिॊ साभान्जक क्रान्न्तको ऩक्षभा उऩमुक्त बूनभका ननिाषि गनुष अऩरयिामष िुन्छ बन्ने भान्मता 
मसको यिने गयेको छ । प्रगनतिादका अनुसाय उत्ऩादनसाधन भानथको ननजी स्िानभत्ि नै त्मस्तो आधाय िो जसरे सभाजराई िगषभा 
विबान्जत गदषछ । मो त्मस्तो आधाय िो जसका आधायभा उत्ऩादनसाधनका भानरकिरू श्रभजीिी िगषिरूको िोर्ण गदषछन ् य मिी ननजी 
सम्ऩविरे गदाष न ैिगषिरूका फीचभा साभान्जक वियोध उत्ऩन्न िुन्छ । जुन सभाजभा उत्ऩादनसाधनप्रनत ियेकको सभान िैनसमत िुन्छ त्मिाॉ 
न िगष िुन्छ न त भानिद्राया भानिभानथ िोर्ण िुन्छ । मिी कायण साभान्जक असभानता, विबेद, करि, दरयद्रता, दु् ख य अव्मिस्थाजस्ता 
साभान्जक दोर्िरूफाट उन्भुवक्तका रानग ननजी स्िानभत्िको अन्त, साभूहिक स्िानभत्िको आिश्मकता, िगषिरूको उन्भूरन य िगषवििीन 
सभाजको स्थाऩना अननिामष ितष भाननन्छ (चाऩागाईं:२०६४:१४५–४६) ।  

िगषसङ्घर्षको नसद्धान्तकै सिारभा ऩनन िाभीरे के वफसषनु िुॉदैन बने सभाजभा मसको विद्यभानताको उघाटाटन भाक्र्सबन्दा ऩहिरे ऩूॉजीिादी 
विद्रान ् एडभ न्स्भथ य डेनबड रयकाकादो, अझ त्मसबन्दा धेयै ऩहिरे िेल्रेनतमसरे गरयसकेका नथए । जसरे िगषसङ्घर्षराई भाि भान्मता 
हदन्छ उसरे अझ ैफुजुषआ तकष ऩद्धनत य याजनीनतको सीभाराई तोहडसकेको िुॉदैन । भाक्र्सिादी त त्मो िो जसरे िगषसङ्घर्षको अननिामष ऩरयणाभ 
सिषिायािगषको अनधनामकत्ि िो बन्ने विद्वास गदषछ ( चाऩागाईं:२०६४:१५१) । भाक्र्सिादको उदमबन्दा अनघका आरोचनात्भक मथाथषिादी 
यचनािरूरे ऩनन िगषसङ्घर्षको नचिण नगयेका िोइनन ्। तय नबन्नता के छ बने आरोचनात्भक मथाथषिादरे मसको सॊिािक िवक्तको सिी 
ननक्र्मा ेर प्रस्तुत गनष सकेन । सभाजिादी मथाथषिादरे सिी सॊिािक िवक्त य सभाधानसहित िगषसङ्घर्षको सायसम्भ ऩुर् माउने उदे्दश्म याख्तछ 
। ऐनतिानसक प्रहक्रमाको चारक िवक्तको रूऩभा िगषसङ्घर्षराई स्कट, ऩुन्श्कन, फाल्जाक, स्तेन्धार य हडकेन्स जस्ता अनेकईऊ आरोचनात्भक 
मथाथषिादी यचनाकायिरूरे याम्रयी प्रस्तुत गयेका छन ् । फाल्जाकरे व्मवक्तगत एिॊ साभान्जक जीिनका सम्ऩूणष के्षिभा ऩूॉजीिादी व्मवक्तगत 
स्िाथषका अनानधकाय चेद्शाराई िगषण गदै स्तेन्धाररे झईआ व्मवक्तगत स्िाथषको सङ्घर्षको कायण िगषस्िाथषको टक्कय िो य साभान्जक 
सम्फन्धिरूको भूरभा िगषसङ्घर्ष ननहित यिेको छ बन्ने देखाएका छन ् । स्तेन्धारका ऩनछल्रा चयणका यचनािरूरे तात्कानरक जनता य 
िासकिगषका फीचका द्रन्द्रराई भाि िोइन िासकिगष य सिषिायािगषका फीचको नमाॉ द्रन्द्रराई सभेत उघाटाहटत गयेका छन ्। औद्योगीकयण उच्च 
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रूऩभा विकनसत बएको वब्रहटस सभाज य चाहटषस्टिरूको सङ्घर्षको अनुबिभा आधारयत बएय हडकेन्सरे ऩनन मिी हदिाको अनुसयण गयेका छन ्
। मसैगयी आरोचनात्भक मथाथषिादी साहित्मभा िगषभानप्रनत अस्िीकृनत भाि िोइन सङ्घर्षयत नामकको खोजी गन ेआतुयता ऩनन प्रिस्त 
ऩाइन्छ । तय उन्ल्रन्खत तत्िका आधायभा न ै मस्ता यचनाकायराई सभाजिादी मथाथषिादी प्रभान्णत गनष खोज्न ु न्मामसङ्गत ठिदैन 
(चाऩागाईं:२०५१:१११–११२) ।  

ििुताऩूणष िगष–अन्तविषयोधभा आधारयत ऩुॉजीिादी सभाजभा प्रायम्ब बएको आरोचनात्भक मथाथषिादरे ती अन्तविषयोधिरू बन्डापोय गनष, 
िोर्णभूरक सभाजको अन्मामका विरुद्ध, व्मवक्तको अनधकायिीनता य दभनका विरुद्ध सकायात्भक अडानिरू नरने नामकिरू ननभाषण गने काभ 
ऩनन गयेको नथमो य त्मो कामष अहिरे ऩनन धेयथोय गरययिेकै छ । तय मसयी सकायात्भक अडान नरने ऩाििरूभा िास्तविक रूऩफाट प्राद्ऱ गनष 
सहकने साभान्जक एिॊ सौन्दर् मात्भक कुन ै ध्मेम िुॉदैन य ऩूॉजीिादी मथाथषिादअन्तगषत व्माििारयक रूऩफाट प्राद्ऱ गनष नसहकने न्माम एिॊ 
व्मवक्तगत स्ितन्िताको अभूतष आदिष मस्ता कृनतिरूभा ऩाइन्छ । मो आरोचनात्भक मथाथषिादको सीभा िो । मसको भरू कायण ऩूॉजी य 
श्रभका फीचको अन्तविषयोधराई सभाधान गन ेसिारभा आरोचनात्भक मथाथषिादीिरू प्रद्श छैनन ्। उनीिरूभध्मेका केिीरे सिानुबूनत याखेको 
श्रनभक िगषको विजमको अनुरूऩ ऩुॉजी य श्रभका फीचको अन्तद्र्िन्द्रराई ठीक तरयकारे सभाधान गन ेउदे्दश्मरे मसफाये ऩर् माद्ऱ गहियाइका साथ 
ध्मान हदन नसक्नभुा उनीिरूभा यिेको अस्ऩद्श जनिादी प्रकृनतको दृवद्शकोण आॊनिक रूऩरे फाधक फन्न ऩुगेको छ य अको  आॊनिक कायण 
चाहिॉ त्मनतखेयको श्रनभक आन्दोरन विविध काल्ऩननक य ननम्न ऩुॉजीिादी भ्रभिरूरे रस्त यिन ुनथमो । त्मसैरे उनीिरूको सभाधान िैज्ञाननक 
िुन सकै्तनथ्मो य काल्ऩननक फन्न ऩुग्दथ्मो (चाऩागाईं:२०५१:७९) । ऩुॉजी य श्रभका फीचको अन्तद्र्िन्द्रराई िैज्ञाननक य ठीक तरयकारे सभाधान 
सभाजिादी मथाथषिादरे भाि गदषछ हकनबने िैज्ञाननक सभाजिादफाट मो सुसम्ऩन्न िुने गदषछ य त्मसराई आत्भसात ् गयेय यचनाकायरे 
कृनतको यचना गयेको िुन्छ । उसका यचनाभा ऩुॉजी य श्रभका फीचको अन्तद्र्िन्द्रको सभाधान िा त्मसको सङ्केत कुनै न कुनै रूऩभा विद्यभान 
यिन्छ । िास्तिभा मस्तो सभाधान िा सङ्केत यचनाफाट प्राद्ऱ नबएको खण्डभा उक्त यचना सभाजिादी मथाथषिादनबि ऩदैन य त्मस्तो 
यचनाराई प्रगनतिादी यचना बन्न सहकन्न । मिी कायण मस चयणका देिकोटाका यचनाराई ऩनन प्रगनतिादनबि याख्न सहकन्न । प्रगनतिाद िा 
सभाजिादी मथाथषिादको भित्ि सिषप्रथभ के कुयाभा छ बने मसरे सभाजभा आभूर ऩरयितषन ल्माउनभा प्रबािऩान ेसाधनिरू जीिन स्िमम्को 
गनतभा छ बन्ने अनुबतू गर् मो । मथाथष कुन तरयकारे ऩरयिनतषत िुन्छ य विकनसत िुन्छ त्मो प्रहक्रमाराई विदे्ऴर्ण गदै मसरे साभान्जक 
असभानता य भाननसभानथको भाननसको िोर्णराई ध्िस्त ऩानष सक्षभ िास्तविक िवक्तराई प्रदिषन गर् मो (ख्रानचेन्को्१९७७:३१६) । मसको 
अबािभा प्रगनतिादको कल्ऩना ऩनन गनष सहकन्न ।                         

कवि देिकोटा मथाथषको सत्मननद्ष प्रनतवफम्फन गने, जीिनसत्मको ननयन्तय अनुसयण गन,े मथाथषको ऐनतिानसक आिमसहित ठोस ऩनुरुत्ऩादन 
गने य त्मसको आधायभा आफ्नो विचाय एिॊ सन्देिराई ऩाठकसाभ ुसम्पे्रवर्त गने यचनाविनधका दृवद्शरे मथाथषिादी कवि िुॉदै िोइनन ्। उनी त 
आफ्नो आकाङ्क्षाको आत्भगत अनबव्मवक्तको प्रमोग य सङ्घर्षको के्षिका रूऩभा मथाथषराई रिण गने स्िच्छन्दतािादी कवि भाि िुन ् । 
क्रान्न्तकायी विकाससहित मथाथषराई जस्तो छ त्मस रूऩभा नचिण गनुषबन्दा फढी जस्तो िुनुऩन ेिो त्मो रूऩभा अनबव्मक्त गनुष कराकायको 
काभ भानेय अन्स्तत्िभान मथाथषराई मथाथषऩयक य सत्मननद्ष रूऩभा प्रस्तुत गने दानमत्िफाट भुक्त िुने कवि िुन ्उनी । मो प्रिवृि उनका 
कविताभा सिषि अनुबूत गनष सहकने विर्म िो । प्रगनतिादी दृवद्शकोणसम्ऩन्न यचनाकाय बएको बए मस अिनधभा देिकोटाफाट रीसेरी 
ऩुयाकथाभा आधारयत यिस्मिादी यचना ―भामाविनी ससॉ‖ (२००४–५), ―सजृाभाता‖ (२००४–५), फोक्सीविद्याराई आधाय फनाएय रेन्खएको 
धानभषक एिॊ यिस्मिादी कृनत ―भैना‖ (२००४–५), अन्धविद्वासराई उत्पे्ररयत गने अविद्वसनीम घटनािरूभा आधारयत कृनत ―िसन्ती‖ (२००४–५), 
आध्मान्त्भकताभा केन्न्द्रत िैयाग्मको चेतना फवृद्ध गन े―िैयाग्मरियी‖ (२००४–५), अऩानथषि य अतीन्न्द्रमराई जोड हदने ―आनन्दितक‖ (२००४–
५), आध्मान्त्भक य यिस्मिादी चेतना सभेत विस्ताय गन े―नियस‖ (२००४–५), आॉसुको भहिभागान गने ―आॉस‖ु (२००५) ननतान्त प्रकृनतकेन्द्री 
कविता ―िसन्त–सम्झना‖ (२००५) य ―नीरा ऩािाड‖ (२००६), आध्मान्त्भक एिॊ यिस्मिादी कविता ―चयी‖ (२००६), धानभषक प्रकृनतको 
―सयस्िती–ऩूजा‖ (२००७) जस्ता कविता–काव्मिरूको यचना िुने नै नथएन । मस सभमािनधभा उनरे ऩर् माद्ऱ मथाथषिादवियोधी अथाषत ्
प्रगनतिादवियोधी यचनािरू सजृना गयेका छन ्।  

कवि देिकोटा २००७ सारदेन्ख अझ फढी साभान्जक विर्मिस्तुभा केन्न्द्रत बएय यचनािरू ननभाषण गनष रागेका देन्खन्छन ् । मस सारभा 
प्रकािनभा आएका कवितािरू ―भेयो कोठा‖, ―िकृ्ष‖, ―सयस्ितीऩजूा‖, ―मुद्ध स्िागत‖, ―दीऩक–याग‖, ―विगुर गान‖ आहदभा स्ितन्िता य 
क्रान्न्तप्रनतको आफ्नो अनुयागराई व्मक्त गयेका छन ्य क्रान्न्तभा राग्न य देिराई अनघ फढाउन जनसभुदामराई आह्वान गयेका छन ्। ―भेयो 
कोठा‖भा तात्कानरक साभान्जक, आनथषक, याजनीनतक व्मिस्थाप्रनत व्मङ्ग्म छ बने मसभा कवि देिकोटारे आफ्नो अस्तव्मस्त, आनथषक 
रूऩफाट दमनीम य अबािरस्त कोठाको नचिण गदै आफ्नो दीनिीन अिस्थाराई प्रस्तुत गयेका छन ्।  

ग) सभाजिादी भानितािादफाट प्रबावित क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादी चयण 

२००७ सारको ऩरयितषनऩनछ नेऩारी फौवद्धक जगत ्वफस्तायै प्रगनतिादप्रनत उन्भुख िुॉदै गएको छ । क्रान्न्तफाट गरयएको अऩेक्षा ऩूया नबएको य 
व्मििायभै भाक्र्सिादी आन्दोरनफाट जनभानस य फौवद्धक जगत ्आकवर्षत िुनऩुगेको कायणरे साहित्मभा प्रगनतिादको चाख स्िाबाविक रूऩरे 
फढेको देन्खन्छ । प्रगनतिाद मुग–चेतनाका रूऩभा प्रबाििारी िुॉदै गएको तात्कानरक साहिन्त्मक िाताियणभा कवि देिकोटा ऩनन प्रगनतिादफाट 
यङ्मनग‖न य मसफाट गहियोनसत प्रबावित िुन ऩुग्दछन ्। २००६ सारभा नेऩार कम्मुननस्ट ऩाटॊको स्थाऩना य त्मसका जनसभुदाम केन्न्द्रत 
गनतविनधिरू, देिबवक्तऩूणष आन्दोरनिरू, नेऩारी यावद्सम काङ्रेस िा नेऩारी काङ्रेसको आत्भकेन्द्री जनवियोधी याजनीनत, नेऩारको िस्तुगत 
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आिश्मकता य नेऩारी जनबािनाको आकाङ्क्षाराई फोध गने कामषभा याजनीनतक नेततृ्िरे प्रदिषन गयेको असक्षभता, नेतािरूको झझैगडा, 
बायतीम िासकिगष य याणािासकिरूप्रनतको सम्झौताऩयस्त प्रिवृि, ऩरयणाभस्िरूऩ २००७ सारको असपर क्रान्न्तऩनछ नेऩारी साहित्मभा देखा 
ऩयेको सङ्घटना िो प्रगनतिाद । २००७ को याजनीनतक ऩरयितषनऩनछ प्रकट बएको मुगफोधको प्रबािफाट अन्म फौवद्धकजस्त ैकवि देिकोटा ऩनन 
क्रभि् अनधकानधक प्रबावित िुॉदै गएका छन ् य मसऩनछका कनतऩम यचनािरू उनरे मसैको प्रबािस्िरूऩ सजृना गयेका छन ् । साभान्जक 
िोर्ण–उत्ऩीडनफाट भुवक्त, आनथषक तथा िगॉम िैर्म्मको सभानद्ऱ य जीिनननिाषिका ननन्म्त आिश्मक ऩन े गाॉस–फास–कऩासको ऩरयऩूनतषका 
ननन्म्त साहित्मकाय देिकोटारे क्रान्न्तको आकाङ्क्षा य सऩना सॊगारेका नथए । तय सात सारको क्रान्न्तका नाभभा हदल्रीभा बएको याणा–
काङ्रेसको सम्झौतारे नेऩारी जनताको साभान्जक जीिनभा न कुनै ऩरयितषन ल्मामो, न त याजनीनतक स्ितन्िता य उन्भुवक्तको चािनाराई नै 
ऩूया गर् मो । हदल्री सम्झौता धोका िो बन्ने जनताभानथ क्रान्न्तऩनछ फनेको सयकायरे दभनचक्र चराउन थाल्मो य याजाऩुय, वियाटनगय, 
िीयगञ्ज आहद ठाउॉ िरूभा साभन्तिरूसॊग फनीफवृद्धको भाग गने हकसानभानथ य भजदयुी फढाउन ऩूॉजीऩनतिरूसॊग भाग याखे्न भजदयुिरूभानथ 
गोरी िर्ाषउन थाल्मो । मसयी न ैजनताराई आफ्नो िक नरन सङ्घर्षभा उतान ेआन्दोरनकायी याजनीनतक ऩाटॊभानथ प्रनतफन्ध रगाउन िुरू 
गर् मो । मस िस्तुगत मथाथषरे २००४ सारदेन्ख प्रदीद्ऱ बैयिेको देिकोटाको क्रान्न्तकायी चेतनाराई अरू फढी उत्पे्ररयत गर् मो । देिकोटा आपईआ रे 
बोग्नुऩयेको आनथषक विऩन्नता, विना और्धोऩचाय दइु–दइु छोयािरूको भतृ्म,ु काङ्रेसी याजनीनतक नभििरूको िोर्णभुखी भाननसकता, 
याजनीनतक के्षि य साभान्जक के्षिफाट सिनु ऩयेको अऩभान, उऩेक्षा य ऩीडािरूरे देिकोटाको क्रान्न्तकायी चेतनाभा अविफवृद्ध गनष थऩ सिमोग 
ऩुर् माए । अन्म ऩुॉजीिादी फुवद्धजीिी य याजनीनतक िवक्तिरूरे भानेसयि उनको फुवद्ध य वििेकरे सभेत सात सारको ऩरयितषनराई सपर 
क्रान्न्तका रूऩभा स्िीकाय गनष भानेन य िास्तविक क्रान्न्तको आह्वान गनष थाल्मो । मसऩनछ नै देिकोटारे िोर्ण, साभान्जक विबेद य आनथषक 
विर्भताको भरू कायण व्मवक्तगत सम्ऩवि िो बन्ने तथ्मराई प्रद्शसॊग साहित्मभा प्रनतवफन्म्फत गनष थाल्दछन ्य मसका विरुद्ध दृढताका साथ 
करभ चराउॉछन ्। भाक्र्सिादी नचन्तकिरूकै सभकक्षभा उनबएय साहित्मराई जनताको िगॉम िनतमायका रूऩभा भान्मता प्रदान गदषछन,् नेऩार 
य नेऩारी जनताको िोर्ण य उत्ऩीडनभा सॊरग्न िवक्त य िगषिरूप्रनत घणृा ओकल्न थाल्दछन ् । सजग रूऩफाट िगषसङ्घर्षका रूऩिरूराई 
―कृवर्िारा‖भा झईआ उतादषछन ्। उनी मस अिनधभा आएय खुरेय आधुननक नचन्तनका रूऩभा द्रन्द्रात्भक बौनतकिादराई भान्मता प्रदान गदषछन ्। 
सभाजिादी याद्स य त्मिाॉका नेतािरूको प्रिॊसा य सम्भानभा कविता यच्न िुरू गदषछन ्। मसो िुनभा उनरे सभाजिादी भुरुकिरूको भ्रभण गनुष, 
त्मिाॉको जनजीिनराई ननमाल्नु य त्मसफाट उनी अत्मनधक प्रबावित िुनु ऩनन थऩ कायण यिेको छ ।  

मसयी उनरे क्रान्न्तकायी स्िच्छन्दतािादी धायाराई ऩहिरेको बन्दा अझ अको  उचाइ प्रदान गने काभ गयेका छन ्। देिकोटाको विकासको मो 
तेस्रो चयण २००८ देन्ख २०१५ सारसम्भ यिेको छ  (चाऩागाईं:२०६४:२३) । तय मस्तो बएय ऩनन उनका कवितािरू स्िच्छन्दतािादी 
यचनाविनधकै सेयोपेयोभा यिेय रेन्खएका छन ्। मिी कायण उनका मस अिनधका कविताराई सभाजिादी भानितािादफाट प्रबावित क्रान्न्तकायी 
स्िच्छन्दतािाद बन्न ुआिश्मक ठाननएको िो । सात सार अनघ य ऩनछका कवि देिकोटाभा नबन्नताको विनिद्श ऩक्ष के छ बने अनघका 
देिकोटाभा क्षीण रूऩभा भाक्र्सिादको प्रबाि यिे ऩनन ऩुॉजीिादी भानितािादको िचषस्ि नथमो य उनी त्मिी ििृभा यिेय नसजषनधभष ननिाषि गदै 
नथए बने ऩनछका देिकोटा ऩुॉजीिादी भानितािादबन्दा भानथ उठेय सभाजिादी भानितािादको अत्मनधक आकर्षण य प्रबािफाट कविताको 
सजृना गरययिेका देन्खन्छन ् । मस्तो िुॉदािुॉदै ऩनन उनी ऩुॉजीिादी भानितािाद, आध्मान्त्भक चेतना य प्राचीन हिन्दसूॊस्कृनतको धङधङीफाट 
जीिनऩमषन्त भकु्त बने िुन सकेका छैनन ् । मस अिनधभा उनरे भाक्र्सिाद एिॊ प्रगनतिादप्रनत बािनात्भक सभथषन त जनाएका छन,् तय 
त्मसराई आन्तरयक रूऩभ ैआत्भसात ्बने गरयसकेका छैनन ्।  

ननद्ळम न,ै ―तरूणतऩसी प्रदन्क्षणा‖ (२०११) भा कवि देिकोटारे ―द्रन्द्रात्भक बौनतकिाद‖को खुल्रा सभथषन नगयेका िोइनन ् । योभान्न्टक 
सऩनाफाट ब्मूॉझेय मथाथषको धयातरभा आई आफ्नो रेखनराई नमाॉ भोड हदन थारेको कुया ―िाणीप्रनत‖ (२०१३) भा उनरे स्िीकायेका ऩनन छन ्
। मस अिनधका कविताभा साभान्जक जीिनभा व्माद्ऱ व्माऩक अन्तयार य विबेदराई उनी नचिण गदषछन,् खुरेय यड्ढ य गयीफिरूको दयफाय 
फनाउने िकारत गदषछन,् याद्सको असभानताराई सम्माउने कुया गदषछन,् िगॉम बेदबाि विनाको साभान्जक सॊयचनाको ऩक्षभा गीत (―भराई‖ े) 
यचना गदषछन,् जनताको भनअनसुायको िासन िुनुऩछष बन्ने बािना ऩोख्तछन ्(िाम्रो ध्मेम, २००८) । मनतखेय एकथयी याजनीनतक िवक्त य 
फौवद्धकिरू नेऩारभा क्रान्न्त सपर बएको य प्रजातन्ि आएको खुनिमारी भनाइयिेका नथए बने देिकोटा चाहिॉ २००७ सारऩनछ क्रान्न्त सपर 
नबएको भानेय ननयन्तय क्रान्न्तको आह्वान गरययिेका नथए । मो आह्वान फिुसङ्ख्मक िोवर्त नेऩारी जनताको भाननसकताको प्रनतवफम्फन नथमो 
।  देिकोटा सात सारराई ―उघे्रय वफरेको वफिान‖ (२००८)का रूऩभा िेदषछन ् । उनी मस कविताभा सातसारको याजनीनतक ऩरयितषनराई 
―विस्पोट विपर बएको‖, आिा टुसैभा भयेको‖ य आगो ननबेको ऩाउॉछन ्। त्मसैरे पेरय आगो फाल्न आह्वान गदषछन ्। केिी नेतािरूरे त न्जते 
तय ऩनन उनी सात सारको ऩरयितषनराई जनताको िाय भान्दछन ्(िुयीऩनछ गिृागभन,१०१३) । हकनबने सात सारऩनछ नेऩारी जनजीिनरे 
बोग्दै आएको साभान्जक विर्भताभा कुन ै नबन्नता आउन सकेको छैन । क्रान्न्त त बमो, तय गयीफका आॉगभा टारोसम्भ ऩनष सकेन । 
सिधायीिरू ऩरयितषन बएका छन–् िासनभा फदराि छैन । उनीिरूको धून धन कुम्ल्माउनु फािेक अरू केिी छैन (गईआडोऩासना,२०१३) । 
देिकोटाराई त्मनतखेय साभान्जक जीिनभा साना भाछाराई ननल्ने ठूरो भाछो न्मामाधीि बएको भाि राग्दैन घूस खाएय क्रान्न्त भयेको य  
ऩूॉजीरे वऩसेय आभ जनजीिन दखुको चक्क भा नघनसयिेको राग्दछ (न्जत्न ुछ साथी न्जराउनु छ साथी,२०१३) । जनभनभानथ अनधकाय याख्नुऩन े
गरयफ जनता न ै दीनिीन छन ्मस्तो देखेय भातबृूनभको भाटो योएको देख्छन ् उनी (भातबृूनभको भाटो रून्छ) । सात सारको ऩरयितषन य 
त्मसको उऩरन्ब्धप्रनत भाि िोइन त्मनतखेयको नेततृ्िप्रनत ऩनन तीव्र प्रिाय गयेका छन ्कवि देिकोटारे । देिकोटाका दृवद्शभा नेऩारका अनधकाॊि 
जनताको एउटा आधायबूत सभस्माका बोक िो य याद्सको मो सभस्मा सयकाय स्िमम्को प्रमत्नफाट भाि ननयाकयण िुन सक्तछ । तय सात 
सारऩनछ सिाभा ऩुगेको नेततृ्िरे मस सभस्माराई ऩटक्कै फुझेन िा फुझ्ने प्रमत्न नै गयेन । त्मस्तो नेततृ्िराई उनरे अफुझ ―बेडा‖ (दार बात 
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डुकु,२००८) बनेय ननन्दा गयेका छन ् । मस्तो नेततृ्िराई कहिरे उनी ―ढ्िाड्ड नेता‖ (साथी,२००८) बन्दछन ् बने कहिरे ―कानो ड्राइिय‖ 
गयीफराई नभच्ने ―दभ खुस्केको ढीरो ऩाङ्रो‖ (न्जत्न ुछ साथी, न्जराउनु छ साथी) बन्दछन ्। देिकोटाको फिुचनचषत कविता ―ऩागर‖ (२०१०) 
मिी कोहटभा ऩदषछ । कटु आनथषक अबािको अन्तऩॉडाफाट व्मनथत देिकोटाराई भाननसक योगी ठानेय या‖ची ऩुर् माइएऩनछ आफ्ना इस्टनभि, 
साहिन्त्मक साथीबाइ य याजनीनतक नेतािरूरे गयेका अऩभानऩूणष व्मििायफाट आित बएय रेन्खएको बननए ऩनन तात्कानरक सिाभा आसीन 
नेततृ्िफाट िुने गयेका रज्जाजनक एिॊ वििेकिीन झटु्टा कुयािरू, जनअनधकायभानथको प्रिाय, भानिराई भानि नठान्ने व्मििाय य 
भत्स्मन्मामको अिरम्फनको प्रनतहक्रमास्िरूऩ मो कविता नसजषना बएको िो ।                                

२००७ सारऩनछको साभान्जक–याजनीनतक न्स्थनत कवि देिकोटाका दृवद्शभा कुनकष  िो । जिाॉ ऩिुिवृि बएका साॉढेिरूको स्िाथषको फोरफारा छ, 
गयीफिरूभानथ भाय छ, ठगी छ, सफै कुया नोटभा वफक्र  िुन्छ, जिाॉ आॉसुको तराउ छ, जिाॉ सभानताको नाया खोक्रो छ, जिाॉ भानिीमऩन, 
सौन्दमष, पे्रभ य भाननसको काॉचो भासु फेचवफखनभा यिन्छ । मसयी सम्ऩन्न िगषद्राया विऩन्न िगषभानथको ठगी िुनुराई ऩूॉजी (व्मवक्तगत ऩुॉजी– 
रे.) कायण देख्तछन ्(एउटी सुन्दयी िेश्माप्रनत, २०१३) देिकोटा । ननजी सम्ऩवि य ऩुॉजीप्रनतको देिकोटाको वियोध य घणृा ―चुकूर‖ (१०१३) भा 
अझ भानथल्रो तिभा व्मक्त बएको छ । ननजी सम्ऩविरे सभाजभा विबाजन ल्माउॉछ य मसरेै िासन चराउॉछ । देिको मस्तो आनथषक िैर्म्म 
सभाद्ऱ ऩानष गयीफिगष एक जूट िुनु आिश्मक िुन्छ । त्मसकैा रानग मसभा  आह्वान गरयएको छ । ऩुॉजी य रूटराई ऩाजी बनेय नधक्कादै कवि 
देिकोटा नतनराई ऩूणषतमा अस्िीकाय गदषछन ्(बूत सिाय, २०१३) ।  

भानथ विदे्ऴर्ण गरयएका कायणिरू नै कवि देिकोटाका रानग नेऩारी जनताराई भाक्र्सिाद अनरुूऩको क्रान्न्तको आह्वान गनष, क्रान्न्तको 
उत्पे्रयणा हदन य क्रान्न्तको गीत गाउनका ननन्म्त आधाय फनेका छन ्। उनका ―ऩुकाय‖ (२००८), ―ऩरयितषन‖ (२००८), ―दार बात डुकू‖ (२००८), 
―झञ्झाप्रनत‖ (२०१३),―िुयीको गीत‖ (२०१३), ―चुकूर‖ (२०१३), ―उद्बोधन‖ (२०१३), ―गोरी िो‖ (२०१३), ―न्जत्न ुछ साथी, न्जराउनु छ साथी १‖ 
(२०१३), ―िुयीऩनछ गिृागभन‖ (२०१३), ―उघे्रय वफरेको वफिान‖ (२०१३), ―स्ितन्िता िो भानिता ये १‖(२०१५), ―न्क्षनतजनतय‖ (२०१५) जस्ता 
कवितािरू य ―दभाइ दाइ‖ (२०१०), ―वफदाइ‖ (२०१०), ―जाग‖ (२०१०), ―िान्न्तगीत‖ (२०१०), ―हकसान‖ (२०१०), ―मुिक प्रनत‖ (२०१३), ―फाढीक  
विष्णुभती‖ (२०१३), ―भाग्नेसॊग‖ (१०१३), ―वफिानी वफगुर ध्िनन‖ (२०१३) जस्ता गीतिरू मिी कोहटनबि ऩन ेयचनािरू िुन ्। कवि देिकोटाको 
क्रान्न्त अफ अभूतष छैन, केका रानग क्रान्न्त गन ेबन्ने कुयाभा उनी अफ स्ऩद्श छन ्। उनी अफ मस्तो क्रान्न्त गोरीफाट भाि सम्बि देख्तछन ्
। उनको दृवद्शभा देिभा व्माद्ऱ अन्धकाय नाि गनष य मुगको चोरी पेनषका रानग गोरीको गीत गाउनफुािेक अको  विकल्ऩ छैन । गाॉस, फास, 
कऩासको ग्मायेन्टी, जनताको याज य जनतन्िको प्रानद्ऱ जनक्रान्न्त वफना असम्बि छ बन्ने उनको ठिय छ (गोरी िो, २०१३) ।  

नेऩारी जनताराई गाॉस, फास, कऩाससहितको आफ्नो िक नरनका नननभत सङ्घर्ष य क्रान्न्तभा सॊरग्न िुने आह्वान कवि देिकोटारे गीतभा 
ऩनन सिक्त रूऩरे गयेका छन ्। रेखनको प्रथभचयणभा ―झपु्रो छ आज जसभानथ परेय आज, सौन्दमष आउॉछ विनचि ऩविि चारू‖ (हकसान, 
१९९५) बनेय हकसानको विऩन्न जीिनराई बािुकताऩूणष रूऩफाट नचिण एिॊ आदिॉकयण गन ेदेिकोटा मस चयणभा हकसानको िस्तगुत रूऩरे 
विऩन्न आनथषक अिस्थाको नचिण गनुषका साथ ैहकसानराई कसरे रुटेको िो, इन्सापको ढड्ड हकन गरत छ फुझ्न, आफ्नो िक नरन जाग्न 
य गाॉस, फास, कऩासका ननन्म्त रड्न उत्ऩेय्रयत गदषछन ्(हकसान, २०१०) । मस सन्दबषभा प्रथभ चयणभा रेन्खएको कविता ―नबखायी‖ (१९९७) 
य अन्न्तभ चयणभा रेन्खएको ―भाग्नेसॊग‖ (२०१३) ऩनन तुरना गनष रामक छन ् । ऩहिरो चयणभा देिकोटा नबखायीराई ऩथृ्िीभा दमा य 
करुणाको नबक्षा भाग्न आएको ईद्वयका रूऩभा नचवित गदै नबखायीप्रनत दमा य करुणाको बाि जगाउन चािन्छन ्बने ऩनछल्रो कारभा बने 
उनी भाग्नेराई दमाको आिा गन ेिोइन आफ्नो िक नरन सङ्घर्षभा जुट्नुऩछष बनेय उत्पे्ररयत गदषछन ्(जाग,२०१०) । रक्ष्भी गीनत–सङ्रिभा 
मस खारका थुप्र ैगीतिरू सभािेि छन ्।  

मस अिनधका देिकोटा कुन ैऩनन कुयाराई िगॉम रूऩफाट िेने प्रमत्नभा देन्खन्छन ्। उनी प्रद्श िब्दभा बन्दछन ्िगषस्िाथषरे भानि भानि यिन्न, 
िोर्णको कायण मिी िगष िो, भानिता, स्ितन्िता य सभताबािराई विकृत फनाउने मिी िो, त्मसैरे व्मवद्शराई िोइन सभवद्शराई भित्ि 
हदइनुऩदषछ य मो सफै प्राद्ऱ गनष िस्त्र य औजाय नसभाई िुन्न (स्ितन्िता िो भानिता ये १ २०१५) । मिी िर्गॉम दृवद्शफाट सुसम्ऩन्न िुनुको 
कायणरे नेऩारी जनताका िगॉम दशु्भनिरूप्रनत कवि देिकोटा तीव्र घणृाबाि व्मक्त गदषछन ्। ―ऩुॉजीऩनतराई‖ (२०१३) उनको मस्तै गीनत यचना 
िो । मसभा उनरे ऩुॉजीऩनतराई सम्ऩनत बकायी, ऩारे, भदष नाभको ऩोथी, ऩिु, िािारे पुल्ने यफय जस्ता िब्दिाणफाट आक्रभण गयेका छन ्।     

२००८ देन्ख २०१५ सारसम्भको अिनधभा कवि देिकोटाद्राया यनचत क्रान्न्तकायी कवितािरूको मो सीनभत ऩरयचम भाि िो । क्रान्न्तकायी 
बािधायाराई सिमोग ऩुग्ने हकनसभफाट उनरे मस अिनधभा असङ्ख्म कविता–गीत यचना गयेका छन ्। तीभध्मे केिी ―बरयमारे बायी उचाल्मो‖ 
(२०१०), ―वफदाइ‖ (२०१२), ―िाभी नेऩारी‖ (१०१२), ―एक सुन्दयी च्मानभनी प्रनत‖ (२०१३), ―छािविद्रोि‖ (२०१३) ―गईऊथरी य देिकोटा‖ (२०१३), 
―एक नतभी‖ (२०१३), ―दिईआताक‖ (२०१३), ―धोवफनीरे ऩगरी फोरी‖ (२०१३), ―नधक्काय य धन्मिाद‖ (२०१३), ―जूनक यीराई‖ (२०१३), ―नतिायको 
कुक्कुयराई‖ (२०१३), ―भातुबूनभको भाटो रून्छ‖ (२०१३), ―िठऩन्ण्डत‖ (२०१५), ―नमाॉ बरादभी‖ (२०१५), ―नमाॉ जभाना‖ (२०१५), ―ज्माऩू‖ 
(२०१५), ―िण्डेद्वय ऩिष‖ (२०१५), ―सङ्गनत सङ्गीत‖ (२०१५), ―ननहद्रत बरयमा‖ (२०१५), ―मुग फारक‖ (२०१५), ―साकी‖ (२०१५), ―कुखुयो‖ 
(२०१५) िुन ्।   

भिाकाव्म ―प्रनभथस‖ (२०१०) य गीनतनाटक ―कृवर्िारा‖ (२०१२) को चचाष नगये तेस्रो चयणका देिकोटाराई ऩूणषतमा फुझ्न सहकन्न ।  दिु ै
कृनत क्रान्न्तकायी बािद्राया अनबपे्ररयत छन ्। साभन्ती िोर्णफाट उन्भुवक्तका ननन्म्त गरयएको हकसानसङ्घर्षको कथाराई ―कृवर्िारा‖भा प्रस्ततु 
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गरयएको छ । हकसान मुिक–मुिती उर्ा य हकयणको पे्रभसम्फन्ध मसको भूर आधाय फनेको छ । राभीण मुितीिरूको जीिनभा खेडफाड गन े
य गाउॉका ननफषर हकसानिरूको िोर्ण गयेय जीिन धान्ने साभन्त श्रीप्रसाद उर्ा य हकयणको पे्रभसम्फन्धराई रुचाउॉ दैन य ऊ उर्ाको मौिनसॊग 
खेल्ने भनसामरे उसको अऩियण गदषछ । हकयण गाउॉका सम्ऩूणष हकसानिरूको सिमोगफाट श्रीप्रसादका सम्ऩूणष अत्माचाय य र्ड्मन्िराई 
बन्डापोय गनष य श्रीप्रसादभानथ विजम ऩाउन सपर िुन्छ । उर्ा–हकयणका फीचको आऩसी पे्रभ, वििाि, विमोग य ऩुननभषरनभा आधारयत 
कथािस्तुको भाध्मभफाट गाउॉको जभीनदाय श्रीप्रसादका विरुद्ध हकयणको नेततृ्िभा बएको हकसानसङ्घर्षरे त्मनतखेय नेऩारभा चनरयिेको 
िगषसङ्घर्ष य हकसानसङ्घर्षराई न ैअप्रत्मक्ष रूऩरे प्रनतवफन्म्फत गयेको देन्खन्छ । धतॉको  भानरक्माइ ठारुफाट खोस्न िगॉम रूऩरे गयीफिरू 
एक डल्रो फन्नऩुछष य सङ्घर्ष गनुषऩछष बन्ने बाि कृनतरे सम्ऩेय्वर्त गयेको छ । देिकोटाको तीन भहिने ―िाकुन्तर‖ एिॊ दि हदने 
―सुरोचना‖को रेखन य आॉसकूवित्िराई अनतयन्ञ्जत रूऩफाट प्रस्तुत गदै कनतऩम आरोचकिरूरे ―िाकुन्तर‖ भिाकाव्म य देिकोटाराई 
ऩर् मामका रूऩभा प्रस्तुत गन ेगयेका छन ् । तय देिकोटाको भिाकवित्ि भूरत् उनका ―भुनाभदन‖ य ―साॉढे‖ऩनछका कविता य त्मसभा ऩनन 
२०१० सारऩनछका पुटकय कविता य ―प्रनभथस― भिाकाव्म ―कृवर्िारा‖ गीनतनाटकभा नै अडेको ऩाइन्छ । उनको कवित्ि–क्षभता य 
भिाकवित्िराई भिाकाव्मभा नै खोज्ने प्रमत्न गदाष ऩनन त्मो ―प्रनभथस―भा बेहटन्छ ―िाकुन्तर‖ िा अन्म यचनािरूभा िोइन । ―प्रनभथस‖ ऩनन 
―िाकुन्तर‖ जस्तै अतीतनतयको पकेको कृनत िो । तय अतीतनतय मो उन्भुखता ितषभानभा अतीत ल्माउने उदे्दश्मरे नबएय ितषभानराई 
बविष्मनतय डोर् माउने भिान ् प्रमत्नस्िरूऩ अनघ आएको छ । ―िाकुन्तर‖, ―भिायाणा प्रताऩ‖, ―ऩथृ्िीयाज चौिान‖ हिन्द ू आमषसॊस्कृनत िा 
भध्ममुगीन साभन्ती सॊस्कृनतको ऩक्षऩोर्ण गने उदे्दश्मरे नसजषना गरयएका िुन ्बने ―प्रनभथस‖ चाहिॉ भानिवियोधी, ननयड्ढुि िासक न्जमस य 
त्मसका विरुद्ध देखा ऩयेको नामक प्रनभथसका फीचको द्रन्द्रराई प्रस्तुत गयेय तत्कारको देिको क्रान्न्तकायी गनतविनधराई भित्ि हदने उदे्दश्मका 
साथ यचना गरयएको छ । मस भिाकाव्मभा अन्मामी य अत्माचायी िासनसिाका विरुद्ध विद्रोि िुनैऩदषछ य जनतसकैु दु् खकद्श आइरागे ऩनन 
त्मसफाट विचनरत िुनुिुन्न बन्ने सािषजननन बाि व्मक्त बएको छ । मस भिाकाव्मभा देिकोटाको रीक ऩुयाकथापे्रभ (िरेननज्भ) ―भामाविनी 
ससॉ‖ य ―सजृाभाता‖भा जस्तो अतीतनतयको पकाषइ भाि नबएय तत्कारीन सभाजव्मिस्थाभा आभूर ऩरयितषनको उघाटोर् (प्रथभ सगष १६ य २५य 
ऩञ्चभ सगष सम्ऩूणष) गने उदे्दश्मरे बएको छ । कवित्ि–क्षभता य प्रनतबाका दृवद्शरे सभेत ―प्रनभथस‖ ―िाकुन्तर‖बन्दा उत्कृद्श कृनत िो । 

तेस्रो चयणका देिकोटा यावद्सम सभस्माभा भाि सीनभत यिेका छैनन ्। उनरे ―साॉढे‖ (२०१५), ―एनिमा‖ (२०१५) य ―िान्न्तगीत‖ (२०१०) जस्ता 
कविताको भाध्मभफाट साम्राज्मिादी िवक्तिरूफाट बएको िस्त्रास्त्रको िोड, औऩननिेनिक मुद्ध, आणविक मुद्ध य िोडिाजीको वियोध गदै  
विद्विान्न्तका ऩक्षभा आफ्नो अनबभत प्रकट गयेका छन ्।                                                              

िाम्रा कनतऩम आरोचकिरूरे मस चयणका देिकोटाराई ―वििुद्ध प्रगनतिादी‖ भानेका छन ्। तय कवि देिकोटा िास्तिभै मस अिनधभा ऩनन 
प्रगनतिादी बैसकेका देन्खदैनन ्। ―द्रन्द्रात्भक बौनतकिाद‖को उनरे फौवद्धक सभथषन ननद्ळम नै गयेका छन ्। उनको साहिन्त्मक दृवद्शकोण ऩनन 
२०१५ सारभा तासकन्दभा व्मक्त बार्णका आधायभा िेदाष प्रगनतिादको ननकट अिश्म नै छ । तय उनरे आपूराई प्रगनतिादी साहित्मकायका 
रूऩभा बने आन्तरयक रूऩरे नै रूऩान्तरयत बने गरयसकेका छैनन ्। मसको ऩुवद्श उनरे मस चयणभा रेखेका अननगन्ती कवितािरूरे गरययिेकै 
छन ्। आध्मान्त्भक नचन्तन य साधना गनष नसकेकोभा ऩछुतो गयेय २०१६ सारभा रेन्खएका ―प्ररम–िेदना‖ य ―िून्मभा िून्म सयी‖ जस्ता 
कविता द्रन्द्रात्भक बौनतकिादविऩयीत छन ् । मनत भाि िोइन मसअिनधभा देिकोटारे जुन िासनव्मिस्थाको वियोध गयेय साहित्म यचना 
गयेका िुन ्त्मिी साभान्जक व्मिस्थाराई ननयन्तयता हदन कहटफद्ध िासकिरूको स्तुनतभा सभेत कविता रेखेका छन ्। ―याजा विबुिन‖, (२०११), 
―विबुिनका जाग्दा न्झल्का‖ (२०१२), ―श्री ५ भिेन्द्रको िुबयाज्मानबरे्कभा‖(२०१३), ―छोयीसॊग याज्मानबरे्कको सडकभा‖ (२०१३) जस्ता यचना 
मसका ज्िरन्त प्रभाण िुन ् । ―फाघऩिषतको एक प्रबात‖ (२००९), ―सुन्दयीजरक  ननझषरयणीप्रनत‖ (२०१०), ―झाॉक ‖(२०१०), ―िसन्त‖ (२०११), 
―िर्ाष‖ (२०१२),― ―ध्िननिरू‖ (२०१२), ―नीरकाॉढाको आिाज‖ (२०१२), ―गधा फोल्छ‖ (२०१२), ―िन य याजा‖ (२०१३), ―ताया‖ (२०१३), ―भधु िारा 
प्रकृनतप्रनत‖ (२०१३), ―िािजिाॉको इच्छा‖ (२०१३), ―दोजेनरङ्को फाधचूरीभा‖ (२०१३), ―ज्ियिभना प्रकृनत‖ (२०१३), ―िसन्तऩून्णषभाप्रनत‖ (२०१३), 
―याजा केिर करभ देऊ‖ (२०१३), ―इन्द्रोनी‖ (२०१३), ―एक वफिान‖ (२०१३), ―गईऊथरी य देिकोटा‖ (२०१३), ―ऩानी‖ (२०१५), ―अनतनथिरू‖ 
(२०१६) जस्ता अननगन्ती ननन्ष्क्रम स्िच्छन्दतािादी कवितािरूरे ऩनन उनको मथाथषफाट ऩरामनराई न ैव्मक्त गदषछन,् जुन प्रगनतिादसङ्गत 
भानन‖दैन ।  

१३. कारक्रभननधाषयण य त्मसको ऩहिचानसम्फन्धी गरत नचन्तन  

मसयी िेदाष िाम्रा कनतऩम सभारोचकरे भिाकवि देिकोटाका सम्फन्धभा गयेका व्माख्मा–विदे्ऴर्ण य भूल्माॊकनिरू सिषथा गरत देन्खन्छन ्। 
देिकोटाका यचनाको कारक्रभननधाषयण, नतनको ऩहिचान य विदे्ऴर्ण ऩनन सिी य िैज्ञाननक छैनन ्। देिकोटाराई योभान्न्टक िा स्िच्छन्दतािादी 
प्रगनतिादी बन्ने नतनका विदे्ऴर्ण भाि िोइन, देिकोटाराई वििुद्ध प्रगनतिादी भान्ने धायणा ऩनन िस्तुऩयक छैनन ्। गहिरयएय िेने िो बने 
प्रगनतिादसम्फन्धी नतनको दृवद्शकोण ऩनन गरत य भ्राभक छ । स्िच्छन्दतािादराई िेन े नतनको दृवद्श ऩनन सिषथा ऩूणष छैन । क्रान्न्तकायी 
स्िच्छन्दतािादराई ठम्माउन नसकेकै कायणरे ऩटक ऩटक सभारोचक विऩाठी ―प्रगनतिाद देिकोटाका कविताभा भुखरयत िुन थाल्नुको तात्ऩमष 
योभान्न्टक देिकोटाको अन्त्म िोइन‖ (जोिी : २०३१:४६), भूरत् योभान्न्टक (अॊित् प्रगनतिाद मसैनबि अन्तबुषक्त) (जोिी्२०३१:२२), 
―प्रगनतिाद देिकोटाको योभान्न्टक कवि–व्मवक्तत्िको एक प्रिवृिवििेर्कै रूऩभा देखा ऩछष‖ (जोिी्२०३१:४६) बन्न ऩुग्दछन ् बने जोिीचाहिॉ 
―प्रकृनतकेन्द्री स्िच्छन्दतािादी प्रिवृिसॊगै ऩयम्ऩयागत रूहढराई फढायेय नमाॉ स्िच्छ सभाजको ननभाषण गने विद्रोिभूरक प्रगनतिादी प्रिवृि 
प्रकहटएको‖ (जोिी्२०४७:७९), ―तन िा बौनतकताबन्दा भन िा आत्भा य आन्त्भक पे्रभप्रनतको आकर्षण, साभान्जक चेत तथा सभाजसुधायको 
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बािना, ऩयम्ऩयाप्रनतको विद्रोि य नमाॉ भूल्म–भान्मता –पे्रभवििाि, अन्तजाषतीम वििाि आहद) प्रनतको आरि, नागय सभ्मताप्रनतको विभुखता य 
प्राकृनतक–आध्मान्त्भक ऩरयपे्रक्ष्मतपष को अनबभखुता तथा आन्स्तक चेतजस्ता स्िच्छन्दतािादी एिॊ प्रगनतिादी प्रिवृििरू साथसाथ प्रकहटत‖ 
(जोिी्२०४७:११३–११४), ―आन्त्भक पे्रभतपष को अनबभुखता अनन प्रकृनत–भानि–तादात्म्म तथा प्रकृनत, भानि य हदव्मताफीचको 
अन्त्सम्फन्धको प्रनतऩादन जस्ता स्िच्छन्दतािादी प्रिवृिका साथ ै इनतिासचेतसहितको बािुक क्रान्न्तचेत एिॊ आत्भफनरदानी प्रणमचेतको 
प्रस्पुटन जस्ता योभान्न्टक प्रगनतिादी प्रिवृिको ऩूिषसड्ढेत‖ (जोिी्२०४७:११८), ―भानिनननभषत कृविभ सभ्मतातपष को विभुखता य ऩयभप्रकृनत 
(ऩयभेद्वय), प्रकृनत तथा प्राकृत सभ्मतातपष को अनबभुखता अथाषत ् योभान्न्टक प्रगनतिादी–यिस्मिादी प्रिवृि प्रकहटएको‖ (जोिी्२०४७:१४०), 
―प्रगनतिादराई सभेत स्िच्छन्दतािादका साथ अॊगाल्दै‖ (जोिी्२०४७:२२९), ―यिस्मिादको स्ऩिषसभेत ऩयेको भानितािादको दिषननबि सङ्घर्ॉ 
प्रगनतिादको सूक्ष्भ अन्तबाषि य त्मसनसत आर्ष–आध्मान्त्भक चेतको सभीकयण गरयएको‖ (जोिी्२०४८:३५६), ―व्मङ्ग्मविद्रोि एिॊ 
क्रान्न्तचेतभूरक प्रगनतिादी उन्भेर् प्रकट गये ताऩनन.. मो प्रगनतिादी उन्भेर् भूरत् प्रकृनतकेन्द्री स्िच्छन्दतािादी भानितािादकै व्माऩक 
ऩरयनधनबि गौण रूऩभा यिेको‖ (जोिी्२०४८:३८६), ―२०१०–२०१६ सारसम्भको भिाकवि देिकोटाको कविता–मािाको ऩाॉचईऊ िा अन्न्तभ चयणको 
मस सभमािनधभा उनको स्िच्छन्दतािादी सौन्दमषचेतरे झ्मान्ड्डदो प्रगनतिादनसत सॊदे्ऴवर्त िुॉदै य व्मङ्ग्मविद्रोि एिॊ क्रान्न्तचेतभूरक 
व्मञ्जनाधभॉ काव्मसौन्दमषको फढ्दो उत्कर्षराई आत्भसात ् गदै रगेको‖ (जोिी्२०४८:३९३) आहद आहद अन्तविषयोधी, अताहकष क य गरत 
बनाइिरू याख्न ऩुग्दछन ् । कवि देिकोटाको भूल्माॊकनका सन्दबषभा मस्ता धायणािरू प्रचाय–प्रसाय गयेको कायणरे देिकोटाराई सिी रूऩरे 
िेनषका रानग ऩनन मस्ता विचायिरूको नचयपाय य आरोचनात्भक वििेचना िुन ुअनत आिश्मक छ ।  

१४. देिकोटाको भूल्माॊकन उनकै सोचभा आधारयत िुनुऩछष   

देिकोटाको भिानताको चचाष गदाष आरोचकिरू प्राम् नेऩारी जनता य देिको बराइका रानग खासै भित्ि य अथष नयाखे्न देिकोटाका 
यचनािरूको उल्रेख गदषछन ्य नतनका आधायभा उनराई भिान ्नसद्ध गने प्रमास गदषछन ्। िास्तिभा मो कवि रक्ष्भीप्रसाद देिकोटाको उच्च 
भूल्माॊकन नबएय अिभूल्मन िो । उनको भििाको ननधाषयण उनरे जनताका रानग रेखेका य नेऩारी सभाजको बराइभा काभ राग्ने 
कृनतिरूका आधायभा न ैिुन सक्तछ । उनरे जे जनत रेखेका छन ्ती सफ ैश्रदे्ष छन ्य सभाजोऩमोगी छन ्बन्ने गरत सोच िाभी कसैरे ऩनन 
नरनु उनचत िुॉदैन । मस कुयाको ऩुवद्श स्िमभ ्देिकोटारे व्मक्त गयेका कनतऩम बनाइिरूफाट सभेत बएको छ बन्ने भराई राग्दछ ।  

प्रगनतिीर साहित्मकाय आनन्ददेि बट्टनसत कुयाकानी िुॉदा देिकोटारे आफ्ना यचनािरूराई श्रणेीफद्ध गदै बनेका छन–् ―भ तीन हकनसभका 
यचना रेख्छु, तीन थयीका ऩाठकराई– १) खूफ गहियो–एकदभ विद्रान्का रानग, २) भझौरा–निन्क्षत भािका रानग, ३) साधायण भाननसरे फुझ्न 
सक्ने हकनसभको । ...भ मी नबन्नताराई ऩाठकको स्तय फभोन्जभ अनुकूर न ैठान्छु ।‖  त्मस क्रभभा उनरे थऩेका छन–् ―तय िाकुन्तर 
चाहिॉ अकै सुयभा रेन्खएको िो । सुरू सुरूभा जफ सॊस्कृतज्ञिरूफाट एक हकनसभरे ऊ रेख्न सक्छ ? बन्ने हकनसभको कुयो आएकोरे त्म ै
जोसभा रेखईऄ, त्मस्तै बमो । तय ऩनछ भैरे सोचईऄ साॉच्चै भुनाभदन रमभ ैरेखेको बए झन ्सफैरे फुझ्ने य याम्रो िुन्थ्मो हक ? जे िोस ्त्मो 
त्मस्तै बमो‖ (फन्धु : २०४६ : ४७७) । मिाॉननय देिकोटारे केिी सङ्केतभा बनेका छन ् य केिी आपूराई फचाउन ऩनन खोजेका छन ् । 
िास्तिभा प्रनतस्ऩधाषभा भ कसैबन्दा कभ छैन बन्ने नसद्ध गनष उनरे िाकुन्तर भिाकाव्म रेखेको य अकै हकनसभरे रेख्नु उऩमुक्त िुने नथमो 
बनेय आपईआ रे सकायेको कुयो भानथको प्रसड्डरे प्रद्श ऩादषछ । देिकोटाको मस्त ै खारको ―सुरोचना‖ सम्फन्धी आत्भस्िीकृनतराई ऩनन मस 
सन्दबषभा याख्न सहकन्छ : ―अझ िोड गयेको नथइन–सामद एक हदनबयीभा एउटा (भिाकाव्म) रेख्नसक्छु हक बन्ने भराई आिा छ । तय चाॉडै 
विचाय गय, छन्दभा कुॉ द । तफ विचाय कसयी गहियो िोस ्? ..नछऩनछऩे नै िोरा मिाॉ । ..छरयतो छनाइराई सभम ऩो किाॉ नथमो य ? ..मो 
ऩनन एक हकनसभको खेरकूदको भजा िो । मिाॉ फुनाइ, कताइ, छनाइ, तौर, नाऩ, जाॉच, अक्षयऩुछाइ छैनन ्...‖ (नघनभये : २०२५ : ४४३) । 
मस्तै खारको अको  एउटा आत्भस्िीकृनत छ उनको । त्मसभा उनी बन्दछन–्―..िो , भ जान्दछु भैरे एक ितक िा फढी द्ऴोक एक घन्टानबि 
तत्क्षण यचेको छु । तय भरेै त्मसो गयेको फौवद्धक भनोयञ्जनका रानग नथमो पे्रयणाको कुनै आदिष प्रस्तुत गनष िोइन ..‖ (नघनभये : २०२५ : 
८०) । मस्ता यचनाका आधायभा देिकोटाराई भिान ् बनेय ऩुवद्श गनष खोज्न ु उऩमुक्त िुॉदैन । मस अनतरयक्त उनका अनधकाॊि ननन्ष्क्रम 
स्िच्छन्दतािादी प्रिवृिका यचनािरूरे ऩनन नेऩारी साभाजको आिश्मकताराई ऩरयऩूनतष गन े काभ गदैनन,् नतनको साभान्जक उऩादेमता 
नबएसयि छ । त्मसैरे देिकोटाराई उनकै साहिन्त्मक नचन्तनका आधायभा भूल्माॊकन गयेय त्मसका आधायभा भिान ्प्रभान्णत गनुष भाि सिी 
तरयका िो ।  

साहित्म जनताको बार्ाभा जनताका ननन्म्त रेन्खनुऩछष बन्ने भान्मता देिकोटाको नथमो (फन्धु : २०४६ : ४८०) । उनरे एक ठाउॉभा बनेका 
छन ् : ऩुयाना कवििरूको बाि निक्षात्भक, ऩोर्क य व्माख्मात्भक नथमो । अहिरेका वऩढीका रेखकिरूका बाि यिस्मात्भक, भनभौजी य 
िैमवक्तक तथा मदाकदा अत्मन्त असङ्गनतऩूणष देन्खन्छ । िाभीिरूरे िाम्रो बार्ाको स्िस्थ प्रिवृिराई छोहडहदएका छईऊ य मसराई प्रफोधनको 
भाध्मभका रूऩभा प्रमोग गनष सकेका छैनईऊ । जनताको ननन्म्त केिी गयेय उनीिरूको साभान्म सिानुबूनत ऩाउनुबन्दा अनघ न ैिाभीरे आफ्न ै
प्रिॊसा गयेय आत्भप्रिॊसाभा खचष गयेका छईऊ । मसको ऩरयणाभ िो साहित्मको जीिनसॊग जीिनविच्छेद...‖ (फन्धु : २०४६ : ४८०) । उनरे मस 
सन्दबषभा साहित्मकायिरूराई सुझाउ हददै के बनेका छन ्बने ―भ भेया साहिन्त्मक फन्धुिरूराई ऩिाड, तयाई, टोर य गाउॉ िरूको मािा गयेय 
आपूराई जीवित जनताको सम्ऩकष भा याखे्न सुझाउ हदन्छु । चीन य रुसका रेखकिरूरे झईआ िाभीरे ऩनन नतनीिरूको फीचभा गएय सॊगै फसेय 
अनन साथ ै काभ गयेय उनीिरूरे आफ्ना अन्तरृषदमभा याखेका दिषन य आदिषिरूको उघाटाटन गनष सक्छईऊ‖ (फन्धु :२०४६ :४८१) । म्िेन्द ु
खण्डकाव्मको विर्मभा चचाष गन ेक्रभभा उनरे साहित्मका फायेभा बनेका छन–् ―जनिाणी य जमरमप्रनत कवि रन्म्कन खोज्न ुन ैएक स्िस्थ 
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प्रकृनत जस्तो राग्दछ । िाभी िाम्रा भिाकाव्म य उच्च कविताका िन्स्तिाडे फुजाषभा दनुनमाफाट कनत टाढा य विदेनस छईऊ । नेऩारी काव्म 
साहित्मराई जनतानतय रैजाने य जनताको भुटुको सऩनाको अन्िेर्ण तथा उघाटाटनको रूऩ फनाउने प्रिवृि िुनुऩदषछ बन्ने एक अभुखरयत 
नसद्धान्त केिी भािाभा मस गीनतकाव्मरे प्रकट गदषछ‖ (फन्धु : २०४६ : ४८१) । साहित्मसम्फन्धी चचाष गन ेक्रभभा उनरे  ―साहित्म य 
निित्ि‖ बन्ने रेखभा बनेका छन–्जसरे सभाजको िानी गछष त्मो जिय िो जरुय, असरी साहित्म िोइन । रृदम य भन्स्तष्कको सन्तुनरत 
विकासको ऩैदािायी गयाउने चेद्शाद्राया प्रकाििान ्व्मवक्तत्िफाट प्रिाहित नसजषनाका धायाराई िाभी साहित्म बन्दछईऊ । मसको अन्स्तत्िको सभथषन 
नै साभान्जक चक्षुको उन्भीरन, रृदमको विकास य त्मसद्राया फुवद्धको उद्बोधनभा अडेको छ । मो मुगको प्रनतवफम्फ िो, त्मस्तै प्रगनत ऩनन 
मसको उऩमोनगता, मसको निित्िभा आधारयत छ‖ (फन्धु : २०४६ : ३६२–३६३) । सायभा उनी आपईआ रे साहित्मको निित्िराई मसयी 
नचनाएका छन–् रृदमस्ऩनिषताका हक्रमाद्राया उियोिय गनतऩथभा भानिसभाजराई पे्ररयत गन े मसको गुण नै मसको भुख्म निित्ि जाॉनचन 
आउॉछ‖ (फन्धु : २०४६ : ३६३) । वि.सॊ. २०१५ सारभा बएको ऩहिरो अफ्रो–एनिमारी रेखक सम्भेरनभा नेऩारी प्रनतनननध भण्डरको नेताका 
रूऩभा देिकोटारे तासकन्दभा हदएको ऐनतिानसक बार्णभा उनको साहित्म सम्फन्धी धायणा अझ भानथ उठेको छ । उनरे मसभा साहित्मराई 
िगॉम िनतमायका रूऩभा नरएका छन ्य त्मो जनता य सभाजको हितभा उठाइनुऩदषछ बन्ने आरि उनको यिेको छ । त्मसभा उनरे बनेका 
छन–् जीिनका ननन्म्त य विनािका विरुद्ध, सि–अन्स्तत्िका नननभि य सैननक आक्रभणका विरुद्ध, यावद्सम स्िधीनताका नननभि य उऩननिेििाद 
तथा साम्राज्मिादका विरुद्ध, आधुननक भानिजानतका भिान ् सङ्घर्षरे जागरुक जनताभा िवक्तिारी सभथषन ऩाउन थारेको छ । मस 
अिस्थाभा साहित्म कुन ै एक िगषको सौखको विर्म िुन सकै्तन । अफ त मो एक िवक्तिारी साभान्जक य यावद्सम िनतमाय बएको छ‖ 
(चाऩागाई :२०६४ :२४–२५) ।  देिकोटाका यचनािरूको भूल्माॊकन िा देिकोटाको भिानताको ऩुवद्श उनका साहित्म सम्फन्धी मी विचायिरूराई 
आधाय नफनाइ गनष सहकदैन । उनका साहित्मसम्फन्धी विचायराई आधाय नफनाई उनको भलू्माॊकन गनष खोज्नु कवि रक्ष्भीप्रसाद 
देिकोटाभानथ अन्माम गनुष िुनेछ । 
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नभश्र, नििकुभाय । मथाथषिाद । दो.सॊस्क. । हदल्री, हद भैकनभरन कम्ऩनी अप इन्न्डमा नरनभटेड, १९७८  
सुखोब, फोरयस । अ हिस्री अप रयमनरज्भ । भास्को, प्रोरेस ऩन्ब्रससष, १९७३    
श्रदे्ष, दमायाभ य भोिनयाज िभाष । नेऩारी साहित्मको सन्ङ्क्षद्ऱ इनतिास । हद्र. सॊस्क. । काठभाडईऊ, साझा प्रकािन,  २०४० वि.सॊ. 
विऩाठी, िासुदेि । ऩाद्ळात्म सभारोचनाको सैद्धान्न्तक ऩयम्ऩया बाग २ । काठभाडईऊ, साझा प्रकािन, २०३० वि. सॊ. 
गुनकेियी । िर्ष–१, अॊक– १  
चाइननज नरटयेचय । सङ्ख्मा–१२ । ऩेहकड्ड, पोयन राङ्ग्िेज पे्रस, १९७८  बानु । देिकोटा वििेर्ाड्ढ् । काठभाडईऊ, २०२५ वि. सॊ.  
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नि िर्ष २०१४ य भ  

भधु भाधुमष  
भास्को, रुसी भिासॊघ  

...मसऩारीको नि-िर्ष २०१४ वििेर् यह्यो । भाने - पोन गयी गयी कसैराई ऩनन िुबकाभना व्मक्त गरयएन । कायण - 
अनौऩचारयक ऩायारे िुबकाभना हदॊदा ऩनन िुबकाभना रिण गनेिरूरे त्मसराई “औऩचारयकता' ठानेय िल्का 
हकनसभरे नरन थारे । सहि तरयकारे रेनदेन गनष जान्मो बने िब्द ऩनन िवक्तभा ऩरयणत िुन सक्छ ।  

औऩचारयकताभा फाॉनधएय “सुक्खा” िव्दको िुबकाभना आदान प्रदानरे भाि जीिनभा सहि ऩरयितषन आउने कुयाभा त्मनतको तुक देन्खॊदैन । 
ऩरयितषनकोरानग ठोस ऩिर िुनै ऩछष । नि-िर्ष भान्ने िैरीभा ऩनन आभूर ऩरयितषन आउनु ऩछष बन्ने भान्मता आपैभा भित्िऩूणष देन्खन्छ । 

कुनै सकायात्भक सोचराई जीिन िीतकोरानग प्रमोग गन ेकाभभा नि-िर्षराई “सभम प्रस्थान विन्द”ू को रुऩभा नरन सहकन्छ हक बनेय 
ऩोिोय सारको नि -िर्षराई जाॉड-यक्सी त्माग्ने सभम- िुरूआतको रुऩभा प्रमोग गदाष सपरता नभरेको अनुबि केिीहदन अनघ एकजना 
डाक्टयराई सनुाउॉ दा उनी कन्ड्कए : “ ... भैरे मो सफ ैके नतम्रो फाउको सम्ऩनत उडाएय खाको छु हक क्मा िो ...? भैरे ििाराई “भास-ुभाछा 
ऩनन छाड्ने प्रण गदै छु मो सार देन्ख ...” बन्ने िाक्म ऩूया सुनाउन नऩाउॊ दै ििाॉरे झयो िरैीभा भुख छाड्नु बमो “मो त ऩागर ऩो 
बएछ...” य तुरुन्तै िाताष-स्थर छोड्नु बमो । 

मो िाताष सुन्ने अको नभिरे धुम्रऩान य जाॉडयक्सी छोडे ऩनन भासु-भाछा त्माग्न निुने तकष  प्रस्तुत गदै  झन्डै १ घण्टा “नन-स्टऩ रेक्चय” 
हदनु बमो; वितकष  नगयी भैरे चऩुचाऩ सुनी यिईः; ििारे थननु बमो - “...सफैरे तऩाइॊको अनसुयण गयी भासु-भाछा त्मागे बने मो ऩथृ्िीको 
“इकोनसस्टभ” नै वफरने खतया छ ...” 

सकायात्भक कुयािरू आिरम्फन नगने अयाजकता य मुद्ध हिॊसा जस्ता ध्िॊसात्भक गनतविनधको िारीभुिारी चरेको मो ऩथृ्िीरोकभा 
विद्द्रानिरूको अनतष उऩदेििरू भखूषिरूराई विर् िुन्छ बन्ने कुया भराई याम्रयी थािा नथमो - त्मसैरे अनतष उऩदेि हदनेिरू मिाॉ “ऩागर” 
किनरनु स्िाबाविकै नथमो । ऩयन्तु भैरे नभििरूराई स्िास्थ्मभा प्रनतकुर असय ऩाने आ-आफ्नो अम्भर छाड्न प्रस्ताि गयेको ऩनन छैन ; 
गनष िा गयाउन “भ” को िुॉ ? भैरे केिर आफ्नो अनुबि य मोजना िताएको भाि नथएॉ । 

भयेको भान्छेको भासु खाने केिी अघोय साधक य न्जउॉ दो भान्छेको भासु खाने केिी असभ्म जॊगरी भान्छेिरू मो सॊसायभा अझ ैऩनन छन ्। 
अनन ऩि-ुऩक्षीको भास ुखानेराई भैरे हकन खेदो गनुष  ऩर् मो ?  अनन अको कुया -  जाॉड-यक्सी य भास-ुभाछा टन्न खाॉदैभा नि-िर्ष यभाइरो 
िुने िोइन । 

कुनै फेरा भरेै सुनेको नथएॉ : “ म ुआय व्िाट मु नथङ्क, इट मन्ड डु ...” 

मस अथषभा,  जीिन-िैरी ऩरयितषनको कुयारे  िाम्रो नचन्तन, िाम्रो खाना य िाम्रो गनतविनधसॉग प्रत्मक्ष सयोकाय याखेको िुन्छ । त्मसैरे मो 
सारको प्रायम्बकार “आजैदेन्ख” भैरे आफ्नोरानग  केिी प्रनतिद्धता घोर्णा गयेको छु : 

- सकायात्भक नचन्तनिरूको अिरोकन, भॊनन य रिणकोरानग सॉधै िोसभा यिन मत्न गने ; 
- जाॉड- यक्सी य भासभुाछा यहित सान्त्िक बोजन सेिन गने;  
- कम्तीभा ऩनन १५-३० नभनेट स्िस्थ्मऩमोगी व्मामाभ ननमनभत गने; 
- कसैराई अऩिव्द नफोल्ने (िोस ्ऩुगेन बने कहिरे काॉिी  फोरी ऩनन गोरी फन्दो यिेछ) 
- ियेक हदन कन्म्तभा ऩनन एउटा गनतरो रेख-यचनाआहद ऩढ्ने य एउटा यचना रेखे्न । 
स्भयणीम यिोस : मो भेयो ऩहिरो रघु-रेख िो  !  :)  

तऩाईंिरूरे ऩनन भेया फुॊदािरू अनसुयण गनै ऩछष बनी न्जहकय गहदषन, गनष ऩनन नभल्दैन सामद - स्ितन्िता बन्दा ठूरो कुया आन्खय के न ै
िोरा य ? 

भौनरक जीिन न्जउनु सक्न ुऩनन त भिानता िो य न्जउन सक्न ुऩनन ऩछष ! सभमको स्ऩेसभा “आज” य “अहिरे” नै ननणाषमक िुन्छ ! 
“बोरी” नभथ्मा िो ; बोरीरे केिी सजृना गयेओ छैन ... 
कथॊकदानचत भन रानगिारेछ  बने बने आजै गनुषस ् मुग िाॉक्ने भिाभानििरूको जीिन-िैरी  य विचायको अनुसयण ! सकायात्भक ठोस 
कदभरे अभानि > भानि > भिाभानिभा रुऩान्तय िुन सक्छ ; बगिान िुन त भुन्श्कर ैऩराष मो दनुनमाभा ! 

सहि रुऩान्तयणनबि जीिन प्रमोजनको यिस्म रकेुको छ ; आन्खय के कुया सम्बि छैन ?  - महि सोचभा घोन्त्रॉदो छ आजको क्िान्टभ 
दिषन ! 
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सॊविधान 

सुयेन उपे्रती 
अटिा 

ऩनृथिी हिॉउको सेतो फकोफाट ननन्स्कएय िरयमानरको प्रनतक्षा गदै नथइन । खुिी उभङ्ग य जीिनका िुन्दय सऩना गुभाएक  वफधिा जस्ता बएय 
सडक छेउभा रूखिरू रियै उनबएका नथए ।  हिॉउरे िरयमारी रुहटएका रूखिरू पेयी िरयमारी प्राद्ऱीका रानग आकाि नतय िाॉगा पैराएय 
प्राथाषना गयी यिेझईअ राग्दथ्मो । फाॉच्ने न्जन्जवफसा फोकेय न्मानो खेज्दै दन्क्षणीधुि नतय िाननएका चयािरू पकष ने क्रभ िुरू बएको नथमो 
।  हिॉउफाट फाॉच्न रगाइएका ऩि ैऩि रुगािरूफाट भान्छेिरू क्रभि ननस्कॉ दै नथए । विििरे हटनब खेरेय भैसभ िेर् मो । ताऩक्रभ विण्डनचर 
सहित दस हडरी यिेछ । झ्मारको ऩदाष ऩन्छाएय अकािनतय ननमाल्मो । फादरका थुॉगािरू िािाका झोक्कािरूरे पुट्दै य जोहडॉदै नथए ।  याज ु
य कुिुभराइष स्कुरका रानग रन्च तमाय गरयहदमो । खाजा खाएय स्कुर जान तमाय िुन अह्रामो ।  श्रीभनत काभफाट अइ ऩुगेक  
नथइनन ्। उसको टाउको ननकै सायो दखु्दै नथमो । कडा कारो कप  खाॉदा टाउको िरुका िेराक  बनेय कप  खामो तय अिॉ टाउको दखु्न छोडेन 
। डाउन टाउनभा ऩाहकष ङ भिॉगो बएकारे फसभा न ैअहपस जाने आउने गथ्मो । ऩहिरो फस छुट्मो बने अको फस झण्डै अधा घण्टा कुनुष ऩन े
िुन्थ्मो । िातको घडी नतय िेयमो य केटाकेटीराइष स्कुरजान ु बन्दै िताय िताय  घयफाट ननन्स्कमो । 

 वििानीको समूषराइष कारो फादररे ढाकेको िुनारे सूमषका याता हकयणिरू फादरभाथी तेनसषएका नथए । नचसो िािारे जाडो अझ ैसहकएको छैन 
बनेय भान्छेिरूराइष सचेत गयाउॉ दै नथमो । रोचनरे घयभा अएय विििराइष पोन गरयन ्। उसरे अहपस ऩुग्न रागईः तय अत्मनधक टाउको ऩनन 
दखु्दै छ बन्मो । दिाइष हकनेय खानु, रञ्च रानु बमो क  बएन बनेय रोचनरे आन्त्भमता प्रकट गरयन ्। 

 अहपसभा केिी हदन देन्ख चरेका िल्रारे सफैका भनिरू बायी नथए । विद्वभा बएको अनथषक भन्दी सॉगै िरुूबएको फजेटघाटा ऩूनतष गनष 
क्मानडा सयकायरे ऩनन कभषचायी कटैती िुरू गयेको नथमो । प्रत्मेक अहपसफाट केिी कभषचायीिरूराइष अिकाि हदने ननणषमरे सफ ैकभषचायीिरू 
बमनबत नथए । त्मसभा ऩनन विििको अहपसको नाभ ऩहिरो ऩङतीभै नथमो । विििरे केिी हदन देन्ख अधुया यिेका पामरिरूराइष टेिुरभा 
ननकाल्मो । अज ती पामरिरू ऩनन विििराइष बायी रागे । एक ऩेज टाइऩ गनष ऩनन झण्डै ऩाॉच ऩटक रेख्दै य भेट्दै गनुष ऩर् मो । 

रञ्चबे्रक ऩनछ भेनेजयरे वऩटयराइष िोरामो । अहपसका सफ ै स्टापिरू खस्माक खुसुक गदै िनसत भुद्राभा वऩटयको प्रनतक्षाभा फसे । ऩाॉच 
ऩनभनेट जनत ऩनछ ऩानी ऩनष रागेको अकाि जस्तै बएय वऩटय फाहिय ननन्स्कमो । उसको िातभा एउटा खाभ सहितको नचठ्ठी  नथमो । उ 
केिी नफोरी सयासय उसको कोठाभा गमो । अरूरे ऩनन उसराइष केिी सोध्ने सािस गयेनन ्। अफ कस्को ऩारो अउने िो बन्दै सफै भेनेजयको 
कोठा नतय िेदै नथए । भेनेजयरे विििराइष नबि फोरामो । वििि गह्रईइगा ऩाइरा चाल्दै  नबि गमो य भेनेजयका अगाहडको चेमयभा  फस्मो । 
विििरे ऩन्ध्र ऩन्ध्र हदनभा नतनुष ऩने भोगेज सन्म्झमो । इन्टयनेट,पोन,हटबी,को विर सन्म्झमो । हिट, िाइड्रो, सम्ऩनतकयको विर सन्म्झमो । 
भहिना भहिना हदनभा अउने के्रहडटकाडषको विर सन्म्झमो । त्मस ैटाउको झट्झट गयेय दखु्न थाल्मो । रयॉगटा रागे जस्तो बमो । 

उसरे नेऩार छोडेको झण्डै छ फर्षनै बइसकेछ । मस विचभा थपु्रै ऩरयितषनिरू बए । उसरे नाभका अगाडी डाक्टयको उऩाधी थनने यिय 
साॉचेको नथमो । छोया छोयीराइष विदेिभा रगेय याम्रो ऩढाउने सऩना देखेको नथमो । सुख समर,िान्न्त सॉग न्जिनका उियाधष कटाउने सऩना 
ऩारेको नथमो । अरू भान्छेिरूरे गयेका विदेिका कुयारे झन विदेिका िुन्दय सऩनाभा भरजर  ऩुयमाॉउदथ्मो । भन्िारमको दस ऩाॉचको 
जानगय ऩनन ननयस य ननन्जषि जस्तो राग्थ्मो । घयभा काभ गने भान्छे नथए । श्रीभनत ऩनन करेजभा ऩढाउदनथन ्। छोया छोयीराइष ऩनन याम्रै 
फोहडषङ स्कुरभा याखेय ऩढाएको नथमो । काठभाण्भाडैभा दइुषतराको बए ऩनन अफ्नै घय नथमो । अहपस जान अउनराइष अहपसरे नै गाडी 
हदएको नथमो । बूॉइ तराको घयबाडा भािै अॉउदा ऩनन घय खचष याम्रै सॉग चरेको नथमो । दइुष जनाको तरफ खासै खचष गनुष ऩदेन नथमो । 
भेनेयजय के के बननयिेको यिेछ । मो तऩाइॉको नचठ्ठी बनेय हदॉदा भाि झसॉग बमो । उसका िातखटु्टा थयषयय  काभे । नचन्ठ्ठनरएय धखषयाउॉ दै 
फाहिय ननन्स्कमो । सफै स्टापरे उसराइषनै िेयी यिे जस्तो राग्मो । मता उता निेयी सयासयी उसका कोठाभा गमो । क्माविनेटफाट केिी पामर 
खोजेजस्तो गयेय िातराइष तर भानथ गर् मो । एउटा पामर फाट ४ ऩाना कागज ननकारो य उसका व्मागभा याख्मो । कामाषरमको सभम 
सहकएकारे भाननसिरू सफै ननन्स्कदै नथए ।  उ ऩनन फस स्टऩभा गमो । एउटा फस बखषयै छुटेको यिेछ । दस नभनेट ऩनछ फल्र अको फस 
अमो । फसको ऩछाहड नसटभा गएय गह्रोङगो साभान विसाए झईअ बएय फस्मो । अज उसराइष त्मस ैननन्द्राभा हिॉडेजस्तो रागीयिेको नथमो । मो 
फस,भान्छेिरू, सफै नोरा नैरा रानगयिेका नथए । 
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िाम गुडरुहकङ बनेय कसैरै फोराएको सुन्मो । भन नरागी नरागी टाउको उठाएय अिाज अए नतय िेर् मो । जेनिका अनुिाय बयी खुनि ऩोखेय 
उ  बए नतय नै अउॉ दै नथइन । फनािटी िाॉिो ननकाल्दै िाम जेनिका बनेय उठ्मो । दफुै जनारे कनसरो अॉकभार गये । विििरे सॉगैको 
नसटभा फस्न इसाया गयमो य दफुै सॉगै फसे । जेनिका सॉग ऩहिरो ऩटक बेट्दा उ मो िियभा बखषय भाि अएको नथमो । 

उनीिरूको  नचनाजानी ऩनन अनोठो सॉग बएको नथमो । मूननबयनसटीको क्माफ्टेयीमाभा उ ऩस्दैभाि नथमो । जेनिका एउटा िातभा रञ्चको रे 
य अकोिातभा नचमाको कऩ नरएय अउदै नथइन । खै केभा िो जेनिकाको खुट्टा ठोहकए छ । उनको नचमाको कऩ उनछट्टएय विििका रुगाभा 
गएय खननमो । वििि अथ्था बनेय उहफ्रमो । दाहिने ख्रुट्टाको घुॉडादेन्ख तर सफै नबज्मो । धन्न न्जन्स्को ऩेण्ट िुनारे ऩोल्न चाहि ऩोरेन छ 
। जेनिका सेतो अनुिाय रारी रगाए जस्तै यातो फनाएय सयी बन्दै अइन ्। ऩेऩय टािररे ड्राइ गनष सिमोग गयीन ्। िाथरूभभा गएय ड्रामयभा 
सुकाउन सल्राि हदइन । उसराइष  सॉगै रगेय फाथरूभ देखाइ हदइन ् । उ िाथरूभफाट फाहिय अउॉदा ऩनन ऩन्खष यिेक  यहिछन ् । दफुईआ जना 
क्माफ्टेरयमाभा गए । जेनिकारे दफुैजनाराइष रञ्च नरएय अइन ् । ऩरयचम सॉगै अअफ्नो फायेभा दफुैरे फताए ।  उसरे मस िियभा बखषयै 
अएको कुया सुनामो । ऩढाइ सॉग सॉगै फस्ने ठाॉउ य काभको खोजीभा यिेको कुया ऩनन बन्न छुटाएन । जेनिकारे उनी  दइुष फेडरूभको 
अऩाटषभेण्टभा फस्दै गयेको य त्मसैभा फस्ने बने िुन्छ बननन ् ।  दिुैजना जेनिकाको कोठाभा गए । विििराइष के खोज्छस ् कानो अॉखा 
बनेझईअ  बमो । उसरे फस्ने सॊकेत गर् मो य कोठाको बाडाका फायेभा न्जज्ञािा याख्मो । दफुै जना फस्नेभा सिभत बए । जेनिकारे विििराइष 
उनका अहपसभा जानगयको व्मिस्था ऩनन नभराइन ्। उनीिरू िियका प्रत्मेक सॉस्कृनत य सभ्मता सॉग ऩरयनचत बए । विििको सिमोगी य 
सरृदम बािनारे जेनिकाको भन न्जत्न गाह्रो बएन । उनीिरू िियका प्रत्मेक जस्तो येदु्शयेण्ट, नसनेभािर, फाय य क्रिभा ऩुगेका नथए । उनीिरू 
भाि दइुष ियीय बएका एउटै अत्भा जस्तै राग्थे । कहिरे घण्टो खोरा हकनायाभा फसेय अकािका तायािरू गनेका नथए । 

वििि नतभी के सोच्दै छईआ । नतभी हठक त छै बन्दा उ झसॊग बमो । अॉ भराइष हठक छ अनन नतम्रो काभ कस्तो चल्दै छ नी बनेय जेनिकाराइष 
सोध्मो । दिुै जना कुया गदै गए । जेनिकाको अरषने फेरा बमो । अफ भ जान्छु बननन ्। दिुैरे एक अकाषराइष कनसरो सॉग अॊकभार गयेय 
अन्मभमता व्मक्त गये । आॉखारे भ्माउन्जे झमारफाट िेयी यह्यो । 

सोचाइभा डुब्दा डुब्दै झण्डै उसको फस स्टऩ नै छुटेछ । िताय िताय गयेय फसफाट अनरषमो । उसको टाउको दनु्खयिेकै नथमो । घयभा ऩुग्दा 
छोया छोयी स्कुरको गिृकामष गदै नथए । रोचन बान्साको तमायी गदै नथइन ्। सयासयी सुते्नकोठाभा गएय व्मागराइष टेिुरभाथी याखेय फेडभाथी 
ऩन्ल्टमो । छोयीरे नचमा खान अउनुन फाफा बनेय फोराइष । भराइष अज नचमा खान भन छैन छोयी बनेय ऩठामो । रोचन नचमा न ै नरएय 
अइछन ्। विििरे अॉखा ऩनन खोरेन । रोचनरे विििको टाउको छानभन ्। झट् झट गदै नथमो । केटाकेटीिरूराइष खाना ख्िाएय सुत्न ऩठाइन ्
। िाहिय अॉध्मायोरे याज गनष िुरू गयी सकेको नथमो । नसन्म्सभ ्ऩानी ऩनन ऩनष थाल्मो । रोचन ऩनन विििका छेउभा ऩन्ल्टएय एउटा हकताफ 
ऩढ्न िुरू गयीन ् । वििि स्िाॉ स्िाॉ गयेय ननधाउन थाल्मो । भस्त ननद्राभा उ भसुुभुसु िाॉद्ल थाल्मो । रोचनरे अचम्भ भान्दै विििराइष 
ननमानरन ्। उ फफषयाउन थाल्मो । भान्छेिरू  नेऩारभा सॊविधान फन्दै फन्देन बन्थे । भैरे सॊविधान फन्छ, िान्न्त िुन्छ, विकाि ननभाषण िुन्छ 
बन्दा ऩत्माउॉ दैन नथए नी । िेय त कती चाॉडै विकाि बमो । देस टुहक्रन्छ, काटभाय िुन्छ बनेय डय देखाउॉ थे । कस्तो िान्न्त छ । सफै नभरेय 
फसेका छन ्। सफैरे योजगायी ऩाएका छन ्। सफैरे खानराउन ऩाएका छन ् । मिीँ मस्तो विकाि बए ऩनछ अफ हकन विदेि  जान ुऩर् मो । 
मिी द्वगष बए ऩनछ हकन अको द्वगष खोज्न ुऩर् मो बन्न थाल्मो । रोचनरे विििको द्वन्ननर द्वगषराइष अॉच नऩुगोस बनेय टेिुरल्माम्ऩ ननबाइ 
हदइन । 

के सोचेय िो रोचन उठेय गइन य विििको व्माग खोनरन ्। व्माग नबिफाट कागजिरू ननकाल्दै सयसतॉ िेदै याख्दै नथइन ्। उनका अॉखा त्मिी 
अिकाि ऩिभा गएय ठोक्क ए । दोियमाइष तेियमाइष त्मो ऩि ऩहढन । तऩाइको मोगदानको उच्च भूल्माॉकन गदै मो अिकाि हदइएको छ । 
तऩाइषको उज्िर बविष्मको काभना गदषछईइ रन्खएको नथमो । सफ ैकागज ऩिराइष ऩहिरा जस्त ैगयेय नभराएय यान्खहदइन । रोचनका भनभा 
अनेक कुयािरू खेल्न थारे । ननन्द्रा ऩनन ऩटक्कैरागेन । कुयािरू खेल्दा खेल्दै ऩिै नऩाइ अॉिुिगेय घाॉटीसम्भ अएछन ्। वििि चरभर गनष 
थाल्मो । विििरे थािा ऩाउरा बनेय अि ुऩुके्षय अकाषनतय पहकष एय राभो सास ताननन ्। 
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खुऩेटो 
हदर सािनी 
फुटिर, नेऩार  

 

भ सानो छॉदा धेयै जसो िाम्रो आॉगाखेतको दोकानभा फस्दथईऄ । आफ्नो घय िुरुिा सािनी डाॉडाभा ननकै कम्ती 
फस्दथईऄ । भ सानाभा दोकानभा फस्दा भेयी नगठीचौयक .ठूरी हददी खगीसयारे बाइराई बनेय एउटा खुऩेटो ल्माइहदनु बएको नथमो । हददीरे 
ल्माइहदएको सानो यॊगीन फुट्टेदाय खुऩेटो ननकै आकर्षक नथमो । भन भोिक नथमो । सुन्दय नथमो । त्मनतफेरा भ खुऩेटो नबयेय घाॉस काट्न 
हिॊड्न सक्ने बैनिारेको िुनारे हददीरे भराई ल्माइहदएको खुऩेटो िाम्रो दोकानभा नै यहियिेको नथमो । 

िाम्रो दोकानभा चायैचौयासका भान्छेिरू आउने जाने गदषथे । फल्रा ऩल्रा गाउॉ  टोरभा भान्छेिरू बेरा िुने ठाउॉ  नै फनेको नथमो िाम्रो दोकान 
। फाॉसखोरा, फानभमा भल्भ िुरुिा बै ैसे रभाई फोिया पाॉट आहद फय ऩयका गाउॉ  टोरका भान्छेिरूको रानग त िाम्रो दोकान ऩानी खाने ऩधेयो 
जस्तो बएको नथमो । विश्राभ गने चौतायो जस्तो बएको नथमो । बेटघाट गन ेक्रफ जस्तो बएको नथमो । ऩाकष  जस्तो बएको नथमो । मिी 
दोकानभा फसेय भैरे सानैभा चायै चौयाससका भान्छेिरूराई नचन्न जान्न थारेको नथएॉ । भराई ऩनन सानैदेन्ख चायै चौयासका भान्छेिरू 
नचन्दथे । जान्दथे । 

िाम्रो दोकानभा फयाफय आइयिने एकजना भहिरा नथइन ् िानभमाक  सयदायक  जेठी फुिायी । उनराई सफैरे भैमाॉ सािेफ बनेय फोराउॉ थे । 
त्मनतफेरा  िाम्रा गाउॉका ठकुयीराई फाफु सािेि य उनीिरूका छोयी फुिायीराई भैमाॉ सािेि बन्ने गरयन्थ्मो । उनीिरूराई सम्फोधन गदाष दयिायी 
बार्ाको प्रमोग गनुष ऩदषथ्मो । फास्तिभा गल्कोटको फायेभा कुया गदाष एउटा योचक कुया के नथमो बने त्मनतफेराका गल्कोटेिरू के्षि आधारयत 
फोरी बार्ाबन्दा ऩनन जात जानतभा आधारयत फोरी बार्ा फोल्दथे । उनीिरू दाजॉनरङका नेऩारी जस्तै जुन सुकै सम्प्रदाम िा  जात जानतका 
भान्छे बए ऩनन एउटै प्रकायको बार्ा फोल्न सक्दैनथे । एउटै फोरी फोल्न सक्दैनथे । गल्कोटका ठकुयीिरू एक प्रकायको नेऩारी फोल्दथे । 
भगयिरू अको प्रकायको नेऩारी फोल्दथे । थकारीिरू झन ्अको प्रकायको नेऩारी फोल्दथे । नेिायिरू अझ छुट्टै प्रकायको नेऩारी फोल्दथे । 
पेरय दभाईिरू अझ फेग्रै प्रकायको नेऩारी फोल्दथे । उनीिरूरे फोरेको फोरी िा बार्ाफाट को कुन जात िा जानतको भान्छे िो बन्ने कुया 
छुट्टाउन कुनै गाह्रो िुॉदैनथ्मो । कुनै गाह्रो ऩदैनथ्मो । जे बए ऩनन सफै नेऩारी बार्ा नै फोल्दथे । गोखाषरी ऩिषते िा खस कुया नै फोल्दथे । 

गुल्भीको भसुीकोट भाइत बएक  सयदायक  जेठी फुिायीरे भराई ननकै भामा गदषनथइन ्। भैरे स्कूर ऩढ्न थारे ऩनछ उनरे भराई भसी याख्न 
िुन्छ बनेय ऩोन्ड हक्रभको खारी सानो सेतो बाॉडो हदएक  नथइन ्। भैरे धेयै सभमसम्भ त्मस हक्रभको सेतो बाॉडोभा कारो भसी याखेय रेखे्न 
गयेको नथएॊ  ।  

त्मनतफेरा गाउॉ  घयभा खुऩेटोराई पेसनको रुऩभा नरइन्थ्मो । भान्छेिरू कत ैघाॉस काट्न हिॊड्दा िा कतै घुम्न हपनष जाॉदा िॉनसमा खुऩेटा 
नबयेका िुन्थे । गाउॉका भान्छेिरूरे ऩल्टनका रािुयेिरूरे कम्भयभा खुकुयी नबये जस्त ैिॉनसमा खुऩेटो नबदषथे । त्मसयी िॉनसमा खुऩेटो नबदाष याम्रो 
देन्खने भाि िोइन कत ैकेिी काटकुट गनष ऩयेभा ननकै सन्जरो िुन्थ्मो । िास्तिभा आजबोनर जसयी गाउॉघयका मुिक मुितीिरूको िात िातभा 
भोफाइर िुन्छन ्त्मसयी न ै त्मनतफेरा गाउॉका मुिक मुितीका कम्भय कम्भयभा िॉनसमा खुऩेटा िुन्थे । मो कुया फेग्र ैिो हक िॉनसमा खुऩेटोका 
काभ िॉनसमा खुऩेटोरे गदषथ्मो । भोफाइरको काभ भोिाइररे गदषथ्मो । गदषछ । दफुैको आ–आफ्नो प्रकायको भित्ि तथा प्रमोग िुने गदषथ्मो । 
िुने गदषछ ।  

िाम्रो दोकानभा ऩटक ऩटक आइयिने सयदायक  जेठी फुिायीका नजय भराई ठूरी हददीरे ल्माइहदएको खुऩेटोभा ऩनष गएछन ्। उनराई त्मो 
खुऩेटो ननकै याम्रो रागेछ । भन ऩयेछ ।मसैरे उनरे एक रुवऩमाॉ नतयेय भेयो खुऩेटो हकननन ्। त्मनतफेरा एक रुवऩमाॉ बनेको ननकै ठूरो यकभ 
नथमो ।  

भेया फुफा दोकानको रानग भार सभान चराउन प्राम्जसो फटौरी झनुषिुन्थ्मो । फटौरी झयेय भार सभान चराएय आउॉदा उिाॉरे भेयो खुऩेटो 
फेचेको एक रुवऩमाॉरे गुॉड  हकनेय ल्माउनु बएको नथमो । िामद त्मो गुॉड थोगाषका गुॊड नथमो । त्मो गुॉड िाम्रो दोकानफाट दईु रुवऩमाॉभा वफक्मो 
। उिाॉरे पेरय भार सभाउन चराउॉ दा भेयो दईु रुवऩमाॉ ऩनन व्माऩायभा रगाइहदनु बएको नथमो । त्मसफाट ऩनन याम्र ैपाइदा बमो । मसयी एक 
रुवऩमाॉफाट खेरो गदाष भेयो यकभ फढ्दै गएको िुनारे भेयो फुफाराई के राग्मो बने भराई व्माऩाय ननकै पानदो यिेछ । मसयी ऩटक ऩटक भेयो 
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नाभभा जम्भा बएको यकभ खेरोभा रगाउॉ दा त्मो फढेय चानरस रुवऩमाॉ िुन ऩुगेको नथमो । त्मनतफेराको जभानाभा चानरस रुवऩमाॉ ननकै ठूरो 
यकभ िो । सम रुवऩमाॉ त दिुुनो बईआसी ऩनन हकन्न सहकन्थ्मो त्मनतफेरा । 

भेयो खुऩेटो फेचेय ऩाएको एक रुवऩमाॉफाट व्माऩाय थाल्दा चानरस रुवऩमाॉ जनत िुन ऩुग्मो बन्ने कुया भैरे सुनईऄ । थािा ऩाएॉ । भ चानरस 
रुवऩमाको भानरक फनईऄ । तय भैरे चानरस रुवऩमा चराउन बने ऩाइनॊ । छुन ऩनन ऩाइनॊ । पेरय त्मनतफेरा भराई फुफारे चानरस रुवऩमाॉ हदएको 
बए ऩनन भ त्मसराई खचष गनष सन्क्दनथईऄ । केभा खचष गने त्मो रुवऩमाॉ ? केिी खाने कुया हकन्न ऩये आफ्न ैदोकानभा ऩाइन्थ्मो । िो भेया 
फुफारे भेयो खुऩेटो फेचेको यकभरे खेरो गदाष भ स्कूर हिॊड्ने गयेको बए िरयचौय िा िहटमा फजायभा केिी हकनेय खान्थईऄ िोरा । भनसत बएको 
ऩैसा गजफरे खचष गथं िोरा । भ खुफ ऩैसा उडाउॉथईऄ ऩनन  िोरा । तय भ त्मनतफेरा स्कूर जानको त के कुया स्कूरको नाभ नरन सभेत 
चािन्नथईऄ । भेया फुफारे भराई जनत कुटे वऩटे ऩनन भ ऩढ्न भान्न्दनथईऄ । मसैरे भनसत बएको धन ऩैसा खचष गन ेकुन ैठाउॉ  नथएन  । मसैरे 
त्मो ऩैसा फुफाकै िातभा यिन्थ्मो । फुफाकै कन्तुयभा यिन्थ्मो । 

भ सानो छॉदा गल्कोट जुिाको रानग ननकै नाभी नथमो । गुल्भी अरषङकोट आभचौय आहद ठाउॉका सािूिरू जुिा खेल्न गल्कोट धाउने गदषथे । 
गल्कोटका ठकुयी थकारी नेिाय आहद जुआ  तास खेल्नभा एकदभ अगाहड नथए । गल्कोटे याजा सभेत जआु तास खेल्नराई कम्भय कसेय 
राग्दथे । त्मनतफेरा गल्कोटभा फाह्रभासे जुआ तास खेनरन्थ्मो ।  जुआ तास खेल्नको रानग कुनै दिईआ नतिाय आउन ऩदैनथ्मो । कसरेै जुआ 
तास पुकाउन ऩदैनथ्मो । जुआ तास खेल्नभा भेया फुफा कोिी बन्दा कभ िुनुिुॉदैनथ्मो । हददीरे ल्माइहदएको भेयो खुऩेटो फेची व्माऩाय गयेय 
कभाएको ऩैसा ऩनन भेया फुफारे जआु तास खेरेय पानरहदन ुबमो । जुआ तास खेरेय गय गिना घय खेत श्रीसम्ऩनत सफकुछ पाल्ने जभानाभा 
भेयो चानरस रुवऩमाॉ पाल्नु कुनै ठूरो कुयो बने नथएन । 

भ सानो छॉदा भराई खुऩेटो हकनेय ल्माइहदने भेयी ठूरी हददी खगीसया मस्तै तीन िर्षदेन्ख गल्कोट नगठीचौयफाट नचतिन आएय फस्न 
थाल्नुबएको नथमो । उिाॉ केिी सभम छोया फुिायीिरूनसत जाऩानभा फसेय पहकष नु बएको नथमो । उिाॉको मिी भॊसीय १४ गते २०७० भा  दखुद 
भतृ्मु बमो । 

३०–८–०७० 
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अरूण नदी, गोविन्द य भ 

भन्णकुभाय श्रदे्ष ―नसजन‖ 
बोजऩुय, िार स्टेिन भेनेजय, येहडमो धनकुटा एप.एभ. १०६.२ भेगािजष  

 

कुनै िेरा प्रगनतिीर कराकाय भन्ण थाऩारे रेख्नु बएको गीतभा बन्नु बएको छ । ―अरूण तयेय नाना तभोय तयेय, 
आमौ िाभी वियताको गाथा कोयेय‖ मस गीतरे जनमुद्धको सभमभा आभ जनताराई सु–सूनचत गयाउनका रानग ननकै ठूरो मोगदान गयेको 
नथमो । िास्तिभा नत गीत रेखे्न कराकाय भन्ण थाऩारे त्मसिेरा नेकऩा (भाओिादी) को जनमुद्धराई साथ हददै आभ जनताराई प्रनिन्क्षत 
गयाउने काभ गनुष बएको नथमो। 

साच्चै मो अरूण नदीरे क्रान्न्तको गीत ऩनन िन्दो यिेछ अनन मिी अरूण नहद कुन ैऩरयिायको रानग ननकै बमानक बएय आउदो यिेछ । मिी 
नततो मथातषरे आज भेयो भनाराई कता–कता सताई यिेको छ मिी सताएको भनफाट एउटा स्भयणको ऩाना कोनष रागेको छु । भाननस 
जन्भन्छ मो मथातष िो अनन भतृ्मुियण गछष मो ऩनन मथातष छ । भान्छेको भतृ्म ुकहिरे ऩनन िाजा िजाएय आउदैन ् । बन्ने कुया आभ 
भाननसरे िुझ्ने गयेको य सनेुकै कुया िो । घटना २०६४ सार जेद्ष २४ गतको कुया िो । भ त्मो बन्दा २, ४ िर्ष अगाडी देन्ख नेऩार 
कम्मुननद्श ऩाटॊ (भाओिादी) को बात ृ सॊगठन अन्खर नेऩार स्ितन्ि विद्याथॉ मुननमन (क्रान्न्तकायी) भा काभ गदषथे । भ त्मस िेरा 
क्रान्न्तकायी विद्याथॉको बोजऩुयको न्जल्रा कनभहटको सदस्म नथए । िास्तिभा त्मसिेराको अन्खर क्रान्न्तकायीको न्जल्रा सदस्मरे ननकै ठूरो 
न्जम्भेिायी ििन गनुष ऩदषथ्मो । त्मिी न्जम्भेिायीराई ििन गदाष भ त्मस िेरा बोजऩुयको खाटम्भा गाविसको गाउॉ  ऩाटॊको इन्चाजषको 
न्जम्भेिायी हदने कुया िुदै नथमो । भ त्मस िेरा ऩाटॊको एरयमा कनभटी सदस्म ऩनन नथए ।  

मसयी भैरे न्जम्भेिायी सम्भारी यिेको िेरा भेया सॊखुिासबाको धुऩू गाविसको यिन ुबएको हददी बेनाजरेु खादिायीभा घय िनाउन राग्न ु
बएको नथमो । हददी बेनारे भराई घय िनाउनका रानग सघाउन िोराउनु बमो । त्मस िेरा बेनाजुरे आफ्नो निक्षक ऩेसा ऩनन बएको 
कायणरे नभ्माउनु बएको कायण भराई िुिा–आभारे जानका रानग आज्ञा हदनु बमो । भ आज्ञा अनुसाय खादिायीभा आएय िस्न थारे । 
भराई मसयी िसी यिेको िेरा २०६४ सार जेठ २२ गते िुिारे भराई २४ गते बोजऩुय सदयभुकाभ ऩुग्नऩन ेखिय हदनु बमो । भैरे ऩनन 
ऩाटॊको काभ य िुिाको आज्ञाराई काट्न सहकन भ २४ गते वििानै खाॉदिायी हददीको घयफाट उठेय भ बोजऩुय गन्तव्म िनाउदै िाटो रागे ।  

भ हिड्दै जादा भेयो दई जना हददी भध्मे कान्छी हददीको ऩनन घय खादिायीभा नै ऩदषथ्मो भ कान्छी हददी विष्णुको घयभा ननस्केय भ बोजऩयु 
रागेको बन्दै तुन्म्रङटायको िाटो िुदै जान्छु बनेय हिडे । मनतकैभा तुन्म्रङटाय य सनतघाट जाने िाटोभा आएय अरभन्ल्रए त्मस ऩनछ भैरे 
सनतघाटको नाउॉ फाट जाने ननणमष गये । अनन नाउॉको िाटो तपष  रागे त्मिाॉ भेयो कान्छा काका काक  (नेगयाज य नसता श्रदे्ष) िस्न ुिुन्थ्मो । 
अनन काकारे आफ्नो गाउॉको घय आगो रागी बए ऩनछ २०६१ सारभा तुन्म्रङटायभा आएय िस्न थाल्न ु बएको नथमो । तुन्म्रङटायभा 
व्मिसाम याम्रो नबए ऩनछ काका काक  सनतघाटभा आएय िस्न थाल्नु बएको एक िर्ष जनत भाि बएको नथमो । सनतघाटभा त्मसिेरा 
अहिरेको झोरुङ्गे ऩुर िननसकेको नथएन । ऩुरको ननभाषण कामष बईयिेको नथमो । भ काकाको घयभा आईऩुगे अरूणभा ऩानी िढेको नथमो । 
अनन काक रे भराई तुन्म्रङटायको िाटो बएय जानु अनुयोध गदै िुनुिन्थ्मो त्मनतकैभा काकारे भराई एक नछन ऩन्खष ऩानी घट्छक  बन्न ु
बमो । ऩानी नघटे ऩनन िनतघाटफाट ऩायी जाने काभ बएको काकारे िताउनु बमो । अनन काकाको जेठा छोया गाविन्दरे भराई दाई भ 
तऩाईराई ऩायी ऩुर् माईहदन्छु बन्मो भ खुिी बए । अनन िाभी जम्भा नौ जना बएय अरूण ऩायी तरयमो । भ तन ेविविकै साल्भाको उकारो 
रागे । सारघायीको उकारो हिड्दै गदाष भराई भन भनै सॊका बईयिेको नथमो फा बाईिरू नाउॉ  तदाष ऩन्ल्टमो क  जस्ता सोचिरू भेयो भनाका 
ढुनरयिेको नथमो ।  

त्मसनतकैभा हदॊरा िजाय ऩुगे भराई त्मिाॉ भेया ठूरो िुिारे कुन िाटो आईस छोया बनेय सोध्नु बमो भैरे नाउॉ फाट आएको जानकायी हदए । 
उिाॉरे कसरे नाउॉ  तारयहदमो बन्नु बमो भैरे बने बाईिरूरे नाउॉ  तरयहदमो बनेय बने–त्मनतकैभा ठूरोिुिारे बाईिरू कसयी तछष त अि... 
मनतकैको उिाॉको िाक्म योहकमो । भ हदॊराफाट उकारो रागे भराई पेयी ऩनन भनका विनबन्न प्रकायका कुयािरू खेनरयिेको नथमो । भ जनत–
जनत अगाडी िढ्छु त्मनत–त्मनत नै मस्त ैकुयािरू खेनरयिेको नथमो । त्मनतकैको भ बोजऩुय जाने फाटोको काभीडाॉडा बन्दा भानथको जॊगरभा 
हिहडयिेको नथए । त्मस िेरा भसॉग क्मानसओ येहडमो साथैभा िुन्थ्मो । भरेै येहडमो खोरे हदनको १२ िजेको सभम बएको नथमो । अफ खिय 
सुनेय भाि अगाडी िढ्ने ननणमष गये य खिय आमो सॊखुिासबाभा दुॊगा ऩल्टीमो ३ जना िेऩिा भ झसॊग बए साॉच्च ैन ैजे सोच्दै हिडेको नथए 
त्मिी बएय छाड्मो । भ तयेको ढुॊगा हपदाष खेयी ढुॊगा ऩल्टीएय काकाका दईुजना छोया य अकाष एक जना ििीनी अरूण नदीभा िेऩिा बएको 
थािा ऩाए । अफ भेयो बाजऩुय जाने मािाराई िन्द गयी भ अरूण नदी नतयै पके ।  

मसयी क्रान्न्तको िाटोभा राग्दा अप्रत्मक्ष रुऩभा भैरे भेया बाईिरूराई गुभाउन ऩर् मो । त्मस घटनाभा भैरे बाईिरू १८ िर्षका गोविन्द श्रदे्ष य 
गोविन्दको कान्छा बाई िर्ष ५ को रोकफिादयु श्रदे्ष, मसै गयी कुरुङ ७ का जानुका याईराई गुभाउन ऩर् मो । त्मस हदनको त्मो घटना घटेऩनछ 
भ काका काक राई सम्झदै तुन्म्रङटाभा आए तुन्म्रङटाभा आउदा काक  अचेत अिस्थाभा सुनतयिन ुबएको नथमो । भरेै काक  भाि बनेय के 
िोराएको नथए काक रे भेयो छोयािरू ल्माएय आइज बनेय बन्न ुबमो । मनत बए ऩनछ भैरे सोचे भरेै क्रान्न्तभा रागेको नमनै बाईिरू गुभाउन 
यिेछ क्माया बन्ने सोचे । त्मस ऩनछ काका बएको ठाउॉभा गए काकारे बन्न ुबमो तेयो बाई भराई फाई–फाई गद्ररै िात िल्राएय फफुा भेयो 
आि नगनुष भ पकेय आउन सक्दीन बन्दै गमो बनेय बन्नु बमो मसो बन्दा भेया फाक्मिरू ऩनन त्मिी िड्क म.... भ काका साभु केिी बन्न 
नसक्ने बए ।  िास्तिका क्रान्न्तकायी न्जिनभा मस्ता सभस्मािरू आईयिदा यिेछन ्। तय ऩनन िाभीरे क्रान्न्तकायी विचायराई कहिल्मै ऩनत 
भानुष िुदैन बेनेय भेया काकारे भराई न ैअनतष हदन ुबमो । अनन भ आपू क्रान्न्त प्रनत िपादाय बएय राग्ने अठोट गयेको छु । साॉच्चै मो 
जीिन कनत वऩडादामी िुन्छ िनग भराई जनत भेयो मािाको क्रभभाभा अप्रत्मक्ष रुऩभा ज्मान गुभाएका बाईिरूराई सम्झन्छु सामद त्मो बन्दा 
िजायौ गुणा िहढ भेया काका काक रे नत बाईिरूराई सम्झीयिन ुबएको िोरा । मसयी नरमो अरूण नदीरे तीन जनाको ज्मान एकै हदन भैरे 
नत बाई य ििीनीराई कहिल्मै ऩनन बेट्ने छुइन य सम्झानाभा बने आजीिन यान्खयिन सक्छु भाि त्मनत...। 
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िेरो नेऩार, िेरकभ नेऩार !  

हदऩेन्द्र देि 

मसराई सानो नतनो कुया भान्न सहकन्न जफ एक आभ नेऩारी विद्व सभाजभा नेऩारको गरयभा फढाउन उसरे ऩहिरो 
ननणाषमक कदभ चाल्दछ, चाॉिे त्मो उसको व्मवक्तगत कदभ न ैहकन निोस ्। मसराई साभान्म रुऩभा नरनुऩनन िुन्न 
जफ विद्वको कुन ैएक कुनाफाट नेऩारको भौनरकताराई ननमाल्छ य एक उत्कृद्श मोगदानराई सम्भान गछष । विद्व 
त्मिीँ कुनाफाट नेऩारराई िेरो बनन यिेको िुन्छ अनन िेरकभ बननयिेको िुन्छ । अफ ऩरयन्स्थनत मस्तै फन्न गएको छ, मो देि नेऩारका 
रानग । साहिन्त्मक के्षिका स्रद्शा, श्रजृनिीर िाथिरू, भन्स्तष्क, उच्च विचाय एिॊ वििेक, मोगदान कताषिरूराई भ एक दषिक य ऩाठकका रुऩभा 
नभस्काय, धन्मिाद य आबाय । नभनत २०७० सार कानतषक भहिनाको १९ गते फुधिायका हदन कभराहद न्स्थत यनसमन कल्चय सेन्टयभा 
दिषकका रुऩभा सिबानग िुॉदा जनु िाताियणको अनबुि भरेै व्मवक्तगत रुऩभा अनबुि गनष ऩाएॉ, त्मो ननकैन ै पे्रयणा दामक नथमो । मसको 
सानो य छोटो अॊि मस प्रकाय छ: 

―िाभी फोल्न नसऩार ुछईऊ, तय िाभीभा काभ गनष सक्ने क्षभता छैन । िाभी काभ गनै सक्दैनौ हकन हक िाभी कुयाभा भाि नसऩारु छईऊ । 
ऩरयबार्ा रगाउन य कुयाराई मताउता भोड्न िाभीराई सॊसायरे न्जत्न सक्दैन । तय विद्व सभाजरे काभराई भित्ि हदन्छ । उनीिरू सध ै
प्रनतष्ऩधाषभा उठ्ने ती िाथिरूराई खोज्छन ्य सम्भान गछषन ्। त्मसता सम्भान नेऩाररे प्राद्ऱ गनष आजसम्भ इनतिास फनाएको छैन हकनहक 
िाभीभा हिभार, ऩिाड, खोरा, नारा जस्ता अचर नेऩारीऩनको भाि नेऩारी स्िमॊरे गीत गाउने गयेको छ । नेऩार बनेको हिभार, ऩिाड, 
खोरा, नारा भाि नबएय त्मिाॉ फस्ने सम्प्रदाम य उनका सॊस्कृनत, बार्ा ऩनन िो । त्मसैरेऩनन नेऩार नचनाउन स्रद्शा चाहिन्छ जसरे 
साहिन्त्मक यचना गयोस,् य त्मो यचनाराई न्जवित याख्न स्रद्शाराई न्जवित याख्नुऩछष, सम्भान गनुषऩछष । ऩहिरे जस्तो भये उऩयान्त सम्भानरे 
साहित्मको न त उत्थान नै िुन्छ न त स्रद्शाको । त्मसकायण आजको सभमभा नेऩारराई साहिन्त्मक के्षिका भाध्मभरे नचनाउन स्रद्शाराई 
विनबन्न कामषक्रभफाट सम्भान गरयनुऩछष ।‖ एक विनिद्श य ऩरयऩक्ि स्रद्शा श्री डा. हदिाकय प्रधानका मस बनाइ नै मस हदनको कामषक्रभको 
भुख्म ननदेिन िुनऩुग्मो ।  

मसराई उऩन्स्थत दिषकका भाझफाट सिी बनन िस्तेभा िोस्ते एक स्रद्शा सन्ध्मा येग्भी ज्मूफाट िुन गमो जफ उिाॉरे िाभीराई नेऩारी 
साहित्मभा अॊरजीभा उल्था गन े अनुिादकताषको आिश्मकता प्रस्तुत गनुषबमो । नेऩारी साहित्मरे अन्तयाषवद्सम भान्मता ऩाउन उनीिरूकै 
बार्ाभा आपूराई उऩन्स्थत गयाउनुऩछष, वििेर्त् नेऩाररे । त्मसकायण उनचत तरयका िा खुफी बएका अनुिादकताषको िा अनुिादसॊस्थाको 
आिश्मकता ननतान्त बइसकेको उल्रेख गनुषबएको छ । जसराई सम्ऩूणष श्रोतारे गडगडािट तारीरे स्िागत गयेका नथए । साथै उिाॉरे जफ 
नेऩारीरे नोफेर ऩुयस्कायका रानग प्रनतष्ऩधाष गनुषऩने य त्मसराई प्राद्ऱ गनष चाहिने आिश्मकता मी मी िुन ्बनन प्रस्तुत गनुषिुॉदा ती सफकारानग 
चेतना बमा बने झ ैएउटा नमाॉ आमाभ िा फाटोको खोजी न ैनथमो जसराई पेरय श्रोताभाझफाट गडगड तारीरे स्िागत गरयएको नथमो । 

िुन त मस कामषक्रभको िुरूिात भिाकवि रक्ष्भी प्रसाद देिकोटाराई हदऩदऩषण, भाल्माऩन य उनै रोकप्रीम कवितािाचनफाट स्भयण गरयएको 
नथमो तय मसको भुख्म प्रमोजन बनेको एक यचना ―कभरयीदेन्ख सबासदसम्भ‖ का यचनाकाय श्रीभती िान्ता चौधयीराई न ैसम्भान गनुषनथमो 
। अन्तयाषवद्सम नेऩारी फाङ्मम प्रनतद्षान, रन्डनका सॊस्थाऩक अध्मक्ष श्री विकर चन्द्र आचामष, उऩाध्मक्ष श्री गोऩी कृष्ण साऩकोटा य सनचि 
श्रीभती जम रक्ष्भी याई का अथक प्रमासफाट सञ्चारन बएको नेऩार िाखाको उक्त कामषक्रभभा स्रद्शा िान्ता चौधयीरे आफ्नो आठ िर्षको उभेय 
छॉदाको कभरयी न्जिन मािा, वििाि य वििाि ऩद्ळात सन्ताननै गुरु फनेय ऩढ्न रेख्न सक्षभ फनाएको ितृान्त प्रस्तुत गदाष सफ ैनतभस्तक 
बएका नथए । एउटा सपर नायीको ऩछाडी िा ऩदृ्षबूनभभा उसको ऩरयिायकोऩनन रगन य िाथ िुॉदो यिेछ । मो एउटा ज्िरन्त उदाियण नै िो 
बन्दै  सम्भानननम भिान्मामानधि दाभोदय प्रसाद िभाषको उच्च कोटीको सभथषन य सिजतारे कामषक्रभराई अझ उत्कृद्श फनाएको नथमो । 
उऩन्स्थत सफै स्रद्शारे मो एक कभषठ नायीको आत्भकथा िो बनन सिज स्िीकायोिी जनाएका नथए बने दिषकभाझफाट तारीरे स्िागत गरयएको 
नथमो । अनन नेता प्रहदऩ नेऩारका ठाडा य िाॉस्मप्रदामक उवक्तरे भािौरनै अकै ऩनन बएको नथमो, केिी छोटो सभमका रानग भानईऊ कुन ै
विज्ञाऩनको सभम जस्तो, पुसषहदॉरो ।  

उक्त सभाियोिभा अन्म कृनतिरूऩनन प्रस्तुत गरयएताऩनन भानथका भुख्म कायणरे नै आजको कामषक्रभभा वििेर्ता ऩाएको भेयो अनुबि छ । 
स्रद्शा सन्ध्मा येग्भी ज्मूरे चािे जस्तो अनुिादकताष िा अनुिादसॊस्था नेऩारभा बएभा नेऩारी साहित्मराई विद्व सभुदामभा नचनाउन भित्ि 
हदन्छ । अन्म स्रद्शािरू उऩन्स्थत नबएऩनन रन्डन च्मानटय य नबमतनाभ च्मानटयराई धेयै धन्मिाद य िुबकाभना । 
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स्िास्थ्म नगयी सोचीको कथा  

कृष्णप्रकाि श्रदे्ष 
भास्को, रुस भिासॊघ 

एक भिीनाऩनछ कृष्णसागयीम तटितॉ स्िास्थ्मनगयी सोचीभा विद्वका सम्ऩूणष भिादेििरूका खेराडीिरू य 
खेरपे्रभीिरूको सॊगभस्थर िुनेछ । मो यभणीम नगयी सन ्२०१४ को ७ पेब्रुअयीदेन्ख ऩूयै १७ हदनसम्भ फाईसईऊ 
िीतकारीन ओरन्म्ऩक खेरको याजधानी फन्ने छ । मस विद्वव्माऩी भित्िको घटनाऩद्ळात ् मसै नगयीभा 
सॊसायबरयका अऩाॊग खेराडीिरूरे िीतकारीन खेरकूद प्रनतमोनगताभा बाग नरने छन ् य त्मसको सन्दबषभा ऩनन विद्वका विनबन्न देिका 
खेरपे्रभीिरू त्मिाॉ ओइरयने छन ् । भैरे सोनबमत कारभा देखेको सोची के्षिभा अहिरे अबूतऩिूष कामाकल्ऩ बइसकेको छ ताऩनन मस 
अन्तयाषवद्सम क्र डा भिोत्सिको ऩूिषिेराभा रुसका रानग सन ्२०१४ को भित्िऩूणष ऐनतिानसक घटनाको केन्द्रवफन्द ुफन्ने यभणीम सोचीनगयको 

फायेभा नेऩारी ऩाठकिनृ्दराई सॊके्षऩभा फताउन अरसय बएको छु...     

उियनतय हिभाच्छाहदत ऩिषतश्रृॊखरा य दन्क्षणनतय सभिीतोष्ण जरिाम ु बएको कृष्णसगय 
तटितॉ मस न्मानो सियभा ८० देिका ६ िजाय उत्कृद्श खेराडीिरूरे विनबन्न िीतकारीन 
खेरकूद प्रनतमोनगताभा बाग नरएय विद्व क नतषभान स्थावऩत गनेछन ् । कुन्न्न, हिभारी देि 
नेऩारका खेराडीिरू त्मिाॉ ऩुग्ने िुन ्िा िोइनन,्  तय आजबन्दा आधािताब्दी ऩहिरे त्मस 
स्िास्थ्मनगयीभा ऩुग्ने ऩहिरा नेऩारीिरूभध्मे मो ऩॊवक्तकाय ऩनन एक िो । कोिी नेऩारी 
त्मसअनघ त्मिाॉ ऩुगे-नऩुगेको कुनै अनबरेख प्राद्ऱ छैन । तय त्मो सिय िेनष य त्मिाॉ आयाभ 
गनष गएको नबई चेनोभोस्काषमा ज्द्रान्भ्नत्सा (कृष्णसागयीम स्िास्थ्मागायॊ) बन्ने अखफायभा 
व्माििारयक अभ्मासकामष गनष भास्को विद्वविद्यारम ऩिकारयता सॊकामफाट खहटएय गएका गौयि 
नयनसॊि याणा य भ दिुै जनारे सोचीनन्जकैको िनस्ऩनतउद्यानभा उभारयएको नभितािकृ्ष बननने 
कागतीको फोटभा त्मिाॉ सिषप्रथभ ऩुग्ने विनबन्न देिका उच्चऩदस्थ नेतािरूको नाभको सॉगसॉगै 
आफ्नो ऩनन नाभ अॊहकत गयाउने सौबाग्म ऩाएका नथमईऊ ।  

भ त्मनतखेय क्रास्नोदाय नगयको कम्सोभोरेत्स कुफानी (कुफान प्रदेिका तरुण साम्मिादी) 
बन्ने अखफायभा ऩविकारयतासम्फन्धी अभ्मासकामष गरययिेको नथएॉ । सोचीभा आपू एकर ैयिॉदा ननमास्रो भाननयिेका भेया नभि  गौयिनयनसॊि  
याणाको अनुयाधभा भ नोबोनसवफस्कष फाट जिाज चढेय सोची ऩुगेको नथएॉ । िाभी दिुैजनारे त्मिाॉको अखफायभा एक भिीना अभ्मासकामष गयी 
ऩिाडको फीचभा यिेको रयच्चा सयोियदेन्ख सोची नन्जकैको कृष्णसागय तटितॉ अन्तययावद्सम मुिा विश्राभ निविय स्ऩुतननक रगामत त्मस 
के्षिको दृश्मािरोकन गने याम्रो सम्बािना ऩाएका नथमईऊ य अखफायभा ऩनन िाभीरे रूसी बार्ाभा तमाय ऩायेका रेखिरू सभेत छावऩका नथए ।   

क्रास्नोदाय प्रदेिभा ऩन े मो सोची के्षि ककेनिमारी श्रृॊखराको पेदीभा अहिरे ३५०२ िगषहकरोनभटय के्षिपर ओगटेय कृष्णसागयको 
हकनायैहकनाया १४५ हकरोनभटयसम्भ तन्न्कएको छ । त्मिाॉ ऩुग्न जरभागष, स्थरभागष, येरभागष य ििाईभागषको उऩमोग गनष सहकन्छ । 
सोनबमत सॊघभा विदेनस विद्याथॉको ननन्म्त ियेक िर्ष रीष्भकारभा एक भहिना आयाभ नरन त्मसताका भास्को याजक म विद्विद्यारमफाट 
ननिुल्क प्रदान गरयने हटकट प्राद्ऱ गयी कृष्णसागय तटितॉ विश्राभगिृ फुयेबेस्तननकभा आयाभ नरन जाॉदा  भ ऩहिरोऩल्ट ििाईभागषद्राया आडरेय 
विभानस्थरभा उिेको नथएॉ य कहिल्मै ऩनन सभुद्र नदेखेको िुॉदा ननकै उत्सुकताका साथ 
विभानको झ्मारफाट िेदै नथएॉ । आकािफाट तरनतय िेदाष कृष्णसागय ननक्खय कारो 
यॊगको वििार ऩत्थयजस्तो प्रतीत बएको नथमो । ऩनछ येहडमो भास्कोभा काभ गनष 
थारेऩनछ सोची नगयको दइुषनतय यिेका गारा (आभ्कान्जमा) य राजायेभ्स्कामान्स्थत 
विश्राभगिृिरूभा आयाभ नरन येरभागषको उऩमोग गयेको नथएॉ । िार सोचीभा िीतकारीन 
ओरन्म्ऩक खेरको आमोजनाको क्रभभा सोचीसम्भ ऩुग्ने सफै भागषिरूको निीकयण तथा 
ऩुनननषभाण बई दइुषतरे द्रतुगाभी येर सभेत चल्न थारेको दृश्म टेनरनबजनको ऩदाषभा देख्न 
ऩाइएको नथमो...      

उियनतय ककेनिमारी श्रखृराको हिभाच्छाहदन ऩिषत य दन्क्षणभा न्मानो कृष्णसागयको 
फीचभा ऩने सोचीको धयातर फिुरुऩी छ । सभिीतोष्ण जरिाम,ु खोरानाराको ऩेमजरका 
साथ ैसभुद्रको जरजन्त,ु सम्ऩन्न िनस्ऩनत य ऩिुऩक्षी, ऩार्णअस्त्रका रानग उऩमुक्त प्रचूय ढुॊगा, आश्रमका रानग प्रिस्त गुपाकन्दया ऩाइने मस 
के्षिभा ४ राख िर्षऩहिरे नै रघुएनिमानतयफाट आएका भाननसिरूको िस्ती यिेको अनुभान गरयएको छ । मिाॉका गुपाकन्दयाफाट प्राद्ऱ 
ऩुयातान्त्िक िस्तुिरू सोची, भास्को य सेन्टवऩटसषफगषका सॊरिारमिरूभा यिेका छन ्।  प्राचीन मुनान (रीस) य योभ साम्राज्मसम्भ नै जयो 
गाहडएको  सोचीको इनतिास ननकै ऩुयानो छ । छैटईऊदेन्ख एघायौ िताब्दीसम्भ मो जन्जषमाअन्तगषतका याज्मिरूको आनधऩत्मभा यिेको नथमो । 
प्राचीन कारभा मो के्षि मुनान य योभसॊग व्माऩायको भागषभा ऩदषथ्मो । सन ् १८२५ भा जायिािीविरुद्ध हदसम्फय क्रान्न्तभा सॊरग्न बएको 
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अनबमोगभा ननिाषनसत गरयएका कनतऩम हडसम्फयिादीिरूरे सभेत बाग नरएको ककेनिमा मुद्धको क्रभभा मिाॉका उवफख जानतका िानसन्दािरू 
टकीभा फसाइॉ सयेको बए ऩनन मिाॉका प्राचीन स्थाननाभिरू (भात्सेस्ता, िोस्ता आहद) उवफख बार्ाभा छन ् । उन्नाईसौ िताब्दीभा रुसको 
कृष्णसागयीम जिाजी फेडाका एडनभयर राजायेबको नाभफाट सोचीको एक इराकाको नाभ राजायेभ्स्क  यिेको छ । सन ् १८१२ का भिान ्
देिबवक्तऩूणष मुद्धका सिबागी याजेभ्स्क का कान्छा छोया कृष्णसागय तटितॉ के्षिको प्रिासक ननमुक्त गरयएका नथए । उनैको कभाण्डभा यिेको 
ऩल्टनको नाभनसत सम्फन्न्धत सोचीको विभानस्थर आडरेयको नाभ ऩनन मसयी न ैअन्स्तत्िभा आएको प्रतीत िुन्छ । जभषन बार्ाको आडरेय 
िब्दको अथष िुन्छ : चीर । नेऩारीिरूका रानग चाहिॊ ििाइजिाज अथाषत ्चीरगाडी उिने य उड्ने ठाउॉको नाभ आडरेय यिेको साथषक नै प्रतीत 
िुन्छ ।  

ऩन्द्रौ िताब्दीभा मो के्षि स्थानीम ऩिषतीम ननिासीिरूको ननमन्िणभा यिेको नथमो । ककेनिमा य टकीसॊगको मुद्धऩद्ळात ्सन ्१८२९ भा सभुद्री 
तटितॉ  मो के्षि रुसको अधीनभा आमो । सन ्१८३८ भा सोची नदीको तटभा अरेक्साहद्रमा (नाबानगन्स्क ) बननने हकल्राको ननभाषण सुरू 
गरयमो (सम्बित् ऩहिरो नाभ रुसी सैननक दरका जनेरको नाभफाट य दोस्रो नाभ चाहिॊ सैननक ऩल्टनकै नाभफाट यान्खएको प्रतीत  िुन्छ) ।  

सन ्  १८६४ को २१ भेइषका हदन क्फाआडे (िार क्रास्नामा ऩोल्माना) बननने चिुयभा आधा िताब्दीसम्भ रन्म्फएको ककेनिमा मुद्धभा रुसी 
सैन्मको विजमको सन्दबषभा ऩयेड सम्ऩन्न गरयएको नथमो । सन ्१८६४ भा अन्न्तभ ककेनिमा मुद्धऩद्ळात ्त्मसै ठाउॉभा नमाॉ दाखोभ्स्क  बननने 
हकल्रा स्थाऩना गरयमो । कृष्णसागय के्षिका भूर िानसन्दािरूराई कुफान िा स्ताभ्रोऩोर के्षिभा फसोिासको स्थान हदइएको नथमो तय उनीिरू 
टकीभा फसाइॉ सयेका नथए । सन ् १८९१-१८९२ भा रुसभा उत्ऩन्न आनथषक सॊकटको सभमभा विनबन्न इराकाका १ राख बुखभयीऩीहडत 
भाननसिरू कृष्णसागय तटितॉ नोबोयनसइस्कदेन्ख फातुभसम्भ सडक ननभाषणको रानग ऩठाइएका नथए । सन ्१८९९ को १५ भेइषका हदन जाय 
ननकोराइ हद्ितीमको अध्मादेिअनुसाय िोस्ट नगयको स्थाऩना बमो । कृष्णसागय तटभा रुसका कुरीन िगषका फॊगरािरूका साथै आयाभगिृ, 
स्िास्थ्मननिासिरू फन्न थारेऩनछ धभाधभ नमाॉ नमाॉ फस्तीिरू देखाऩनष थारे । इटरी,  फ्रान्स य जाऩान आहद देिका नसषयीिरूफाट ल्माइएका 
िनस्ऩनतिरू योऩेय विनबन्न स्थानभा िनस्ऩनत फाहटकािरू स्थाऩना गरयए । कहिल्मै केया नदेखेका रूसीिरूराई भैरे त्मिाॉ केयाको फोट 
देखाउॉ दा अचम्भ ऩन ेगयेको भराई अझ ैसम्झना छ (फोटभा केयाको काॉनगमो रागे ऩनन नचसोरे गदाष 
ऩाक्न ऩाउॉ दैन) । सोची नदीको दामाॉ हकनायाभा सन ्१८८३ भा ९३० िेक्टय के्षिभा स्थावऩत िनस्ऩनत 
ऩाकष राई सन ्१९०२ देन्ख नगयीम ऩाकष को रुऩ हदइमो । िार मो ऩाकष  रयनबएया नाभरे प्रनसद्ध छ ।  

फीसौ िताब्दीको आयम्बका िर्षिरूभा सोचीरे रुसको स्िास्थ्मनगयीको रुऩभा विकास गर् मो । सन ्१९०२ 
भा उऩचायका रानग भात्सेस्टाभा उऩरब्ध खननजजरको उऩमोग िुन थारेऩनछ सोचीरे स्िास्थ्मनगयीको 
रुऩभा विकास गनष थाल्मो । सन ्१९१४ भा त्मसरे नगयऩानरकाको भान्मता ऩामो । 

सन ्१९१८ देन्ख १९२० सम्भ गिृमुद्धको क्रभभा त्मिाॉको प्रिासन अन्स्थय यिेको नथमो । सन ्१९२० को 
अवप्ररभा सोचीभा रारसेनाको आनधऩत्म कामभ बमो । सोनबमत सिाको स्थाऩनाका साथ ै ननजी 
फॊगरािरू ऩनन विश्राभगिृभा ऩरयणत गरयए । सन ् १९३४ भा सोनबमत सयकायरे सोचीराई 
स्िास्थ्मनगयीको रुऩभा विकास गने वििेर् ननणषम नरमो । सात िर्षनबि त्मिाॉ थुप्रै विश्राभगिृ, स्िास्थ्मननिास, ठेटय, येरस्टेिन आहदको 
ननभाषण बमो । मिाॉ सोनबमत नेता स्टानरनको दाचा (विश्राभगिृ) फनेऩनछ देिका विनबन्न बागिरूफाट मिाॉ आयाभ य प्राकृनतक उऩचाय गनष 
आउनेिरूका रानग स्िास्थ्मननिासिरूको ननभाषणका साथ ैमो नगय देिको एक प्रभुख रीष्भकारीन स्िास्थागाय फन्मो  । कृष्णसागय तटितॉ 
विनबन्न ठाउॉभा ियेक िर्ष रीष्भ ऋतुभा सोनबमत सॊघका विनबन्न बागिरूफाट भाननसिरू आयाभ नरन य प्राकृनतक उऩचाय गनष सोची रगामत 
कृष्णसागय तटितॉ नगयिरूभा यिेका विश्राभगिृ य स्िास्थ्मननिासिरूभा ऩुग्दथे । कोिी स्िेच्छाऩुिषक त्मिाॉ कसैको घयभा फस्ने व्मिस्था आपै 
नभराएय ऩनन आयाभ नरन जान्थे जसराई हदकायी (जङ्गरी) बननन्थ्मो ।   

सोनबमत सॊघको विघटनऩद्ळात ् हक्रनभमा मुके्रनभा ऩयेऩनछ सन ् २००२ को जनगणनाअनुसाय ३ राख ३४ िजाय २८२ जनसॊख्मा 
(प्रनतिगषहकरोनभटय ९५ जनघनत्ि) बएको सोचीरे नै रुसको रीष्भकारीन याजधानीको रुऩ नरमो बन्न सहकन्छ । सन ्२०१४ को िीतकारीन 
ओरन्म्ऩक खेरको तैमायीको क्रभभा मिाॉ ननभाषण गरयएका क्र डास्थरिरूका साथ ैसम्ऩूणष मातामात, सॊचाय, भनोयञ्जन तथा आयाभविश्राभका 
आधायिरूरे बािी िर्षिरूभा स्िदेनस य विदेनस ऩमषटक, खेराडी य सिषसाधायणराई ऩनन सेिा प्रदान गदै आकवर्षत गने छ य यभणीम 
स्िास्थ्मनगयी सोचीरे रुसको रीष्भकारीन याजधानीको साथ ैिीतकारीन खेरकूदको याजधानीको सभेत बूनभका ननिाषि गदै यिने छ बन्ने 
विद्वास गरयन्छ । 

सोचीभा नितकारीन ओरन्म्ऩक खेरको रानग तैमायी मुद्धस्तयभा बइयिेको छ बने भास्कोको केन्द्रभा ठड्माइएको घडीरे चाहिॊ सोची 
ओरन्म्ऩक खेर अफ कनत हदन फाॉक  छ बन्ने सॊकेत हदइयिेको छ... 

हदनाॊक :  ७ जनियी २०१४ (भॊगरिाय) ।  
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सुख य िान्न्त आपईआ  नबि छ  

डा. नम्रता ऩाण्डे  
अनुसन्धानकताष, इफायाक  मुननिनसषटी, जाऩान   

 

ितषभान ऩरयपे्रक्ष्मभा िेने िो बने ियेक भाननसरे गुनासो गरययिेको िुन्छ जतातत ैअिस्था वफरदो छ । िान्न्त छैन, सपरता छैन । देिभा 
िान्न्त छैन, सॊवफधान छैन, चुनाि िुदैन । देि िाक्ने अगुिािरू ठीक छैनन ् । िोरा मो सफ आफ्नो ठाउॉभा ठीक िोरा तय के िाभीरे 
आपूराई िेयेका छईउ भा ठीक छु हक छैन ? भेयो नबि अिान्न्त छ हक छैन ? भेयो सोचाई सकायात्भक छ हक छैन ? भ भा काभ क्रोध, रोब, 
भोि, इष्माष, दे्रर्  छ हक छैन ? जफ मी जीिाणुिरू, मो योग प्रत्मेक  व्मवक्तको आपू नबि यिन्छ तफसम्भ फाहिय िान्न्त, फाहिय सपरता 
नभल्दैन । 

फुया खोजन भै चरा, फुया न नभनरमा कोई । 
जो अॊतस देखा आऩणा, भुझ सा फुया न कोई ।। 

सन्त कवियको बनाइ िो मो । ििाॉ बन्नुिुन्छ खयाि को छ बनेय साया सॊसाय भैरे खोजईऄ कोिी ऩनन बेहटएन ्। अन्तभा, आफ्नो  अॊतसभा 
ननमारेय िेदाष आपू बन्दा खयाि कोिी ऩनन बेहटएन ्। मो द्ऴोकभा जीिन रुऩान्तयणको साय–सुि रुकेको छ । अरूराई सुधानष खोज्ने भान्छेरे 
आफ्नो िीया जस्तो जीिनराई ढुॊगाको भूल्मभा फेच्छ य आॉपुनबि खोज्ने य स्िमॊराई नै सुधानष  खोज्ने भान्छेरे आॉपुनबि नै िीया प्राद्ऱ गदषछ। 

तय सन्त कवियरे सोचे जस्तो िाम्रो सोचाई छैन । आपूरे आफ्नो स्िबाि फुझ्न चािदैन भाननस । एक जना भाननस सभस्मा नै सभस्मारे 
वऩहडत बएय  बएय भनोफैज्ञाननक किाॉ जान्छन ।  उनका सभस्मा अनेकौ नथए – अिान्न्त, फेचैनी, तनाि, ननयािा, असपरता, आहद आहद, 
उनको कुया ऩुयै सुनेऩनछ नत भोनोिैज्ञाननकरे करभ य कागज हदॉदै फदृ्ध भाननसराई बने – तऩाईको जीिन सुधानष को–को सुनध्रनु ऩराष? ती 
िदृ्ध भाननसरे केिी फेयभै कयीफ ५० जना व्मवक्तको नाभािरी तमाय ऩाये  । भनोफैज्ञाननकरे त्मो कागज िेदै सोधे ―तऩाईको नाभ चाहिॊ खोई ?‖ 

मो नत भाननसको भाि किानी िोइन, आजका भाननसिरू सफैको मथाथषता िो । नत भाननसरे त ५० जनाको नाभ भाि हदए ,त्महि अिसय 
िाभीरे ऩाउने िो बने िाभीरे नचने जानेका िजायईऊ व्मवक्तको नाभ नरन ऩनछ ऩदैनौ आपू सुनध्रने सुनचभा । 

भाननसराई राग्छ मिा सभस्मा छ बने अरूभा छ ,दोस्रो व्मवक्तरे गदाष भ भा ऩनन सभस्मा य असपरता छ ,अरूरे गदाष भ नबि अिान्न्त छ 
। अको व्मवक्त हठक िुनसाथ  भ त हठकै छु बन्ने कायणरेन ैआज भाननस अिान्न्त य तनािभा जीिन न्जएको छ । भाननस आपूराई िोइन 
अरूराई ऩरयितषन गनषभा तन्ल्रन छ । श्रीभती श्रीभानराई फदल्न रानग ऩयेक  िुन्न्छन ्बने, श्रीभान श्रीभतीराई  फदल्ने चेद्शा जीिन बयी 
गरययिन्छन  । त्मस्तै आभा फुिारे छोया छोयीराई, पे्रभीरे पे्रभीकाराई एिॊ प्रभीकारे पे्रभीकाराई। याजनीनत त अरूराई फदल्ने प्रमासको 
व्मििारयक रुऩ िो । याजनीनतको भभष नै अरूभा दोर् देख्नु य उसराई फदल्ने प्रमास गनुषभा छ । त्मसैकायणरे त याजनीनत कहिल्मै ऩनन 
जीिन विकासको उनचत भागष िुन सक्दैन । अरूराई फदल्न सके भा त हठक िुन्छु बन्ने सोचाई  असपर प्रमास िो । अरूराई िदल्ने 
कोनिसफाट न ैअरूराई िोच्माउने, अरूभा दोर् देखे्न, अरूभानथ विजम िानसर गने खेरको िुरूिात िुन्छ । िोर्ण, दभन, करि, फैभनस्म एिॊ 
अिॊकायका साया खेरिरू अरूराई सुधान ेप्रमासका ननतजािरू िुन ्।  

मेिी सुख छ, िान्न्त छ ,सपरता छ य जीिन अभुल्म छ तय मो  कुयाको फोध गनष आपूरे आपूराई फदल्ने प्रमास गनुष जरुयी छ । सुख य 
दखु,िान्न्त य अिान्न्त के िो ? आन्खय किाॉफाट मो आउछ ? मो प्रद्लको उिय आपूनबिफाट खोज्ने प्रमास नगदाष सम्भ िाभी अरूको जीिन 
फानचयिेका िुन्छईऊ । प्रत्मेकको आफ्नो जीिन िो, आफ्नो स्िबािभा न्जएय िेनष सकेभा भाि मो सुन्दय जीिन प्रानद्ऱ प्रनत अिोबाि प्रकट िुन्छ 
अन्मथा सभस्मा य अिान्न्त फािेक अरू देख्न सहकन्न जीिनभा । त्मसैरे काभ, क्रोध, रोब, भोि, इष्माष, दे्रर्फाट िाभी स्िमॊ ऩय फस्न 
नसक्दा सम्भ सपरता य िान्न्त अनुबूनत िुदैन । 

अन्त्मभा, नमाॉ िर्ष २०१४ रे सम्ऩूणषभा नमाॉ फोध प्रदान गयोस हक - सुख य िान्न्त आपू नबि छ । 
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कथा / आख्मान  

प्रिासी चेरीको सम्झना नेऩारी बाइराई 

गुणयाज रुइॊटेर 
बन्जषननमा, अभेरयका   

नमायो बाई, आयाभ ैिोरास ्बन्ने काभना गदषछु । भ ऩनन आयाभै छु । तेयो विदेनस नबनाजुसॊग ठाकठूक बएको 
ऩनन ननकै सभम बमो । अहिरे भ भेयो एक्रो जीन्दगी वफताइयिेक  छु । साथीिरूको त भराई कुनै खाॊचो छैन तय तैरे बने जस्तो साथी 
ऩाउन बने सकेक  छैन । तॉराई नऩुजेको ऩनन १२ िर्ष बसैकेछ । कनत नछटो फाह्रईऊ िर्षको बाइ टीका आएछ थािै बएन । मिी नछभेकभा 
फस्ने एक बाउजरेु आज त रक्ष्भी ऩूजा बन्दा ऩो भ त झसङ्ग बएछु । 

भ स्कूर ऩढ्दा तॉ एकाऩटी पाटेको कट्टू भाि ैरगाएय फाटोिरूभा कुदेको आज ैिो हक जस्तो भराई राग्दछ । ती ऩुयाना सम्झनािरूरे भराई 
अहिरे ऩनन सऩनाभा चैनरे ननदाउन हदॊदैन । फुफा आभा ऩनन अि त डाॊडाऩायीको घाभ बइसक्न ुबमो िोरा । फुफा उिी ऩुयान ैिैरीभा हदन 
बरय स्कूर जाने य यात ऩयेऩनछ घय आउने गनुष िुॊदो िो । साथी सॊगतको प्रबाि अनन िातभा भैन ैवऩच्छेको तरि बएऩनछ थोय फिुत रोकर 
ठयाषभा बुल्नु फुफाको गल्ती ऩनन िोइन । सभम किाॉफाट किाॉ ऩुनगसक्दा ऩनन िाम्री आभा साडी चोरो य गाई फस्तुभ ैरुभन्ल्रनु बएको छ । 
उिाॉको ऩनन मो फाध्मता नै िुन ुऩछष । 

बाई तैरे हददीरे त केिी गरॉ य भराई ऩनन िेरय िाल्छे बन्ने सोनचस ्िोरा । कनत आि नरएय ऩनन हिहडस ्िोरा तय ऩयदेिको राइप एउटा 
झटायो जस्तो िुॊदो यिेछ । कहिरे राग्छ सिै कुया बए जस्तो, कहिरे राग्छ सि ै कुया सहकए जस्तो । सभमको तयङ्गरे कहिरे कता 
ऩुर् माउदो यिेछ ऩिै ऩाइन । विगतका ११ िर्ष कसयी गुन्िए बन्ने ऩनन त्मनत भेसो ऩाइएन ्। चानरसे बनेको भाननसको जीन्दगीभा एउटा ठूरो 
सीभायेखा िो बन्ने भैरे सुनेको नथएॊ । सान्च्चकै यिेछ क्माय । अहिरे सन्म्झॊदा नसॊगो सॊसायको माद आउछ । भ जन्न्भएको ऩिाडको फेसीदेन्ख 
िाभी फसाई सयेको तयाईको आहदफासी थारु गाउॉसम्भ सि ैचोक चोकको माद आउॊछ । भराई फाटो हिड्दा न्जस्क्माउने काकी दाईको वििाि 
बएको त सुनेको नथएॊ तय जीन्दगीको ऩाॊरा गुडाउन नेऩारभ ैसम्बि बएन अये य िार उनी इनभयेट्स नतय कतै औजायको ऩूजाष झ ैकाभ 
गरययिेका छन ्ये बन्ने सनेुको छु । 

बाइ के गछषस ्त तॉराई तेया ऩूिष नबनाजुरे तीन ऩल्टसम्भ अभेरयक  बीसा कोनिस गयाएका िुन ्तय तैरे बीसा ऩाउन सहकनस ्। उनी मिीॊको 
नागरयक बएय त बीसा हदराउन सकेनन ्बने भैरे त के सकुॊ रा य । कनतऩम भाननसिरू विदेिको फसाइभा ऩनन नसॊगै ऩरयिायको हदभाग 
नरएय आएका िुॊदा यिेछन ्। उनीिरूरे धेयै ऩैसा कभाएको, नेऩारनतय आफ्ना भान्छेिरूराई झटेुका भकै फाॊडेझ ैफाॊडेको ऩनन सुनेको छु तय भैरे 
के कनत कभाएॊ य कनत नतभीिरूराई ऩठाएॊ बन्ने कुन ैथािा छैन । तेयो विदेनस बेनाको खचष गयाई त तराई ऩनन याम्र ैथािा छ । नेऩार 
आउदा ऩनन उ सोल्टी, िेयाटन य अन्नऩूणषिरूभा खाने भान्छे । उसराई ियेक िद्ऱा गुड फ्राइडे भनाउनै ऩने, भ्माकेसन हिॊड्नै ऩन े। कहिरे 
फपे त कहिरे हडस्को, कहिरे ऩाकष  त कहिरे हपनसङ्ग— महि नथमो नतम्रो बेनाजुको हदनचमाष । अभेरयक  रयसेसन्को चऩेटाभा जि भेयो 
आइ.टी.को जागीय रे अप् भा ऩर् मो त्मिीॊदेन्ख नतम्रो बेना फटारयन थाल्मो । उसरे आफ्नो भोिाइरको नम्फय ऩनन िद्ऱ ैवऩच्छे फदल्न थाल्मो 
। केरी, डरी य नेरीिरू उसका नन्जकका दोस्त फन्न थारे । उस्सॊगका ऩरऩरिरू सॊन्झदा भराई भाइरेन य हडपे्रसन बए जस्तो राग्दछ । 
आनध जीिन ऩाएय ऩनन जन्भ ऩाउन नसकेका नतम्रा ती बाञ्जा बान्जीिरूराई सन्म्झॊदा भुटु कटक्क काहटएय आउॊछ । 

तेया प्रगनतका कथािरू सुन्ने भेयो इच्छा अहिरे ऩनन भयेको छैन । सभाज, देि य ऩरयन्स्थनतरे हदएसम्भ तरेै आफ्नो प्रमास गयेकै िोरास ्। 
सुन्थईऄ भिान क्रान्न्तभा तॉ ऩनन िोनभएको छस ्बनेय । तय त्मिाॉ कनत के मोगदान गरयस ्त्मो त थािा िुन सकेन तय िाभीरे बन्नु ऩदाष 
पटाईका श्रृॊखरा बने तैरे ननकै थऩेको यिेछस ्। िाम्रा िजुयफारे ऩनन काटभायभा विद्वास गनुष िुन्थेन ये । घयको खसी काट्न ऩनन नछभेक  
चुभान नसॊि िजुयफाराई फोराउन ुिुन्थ्मो अये । तैरे त जङ्गरी जीिनको सिायाभा कैमईऊ ननदोर्को ित्मा गरयस ्अये । तॉ य तेया साथीिरूरे 
िाम्रै गाउॉका फरमैा थारुराई फोका काटे झईआ काटेय भा¥मौ अये । तॉ एक निक्षकको छोया बन्दा ऩनन एक कसाइंको सन्तान जस्तो बएको छस ्
अये । िाम्र ैनछभेकका धान काॊटािार विभरीको उठीकास गयाएको छस ्अये । तेयो चन्दा आतॉकरे गदाष गाउॉ  टोर सि ैआतॉहकत बएका छन ्
अये । नछभेक  दाजुबाइ हददी फहिनीिरू त्मिी सभाजभा िाम्रो फुफाराई एक आदिषको रुऩभा नरन्थे । परानो घय त मस्तो, पराना निक्षक त 
मस्ता य आहद इत्माहद । 
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भैरे स्िेन्च्छक वििाि गयेऩनछ धभुधाभका साथ तेयो वििाि गयाउने फुफा आभाको इच्छा नथमो । तय ख ै के बमो कुन्न्न तैरे ऩनन तेयो 
सभूिको दिािभा ऩल्रा गाउक  चम्ऩा सुव्फाराई स्िीकानष ऩुनगछस ् । जे िुनु त बएकै नथमो तरेै उसराई याम्रो येखदेख गयेय सन्तानराई 
िुकाषउनु ऩदषथ्मो । तेयो सभूिरे िान्न्त िाताषको भोड नरॊदा ननरॊदै पेरय तैरे त्मसराई फेघयिाय फनाएय छोहड हदइछस ्। तराई जसयी बए ऩनन 
न्जम्भा रगाउन तन्म्सएको सभूि आज ऊ घयफाय वििीन िुदा बने भौन फसेको छ अये । 

के के कुया ननभरेको िो कुन्न्न पेरय तैरे त त्मो सभूिराई ऩनन छोडेय म्मानऩािय ऩो खोरेको छस ्अये । सामद तेयो क्रान्न्त अि सपर 
बैसक्मो िोरा । भाननसिरू विदेि ऩठाउन नसके ऩनन उनीिरूको ऩसैा चनक्माने ऩुयानै िैरीराई तैरे ऩनन कामभै याखेको िोरास ्। अनन घय 
जग्गाको हकनभेरफाट ऩनन तैरे ननकै कभाएको नथइस अये । याम्रो जग्गा देखाएय खोल्सा नबिको जभीन फेचेय ऩनन तॉ जस्ता धेयैरे ऩसैा भािै 
कभाउने िोइन, भन्िीको ऩदसम्भ ऩुनगसके ये । अहिरे त अकै फिुायी ल्माएको छस ्अये । गाउॉ फाट काठभाडईऊनतय िाननए ऩनछ पकेय गाउॉ  
गएको छैनस ्अये । तॉ त सानोभा साहै्र सोझो नथइस ्। िाम्रो घयभा फुफारे िाम्रो फकृ्तत्ि कराको विकास गयाउने उदे्धश्मरे सानो फादविफाद 
प्रनतमोनगता गयाउदा भैरे धनको ऩक्षभा िकारत गयेको नथएॊ बने तैरे विद्याको ऩक्षफाट फोरेको नथइस ्। ऩैसा बनेको साधन िो साध्म िोइन 
बनेय तैरे बन्दा भेयो फोल्ने तकष  ननकै कभजोय बएको नथमो य फुफारे तराई न ैज्मादा नम्फय हदनु बएको नथमो । िुन त तैरे मो सिै कुया 
बुनरसहकस ्िोरा। तेयो भन आज गाउॉ , सभाज ऩरयिाय, आचयण, सॊस्काय बन्दा ऩनन ऩसैाको ऩछाहड कसयी दौहडन थाल्मो भैरे फुझ्न सहकॊ न। 

बाइ तेया सिै हक्रमाकराऩिरू सुन्दा तॉ चाॊडै न ैभन्िी फन्रास ्जस्तो राग्मो । मस नतिायको अिसयभा भ तराई मभयाजरे नजय नरगाउन, 
दीघष जीिन न्जउन ुऩयोस ्बन्ने काभना गनष चािन्छु । साथ ैतइरे अरू जे जे बए ऩनन भन्िी िुनु नऩयोस ्बन्ने काभना ऩयभेद्वयसॊग गनष 
चािन्छु । 
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रारटेन 

येितीभोिन नतन्म्सना 
यौता, असभ, बायत 

नचािे ऩनन मो सॊसायभा, कनतऩम घटना घटेकै िुन्छन।् त्मसभा कसैको इच्छा अननच्छा सॉग केिी सम्फन्ध छैन। 
भेया फुफा उहिरे भुन्खमा िुन ु िुन्थ्मो। नाभी भुन्खमा। गाउॉ  घयको ननसाऩ, फोरी व्मििाय, व्मवक्तत्िभा फुफा अनघरै 
ऩॊनतभा ऩनुष िुन्थ्मो। त्मसैको कृतज्ञता स्िरुऩ िोरा, िाम्रा घयराई सिैरे, भुन्खमाको घय बन्छन ्आज सम्भन।् मो 
भुन्खमा सॉगै अको एउटा चीजरे ऩनन छाडेको छैन िाभीराई। फफुाको ऩाराको एउटा रारटेन झनु्ण्डएकै िुन्छ िाम्रो फैठक कोठाभा। िुनत, 
फुफाको सवृद्श मो ऩुयानो घयको कामाऩरट बएकै छैन। ऩुयानो जभानाको घय बएताऩनन नमाॉ ऩरयिेि सॉग नभल्न उसराई कय रागेको छ। फडो 
आकायको एउटा रारटेन अॊरेजका हदनदेन्खन ै िाम्रो घयको फैठक कोठाभा छ। याम्रयी उज्मारो पैराउन नसके ऩनन त्मो रारटेनको एउटा 
अरग्गै भमाषदा छ। ऩुयानो चीज, सॉधै एकनासरे चराइएको, घयभा ऩक्ष विऩक्षभा नाना कुया चल्छन ्त्मसफाये। भैरे एकहदन आभा सॉग मस 
रारटेन फाये कुया चराएॉ। 

―मो ऩुयानो रारटेन याखेय के गने आभा? कयेण्ट छॉ दै छ। फरु ऩुयाना साभान हकन्ने भाननसराई फेनचहदएय, नमाॉ एउटा रारटेन ल्माउॉरा, 
बैिाल्छ।‖ - भैरे आभाराई प्रकायान्तयभा ऩुयानो साभान ऩन्साउने ऩयाभिष हदएॉ। 

―के बन्छ मो? तेया फुफाका हदनको चीज कसयी पाल्न?ु फाफु फयाजकुो नचनो त्मिी एउटा रारटेननै छ अहिरे- आभा फूढ़ी बएता ऩनन आफ्नो 
खसभको स्भनृतमुक्त चीजको जगेडाभा मत्निीर िुनु िुन्छ। िाभी तीनबाई छोया, नानत-नानतना छॉदा छॉ दै, फाफु फयाजुका ऩाराको नचनो कसयी 
त्मो रारटेन भाि ै िुन्छ. मथाथषफाये सम्झाउॉ दा ऩनन नफझु्ने आभाराई त्मस प्रसॊगभा अरु कुया चराइ न। नाभ भाि रारटेन, यङ्गरुऩ छैन 
त्मसको। केटाकेटीरे धेयै खाई हदॊदा बुॉहड ऩुटुक्क ऩये झईआ देन्खन्छ त्मसको नचम्नी। कयािरु बाॉनचएय उहिल्मै फ्माॉहक सकेका छन।् न्खरयरो 
डोयीरे जसै तसै झणु्डाउन सहकन्छ। भहटतेर रागेय डोयी भहकॉ दा कनतचोहट पेनुषऩछष साॉनध छैन। हिजो आज त्मस्ता रारटेन ऩाईदै ऩाईदैनन।् 
भहटतेर बने एकनरटय चाहिन्छ त्मसराई। पेरय याम्रो उज्मारो ऩनन हदॉदैन। आभा फािेक कसरे चराउने त्मसराई. ऩुछ ऩाछ ऩाने ऩनन आभा, 
फारेय झणु्ड्माई हदने ऩनन आभा, थऩक्क ननबाएय ननहदषद्श ठाउॉभा यान्खहदने ऩनन आभा। िाम्राभा आउने दस जनाको दस खारे प्रद्लको उिय, मो 
रारटेनफाये हदनु त, छॉ दै छ। रारटेन फनरयिेकै िुन्छ तय आिश्मक अनसुाय ज्मोती बने छैन- भानौ येरिेको नसग्नर ्राईट। फवि त छ तय 
छ बन्न ुभािै। अरु आगो य मो रारटेनको आगोभा केिी पयक छैन। भहटतेर, सरेदो, आगो छॉ दैछ तय ज्मोनत पैनरॊदैन कायण नचन्म्न भैरो 
छ। धेयै हदनको ध्िाॉसो टाॉनसएय त्मसको ज्मोनत उदबानसत िुन ऩाएको छैन। िाम्री आभा जस्तै राग्छ त्मो रारटेन। मस्तो उभेय बमो तय 
कुनै ऩरयितषन छैन। निक्षा-दीक्षा देन्ख टाडा, आभा आपूभै स्िमॊनसद्ध। व्रत-ऩािषण, चाड-नतिाय, फस्त-ुबाउभै व्मस्त आभा। कुनै नौरो ऩना छैन। 
िुनत उिाॉ गाउॉ कै भुखेनी। अनघको आनबजात्मिोध अप्रासॊनगक बएकै छैन आजऩनन। छोयािरु िाभी ठूरा बमईऊ, कोिी जानगये छईऊ त कोिी 
सभाज सेिक। फुिायीिरु ऩनन निन्क्षत छन।् ऩुयानो ऩनाराई भमाषदाहदन छाडे नमाॉ वऩॊहडरे। मो रारटेन सरय छ आभाको व्मवक्तत्ि- ज्मोनत 
बएताऩनन न्स्थनभत। 

एउटा बाई भेयो, िियभा तकननक  तानरभ नरॉदै छ। फीच फीचभा ऊ घय आउॉछ। ििये बाई आएका हदन आभा बने कनतहदनका रानग अन्त ै
डुल्न जानु बएको नथमो। आभा घयभा नबएको फेराभा ििये बाई, त्मो फूढ़ो रारटेन झणु्डाउने गथो। हडटजेन्ट, ब्रस रगाई धोई चिहकरो ऩारय 
हदन्थ्मो त्मो, रारटेन। फूढ़ो एउटा राई जनतनै न्िाई-ध्िाई हदएऩनन ऩूिषको कान्न्त पकेय आउने छैन। ताऩनन बाई, त्मो रारटेनको मत्न 
जगेडा गदै नथमो। 

त्मसहदन घयभा एउटा ठूरो घटना बमो। साॉझको फेरा छ। रारटेन ऩुनछ झणु्ड्माउन खोज्दा त्मो, बूॉइभा झयेय चकनाचुय बमो। फाफ-ुफयाजुको 
ऩारा देन्खको नचनो, एकै क्षणभा चुय बमो। ऩुयानो त्मो रारटेनको वऩॉद पुटेय निार ऩछष। आिाज सुनेय िाभी दगुदै आमईऊ। तफ सम्भन ्
सिषनाि ब ैसकेको नथमो। भानौ, आभाको फूढ़ो ियीय, दघुषटनाभा ऩनतत बएको छ। अफ्सोच! िुनत ऩुयानो रारटेन पुट्मो, केिी छैन, नमाॉ 
आउॉछ। फुफाको हदनको नचनो। आभाराई के जफाफ हदने, िाभी सिरैाई घोय नचन्तारे सताउन थाल्मो। 

―फुफा, रारटेन पुट्मो। िजुय आभारे गानर गनुष िुन्छ छैन फुफा‖- छोयी इराराई ऩनन त्मस घटनाको प्रबाि ऩछष। 

―रारटेन झयेय पुहट िाल्मो के गने? िजूय आभाका रानग अको रारटेन ल्माईहदनु ऩछष फा।‖ -छोयीका भनभा गहियो धक्का नऩयोस,् िान्तभा 
हदनुऩमो। 

आभा, दईुचायहदन ऩनछ घय पकष न ुबमो। आभारे, घय आइ नऩुगी खिय ऩाउनु बएछ। चोकभा कसरेै आभाको कान पुहक िारेछ। घयभा अफ 
िुण्डयी  भन्च्चने ऩमो। 

एउटै नथमो नचनो, त्मो ऩनन ध्िॊस गये नमनरे। के गर् मो नतभेयराई त्मो रारटेनरे। भेयै िात-गोडा बाॉनचहदए िुन्थ्मो फरु। आभाको क्षोब कनत 
िो कनत। िाभीरे त्मसफेरा कनत सम्झमौ। कनत, तय कसैको केिी चरेन। उन ैऩुयाना कुया। ऩुयानाको कदय गनष जानेनौ। ऩुयानाराई भानबाि 
हदन जानेनौ, इत्माहद इत्माहद। त्मसहदन आभारे बातबान्सा खान ुबएन। िुनत, मो सॊसायभा केिी चीजऩनन स्थामी िुॉदैन। धन-जन, वऩता-ऩुि, 
भान-ऩदिी केिी ऩनन। जािो रारटेन एउटा के िोय. िर्ईऊ देन्ख हटकेय आएको त्मो रारटेन एकसभमभा पुट्मो, पुट्छै। उिी विचायधाया 
ऩरयितषनको अबाि। दईु-चाय हदन राग्मो ऩरयन्स्थनत सम्बानरन। त्मसहदन देन्ख आभाको चारचरनभा ऩनन ननक्कै ऩरयितषन देन्खन थाल्मो। 
कम्ती फोल्ने, भनभा आनन्द स्पुनतष नबए जस्तो बान िुने। छोया-छोयी नानत-नानतना घय बरय बएताऩनन हपक्का हपक्का जस्तो बमो िोरा 
सामद। छोया छोयी साया नमाॉ विचायभा फग्छन,् आभा िुनु बमो िदृ्धा, ऩुयाना िरैीक । सॊसाय ऩरयिनतषत िुॉदै जाॉदैछ तीव्र गनतरे। आभाराई त्मो 
िेगभा अहढएय फस्न, साह्रो ऩये जस्तो राग्न थाल्छ। 
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पेक आइडी 
सचन विद्वकभाष 
नसन्धुरी, नेऩार  

 

भौसभविदिरूरे गयेको भनसुनको बविष्मभाणीराई साथषक ऩारयहदएको छ यानत यानत ऩयेको ऩानीरे । यानत 
ऩानीऩयेऩनछ ननन्द्रा ऩनन खुफ भजारे राग्छ । िननफायको हदन अनर हढरै ओछ्मान छोहडन्छ । ऩयेरीको फन्धन सोत् खोनरएय नानीिरूरे 
नबिाको घहडराई नचमाए सात फजे छ । झ्मारको ऩदाष सायईः । झ्माका नससाबयी सेता घाभका हकयणिरू टाॉनसएका नथए । झ्मारफाट 
फाहियदेन्खने सानो साना जग्गाको टुक्राभा पोिोयका ढॊगुयराई टेकेय उनबएका झायिरूभा घाभको सेता हकयणिरू विनचिसॉग टन्ल्कयिेका छन ्। 

िननफाय ननमनभत रुहटनको रमाक फाहिय ऩदषछ । उठेय भुख ैनधुईकन ऩानी उभारईः य कऩभा िाॉरे एकचम्चा नचनी य कप  । मो नचमाको साटो 
कप  भेयो अन्ल्छऩनरे जन्भाएको िो । नचमा उभाल्न अनर सभम राग्ने सामद त्मिी बएय िोरा । विण्डोजको हडस्नरेसॉगै ट्िाङ्ग आिाज 
आएऩनछ  कहपको कऩ कम्नमुटय टेिरभा आइऩुग्मो । अनराई न्मूजिरूको साॉचो टाइऩ गयईः िेि एडे्रसभा सॉगै पेसफकु ऩनन रगअन गयईः । 
कहपको कारो यॊगरे छोऩेको कऩको नबिी सेतो बाग फढाउॉ दै नथमो भेयो ओठ । आॉखािरू कम्नमुटय न्स्क्रनभा देन्खएका कहि बद्दा य कहि 
रोबराग्दा अक्षयका सॊमोजनिरूभा डुनरयिेका छन । भेयो दाहिने िातको चोय औॊरा घयी भाउसको स्क्रोरयभा घयी कऩको फीडभा गरययिेको छ 
। 

टास्कफायभा नभननभाइज गरययाखेको पेसफुक िेबको टाउकोभा केिी अक्षय सरफरामो । भेन्क्सभाइज गयईः एउटा केहटरे िाइ रेखेय सेन्ड गयेहक 
यहिछ तीन नभनेट अनघ । उ भेयो केिी भहिना अनघदेन्ख परोअयको नरस्टभा नथई त्मो पेक आइडी जस्तो राग्थ्मो भराई । उसको पोटो 
एल्फभभा एउटा फािेक अरू पोटो ऩनन नथएनन अरू इनपयभेसनिरू ऩनन इन्री गरयएको नथएन । भैरे न ैउसराई केिी अद्ऱा अनघ फे्रन्ड 
रयक्िेस्ट ऩठाएको नथए । रयक्िेस्ट ऩठाएकै हदनभा एसेनटका साथ ैम्मासेज ऩनन आएको नथमो । ―खुसीराग्मो तऩाईंसॉग साथी फन्न ऩाउॉ दा‖। 
त्मसऩनछ डेस्कटऩको न्स्क्रनभा पेसफुक रगन िुॉदा साभान्म कुयाकानी बइयिन्थ्मो । 

भैरे ऩनन ―िाई‖ बनेय उसराई प्रनतहक्रमाका हदएॉ । साथै गुडभनषहङग सॉगै नचमाको कुया ऩनन बमो । उ भसॉग राभै कुया गनष चािन्न्थ मो भेयो 
फुझाइ िो । भ अनराइन बमो हक उ म्मासेज सेन्ड गरयिाल्थी । भोफाइरफाट पेसफकु रगअन गदाष भ म्मासज भाि ैचेक गथँ भोफाइरको 
न्स्क्रनभा छेऩायोरे ऩियो चढ्न खोजेजस्तै कसयत गरय गरय म्मासेज रेखे्न जाॉगय िुॉदैन नथमो य सेन्ड गनष ऩनन छेऩायोरे ऩुसभाघभा घाभ खोजेय 
कके्रय फसेझईअ फस्न ुऩथ्र्मो नेटिकष  खोजेय । त्मस्तो फेरा ऩनन उ थुप्रै म्मासेजिरू ऩठाइयिेहक िुन्न्थ । भराई त्मो पेक आडी जस्तो रगेऩनन 
उसको रयनराई हदइनै यिन्थे पुसषदको सभमभा । उसको भािै िैन सफैराई रयनराई चाहिॉ गथे हकनहक भ सेनरबे्रहट जस्तो ऩनन नथईन रयनराई 
गयेय नभ्माउने भ सॉग जम्भा ऩाॉच छ सम फे्रन नथए । कुया िुने त कनत न ैिुन्थे य नभ्माउन ु। 

त्मनतकैभा भैरे सईइधे ―किाॉ िुनुिुन्छ‖ उताफाट नछट्टै न्जस्क्माउने हिसफर रयनराई आइिाल्मो– ―तऩाईको हदरभा‖ भराई िाॉस्न भन राग्मो 
िाॉसे ऩनन । आइडीिोल्डय फडो योभान्न्टक छ जस्तो राग्मो पेक बए ऩनन ।  भराई उसॉग कुया गनष चाख फडेय आमो भरेै रेखईः–―भेयो हदरभा 
भैरे त याखेको छुईन त, त्मिी ऩनन भेयो हदरभा तऩाईं जस्तो भान्छे अटाउनै सक्नुिुन्न धेयै साॉघुयो छ‖ सेन्ड गयेय पेरय सभाचाय नतय नै पकँ 
। भराई राग्छ भराई नचनेकै कोिी ब्ल्माकभेर गरययाखेको छ । केिीफेय ऩनछ पेसफकुको म्मासेज आइकनभा यातो यॊगको गोराकायभा दईु 
रेन्खएको देन्खमो । िेयईः – ―भ जस्तोसुकै साॉघुयो हदरभा ऩनन नवफझाउने गरय फस्न सक्छु, तऩाईरे नयाखेऩनन के बोय भ ऩनससकईः  । भराई 
भिसुस बइयिेको छ मो वफिानै उस्रे भराई उल्रु फनाउन खोन्जयिेछ पेसफुकभा जन्न्भएको तेस्रो नरॊगीरे माननक  पोटो केटीको याखेय केटारे 
कुया गरययिेको छ । कहपको कऩनतय चोय औॊरो सनष छोहडसकेको छ । भैरे ऩनन न्जस्क्माएय सोनधिारईः–―ए भेरय हदरक  भान्छे के गदै 
िुनुिुन्छ त ‖म्मासेज सेन्ड गयेय भ भ सटष ट्िाइरेट गएॉ आउॉदा म्मासेज नरस्टभा अक्षयको राइन राभै देखईः रेन्खएको यिेछ –―भ ऩढ्दै नरस 
जफ, भराई जातबातभा केिी भतरफ छैन धनी गरयफको तयाजभुा तौरेय कसैराई आफ्नो ठान्ने फानी ऩनन छैन, भ रुढीफादी भान्न्दनॉ 
तऩाईजस्तै इभान्दाय भान्छे भनऩछष ।‖ भैरे रेखईः ―भ इभान्दाय ये ? भ त्मस्तो छु जस्तो राग्दैन य कसरेै बन्दैनन ्ऩनन ।‖ उसरे रेन्ख 
―प्रोपाइर वऩक्स िेयेय भेयो विद्वास य अनुभारे पेर खाॉदैनॉ । सभाजभा िेवऩएका तल्रोिगषका य गरयफीरे ननचोयेका भान्छेिरू इभान्दाय य 
इज्जतप्रनत सॉधै सजग नै िुन्छन ्मो भेयो फुझाइ िो ।‖ उसरे म्मासेजभा आफ्नो दिषन ऩनन नभसाएय ऩठाइ भराई ऩनन मो कुया चाहिॉ नचि 
फुझ्मो । भैरे छोटो उिय रेखईः–―पेक आइडीको दािषननक कुया िे िे िे‖ । 
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आइएभ वफजी पय आपएन आिय सेन्ड गयईः य याइसकुकुयभा चाभर िारेय वफजुरीभा जोडईः । दारको कुकयराई ग्मासभानथ याखईः य तयकायी 
वफसाषउने नभस्ड अचायको नमाकेट हकनेय ल्माएॉ । आज िननफाय सपष  य ऩानीसॉग खेल्न ऩाउने रुगािरूको नरान्स्टकको फाटाभा जभघट गरयहदएॉ 
। अनन नबजाएय छाहडहदएॉ । पेरय आएॉ य कम्नमुटय अगाहड फसईः । अझ ैऩनन उसको नाभ अगाहड िरयमो फिी मथाित नै नथमो । भरेै खाना 
बमो  बनेय सेन्ड गयईः । रयनराईभा आमो भेयो बमो तऩाईको नी ? 

―हदरभा फसेको भान्छेरे खाएऩनछ बइ गो नन भ नखाने आज िे... िे... िे...‖ बनेय सेन्ड गरयहदएॉ । उसरे सोनध ―पाइन्स्टङ ?‖ ―के को 
पान्स्टङ भान्छेिरू खान नऩाएय भरययाखेका छन ्भ चाहिॉ हकन खान छोडेय पान्स्टङ गनुष नन ।‖ िननफायको हदन रगबग १२ फज्नै रागेको छ 
। गहपनेिरूको नरस्टभा वफस्तायै थवऩॉदैछन ्पुसषहदरािरू । उसरे पेरय रेन्ख ―साॉच्च ैभराई एउटा कुया नढाॉटी बन्नसु िै, तऩाई म्मारयड हक 
अनम्मारयड ? ‖ भैरे उसराई उिय नहदने विचाय गयईः ―म्मारयड बनईः बने के िुन्छ, अनम्मारयड बनईः बने के िुन्छ ।‖ उसरे ―आकासऩतारको 
पयक िुन्छ‖ बनेय रेन्ख । 

भराई उसॉग फाङ्गा कुया गने भन फहढयिेको छ त्मसैरे भैरे उसराई रेखईः ―भ म्मारयड िा अनम्मारयड जे बएनन तेस्रो नरॊनगराई के पयक ऩछष 
य‖ उताफाट तुरुन्त उिय आमो ―फुन्झॉन, के तेस्रो नरॊगी बनेको चाहिॉ‖ भैरे ―केहटको पोटो याखेय केटारे च्माट गन‖े बनेय सेन्ड गयईः । 

―िा.... िा... ि.. तऩाईको अनुभान पेर बमो, तऩाईरे बनेजस्त ैतेस्रो नरॊगी िोइन भ‖ उसरे रेन्ख । 

―विद्वास गरुॉ  हक नगरुॉ , प्रभान्णत गनष ऩनन त गाह्रो छ नन‖ भैरे सेन्ड गयईः । 

एक्कानस भेया आॉखािरू रुगा नबजाइयाखेको फाटाभा ऩये य भैरे  रेखईः ―भ गएॉ फाई‖ 

उसरे ऩनन ―फाई सॉगै टेक केमय एण्ड नसमू अगेन रेखेय ऩठाइन । 

भैरे स्मोय बनेय रगअप गयईः पेसफुक । कम्नमुटय सटडाउन गयेय रागे आफ्न ैडेनर रुहटनको रमाक फाहियको काभनतय । 

––– 

उसॉग अक्षयिरूको सािायाभा गहपन थारेको दईु-तीन भहिना बइसकेको नथमो । भ उसराई सॉधै ―पेक आइडी‖ िा ―भेयी हदरक  भान्छे‖ बनेय 
न्जस्क्माइ यिन्थे । न्जस्क्माउने य उडाउने अक्षयिरूको िोडफान्ज नै चनरयिेको िुन्थ्मो म्मासेज फक्सभा । एक हदन यानत नौ फजेनतय भेयो 
भोफाइर बाइबे्रट बइयह्यो ननकै राभो सभम, िेयईः भोिाइर नम्फय भाि देन्खमो । नाभ सेब नथएन उठाउॉ हक नउठा बएॉ पेयी यानत कसरेै 
अनठ्मायो ऩयेय ऩो गर् मो हक बनेय उठाएॉ । 

―िरो‖ 

उताफाट ऩनन ―िरो‖ भाि आएऩनछ को िो बनेय सोधईः 

उसरे भेयो उिय नहदइकन ननदाइसक्नु बो हक के िो बनेय सोनध । 

अॉ ननदाउन रागेको नथए भैरे नचनननॉ तऩाईराई को फोल्न ुबमो ? 

पेक आईहडक  रयमर केटी बनेय उ भज्जारे िासी  

उसको िाॉसोरे भराई एकऩटक नयाम्रयी झस्कामो। जसयी भ उसराई म्मासेजभा नभषर तरयकारे कुया गथे उसयी नै फोल्ने भेयो आॉट न ैियामो। 

―मनत यानत कसयी सम्झनु बमो, अनन नम्फय कताफाटा ऩाउनु बमो‖ भैरे हकन्ञ्चत स्ियभा सोधईः । 

उसको आिाजभा एकहकनसभको चञ्चरता मथाित नै नथमो उसरे बनन ―अझ.... कसरे पोन गराष बनेय त िोरा नी पेसफुकभा ऩनन नम्फय 
याखेको  अनन कसयी ऩाइमो नम्फय बनेय सोध्न नभल्छ ?‖ 
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भराई उसॉग कुया गनष सॊकोच रानगयिेको छ तय उ म्मासेजभा जस्तै कुनै हपहक्र िा ननसन्देि कुया गरययिेक  छ ।  सुरूका हदनिरूभा उ खाना 
खाने सभम, खाजा खाने सभम य अहपस छुन्ट्ट िुने सभमभा पोन गर्थॉ । पोन गने क्रभ फान्क्रॉदै गइयिेका छन ्उसको आिाजसॉग भेया 
कानिरू अभ्मस्त बइसकेका छन ्। उसको पोन नआउॉदा भराई एक हकनसभको सकसक राग्न थानरयिेको छ । अनन भ आपै पोन गनष 
उसराई तन्म्सयिेको छु । सोनचयिेको छु उसको आिाज सुन्न नऩाएको हदन भराई कस्तो राग्छ िोरा सामद उयाठ... अफ उ भराई भेयी 
आभाऩनछ मो काठभाडईऊभा खाना खाए नखाएको सन्चो विसन्चो पोन फाटै बएऩनन सोध्ने-अह्राउने बएक  नथई । साॉच्च ैबन्ने िो बने भेयी 
अघोवर्त पे्रनभका न ैबइसकेहक नथई । 

एकहदन उसरे िननफाय बेटईउ न बनेय प्रस्ताि यान्ख भैरे उसको प्रस्ताि नभान्नु ऩने कुनै कायणै नथई । सिर्ष स्िीकायीहदएॉ । किाॉ बेट्ने बनेय 
उसरे भराई सोनध, भैरे रोकेसन चुज गने न्जम्भा उसरैाई हदएॉ  । उ बन्दै नथई तऩाईं आउनु बएन बने नन भैरे फोराएको ठाउॉभा । 
ििाइजाज य िेनरकनटय चढेय आउनु नऩन ेठाउॉ  जिाॉ फोराएऩनन आउॉ छु बनेऩनछ बेट्ने ठाउॉ  हपक्सड बमो िननफायको हदन ११ फजे । भराई 
ननकै सॊकोच रानगयिेछ उसराई बेट्न । मस्तो काभ भेयो न्जन्दगीभा ऩहिरोचोहट िुॉदै छ । जाने हक नजाने अन्मौरभा छु । तय उ भेरय 
अघोवर्त पे्रनभका जस्त ैबइ सहक । ९ फजेनतय पोन गयेय भराई  वफसषन ुबएको छैन नन बनेय सोनध भैरे छैन बनईः । अझ तऩाई भराई 
बेटेऩनछ सऩाषइज्ड नरस िसनु िुने छ बनन । भराई एक हकनसभको डय ऩनन रानगयिेको छ उसॉग बेट्नराई  उविकै उत्सुकता ऩनन छ उसको 
ग्राभरयमोस आिाजरे भराई एक िदसम्भ त रठ्ठ ऩनन फनाइयिेको छ  । 

भ उसराई बेट्न कोठाफाट ननन्स्कएॉ उसराई बनेको बन्दा विऩरयत िुनरमाभा । खास ै िुनरमा फताउन ऩन ेत नथएन उसरे फताएहक नथई 
भराई त्मसको फदराभा भैरे ऩनन अनामासै बनेको नथएॉ । िाभीरे बेट्ने बनेको ठाउॉ  बन्दा ननकै अगाहड उ आउने फाटोनतय भ जाॉदै नथएॉ 
आफ्न ैसुयभा । ऩयफाटा एउटी ऩातरी केहट, यातो कुताष सरिाय य कारो स्िीटयभा ितायोभा आउॉ दै नथई । उसरे फताएअनसुायको िुनरमा नथमो 
त्मो । भैरे रगाइयाखेको क्माऩराई अनर फढी अनुिायनतय ढल्काएॉ । वफताय वफस्ताय ऩाइरा चारईः उ नछटो नछटो आउॉ दै नथई । बखषय स्रेट 
गयेको कऩार िािाभा रिरययिेका नथए । आॉखभा छरयतो तरयकारे गाजका धसाष, ओठभा िल्का नरवऩन्स्टक,  थोयै उठेको छानत । गोह्रो 
छाराभा अनरअनर कारो नभनसएजस्तो माननहक फादरनबिको चन्द्रभाको छेउछेउभा यिेको िल्का कारो यङ्ग जस्तो अनुिाय नथमो उसको । उ 
िेदाष िेदै भेयै छेउफाट ऩास बएय गई जफ उ भेयो छेउफाट ऩास िुॉदै नथई । भेयो छानत नबिको भुटु पुट्राजस्तो बमो जोड जोड सॉग धन्ड्कन 
थाल्मो । उसराई भैरे ऩहिरे कत ैदेखेदेखेको जस्तो राग्मो । एकनछन हदभागराई रयफे्रस गयईः । एकचोहट भेयो हदभाग रयङ्गीमो । ऩिो राग्मो 
उ कुनै अहपसहक फ्रन्ट डेस्कक  स्टाप िो । जिा भ काभवफसेस गइयिन्थे । खास उसरे वफिान पोनभा बनेको सऩाषइज नै मिी नथमो हक ?  
भराई के गयईऊ के गयईऊ बमो । त्मनतकैभा एउटा भाइक्रो भेयो छेउभा आमो िात हदएॉ योहकमो । त्मसभैा चढे । भाइक्रो योहकनु य भ चढ्नु मनत 
चाॉडो बमो जो भैरे केिी सोच्ने सहकनॉ । १० नभनेट ऩनछ पोन आमो भरेै पोन काहटहदएॉ य म्मासेज रेखईः । भ िन्स्ऩटर जानु ऩर् मो, िाटषरी 
सयी ।। कुनै हदने बेटईऊरा अनन भोफाइर अप गयईः । कोठाभा ऩुगेऩनछ  ओछ्मानभा ढन्ल्कएॉ । अनेक कुयािरू भनभा खेल्दै नथए उसका फायेभा 
। उसको ग्राभरयमोस आिाज जस्तै हपगय ऩनन सुन्दय नथमो । तय ऩनन भैरे उसराई बेहटनॉ, फेकायभा उसराई दु् ख हदए । मस्तै सोच्दा 
सोच्दै ननदाएछु । छ फजे वफउॉ न्झएॉ भोफाइर अप नै यिेछ अन गयईः । अनन कम्नमुटय खोरे सिषप्रथभ पेसफुक नै रगअन गयईः । उसको 
म्मासेज नथमो ―कुनै ऩनन िस्तुभा रगानी ऩयेऩनछ भामाॉ िुन्छ, तऩाईरे भराई ऋण रगाउनु बमो सके बने ब्माजसहित नतयईऊरा नसके सािाॉ 
भाि बए ऩनन नतछुष‖ सामद भैरे गल्ती गयईः, उसराई नबेटय रयनराई गने जाॉगय नै बएन मा कुन ैउऩमुक्त फािना हदभागभा आएन । पेसफुक 
रगआउट गयेय फनत नबाएय ऩुन् ओछ्मानभ ै ऩन्ल्टएॉ भेया आॉखािरू अॉध्मायोभा िेरययिेका नथए । हदभागभा हदउॉसो उसको ितायो हिॉडाई 
मथाित नै नथमो । 
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ननचोड 

एन. ऩी. रयजार 
झाऩा, नेऩार  

 

सऩना य भ फारसखा िईउ । एउटै स्कूरफाट एस. एर. सी. ऩनन उविणष ग¥माॊ ै । सऩना धनी फाफकु  छोयी नथइ 
भ बने कभजोय आनथषक अिस्था बएको ऩरयिायभा जन्न्भएक  नथए । उसरे सियको ठूरो ननजी करेजभा 
अध्ममन गन ेभौका ऩाइ बने भेर ैसयकायी क्माम्ऩसभा आइ. ए. सम्भको अध्ममन गये ।  

ऩारयिारयक फन्धनभा नफाॉनधने बन्दा ऩनन धय न ैनऩाइने यिेछ । भेयो एक निक्षकसॊग वििाि बमो । भ ऩनतको घय आएॉ । सासू, ससूया य 
उिाॉ भािै बए ऩनन आनथषक अिस्था बने धेयै कभजोय नथमो । ऩनतको कभाइरे घय ऩरयिायको दैननक खचष ऩुर् माउन नै धौ–धौ ऩथ्र्मो ।  

सऩनाको ऩनन वििाि बमो । ऊ एक चनचषत व्माऩायीको श्रीभती बई । धनी खानदानभा ऩयेक रे उसको अिस्था फेग्र ै नथमो । उसरे याम्रा 
कऩडा रगाइ । उसको खानऩान स्तयीम नथमो । सनुका गयगिनारे सन्जई । साॉनचकै ऊ बाग्मभानी  नथई य त एक धनी भाननसक  श्रीभती 
फन्न ऩुगी । 

सभम वफती यह्यो । ऊ सभम सभमभा भेयो घयभा आउने गथॉ । उसको चिरऩिर, खानऩानको ठाउॉभा भेयो केिी नथएन ्। उसका फच्चािरूरे 
रगाउने रुगािरू, खाने खाना य भेया फचािरूको रुगापाटो य खाना फीच आकाि ऩातारको पयक नथमो ।  

उसका श्रीभन ्ऩनन कहिरेकाॉिी भेयो घयभा आउने गथ े। भेयो य ऩरयिायको अिस्था देखेय सऩनासॊग बन्ने गथ ेये ―सऩना, कस्तो िो नतम्रो 
साथीको श्रीभान ्। आफ्नो श्रीभती य फारफच्चाराई याम्रो रुगा ऩनन हददैन क  क्मा िो ।‖ भ त्मो कुया सुन्दा रयसाउन ऩुग्थॉ े  । िो, उनीिरू 
खानदानी छन ्। याम्रो रगाउन य  खान ऩनन सक्छन तय भ त एक निक्षकक  श्रीभती िुॉ । जाफो दि िजायको तरफरे के न ैगनष सहकन्थ्मो 
य ? 

िास्तिभा नै बन्ने िो बने उिाॉरे तरफ ल्माएय भराई नै हदनु िुन्थ्मो य बन्न ु िुन्थ्मो ―कल्ऩना, घय व्मििाय कसयी  याम्रोसॊग चराउन 
सक्छौ आपै खचष गय ।‖ भेरै घयको सभस्मा सभाधान गयी ऩसैा फचाउन सन्क्दन थे । ऩाउन ऩात आइ यिन्थे, खाना, और्धी वफजुरी, 
फारफच्चाको स्कूरको हपस य अन्म घयामसी काभभा खचष गदाष दि िजाय त्मिी नै ियाउॉ थ्मो । तय ऩनन केिी थऩ रुऩमाॉ ऩनन उिाॉरे भराई 
हदनु िुन्थ्मो । ―मो नतम्रो रानग खचष गय ।‖ तय त्मो ऩैसा ऩनन भ आफ्नो रानग खचष नगयी ऩरयिायकै काभभा रगाउॉ थे । सम्झन्थे, ऩरयिायभा 
कुनै ऩनन कुयाको अबाि निुनु न ैयाम्रो िो । आपूरे त ऩनछ खचष गदाष ऩनन िुन्छ नी ? तय कहिरे ऩनन खचष आफ्नो रानग खचष गने ऩैसा 
बने फच्दैन नथमो ।  

सऩनाको घाॉटीभा सन्जएको सनुको नसक्र  , कानभा रगाएको टऩ िेयेय भ आपूराई सम्झन्थे य ऐनाभा िेथे । वििाि बएको फेरा उिाॉरे रगाइ 
हदनु बएको सानो नसक्र  य कानभा साना टऩिरू िुन्थे । िातखुट्टा य अनुिाय िेथ े। सऩनाका जस्ता नथएनन ्। उसका िात खुट्टा य  अनुिाय 
कोभर नथए । िुन ऩनन हकन निोस ्? घयभा खाना ऩकाउने धन्दा गने, रुगापाटो धुने य अरू घयको काभ सफ ैनोकय चाकयरे गने गथे । 
तय भराई बने वििान चाय फजे उठेऩनछ याती आठ–नौ नफजेसम्भ पूसषद बने कहिर ैिुॉदैन नथमो । वििान उठो, घय फडार् मो, नचमा फनाएय 
सफैराई हदमो, खाना  ऩकामो, हदमो, धन्दा गर् मो । सफैको रुगाधनुु, घयसपा गनुष जस्ता सफै काभ भैरे नै गनुष ऩथ्र्मो । सऩनारे केिी काभ 
गनुष नऩयी सुखी जीिन वफताए ऩनन ऊ उदानसएक  िुन्थी । जनतखेय उसराई िेदाष ऩनन ऊ उदानसएक  िुन्थी । तय  भेरै बने ऊ हकन उदास 
बएय फस्थी प्रद्ल बने गयेक  नथएन ।  

सऩना भेयो घयभा आएय िद्ऱौ हदन फसेय जान्थी । त्मसफेरा उ फाल्मकारका य वििाि िुनबन्दा अनघका कुयािरू भाि गथॉ तय वििाि ऩनछका 
कुयािरू बने ऊ कहिरै गहदषनथी । ऊ हकन वििाि ऩनछका कुयािरू बन्न्दनथी भ ऩनन उसॊग प्रद्ल गहदषन थईः । हकनबने, भ आफ्नो कम्जोय 
आनथषक अिस्थाराई उसको खानदानी ऩरयिायसॊग दाॉज्न सन्क्दनथे ।  

सऩना भ य भेयो ऩनत फीच िुने ियेक  कुयाकानी सधै चाख हदएय सुन्थी य जि उिाॉ कतै जानु िुन्थ्मो अनन भराई भज्जारे िेथॉ य भुस्कुयाउॉ दै 
बन्थी ―कल्ऩना, तॉराई त तेया फढुारे धेयै भामा गछषन िोइन ्।‖ भ उसको प्रद्लराई िोइन बन्न सहकदन थे । भेया बौनतक भागिरू उिाॉरे ऩूया 
गनष नसके ऩनन उिाॉको भ प्रनतको आत्भीमको व्मििायरे खसुी न ैनथएॉ । त्मसैरे भ ऩनन सऩनाको प्रद्लको जिाप हदन्थ्मे । ―गनुष नै िुन्छ ।‖ 
तय भ कहिरै ऩनन उसराई सोन्ध्दन थे । हकन मो प्रद्ल गयेक  ? हकनबने भ आपै सम्झन्थे क  सऩनाराई उसका ऩनतरे उराई अनतनै भामा 
गछषन । नबए आपूरे चािेको िस्तु भाग्दा ऩाउनु, चािेको ठाउॉभा घुभाउन रानु, घयभा कुनै काभ गनुष नऩने गयी नोकय चाकय याख्नु के मो 
भामा गयेको िोइन य ? 

भैरे ऩनन मो नचज चाहिमो बन्दा उिाॉरे ऩुर् माइहदन ुऩनन िुन्थ्मो िोरा ? तय भ घयको आनथषक अिस्था य उिाॉको तरिको यकभ दाॉज्थे अनन 
सोच्थे ―भैरे मस्ता चािना सोच्न थारे बने घयको आनथषक अिस्था के िुन्छ ?‖ अनन भ आफ्ना कमईऊ चािना य इच्छािरूराई दफाएयै याख्थे ।  

एकहदन भ घयको िरयऩयी सपा गदै नथए । भेयो ियीयभा ऩुयानो य भैरो भेक्सी नथमो बने िातभा खयेटो नथमो । काभको व्मस्ततारे गदाष 
कऩारसम्भ ऩनन सभेल्न सकेक  नथएन । त्मसैफेरा सऩना य उसका ऩनत आए । उसका ऩनतरे एउटा सुडकेस ऩनन फोकेका नथए ।  
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भैरे तत्कार आपूराई िेये । उनीिरूका त्मो सपा कऩडाराई िेदाष आपूराई कस्तो राग्मो । तय भरेै कुनै अफ्मायो भाननन । हकनबने, भैरे 
ऩारयिारयक बऩेटाभा झेनरएय जीिन जीउनु ऩयेको नथमो ।  

भैरे काभ गनष छोडेय उनीिरूराई नचमा फनाएय हदएॉ । नचमा वऩइ सकेऩनछ सऩनाका ऩनतरे आपू जाने आरि गये । भैरे फस्नुिोस बोनर 
जाॉदा िुदैन बन्न सहकन तय मनत चाॉडै पकी िाल्ने बने । हकनबने, भराई अफ्ठार् मो रागेय आमो त्मती सम्ऩन्न भाननसराई आफ्नो कभ 
आनथषक अिस्थाको िाताियणभा घुरनभर गयाउन । सऩनारे बनी ―उिाॉरे आज व्माऩायको निरनिराभा वियाटनगय जानु ऩने । त्मसैरे जाने 
बन्दै िुनुिुन्छ ।‖ उसका ऩनत गए ।  

सऩनारे आपू एक दईु हदन भसॊगै फस्ने कुया गयी । त्मसऩनछ सडुकेस खोल्दै भराई देखाइ । त्मिाॉ नथए, केिी याम्रा साडीिरू य फच्चािरूका 
कऩडा । त्मो सफै उसरे भराई हदॉदै बनी ―उिाॉरे ,नतम्रो य फच्चािरूको रानग बने ल्माउनु बएको अये । हकनबने भेयो साथीको मो अिस्था 
िेनष चािन ुिुन्न अये ।‖ 

भराई ननभठो ऩनको अनुबूनत बएय आमो । भ कसयी जीिन जीउॉ दै छु । त्मसको भूल्माङ्कन न ै नगयी नसध ै भेयो आनथषक अिस्थाको 
नतयस्काय गये जस्तो राग्मो । भ िास्तिभा न ैखन्म्चएक  बने नथइन । एकसयो राउन य वििान फेरुका याम्रैसॊग खाना खाॉदै नथए । तय भैरे 
ती कऩडािरूराई खुसी नै भानेय नरए । अनन, भेयो भननबि प्रद्ल ऩनन उठ्मो, सऩनारे हकन ती ऩनतका िब्दिरू नरकुाइ फताइ ? भराई 
आद्ळमष ऩनन राग्मो । हकनबने ऩनतका साभान्म कभी कभजोयीिरूराई फाहिय नननकाल्न ुएक सच्चा िुदम बएक  ऩत्नीको कतषव्म नै नथमो ।  

सऩनारे भराई उसको घय जाने आरि गयी । ऊ सधै भेयो घयभा आएय फस्ने तय भ बने कहिल्रै ऩनन उसको घय नजाने बएक रे िुन्न 
बन्न सहकन य जान्छु नै बने । ऩनतराई आरि गदाष ऩनन जाउन त बने ऩनछ भ सऩनासॊग उसको घय जान तमाय बए । त्मसऩनछ भाि 
भेयो भनभा  कुया खेल्न थारे ―सऩनाको घय कस्तो ‖? ऩरयिायको यिनसिन  कस्तो िोरा ? ... 

सभम ऩनन आइ ऩुग्मो । सऩना य भ उसको घयभा जान तमाय बमौ । ऩनतराई फारफच्चाको िेयचाि य सासू ससूयाराई और्धी हदन आरि 
गदै सऩना य भ मािाभा राग्मौ। फसको मािा गदै दईु घण्टा ऩनछ सऩनाको घय ऩुग्मौ। धयान फजायभा तीन तरे ऩक्क  घय सऩनाको नथमो ।  

घयभा सऩनाका सासूससूया, जेठाजू, जेठानी य नोकय चाकय नथए । सऩनाका ऩनत बने घयभा नथएनन ्। उनीिरूको व्मििाय िेग्र ैहकनसभको 
नथमो । सऩनाको फायेभा केिी नमाॉ कुया बन्छे क  बनेय धेयै चाख हदएय सुन्थे । तय भ उसको फायेभा केिी ऩनन फताउन सन्क्दनथे । हकनबने 
सऩनारे उसको वििाि  ऩनछको ऩरयिायको फायेभा भराई केिी ऩनन फताएक  नथइन । 

फेरेका खानाखाई सकेऩनछ सऩनारे भराई उसको फेड रुभभा रगी । कोठाको सजिाट बब्म हकनसभको नथमो  त्मिाॉ भिङ्गा िस्तुिरू 
यान्खएका नथए । त्मिाॉ सन्जएका साभानिरू भेया घयभा नथएनन ्। उसको खानदान देखेय भ छक्क ऩयेक  नथए । 

सऩनाका सासूससूया य जेठानीसॊग केिी सभम कुयाकानी गयेऩनछ सऩनारे भराई अको कोठाभा रनग य त्मिी सुिे आरि गदै उसको कोठाभा 
पहकष  । त्मसैफेरा उसका श्रीभान ्ऩनन देखा ऩये । यक्सीरे भातेका नथए । सऩना यातो वऩयो बई । उनरे सऩनाराई िेदै बने ―ए तॉ, आईस, 
याम्रै बमो ।  भ आझ रकभा साभानसॊगै काठभाण्डईउ जाॉदै छु ।‖ सऩनारे रुन्चे स्ियभा बनन ―आज नजानुिोस । बोनर जाॉदा िुॉदैन ।‖ तय 
सऩनाको आरि फारुिाभा ऩानी खन्माए झ ैबमो । उनरे तथाभान बनेय गारी गये य गए ।  

भ छक्क ऩये । भैर सोचेको नथमो  एउटा तय त्मिाॉको िाताियण बने फेग्रै यिेछ । सऩना भ फसेको कोठाभा आई य भेयो काखभा भुख छाऩेय 
रुन थारी । उसरे आफ्नो भनका िििरू बन्दै गई । उसका श्रीभान ्सधै यक्सी वऩएय आउॉदा यिेछन ्य त्मसयी नै गारी गदाष यिेछन ्। अनन 
भाि भेर ैफल्र फुझे, सऩना हकन भेयो घयभा आएय धेयै हदन फस्ने गथॉ य भराई बन्ने गथॉ ―तॉराई, तेया श्रीभान्रे धेयै भामा गछषन िोइन ।‖ 
अनन भाि भैरे फुझे सऩनारे हकन आफ्नो वििाि ऩनछका कुयािरू नफताएक  यहिछ । 

त्मसऩनछ भैरे उसको य भेयो जीिनको तुरना गये । िाभीभा धेयै पयक नथमो । आनथषक अिस्था कभजोय बए ऩनन भ य भेया ऩनत फीच 
आत्भीमताको सम्फन्ध नथमो बने धन य बौनतक सखुसमर बए ऩनन सऩना य उसका श्रीभान ्फीच दैननक झगडा भाि िुॉदो यिेछ । 

भैरे उसराई सान्त्िना हदन ऩनन सहकन । हकनबने भराई ऩनन उसको त्मो अिस्थारे वऩयोरेय आमो । सऩनारे भनका िििरू ऩोख्दा ऩोख्दै  
यातको दईु फजे बइ सकेको नथमो । त्मसऩनछ सऩना उसको कोठभा सुत्न बइ बने भ त्मिी फेडभा ऩन्ल्टए । अनन भेयो भनभा कुया खेल्न 
थारे । याम्रो दाम्ऩत्म जीिन बौनतक सुख समररे भाि िुन्छ क  रोग्ने स्िास्नी फीचको आत्भीम सम्फन्धरे िुन्छ । भरेै सिी ननचेड नरन 
सहकन । 

बोनरऩल्ट वफिान उठेय ननत्मकभष सकेय फैठक कोठाभा सऩनाका सासूससूयािरूसॊग कहप वऩए । त्मसैफेरा सऩनाक  जेठानी अॉएय बननन ्
―कल्ऩना , नतम्रो श्रीभान्को पोन आएको छ ।‖ भ आद्ळमष भान्दै पोन उठाउन गए । रयनसबय उठाएय बने ―हकन पोन गनुष बएको ? केिी त 
बएन ?‖ उिाॉको जिाप आमो ―कल्ऩना, कुनै दघुषटना त घटेको छैन । तय नतभी एक हदन घयभा निुॉदा घय न ैअन्ध्मायो जस्तो राग्मो । 
पेरय, यात बरय ननन्द्रा ऩनन रागेन । चाॉडै घय पकष  िै ।‖  

भैरे ऩनन िुन्छ बन्दै रयनसबय यान्खहदए । त्मसैफेरा सऩनारे अिानरॉदै बनी ―के बएछ ? हकन पोन गनुष बएको यिेछ ?‖ भैरे सफै कुया 
सऩनाराई फताउन सहकन य बने ―कहिरे घय आउॉछौ बन्न ुबमो ।‖ उसरे ए ... राभो स्िास पेदै बनन । त्मसफेरा ऩनन उसको अनुिाय 
उदानसएको नै नथमो । अनन भैरे ननचेड ननकारे ―ऩनतऩत्नी फीचको आत्भीम सम्फन्ध न ैदाम्ऩत्म जीिनको सुखभम क्षण िो ।‖  
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िादरका नसॉि य िादरका यक्तफीज 

भाधि फुढ़ाथोक  
दान्जषनरङ, बायत   

वििान बमो । भेयो कथाको ऩाि अथिा नामक बनईऊ – उठ्मो । उ सॊधै एकावििानै उठ्छ, सुनतयिन सक्दैन, याती ऩनन िुउॉ न्झन्छ कोहििेरा । 
उठेय उ सॉध ैआफ्नो धुऩिातीभा देितािरूराई ढोग्छ । ढोगेय उ दैरो खोरेय ऩहिरे ऩूिषको न्क्षनतजराई िेछष, आज ऩनन िेर् मो, आकाि उघे्रको 
यिेछ, तय घाभ झलु्कन खोन्जयिेको यिेछ, न्क्षनतजको भुनन भुननको नचमाफायी ऩाखािरू बने अॉध्मायो नै नथए, गाउॉ  िुनसान नथमो, उ उठ्दा 
वििान गाउॉ  उठेको िुॉदैन, गाउॉराई ननद्रारे छोड़ेको िुॉदैन । न्क्षनतजराई िल्रो हकनायदेन्ख िेदै ल्मामो उसरे ... खयसाङको अम्फोटेदेन्खको 
भानथको डाॉड़ाभा बएको आकाििाणीको टािय देन्ख डाउहिरको डाॉड़ा कुइयोरे छोऩेको छ, कुइयोको भानथ उसरे याम्रयी िेर् मो, िादररे नििजीको 
गोरु फनाएको यिेछ, ऩिुऩनतनाथको जस्तो । त्मिाॉ घाभ ऩयेको नथएन अझ ैझलु्केकै नथएन, उसको आॉखा देबे्रनतय सदै, सुनदिको भानथ झन्डै 
झन्डै नसन्चेरको छेउभानथको आकािभा िादर ऩातरो छरयएको यिेछ नचर जस्तो ऩखेटा पैराएय दाजॉनरङ/घुभ नतय झन्म्टन खोज्रा जस्तो 
त्मो देन्खन्थ्मो । त्मो विस्तायै यातो सुन जस्तो यॊनगएको उसरे देख्मो । िेरययह्यो उसरे, सॉधै त उ उठेय भुख धुन्थ्मो, दाॉत सपा गथ्मो, आज 
उसराई ती कसयी यॊग पैदोयिेछन ्िेरययिने भन बमो । िादररे कसयी आकाय फन्द्रॉदोयिेछ,  िेनष  भन राग्मो । न्क्षनतज त कत ैटाड़ो िोरा, 
सभुद्रको हकनायनतय िोरा, तय उसरे आपूरे वििेक ऩल्िाएदेन्ख देखेको न्क्षनतज जोयफॊगरोको डाॉड़ादेन्ख खयसाङको टीबी टािय सम्भको डाॉड़ा 
भाि िो, उसरे फुझेको न्क्षनतज । उसराई सॊसाय ऩनन मनत नै राग्छ , मो बन्दा िेसी अरू सॊसाय छ जस्तो उसराई राग्दैन । उसरे देख्नुऩन े
अरू डाॉड़ा य अरू न्क्षनतज रुखरे छोऩेको छ, इस्कुसको झ्माङरे छोऩेको छ, फाॉसघायीरे छोऩेको छ । िेदाष िेदै घाभ देन्खनेभा नआइकन न ै
उसरे देखेको नचररे यॊग फद्ल्मो, त्मो सुन जस्तै बमो, उसरे देख्नुऩने सीभानाको डाॉड़ाको नियभा चुस्स देन्खने हिभार ऩनन सनुको भकुुट 
जस्तै बमो िोरा, उसरे कल्ऩना गर् मो, अहिरे त्मो इस्कुसको झ्माङ य फाॉसघायीरे अनन अग्रो अग्रो झ्माॉनगएको कटुसको रुख य वऩऩरीको 
रुखरे छेरेको छ, िाल्मकारभा उसरे त्मो सेतो हिभार देखेकै िो, अहिरे ऩनन बस्भे फायीभा जाॉदा उसरे देख्न सक्छ । उसको आॉखा अहिरे 
पेरय ऩूिषदेन्ख खयसाङको त्मो अनघको नििजीको गोरु िेनष ऩुग्छ, गोरु कनतिेरा कनतिेरा नसॉि बसैकेछ अनन उसका जगयिरू सुन जस्ता 
बएछन,् अनन उसको भुखिाट आगोका भुस्रािरू ननन्स्कयिेका यिेछन ्। ढुक्क राग्मो भेयो कथाको ऩािराई, भेयो कथाको नामकराई अफ मो 
आगो उगेरेको नसॉिरे उसराई िेनने सिाराई चखाउनेछ । अफ उसराई नबि ऩस्न भन राग्छ । उसराई ढुक्क रागेको छ आज हदन उघे्रको 
छ, आकािको एउटा हकनायभा नचर छ, आकािको अको हकनायभा नसॉि छ । 

घाभ उसरे अफ आफ्नो भनको उज्मारोभा िेनेछ । उ घयनबि ऩस्मो उसराई कत ै िताय छैन अनन चुऩचाऩ घाभराई आफ्नो भनको 
उज्मारोभा ल्माउने कोनिर् गयेय चुऩचाऩ फस्मो । घाभ ििऩि भनको उज्मारोभा आउन चािॉदैन, त्मो अनघ ऩूिषको ऩिुऩनतनाथको गोरु जस्तो, 
िादरको नसॉि जस्तो, नचर जस्तो, हिभारको पेरययिने यॊग बएय भानसऩटभा घुनभयिन्छ, घरय त भन दगुाषको नसॉि बएय उसको िरयऩरय दाह्रा 
हङच्चाएय घुनभफस्छ । उ चुऩचाऩ यनभता िेरययिन्छ, भन कुन ैन कुनै िेय घाभ नफै धय ऩाउॉ दैन उसको सॊकल्ऩ छ  । 

िादरको नसॉिरे भहिर्ासुयराई भायेऩनछ उसराई एकऩल्ट त ढुक्क बएको नथमो, पेरय बमानक गजषन बएय आकािबरय चट्माङ िाने जस्तो 
गयी डयराग्दो यक्तफीज याक्षस आएय उसराई फनसनसक्नु ऩार् मो, चायैनतयफाट उसराई चेऩायोभा ऩाये जस्तो बएय ननसान्स्सए जस्तो बएय 
उसराई आपू फसेको स्थानफाट उठूॉ जस्तो ऩनन बमो, उसको सॊकल्ऩ बत्केरा जस्तो बसैकेको नथमो । िजायईऊ िजायईऊ दाह्रा हङच्चाएका िैयीिरू 
उसराई िरयऩरय घेयेय िाॉस्ने, नगज्माउने नचथोने गरययिेको उसरे ऩामो । 

झसॊग बएय उसरे भनराई बस्भे फायीफाट तानेय ल्माएय  नघसादै ननधायभा ल्माएऩनछ अनन ऩो घाभ नियभा आइऩुगेछ तय कनत िेयसम्भ ऩनन 
त्मो नियभा फसेन पेरय ऩूिषको यक्तफीजभा पकेय ऩुग्दा अनघ नै त्मो कारीको मनत राभो ननस्केको न्जब्रोनबि ऩनससकेको उसरे देख्मो, ढुक्क 
रानगयिेको यिेछ । 

चुऩचाऩ भन्द भन्द भुस्कान नरएय उ उठदा आकाि उघे्रय हदनको उज्मारो बैसकेछ , अनघसम्भ देन्खएका िादरका आकृनतिरू केिी नथएनन ्
। अफ गाउॉ  उहठसकेको नथमो । 

भेयो कथाको ऩाि अफ उसको िास्तविक नाभ ऐते  भैते गोयेभा ऩरयिनतषत बैसकेको नथमो, उसरे तातो नचमा सुरूऩ सुरूऩ वऩउॉ दै हदनको 
िुरूिात गरयसकेको नथमो । अफ अहिरे अनघको त्मो वििान नथएन ॥ 

२८.९.२०१३, वििान ४:३० फजे । 
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विद्व वियासत दाजॉनरङको सानो येर 

अननता ननयौरा 
गान्तोक, बायत 

 

हकन िो दाजॉनरङको सानो येरको तद्वीयरे भराई िाल्मकारका स्िन्णषभ क्षणिरूको सम्झना गयाएय सॉध ै न ै न्जस्काउने गछष । दाजॉनरङ 
न्जल्राक  वफछट्टै सुन्दयी भिकुभा खयसाङ - भेयो जन्भ थरो । करेजी यॊगको मुननपाभषभा आ-आफ्नो िाउसका यङ्गको रयफननसत दईु तपष  
कऩार फाटेय साथीिरूनसत सन्त जोसेप स्कूरभा ऩढ़्न जाॉदा, हदनिुॉ मो येरगाड़ीराई बेट्ने गथ्मौ िाभी स्कूरकै भुन्न्तय । अहिरे सम्झदाॉ 
येरगाड़ी य िाभीभा धेयै सभानता नथए – दिुै सभमननद्ष य कतषव्मऩयामण औॊ दिुै बाय राहदएका, येरगाड़ीभानथ मािुको बाय त िाभीभानथ 
खाता-हकताफको । िाम्रा गण्तव्म ऩनन एउटै हदिाभा नथए ।  

नतनताक स्कूरी नानीिरू येरगाड़ीराई नरएय अद्भतु काभ गने गथ े। भ ती नानीिरूबन्दा अरग नथइॉन । येरगाड़ी आउने सभम बमो बन्ने 
थािा िुॉदा िाभी सफै ऩाॉच अथिा दिको चानचुने ऩैसा िातभा नरई तमाय िुन्थ्मईऊ औॊ जफ येररे आपू आएको सङ्केत हददईआ नसटी फजाएको 
सुन्थ्मईऊ, िाभी सफै िताय िताय आ-आफ्नो ऩैसा नरकभा यान्खहदन्थ्मईऊ । सफैको ऩसैा याखे्न आ-आफ्नै स्थामी जग्गा ऩहिरे नै ननधाषरयत िुन्थे , 
जसभा अरूरे अनतक्रभण गनष ऩाउदैन नथए । मसफाट िाम्रो अनुिानसत प्रकृनत छरषङ्ग िुॉदछ । नरकभा यान्खएको ऩैसाभानथ बएय येर अनघ 
फढ़ेऩनछ िाभी कुददै गएय आफ्नो ऩैसा हटनथ्मईऊ य येरको चक्कारे चेन्नटएय ऩातरो बएको औ घर्षणरे तानतएको ऩैसा देखेय भक्ख िुन्थ्मईऊ य 
खुिीरे गद्गद् बई उफ्रन्थ्मईऊ । बोनरऩल्ट मिी क्रभ ऩुन् दोिोरयने गथ्मो । थािा छैन येररे चेनटाएका ती ऩैसािरू भ घयभा किाॉ याख्थे य के 
गथे ? हदनभा चटऩट खान घयफाट ऩाइएका चानचुने ऩसैाराई मसयी प्रमोगभा ल्माउने गथ्मं – दरुूऩमोग िो अथिा सदऩुमोग बन्न सन्क्दनॉ 
तय मसफाट रोब-भोिको छामाॉसम्भरे िाभीराई छुन नसकेको तथ्म बने स्ऩद्श िुॉदछ ।   

भराई आद्ळमष राग्छ , येररे ऩैसा चेनटाउॉ दा खुिी हकन िुन ुऩन े? मो त साभान्म औॊ स्िाबाविक कुयो िो, कुन ैठूरो उऩरब्धी िोइन । खुिी 
िुनुको अथष ननद्ळम न ैसन्तुद्ष िुन ुिो । आपैराई िेछुष , सा-साना कुया य काभभा सन्तुद्ष िुने भेयो रृदम आज कता गमो ? उभेयको चड़ाइरे के 
भेयो अनिुानसत रृदम सङ्कुनचत त बएन, ऩिाड़को चुचुयोनतय चढ़दै जाॉदा अक्सीजनको कभी बए जस्तो । िाल्मकार िोस ्अथिा िमस्ककार, 
दिुै कारभा ―भ‖ त त्मिी भ िुॉ, रृदम ऩनन त त्मिी िो तय आज सन्तुद्षी हकन आउन सक्दैन भेयो रृदमभा ? आज हकन साना त छोहड़हदमौ 
ठूरै उऩरब्धीभा ऩनन रृदम गद्गदाउॉ दैन न त यभाउन न ैभन राग्छ, फरू अरू अझ ैधेयै ऩाउने प्ररोबनरे बरयन गएको छ मो रृदम । येरको 
नरकभा ऩूिष-ननधाषरयत आ-आफ्नै जग्गाभा चानचनेु ऩैसा याखे्न अनिुासनका ऩजुायी भेयो रृदम आज हकन अरूको िक य अनधकाय नछन्न य 
खोस्न सदैि अिसयको खोजीभा व्मस्त यिने गदषछ ? ऩैसाको यनतबय कदय नगन ेभेयो रृदम आज हकन मसकैो ऩनछ रानग ऩनष रूचाउने गछष ?  
रूचाउन भाि िोइन ऩैसाको प्रानद्ऱका ननन्म्त भानिता, निद्शाचाय य इभानदायीको ित्मा गनषसम्भ हिचहकचाउॉ दैन मो रृदम आज । ऩक्का िो, 
रृदम य भेयो साथ अटुट छ य नै एकक्षण मो रृदमराई छोड़्न सकेक  छुॉ इन येररे ऩैसाराई चेनट्माएदेन्ख तय मनतको अटुट साथ िुॉदािुॉदै ऩनन 
प्ररोबनरे किाॉफाट य कसयी रृदमनबि प्रिेि नरने चोय फाटो देख्मो ? मो कुयो रृदमरे भराई सूनचत गनष ऩने िो तय आज मसरे ऩनन भराई 
छल्न गमो, हकन ? 

कायण खोज्न धेयै यात छट्ऩहटए, तकष सॊगत ठोस ्केिी नऩाए ऩनन एउटा कायण बने अिश्मै ऩाएक  छुॉ फल्र फल्र – फैचारयक प्रदरु्ण । िजुय, 
मिी न ैयिेछ छद्म बेर्भा नबनरमनको बूनभका खेल्ने रृदम ऩरयितषनका भूर साधन । िाम,ु जर य ध्िनन प्रदरु्णबन्दा ऩनन बमािि छ भेयो 
रृदमराई निकाय फनाउने मो फचैारयक प्रदरु्ण हकनहक मसका आधाय न ै साभान्जक, याजनैनतक य आनथषक दयुाचायका निरािरूद्राया तमाय 
बएका छन ्। मसैरे भेयो ितषभान प्रदवुर्त रृदम य स्िच्छ ऩािन फार रृदमभा सभानता खोज्न ुभुखषता िुन जान्छ । 

काि, न्जन्दगीराई रयिान्ड गयी िाल्मकारभा ऩुयमाउन ऩाएक  बएॉ ? 
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कारेफुङराई सभवऩषत: पेरय ऩनन धन्मिाद, प्रज्िर 

याजीि िङ्कय श्रदे्ष  

नसन्क्कभ, बायत  

 

फेरामतको अक्सपोडष हिन्द ू अध्ममन केन्द्रनसत सङ्रग्न रेखक, आफ्नो ऩहिरो कथा-सङ्रि ―द् गोखाषस ्
डटय―द्राया सॊसायबरय न ैसुऩरयनचत २९-िर्ॉम प्रज्िर ऩयाजुरी अक्सपोडष य न्मूमोकष भा सभम फॉड़-चुड़ गनष व्मस्त कहिरेकाॉिी बने उम्केय 
हिभारको काखभा  अिन्स्थत आफ्नो वप्रम गिृ-नगय गान्तोक आइऩुग्छन।् मस ऩटक मिी २० देन्ख २२ हदसम्फय उनी आफ्नो दोस्रो ऩुस्तक 
―रेण्ड व्िेमय आई फ्री‖ उऩन्मास मिाॉ आफ्नो अनत वप्रम स्थर यचना ऩुस्तकभा रोकावऩषत गनष आइऩुग्छन।्हदल्री, गोिा, भुम्फई अनन 
चेन्नईभा रोकावऩषत गयी गान्तोक आइऩुगेका प्रज्िर आगाभी हदनिरूभा कोरकता, पेरय चेन्नई, फईऄगरोय, ऩुणे, पेरय भुम्फई िुॉदै फेरामत 
पहकष नेछन।्उनको मो नमाॉ उऩन्मास गान्तोक साथ ैकारेफुङ अनन डेड़-िर्ॉम अहद्रक व्मास िभाषराई - जसराई मस ऩुस्तकफाट गम्बीय प्रसङ्ग 
ऩढ़ेय  सुनाउॉ दा िाॉनसहदन्छ - तीनैराई सभवऩषत छ। त्मसऩनछका थऩ दईु हदन ऩनन मतै व्मस्त यिेका प्रज्िर भनसत सभम ननकारेय बेट 
गछषन ्– त्मिी केिी यभाईरा क्षणका कुया मिाॉिरू सभक्ष प्रस्तुत छ। 

नसन्क्कभ िीतकारीन उत्सिभा प्रस्तुत नसन्क्कभेरी चेरी नेिाय िेिबूर्ाभा बएको एक नचि स्थानीम दैननक ―नसन्क्कभ एक्सपे्रस‖फाट आफ्नो 
पेसफुक ―नेिासष इन नसन्क्कभ‖ ऩदृ्षभा यान्खयिेको िुन्छु - यभण भराई प्रज्िर आइऩुगेको खफय गदषछ य बेट्न तर झछुष। वििारकाम ियीय 
अझ अग्रो बएको ऩाउॉ छु मस एक िर्ष ऩनछ – सपरता साथै प्रनसवद्ध ऩाएय! गोखाषरी खादा रगाइहदएय स्िागत अनबनन्दन जनाउॉ दछु  िाम्रो 
मस मुिा गौयिराई अनन फधाई हदन आइऩुन्ग्छन ्भेयी श्रीभती यञ्जना ऩनन। ऩोिोय सार मसै ताका प्रथभ ऩुस्तक रोकाऩषण गनषआएका फेरा 
मसयी न ैबेट िुॉदाको यभाइरो क्षणराई नचयस्भयणीम फनाउन िाम्रो िेफ साइट करुणागुठी डट कभभा िाम्रो एक तस्िीयनसत मो उद्गाय रेखेय 
याखेको नथएॉ – ―मिाॉको सपरता नै िाम्रो सपरता िो!‖ मस ऩटक त्मिी क्रभराई अनघ सादै भ प्रज्िरराई बन्छु – ―मिाॉको उऩरन्ब्ध नै िाम्रो 
उऩरन्ब्ध िो!!‖ 

उनको मस उऩरन्ब्धभा िाभीराई िाम्रो विगत तीन दिक बन्दा अनघको ऩरयकल्ऩना / सऩना साकाय बएको ऩाउॉ छु य प्रज्िर सोध्छन ्
यञ्जनाराई “आन्टी, ऩुस्तक ऩसर त तऩाईंकै नाभभा यिेछ?” “िोइन,् मो छोयीको नाभभा िो” बन्दा “िोइन,् मसको स्िानभनी तऩाईं न ै
िुनुिुॉदो यिेछ नी!” कायण प्रज्िर िाम्रो छोयी यचनानसत ऩरयनचत छ य न्मूमोकष भा मी दइुको िाभीनसत बेटिुन अनघफाटै बएको कुया थािा छ। 
सन ्१९७९-भा मो ऩुस्तक-ऩसरको स्थाऩना गदाष िाम्रो ननिासको नाभ झईआ स्िगॉम फिुा जमिङ्कय रार श्रदे्षरे छोयी यचनाको नाभभा उऩमुक्त 
ठानेकारे मसै अनुसाय उिाॉको य यञ्जना श्रदे्षको सॊमकु्तरुऩभा ऩञ्जीकृतगयी व्माऩाय राइसेन्स नरइएको िो। त्मो सभम नथमो नसन्क्कभको ियेक 
नगय-फस्ती-फजायभा यक्सी-ऩसरको स्थाऩना फखाष झयीभा च्माउ झईआ ऩराएको िुनु य ऩुस्तक-ऩविका फेच्न गाह्रो व्मिसाम बएको थािा छॉदा-
छॉ दै उिाॉरे अरू नबए ऩनन सभाज सेिाको बािनारे मो सुकामष थानरनु ऩन ेमिाॉको जनहित साथ ैबािी वऩढ़ीको रानग एक सुभागषको गोयेटो 
आिश्मकता ठियाउॉ दै भागष-दिषन हदनुबमो। मो उिाॉको दयुदनिषताऩूणष दृवद्श नथमो कायण उिाॉ स्िमभ ्न ैप्रख्मात निक्षाविद् भिाभना भदन भोिन 
भारिीमद्राया स्थावऩत कािी हिन्द ू विद्वविद्यारमका एक स्नातक य सन ् १९४०-भा करकिा विद्वविद्यारमका एभ.ए. कभसष/िान्णज्मसम्भको 
निक्षाप्राद्ऱ गयेका नथए। आफ्नो सन ् १८८७-भा स्थावऩत ऩारयिारयक  व्माऩारयक प्रनतद्षान ―िरय िङ्कय रार याभ िङ्कय रार नेऩारी‖ – 
―नेऩारी कोठी‖ नाभरे प्रख्मात, जसको भुख्मारम चौखम्बा फनायस य िाखा कारेफुङ दि भाइर कोड़ाभर वफन्ल्डङ्गभा अिन्स्थत नथमो बायत-
नतब्फत व्माऩाय नसतै फन्दबएऩनछ स्थानीम भान्मजन य याज्म सयकायको तत्कारीन निक्षा ननदेिकको आरिभा रयनाकको सयकायी फुननमादी 
ऩाठिाराभा एक निक्षकको रूऩभा सेिायत भाि नबई  मसराई क्रभि् एक ननम्न-उच्च विद्यारमको स्तयसम्भ  ऩुयमाउन ुबमो। उिाॉको मस 
भिान ्मोगदानराई आजसम्भ स्थानीमिासीरे ―िेडसय‖को रूऩभा नै उिाॉराई श्रद्धाऩूिषक स्भयण गदषछन ्अनन िाभीराई गिष राग्छ हक उिाॉका 
छाििरूभध्मे डा. िान्न्त छेिीरे कारेफुङका एक विबूनतभानथ सन ्१९९२भा न ै“नेऩारी सभारोचना साहित्मभा याभकृष्ण िभाषको मोगदानको 
विदे्ऴर्णात्भक अध्ममन य भुल्माॊकन िीर्षक िोधकामष गयी उियफॊग विद्वविद्यारमफाट विद्यािारयनध उऩानध प्राद्ऱ गरयन बने डा. िरयप्रसाद छेिीरे 
आफ्नो सयकायी सेिाननिवृिऩनछ मो उऩरन्ब्ध िानसर गये। अनेक अियोध-कहठनाई झेल्दै ऩनन मस प्रनतद्षानराई जसो तसो फचाई याख्मईऊ। मस 
फचे-खुचेको िाखराई आफ्नो ऩरयिायको प्रनतद्षाको रूऩभा न ैसम्झेय तेस्रो ऩुस्ताभा नाती यभणरे अनघ सान ेजुन प्रण य दृढ-सङ्कल्ऩ सन ्
२००२-देन्ख नरएको छ त्मसैको ऩरयणाभस्िरूऩ मसको श्रमे आज िाभी ऩरयिायजन िाम्रो स्िगॉम फुिाको हदिङ्गत आत्भाराई श्रद्धाञ्जनर 
अऩषण गने एक सअुिसय प्राद्ऱ बएको अनुबि गदषछईऊ।आत्भाराई श्रद्धाञ्जनर स्िरूऩ सभवऩषत गनषसक्छईउ। 

प्रज्िर सम्झना गयाउॉछन ्िाम्रो ऩहिरो बेट - सन ्२००९-भा यभण दन्क्षण-ऩूिॉ देििरूको भ्रभण गएको फेरा यचना ऩुस्तकभा आउॉदा सम्राट 
उऩाध्मामको चनचषत ऩुस्तक िातभा नरई त्मिाॉ रियै सजाइएका ऩुस्तकिरू देखाई बनेको त्मो कुया स्भयण गयाउॉ द्छ, “अॊकर, एक हदन भेयो 
ऩनन ऩुस्तक मसयी नै सजाइएको मिाॉ ऩाउनु िुनेछ।” भैरे त्मस फेरा करकिाफाट प्रकानित रोकवप्रम अङ्रेजी दैननकको एक रेखभा ऩढेको 
हटनऩणीको आधायभा बन्छु हक मिाॉ बायतभा एउटा अङ्रेजी ऩुस्तक ऩाॊच सम प्रनत वफक्र  िुनसके एक हिट ऩुस्तक ठियाईन्छ बन्ने कुया 
सुनाएको तय उनरे आफ्नो ऩुस्तक साथी-बाइको सिमोगरे मिाॉ नबए कारेफुङ, निराङभा सभेत वफक्र  सिज ैगनषसहकने फताएका । वफक्र  गनष 
सहकने फताएका नथए। अफ मो सॊख्मा/कुया अविद्वसनीम राग्दछ अनन प्रज्िरको मो उऩन्मास प्रकानित बएको केिी हदनभा न ैफेस्टसेरय टऩ 
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टेन नरद्शभा प्रिेि गदषछ। स्थानीम ―नसन्क्कभ एक्सपे्रस‖, ―नसन्क्कभ नाउ‖, ―िाम्रो प्रजािवक्त‖ आहद फािेक  ―द् एनिमन एज‖, , ―द् टेनरराप 
हटटु‖,फाये रेख '‖द् एनिमन एज‖ ―द् काठभाॊडू ऩोस्ट‖ द् टेनरराप हटटू जस्ता सभाचाय ऩिरे प्रभखुतासाथ रेख छानछन ्बने ―हिन्दसु्थान 
टाइम्स‖भा भञ्जुरा नायामणरे प्रज्िरको मस ऩुस्तकराई ननरुऩण गदै िर्षकै एक उत्कृद्श उऩन्मासिरू भध्मे एक ठिय गयेक  छन ्!  

चचाष िुन्छ नेऩारी ऩुस्तकफाये अनन मता प्रचनरत नसत्थै हदने प्रथा । यचना ऩुस्तक आईऩुगेका नसन्क्कभ अकादेभीका अध्मक्ष ऩेम्ऩा 
ताभाङनसत मस्तो प्रथा अन्त गनष केिी ऩिर मस सॊस्थारे चाल्नुऩने आिश्मकताफाये कुया बएको फताउॉछन।् नेऩारी ऩुस्तकिरू स्तयीम 
निुनाको कायण नै रेखक स्िमभ-्रे आत्भ-सन्तुवद्शको रानग आपै रगानी गयी प्रकानित गनुषऩयेको िो हक अनन आफ्नै  प्रचाय-प्रसायभा 
सिामक िुन्छ बन्ने अनबप्रामरे नसत्थै फाड्ने प्रथा प्रचनरत बएको िो हक बन्ने आिॊका व्मक्त गये। िास्तिभा, अन्मरे प्रकानित आफ्नो 
ऩुस्तक स्िमभ ्रेखकरे ऩनन हकन्न ऩयेको िुन्छ य मो कुया ऩाठकरे फुन्झहदॎदैनन ्। मस्तो प्रथा मता नसन्क्कभ-दाजॉनरङनतय धेय देन्खने तय 
यचना ऩुस्तक एक प्रफर सभथषक बएकोरे गदाष अफ ममस हदिातपष  प्रज्िरको आफ्न ैऩुस्तक ―द् गुखाषस ्डटय‖ अनन चेतन याज श्रदे्षको ―द् 
हकङ्गस ्िाबेस्ट‖ फाॉन् ड़एन। मो एक याम्रो सकयात्भक ऩिर िो।रोकाऩषणनसतै सचेतना अनबमान अझ तीव्र बएको छ।  

नेऩारी साहित्मभा स्तयको कुया िुॉदा मस िर्षको रानग साहित्म अकादभी ऩुयस्काय एभ. फी. प्रधानको ―भनका रिय अनन यियिरू‖राई हदइने 
घोर्णा बएको य िाभीनसत बएको ऩुस्तक देखाउॉ छु जसको छऩाई य प्रस्तुनत असर रूऩभा बएको देख्न सहकन्छ । भराई ऩुस्तक य ननणषम दिु ै
नै याम्रो रागेको य भुभारे ऩनन मो िार ऩढ्दै गनुषबएको कुया बन्छु साथ ैकािी हिन्द ूविद्वविद्यारमका प्राध्माऩक डा. हदिाकय प्रधानरे रेखेका 
ऩुस्तकको  बूनभकाभा मािा-साहित्मको नै खुफ ैअसर व्माख्मान हदएको कुया बन्छु । मसै ऩुस्तकफाट ऩरयनचत विजेता रेखकराई फधाई हदॉदै 
―हिभारम दऩषण‖को त्मो सभाचायराई पेसफकुको िाम्रो ―नेिासष इन नसन्क्कभ‖ ऩेजभा ऩुस्तकको आियण नचि, रेखक य ऩुस्तक ऩरयचम, सोिी 
दैननकफाट डा. गोविन्दयाज बट्टयाई अनन डा. कुभायप्रसाद कोइयारा द्राया अनघफाटै नरन्खत रेखिरू याख्दछु। डा. प्रधानरे मो ऩेज िेमयगदै 
रेख्नुबएको मो हटनऩणीफाट धेयै भित्िऩूणष कुया फुझ्न सक्दछईऊ – “... नेऩारी बार्ाको मो ऩुस्तक यावद्सम स्तयभा प्रस्ततुमोग्म छ । मो ननमािा 
साहित्म िो । बायतिर्षराई अन्तयाषवद्सम ऩमषटननसत जोड़्नभुा मस ऩुस्तकरे सिमोग गयेको ऩाइन्छ । देिाटनको दिषन, दिषनीम देि िा 
स्थरको बार्ा, बूगोर, इनतिास, सभाज, सॊस्कृनतफाये गहियो अध्ममन मस ऩुस्तकका वििेर्ता िुन ् । बायतीकारदेन्ख अथाषत ् १९५०-कै 
दिकदेन्ख साहित्म-यचनाभा रानगऩने एभ फी प्रधान ऩहिरे कथाकाय नथए । सभमको भागअनसुाय उनी नेऩारी बार्ा-निक्षाभा रागे, नेऩारी 
बार्ा नसकाउने ऩुस्तकिरू धेयै रेखे, नेऩारी बार्ाराई १९७५-भा साहित्म अकादेभीभा ऩु-माउनुभा धेयै खटे, ऩुगेऩनछ नेऩारी यचनािरू 
अङ्रेजीभा अनुिाद गयीगयी देिराई देखाए। ―कानरम्ऩोङका रािभ फाजे‖ नमनको प्रनसद्ध यचना िो । मसका साथ ै नमनरे ८ िटा ऩुस्तक 
रेन्खसकेका छन ्। नमनका यचना बायती, गोखाष, दीमो, हदमारोरगामत नेऩारी-अङ्रेजी दैननक य साभनमक ऩविकािरूनतय धेयै छावऩएका छन ्। 
मसऩानरको मो ऩुयस्काय : १ ऩहिरोऩल्ट कारेफुङ ऩुग्नेबमो, २. राभो सभमदेन्ख साहित्मभा रानगऩने ८० िर्े उभेयका िरयद्ष य हदग्गज 
साहित्मकायको असर यचनारे ऩाउनेबमो, ३. अरू विकनसत साहित्मभा जस्त ैननमािा विधाभा नेऩारी रन्थ ऩनन ऩुयस्कृत िुनेबमो, ४. के्षिीम 
साहिन्त्मक सॊस्था कारेफुङको नेऩारी साहित्म अध्ममन सनभनतका अध्मक्ष श्री प्रधान यावद्सम साहिन्त्मक सॊस्थाफाट ऩुयस्कृत िुनेबए ।”  

त्मिाॉ उिाॉका नभि नेि एटभको एक हटनऩणी मस्तो ऩाउॉ छु “मसऩटकको साहित्म अकादभी ऩुयस्काय विजेता एभ. फी. प्रधानको स्तयीम ननमािा 
कृनत 'भनका रिय य यियिरू' बएकोभा ननकै खुसी रागेको छ । ननमािाको उच्चस्तयीम कृनत त मो िुॉदै िो, साथै मस कृनतभा डा हदिाकय 
प्रधानको विनिद्श बूनभकासभेत अनत सुिाउॉ हदरो छ, जसरे नेऩारीभा बूनभका रेखनको एउटा भानक ऩनन स्थाऩना गयेको छ।” अको हटनऩणी 
छ हदर प्रधानको - ”गोविन्दयाज बट्टयाईरे ऩनन प्रिॊसा गरयसक्नुबएको मस ऩुस्तकरे अकादभी ऩुयस्काय ऩाएकोभा याम्रो राग्मो। याम्रो 
ऩुस्तकरे ऩुयस्काय ऩाउॉ दा सफैराई खुिी राग्ने कुया िो। केिी हदन अनघ केिी कवि, साहित्मकाय बाइिरूरे आपूरे ऩढेको याम्रो ऩुस्तकरे 
ऩुयस्काय नऩाएकोभा नभज्जा रागेको रेखेका देखेको नथएॉ। मो ऩुस्तक ऩढेय आफ्नो विचाय ऩुन् व्मक्त गने अनुयोध छ।”  

―द् गोखाषस ्डटय‖ मिाॉ यचना ऩुस्तकभा रोकाऩषण गदाष कारेफुङफाट एभ. फी. प्रधान मिाॉ आउन ुबएको य मस वििारकाम िमोिदृ्धको आकर्षक 
व्मवक्तत्िरे प्रबावित बएको स्भयणगदै त्मिाॉ मस ैसाताको िकु्रिाय २७ तारयख िोटर  ―द् नसल्बय ओक्स‖भा (एक सभम मिाॉ टािी नाभग्मार 
एकाडेभीका छाि यिेका) बयतभन्ण प्रधानको सिमोगभा िुने नमाॉ ऩुस्तकको रोकाऩषण सभायोिभा उिाॉराई ननम्त्माउनऩने  प्रज्िर इच्छा  
व्मक्त गछषन ् । भराई ऩनन मसभा आइहदन िुन अनुयोध गछषन।् ―रेण्ड व्िेमय आई फ्री‖ गान्तोक य कारेफुङको ऩदृ्षबूनभभा रेख्नका साथै 
सभवऩषत ऩनन गरयएकोरे त्मिाॉ ऩनन मस्तो सभायोि आिश्मक अनन भित्िऩूणष भाि िोइन ्एक असर काभ िुने कुया छोया यभणनसत गदाष सो 
सुकामषको ननणषम बएको थािा रागेको बन्छु य मसफाये जानकायी पेसफुक भापष त ्ऩनन उऩरब्ध यिेको भ ऩनछ ऩाउॉ छु।  

देिबरय ६७ स्थानभा साहिन्त्मक उत्सि / ‖नरट्पेस्ट‖ आमोन्जत िुनेगयेको य बखषयैमिाॉ हदसम्फय ५ देन्ख ८ सम्भ ―गोिा आट्सष एण्ड नरटेयेयी 
पेन्स्टबर‖भा नसन्क्कभरे यावद्सम स्तयभा बायतीम साहित्म भञ्चभा प्रथभ ऩटक सिबागी िुन-्ऩाएको एक गिषको कुया बएको भ बन्छु। एकै 
ऩटक चाय-चाय जना (प्रबा याई, प्रज्िर ऩयाजुरी, चेतनयाज श्रदे्ष य यभण श्रदे्ष) साभेर िुन आभन्न्ित बएको कुया गौयििारी विर्म बएको 
प्रज्िर बन्छन।् प्रोपेसय रडष भेघनाथ जगहदिचन्द्र देसाई, गुरजाय, भदृरुा गगष, नन्न्दता ह्कक्सय, िनि देिऩाण्डे, के. सन्च्चदानन्दन, हकद्वय 
देसाई, विणा यभानी, केक  एन. दारुिारा, सञ्जम ह्कजारयका, वििेक भेनेन्जस, ध्रुि िजारयका, जेयी वऩन्टो, आहद सयिका अनेकईऊ यावद्सम अनन 
अन्तयाषवद्सम ख्मानतप्राद्ऱ व्मवक्तत्ििरूको भिोत्सिभा ननभन्न्ित िुन ्नै एक सौबाग्म िो। अफ भागष प्रिस्त बएको य सम्बािना प्रचूय यिेकोरे 
एक नमाॉ न्क्षनतज टड्कायो बई प्रकट बएको भराई राग्छ। यचना ऩुस्तकको ऩिरभा ―कन्बसष‖ कामषक्रभ उिय-ऩूिषका केिी ऩरयनचत 
िस्ताक्षयिरूभा सीनभत नयाखी यावद्सम स्तयभा आफ्नो ऩहिचान याख्न ऩन ेय स्थानीम रेखकिरूको सिमोगद्राया सम्बि बएको अनन बविष्मभा 
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ऩनन धेयै आिा याख्न सहकने कुया िुन्छ। तय नसन्क्कभभा मस्तो ‖नरट्पेस्ट‖ आमोन्जत गने जस्तो भिान ्काभ आनथषक ऩक्ष िेयेय व्मवक्तगत 
तौयरे असम्बि राग्छ अनन मसको रानग सयकाय, सॊघ-सॊस्थान रगामत सम्फन्न्धत व्मवक्तिरूद्राया ऩनन सिमोग िान्छनीम िुन्छ अनन यचना 
ऩुस्तकद्राया कुया सभाज अनघ सानुष ऩछष, प्रस्तुत गनुष  ऩछष - प्रज्िर बन्छन।् िाम्रो सभाजको फदनरॉदो ऩरयिेिभा मो प्रस्ताि एक चनुौनतऩूणष 
छ, असम्बि चाहिॊ कदावऩ िोइन।् 

“अफ मस्तो अको सअुिसय ऩाॉच िर्ष जनतऩनछ भाि सम्बि िोरा हक!?” यञ्जनाको “हकन मनत हढरो?” प्रद्ल अनन भ बन्छु “अझ 
गनतरो,प्रद्लभा भ बन्छु, “अझ गविरो ऩुस्तक य अझ याम्रो ऩसु्तकका साथ!” मस यभाइरो बेटराई स्भयणीम फनाउन अिसय छोनछु 
प्रज्िरद्राया नमाॉ ऩुस्तकराई िस्ताक्षरयत गयाउन अनन केिी तस्िीयिरू सॉगै न्खॊनचयाख्न, उनी रेख्छन ्–  

Dear Rajiva Shanker Shrestha Uncle, 

Great seeing you again. Enjoy the book.  

Thanks once again for having started Rachna Books.  

Sincerely, 

Prajwal 

मसको अनुिाद भ मसयी याख्छु - 

“वप्रम याजीि िङ्कय श्रदे्ष अॊकर, 

पेरय मिाॉनसत बेट्नऩाउॉ दा अनत खिुी छु।ऩुस्तकको आनन्द नरनुिोस ्।  

पेरय ऩनन धन्मिाद,  

यचना ऩुस्तक थाल्नु बएकोभा। 

विद्वासी,  

प्रज्िर”  

वफदा भाॉग्दा भुभानसत ऩनन बेट गयाउॉ छु – िार चौयासीको रग राग्नु बएक  भुभाको मो िाभी नेिायिरूको भिोत्सि जॊक्ि अथिा सिस्रचन्द्र 
दिषनभ'्को रूऩभा भई २०००-भा नै फुिासॉग बव्मताको साथ तीन-हदिसीम कामषक्रभ याखी रयनाक नेिाय गुठी य नसन्क्कभ नेिाय गुठीको 
सिमोगभा करुणा देिी स्भायक धभाषथष गुठीद्राया रयनाकभा आमोन्जत बएको अफ एक अबतूऩूिष ऐनतिानसक घटना िुनगएको कुया गदाष  - भुभा 
नतह्रािय-चौह्राियको भाि देन्खनुबएको य आफ्नो नमाॉ ऩुस्तकभा चौयासीकै फमान यिेको प्रज्िर बन्छन।् सम्झनाको रानग एक तस्िीय पेरय 
सॉगै यभणरे न्खचीयाख्छ अनन विदा गछं िाम्रो भङ्गरकाभनासाथ, पेरय ऩनन धन्मिादको साथ!                      
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ऩारो जनताको  

पे्रभ नेऩारी 
ऩोखया, नेऩार  

 

१ 

―ननयकुॊ ि याजतन्ि भुदाषिाद, 

जनआन्दोरन न्जन्दािाद 

तानािािी िार्न ढाल्छईऊ ढाल्छईऊ 

जनताको िार्न ल्माउछईऊ ल्माउछईऊ‖  

फर्ाषमाभको नदीजस्तै भाननसिरूको रस्कय गन्जषमो । याता झण्डा िोकेका जुरुस चायै हदिािाट ियऩाटनभा नभनसए । दि गाउॉको सिैबन्दा 
ठूरो ऩाटनभा जतािेर् मो उतै भाननस, टेक्ने ठाउॉ  छैन । ―ओिो कनत धेयै भान्छेिरू िुन, िुढेसकार राग्मो मस्तो विनचि त कहिल्मैऩनन देखेको 
नथईन,‖ बीडभा घुच्ची सिदै झण्डा सभातेका दीनिन्धरेु आद्ळमष भाने ―अझ ैचायैनतयिाट भान्छेिरू ओईरययिेका छन । अि त ऩक्कै जनताको 
न्जत िुन्छ, िुन्छ ।‖ िुनऩनन, ियऩय सिै गाउॉका फानसन्दािरू काभ धन्धा छाडेय वियोध जुरुसभा आएका नथए । केटाकेटीदेन्ख िुढािुढीसम्भ, 
भानरकदेन्ख भजदयूसम्भ, काॊरेसदेन्ख कम्मुननद्शसम्भ सिैजना एकैथरोभा जम्भा बएको मो ऩहिरोऩटक नै नथमो । िगष, जात, ऩाटॊ, उभेय 
अनेक बएऩनन सि ै एक बएय याजतन्ि विरुद्र चकाष नायािाजी गदै आक्रोि ऩोन्खयिेका नथए । बतबनत घाभरे सेहकएय सिकैो ियीयभा 
ऩनसनाको भुर पुहटयिेको नथमो ।  

ऩाटनभा टनाटन भान्छे बरयए । िस्ने ठाउॉ  नऩाएकािरू ियऩय रुखभा चढे । याजा वियोधी सि ै ऩाटॊका नेतािरूरे भञ्च ऩनन बरयमो । 
ऩनसनारे नचन्नरकै नबजेका उनी नेतारे के बन्छन बनेय कान ठाडो िनाए ।  

―जनवियोधी मो िार्नरे गरय खान हदएन । ननयकुॊ ि िार्कराई घु‖डा नटेकाएसम्भ भुवक्त नभल्दैन‖ सिै नेतािरूरे एउटै स्ियभा आव्िान गये 
―तऩाईिरू िाभीराई साथ हदनुिोस, िाभी तऩाईराई भुवक्त हदनेछईऊ ।‖ 

ऩाटनराई एकैनछनभा राठी य िन्दकु िोकेका प्रियीरे चायैनतयिाट घेया िारे । 

―अि जेर ऩने बईमो, कुटाई खाने बईमो‖ सबाभा खैरािैरा य बागदौड भन्च्चमो । प्रियीरे केिी नेता य कामषकताषराई सभात्मो । नेताको 
बार्णभा भख्ख ऩयेका जनताको ज्मानभा राहठ फवर्षमो । प्रियीको वऩटाईिाट िन्दकु ऩाटॊका निर्ष नेता छविरार ऩनन घाईते बए । टाउको य 
खुट्टाभा चोट रागेका उनराई ऩुनरसरे रान खोजेऩनन जनतारे भुन्स्कररे छुटाएय दीनिन्धुको घयभा रुकाए ।  

―नेता बनेका भुवक्तदाता िुन‖ बन्दै दीनिन्धुको ऩरयिायरे य गाउॉ रेरे सक्दो सेिा गये । दधू, नघउ, भासु, बात कहिल्मै टुटाएनन । दिईआभा छोया 
आउॉरा य खुिाउॉरा बनेय साॉचेको बारे ऩनन याखेनन, छविरारराई नै खुिाए । ऩोनसरो खानऩान य जतनरे छविरारको छवि पेरयमो, िस्टऩुद्श 
बए ।  

―आभािुिा िजुयको सेिारे भरेै नमाॉ जीिन ऩाए‖ विदा िुनुअनघ छविराररे बािुक िुॉदै अनुयोध गये ―भराई ऩनन आफ्न ैछोयो सम्झेय कुनैहदन 
सेिा  गने भौका हदनु बएभा धन्म िुनेछु ।‖  

२ 

ननयकुॊ ि याजतन्ि देिबय आन्दोरन आगो दन्न्कमो ।  गाॉउ, ििय, हिभार, ऩिाड, तयाईका जनता ज्मानको ऩिाषि आन्दोरनभा िोनभए । 
ऩुनरसरे आन्दोरन दिाउन राठी य अॊश्रगृ्माॉस फर्ाषमो । चैतको डडेरो जस्तै पैनरएको आन्दोरनको योहकएन । ऩुनरसरे ऩाय रगाउन 
नसकेऩनछ सेना ननन्स्कए, गोनर फर्ाषए । याता झण्डा िोकेका जनता सडकभा यगतको आिार िगाउॉ दै ढरे । तय निय झकुाएनन ।   

साभ, दाभ, दण्ड, बेदरे नयोहकएको आन्दोरनको आॉधी दयिायनतय सोन्झमो । ज्मान िचाउन याजारे जनता साभु घु‖डा टेके । येहडमो, 
हटबीभापष त याजारे जनताको नासो जनताराई सुन्म्ऩएको घोर्णा गये ।  

३ 

देिबय याजाको नाभसॊगै जोहडएको ठाॉउका नाभ पेरयए । अगाहड याजको सट्टा रोक य आन्दोरनराई जनाउने िव्द जोहडमो । ठूरो ियको 
रुख बएकोरे ियऩाटनको नाभ पेयेय  भुवक्तऩाटन यान्खमो । भुवक्तऩाटनभा पेरय जनताको जभघट बमो । याता झण्डा िोकेका, खुसी य अवियरे 
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भाननसको अनुिाय रानरभम िनेको नथमो । जनताको न्जत बो । जनतारे न ैिार्न चराउने बए । सबाभा सिबानगिरूको खुसीरे पुरुङ्ग 
ऩयेका नथए । सिै यभाएको देख्दा दीनिन्ध ुखुसीरे दङ्ग ऩये ।  

भुवक्तऩाटनभा बव्मभञ्च िनाईमो । ध्िजा ऩताकारे झहकझकाउ भञ्चभा ठुरा ठुरा सोपा यान्खए ।  

―नभस्काय‖ 

आदयणीम जनसभुदामिरूभा िाहदषक अनबिादन‖ 

ऩातरो जीउडारको मुिकरे िॉनसरो जोनसरे स्ियरे सिकैो ध्मान तान्मो । मुिकरे नेतािरूराई ऩार ैऩारो भञ्चभा िोराए । नेतािरू सबानतय 
नभस्काय गदै सोपाभा िसे ।   

देि य जनताको हितका रानग िनरदान हदने ििीदिरूराई सम्झदै एक नभनेट भौन धायणा गरयमो । 

नेतािरूरे जनताको िार्न आएकोरे सखु, िान्न्त, सभदृ्री छाउने िताए । सुख ऩाउने सनेुय जनतारे ऩयय तानर िजाए । अन्न्तभभा निर्ष नेता 
छविरारको ऩारो आमो । ऩातरो जीउडार । झसु्स दान्ह्कजुॊगा । नियभा ढाकाटोऩी, आॉखाभा ऩाियिारा चश्भा रगाएका छविरार भाईक 
अगाहड उनबएय नभस्काय गदै बने–   

―अन्ध्मायो कारो यात िटेय वििानी बएको छ । तऩाईको घयभा ऩारेका िाख्रा, कुखुया यानत यानत भायेय खाने िाघ य व्िाॉसा जस्ता िार्किरूरे 
अि तऩाईिरूको श्रभ, ऩनसना चुसेय कॊ कार िनाउन ऩाउने छैनन । िाभीरे गाॉउ ऩसेको स्मार जस्तै िार्किरूराई रखेटेय मो देििाट 
बगाएका छईऊ । अि िजायईऊ ििीदरे देखेको सऩना साकाय ऩानष देिको भुर कानुन सॊविधान िनाउनुऩछष । मस्तो अिसय नभल्नुभा सिैबन्दा 
ठूरो मोगदान िाम्र ैऩाटॊको यिेको छ । त्मसैरे तऩाईिरूरे िाम्रो ऩाटॊको चुनाि नचन्् िन्दकुभा बोट हदएय िाभीराई न्जताउनुिोस । िाभी 
तऩाईिरूराई जनभुन्ख सॊविधानसॊगै विकास य िान्न्त हदनेछईऊ । तऩाईको घयदैरोभा ऩानीको धाया खस्नेछ । भोटय कुदनेछ । ऩढनराई स्कुर 
य उऩचाय गनष अस्ऩतार गाउभै खोनरहदनेछईऊ । छोयाछोयीराई जानगय रगाईहदनेछईऊ । घय घयभा विजुरी िारेय मो ग‖ ाउराई ऩनन ििय जस्त ै
न्झनरनभनर ऩारयहदन्छईऊ ।‖ 

छविरारको बार्ण सुनेका जनता नचनीभा रहठएको भौयी जस्त ैबए । विकासको स्िाद चाख्न ऩाउने आसाभा छविरारको ऩाटॊराई न्जताउन 
तन, भन, धन, िर, िुहद्र सि ैचढाए  । कनतरे अरूरे टाउको पुटाए, आफ्नो ऩनन पुटने गयी कुटाई खाए । ―िन्दकु‖ नचन्िभा आपूरे ऩनन 
छाऩ रगाए । अरूराई ऩनन पकाएय, तसाषएय, रोभ्माएय रगाउन रगाए । चुनाि सहकमो । येहडमो, टेनरनबजन, अििाय, अनराईन सिैनतय 
छविरारको ऩाटॊरे छराङ्ग भायेको खियरे यॊनगए ।    

―अि ऩेटबयी खानराई, याम्रो रगाउनराई दिईआ कुनष नऩने बो । वियाभी ऩदाष ऋणधन खोजेय यातायात िियभा जान नऩने बो । िनऩात गयेय 
सभम पाल्ने केटाकेटीिरू स्कुरभा ऩढन ऩाउने बए । गाउॉभा ऩनन िियभा जस्त ै सुविधा ऩाइने बो‖– चोक, चौताया, नचमाऩसर, ििय, 
िजायका फानसन्दािरूरे सऩना देख्न थारे ।    

४ 

भुवक्तऩाटनभा पेरय विजम सबा गरयमो । आऩसभा अविय दरेय िधाई य िुबकाभना साटनेिरूको बीड राग्मो । यातै झण्डा, यात ैअनुिाय, 
अवियरे रतऩनतएय कऩडा ऩनन यातै बए । याताम्मे रुऩ धायणा गयेका उनीिरूराई एकरे अकोराई नचन्न धौ धौ ऩर् मो ।  

ध्िजाऩताकारे झहकझकाउ भञ्चको नबिाभा ऩाटॊका ठुरा नेता य ििीदको तस्िीय टाॊनगएको नथमो । आयाभदामी सोपाभा अविय य भारारे 
ऩुरयएय नेतािरू नचन्नै नसक्ने बएका नथए । पेरय आसनरिण सकेय ििीदको सम्झनाभा एक नभनेट खनचषए ।  

भतदाता नाभािरीभा धेयै भत ल्माएका छविरार अविय, भारा य खादारे ढऩक्कै ढाहकएका नथए । उनरे कुभ िल्राउॉ दै भाईक सभातेय गविषरो 
स्ियभा बने ―भैरे न्जत्न ुबनेको तऩाईिरूकै न्जत िो । अि गाउॉभा विकासको ढोका खुल्मो । िाटो, अस्ऩतार, विद्यारम, विजुरी, ऩानीको धाया 
सिै िने बनेय सम्झनुिोस । तऩैका िोनिाय छोयािरू दि िीस िजाय कभाउन अि विदेि जानुऩदैन । महि राखईऊ कभाउन ऩाउनेछन ।‖ 
िोनरवऩच्छे उनरे ऩाएको तानरको गडगडािट भुवक्तऩाटन गुन्न्जमो । जनत तानर सुन्थे उनी उनत चको स्ियभा बार्ण गथे ।     

दि गाउॉका जनता खुसी िुॉदा दीनिन्धु खुसी निुने कुयै बएन । मो न्जतभा उनरे आफ्नो ऩनन मोगदान बएको सन्म्झदै िात ैदु् खे्न गयी 
जोडजोडरे तानर िजाए । उनी छविराररे आपूराई िेरयहदउन य िोराउन बनेय घयी घयी उठेय भञ्चनतय ऩुरुक्क िेथ े । ऩछाहड िसेकािरू 
छेहकमो बनेय कयाएऩनछ न्खस्स िाॉस्दै िस्थे ।  

न्जतको भात रागेका जनतारे नेताको बार्ण सुन्दा फर्ाषबयी रुझ्दै य नबज्दै रगाएको धान थन्काउन विनसषए । छोयाछोयीराई जस्त ैस्मािाय 
सुसाय गदै आएका गोठका चौऩामाराई घा‖स, ऩानी खुिाउननतय ध्मान ै हदएनन । सि ै काभ ठनऩ ऩायेय ढोकाभा ताल्चा ठोकेय सबाभा 
ऩुगेकािरू साॉझ भाि पहकष ए ।   
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छविरार कामषकताषसहित याजधानीनतय िाननए । ििुभत ल्माएको उनको ऩाटॊरे सयकाय िनामो । प्रबाििारी नेता छविरार भन्िी ऩनन बए । 
आपूरे न्जताएको ऩाटॊको सयकाय य नेता भन्िी बएको खिय सुनेय गाउॉ रेिरू विकास िुने बो बनेय खुसीरे दङ्ग ऩये ।  

५ 

प्रधानभन्िीिाट सऩथरिण गयेऩनछ छविरार भन्िारमको आयाभदामी कुसॉभा गएय थचक्क िसे । ठूरो टेिुरभा चन्द्रसूमष अॊहकत झण्डा, 
ऩथृ्िीको ग्रोि, करभिरू नथए । जाडोभा तातो य गनभषभा नचसो हदने एमय कन्ण्डसन कोठा नथमो । छुदाॉ ऩनन भैरो राग्रा जस्तो काऩेट । 
ननिास ऩनन उस्त ै याम्रो । वििानदेन्ख िेरकु सम्भ िजुय िजुय बन्दै बेटी नरएय बेटन  आउनेिरूको धुईयो । कोठािाहिय ननस्कदा याईपर 
िोकेका सुयक्षाकभॉको सुयक्षा घेया । जता जाॉदा ऩनन कयोडईऊको झण्डािार गाहडभा सययय । दाभी दौया, सुरूिार, कोट, ऩाईन्ट, टोवऩभा 
झहकझकाउ । ऩाॉच ताये िोटरभा ऩाटॊ । विकासको ठेक्काऩट्टा य कभषचायीको सरुिा िडुिा । त्मसऩनछ सुटकेि बरयएय आउने यकभको विटो 
। ऩविका, टेनरनबजन जतासुकै उनकै बार्ण य तस्िीय । िियका िुनेखानेसॊगको उठिस । 

िियको यभझभभा उनका ऩाटॊका नेतािरूरे गरयििरू िस्ने गाउॉ  चटक्कै विनसषए ।  

बखषय नमाॉ ऩाटॊका नेतािरू सिाको स्िादभा यभेको देख्दा अरू ऩाटॊका नेतािरू डािारे बुतुक्कै बए । सिाभा यभाईसकेका उनीिरूको हदनको 
बोक य यातको ननन्द्रा उड्मो । कसयी सयकाय ढराउने य आफ्नो िनाउने बनेय र्ड्मन्िका तानािाना िुन्न थारे । अन्त्मभा ठुरा दरका 
नेतािरू ऩारैऩारो नभनरजुरी सयकाय िनाउन सिभत बए । ििीदको सऩना य जनताको चािना जनभुन्ख सॊविधान बनेय चुनाि रडेका 
उनीिरूको ध्मान सिा, सम्ऩनत, सम्भान िािेक अन्त गएन ।   

―भान्छे िेरय कुया य कऩार िेरय छुया‖ बनेजस्त ैनेता य कामषकताषको चाकडी गनष खन्नऩस छविरार जुन ऩाटॊको अगुिाईभा सयकाय िन्दा ऩनन 
भित्िऩूणष भन्िारमभा आनसन िुन्थे ।   

सिा य िवक्तरे छविरारको छवि नै पेरयमो । आसेऩासे य आपन्त ऩनन ऩुवद्शए । िेदाष िेदै उनरे याजधानीभा कयोडईऊको भिर ठडाए । ठाॉउ 
ठाॉउभा जग्गा हकने । आपन्त, सारी, जेठान, सारा य कामषकताषराई जानगय खुिाए ।  

५ 

दीनिन्धुक  श्रीभनत दभक  वियाभी नथईन । अनरकनत हिडेय िोल्मो हक स्माॉ स्माॉ बईिाल्थ्मो । गाउॉभा अस्ऩतार छैन, ििय जाउॉ  खचष छैन । 
विचयी घयभै व्मथा ऩारेय िसेक  नथईन । छविराररे बार्ण गदाष गाउॉभा अस्ऩतार खोनरहदन्छु बन्दा सिैबन्दा िहढ उनै खुसी बएक  नथईन 
। सभमभै उऩचाय नऩाएय गबषिती य िच्चािरूको फर्ौवऩच्छे भतृ्मु िुन्थ्मो । अस्ऩतार िनेऩनछ दैरोभा उऩचाय ऩाउने उनरे आसा गयेक  
नथईन । तय फर्ौ वित्मो गाउॉभा अस्ऩतार खुरेन । विद्यारम,  भोटयिाटो ऩनन िनेन । व्मथारे थनरएक  उनराई अस्ऩतार नरगे सासको 
आस नगये िुने बो । अनघऩनछ दु् ख ऩदाष बगिानराई सम्झने दीनिन्धुरे नेता छविरार य उनरे जाने िेराभा बनेका कुया सन्म्झए ।   

―िियभा नेता बएऩनछ खान य िस्न सभस्मा बएन । सके अस्ऩतार ऩनन उनैरे रगेय उऩचाय गरयहदन्छन िोरा‖ दीनिन्धुरे श्रीभनतराई बने 
―रौ हिड िुढी िियनतय जाउॉ  य नेताराई बेटईऊ ।‖ ऩयदेिको ठाउॉ  के कसो िुन्छ बनेय गोठका िाख्रािरू िेचे य  थैरीभा तीस िजाय रुऩमाॉ िारेय 
ििय झये ।   

धुिाॉधुरो, गाहड, भान्छेिरूको बीड नछचोल्दै िियको नाभ चरेको अस्ऩतारभा ऩुगे । डाक्टयरे बनेजस्तो गदाष थैरीको २५ िजाय रुऩमाॉ दईु 
हदनभै सहकमो । ―अि मस्तै िो बने घय पकष ने बाडा ऩनन नयिने बो‖ दीनिन्धुरे िातरे ऩुम्ऩुयो सभाए ।  छविरारराई बेटेय सिमोग नभागे 
अको उऩाम ननस्केन । झोरा िोकेय दिुै सोध्दै खोज्दै भन्िी ननिासभा ऩुगे । गेटभा िन्दकु िोकेय नसऩािी नथए । भन्िीराई बेटन 
आउनेिरूको जभघट नथमो ।  

―कस्राई बेट आएका िौ नतभीिरू?‖ गेटको प्रियीरे सोधे ।  

दीनिन्धुरे दईु िात जोडेय आफ्नो ऩरयचम हददै कायण खुराए । प्रियीरे दिुैको नाभ य ठेगाना हटऩेय नबि ऩसे । ऩहिरा वऩटने सुयक्षाकभॉिरूरे 
नै सुयक्षा हदएय याखेको देख्दा दीनिन्धुका दम्ऩनत दङ्ग ऩये । िुनऩनन सुयक्षाकभॉिाट ज्मान िचाउन छविरार जॊगरै जॊगर हिडथे य िस्थे ।  

―भन्िी ज्मूरे बननिक्स्मा आज सभम छैन ये, बोनर वििानै आउनुिोस ये‖ अनघको सुयक्षाकभॉ िाहिय ननस्केय सन्देस सुनामो । आपूिरू 
आएको खिय सुनेय छविरार स्िॊमभ गेटसम्भ नरन आउॉछन बन्ने सोचेका दीनफन्ध ुननन्माउया बए । श्रीभनतराई नरएय चुऩचाऩ िोटरनतय 
पहकष ए । 

बोनरऩल्ट पेरय वििान ैभन्िी ननिास ऩुगे । घण्टईऊ कुदाष ऩनन ऩारो ऩाएनन । उनको धैमषको नसभा टुटमो य नबि ऩस्न जोडतोड गनष थारे । 
सम्झाउॉ दा नभानेऩनछ प्रियीरे िान्न  राठी उचाल्मो, िुढो भान्छे देखेय सकेन । िल्रा खल्रा भच्दाउॉ दै उनी िुविदै नबि ऩसे ―दिुो, पूर, 
ऩोखयीरे सन्जसजाउ िगैचा । अग्रो भिर । नोकयचाकय । नचनरा भोटयकाय । िगैचाको कुसॉभा झहकझकाउ ऩोिाकरे सन्जएका यातोवऩयो 
अनुिाय बएका भाननसिरू । भािुयीरे यानोराई  घेयेजस्त ैसिैरे उनराई घेरययिेका नथए ।‖ दीनिन्धकुो नजयभा टाॉनसए । स्िगषजस्तो सॊसायभा 
उनरे गाउॉभा देखे, बेटेको छविरारराई देखेनन ।  
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िल्राखल्रा सुनेय के बो ? बन्दै एकजना भोटो भाननस रयसरे चयु िुदै आएय प्रियीराई िकाये । ―िैन िजुय भैरे त योक्दै नथए, िजुयराई 
बेटन आको बन्छन‖ प्रियीरे सपाई हदमो ।  

―िैन कस्राई खोज्न ुबा को, किािाट आउनु बा को ? के काभ छ ? तऩाईिरूसॊग बेटन भराई टाईभ छैन‖ रयद्शऩुद्श बएको भाननसरे बने 
―कस्ता कस्ता भान्छेिरू साईनो जोड्दै आउॉछन िैयान ऩारयसके ।‖ गाउॉभा बेटेका छविरार नेता ख्माउटे, झिुो, झामे्र नथए । मी त अकै छन 
। ऩुक्क गारा । गबषितीको जस्तो बुक्क िाहिय ननन्स्कएको बूॉडी । हकभनत कऩडा । ―मी त छविरार िैनन, गल्ती ठाउॉभा आईऩुनगएछ‖ 
दीनिन्धु भनभनै ऩछुताए ।   

िाहिय ननस्केय नबि देखेका सिै कुया िुढीराई सुनाए । ―मिो िियभा छविरारराई कता खोज्ने ? छविरार नाभ बएका कनत छन कनत, 
कनतको दैरो चािायेय सहकन्छ ? बएको खचष ऩनन सहकएय सडकको िास िुन्छ‖ दीनिन्धुरे बने । उनको कुया श्रीभनतराई नचत िुझ्मो । 
डाक्टयरे रेन्खहदएको और्नध िोकेय दिुैजना गाउॉ नतय हिडे । रम्ऩसाय ऩयेको सडकको छानतभा सिायीसाधनिरू िुईहकयिेका नथए । त्मसको 
छेउभा ठहडएका ठुरा ठुरा भिर, स्कुर, अस्ऩतार िेदै हिडेका दीनिन्धुरे श्रीभनतसॊग बने  ―िाम्रो गाभ ऩनन कहिरे िोरा मस्तै िन्ने ?‖  
फसऩाकष भा ऩुगे । िस विस्तायै िियराई छाडेय गाॉउनतय अनघ िड्मो ।    

६ 

िियिाट यातबय िसभा चढेय हिडेको बोनरऩल्ट गाउॉ  नन्जकै ऩुगे । दईु घण्टा हिडेऩनछ भुवक्तऩाटनभा आईऩुगे । थकाई भानष चौतायीभा िसेका 
दिुैरे चायैनतय िेये ।  

िेरा िेराभा भाननसको ओईयो राग्ने ऩाटनभा मनतखेय गाईबैसी चरययिेका नथए । ियको रुखभनुन छिायीभा झिुोभैरो कऩडा रगाएका, 
धुरोभैरो ज्मान बएका गोठारािरू िनसयिेका नथए । सियी फर्षभा टेकेका दीनिन्धुरे जान्दा िझु्दादेन्ख नै मो ऩाटन य मिाॉका भाननसिरू 
उस्तै छन । न्जजुिाजेिरू ऩनन मसैगयी गाईिस्तु चयाएय, उकानर ओयारी गयेय धतॉिाट विदा बएका नथए । अहिरे उनीिरूका सन्तान ऩनन 
त्मसैगयी जीिन विताईयिेका छन । मी गाउॉ रेिरू चुनािका िेरा घाभभा टन्ट्टदै ऩारको नितरभा िसेय कुरषने नेतािरूको बार्ण सुनेय 
आपैराई विसषन्छन । मनतसम्भ हक वििे ितषन, भदाषऩदाष, भेराऩात सॊग सॊगै हिड्नेिरू ऩनन चनुािको िेरा नेताको ऩनछ रागेय आऩसभा 
काटभाय गछषन । मिी ऩाटनभा गरयएको वियोध सबारे कनत िार्न य िार्क ढाल्मो । कनत सॊविधान, ऐन, कानुन िने । कनत िजेट बार्ण 
पुहकए । कनत विकासका कामषक्रभ िने ।   

ऩाटनको ियको रुखभा धेयै ऩटक ऩात झयेय नमाॉ ऩराए । िच्चािरू केटाकेटी य तन्नेयीिरूराई िुढ्मौरीरे छोनमो । तय विकासको घाभ 
अझसम्भ मिाॉ आईऩुगेको छैन । अवप्रम अनततभा अन्ल्झएका दीनिन्धुरे हदक्क भाने ।  ियको नितर छियीरे ऩनन उनको भनको औडािा 
िान्त बएन ।  

चुनाि न्जतेय याजधानी ऩुगेका नेता पकेनन । भन्िी छविरारराई बेटन याजधानी ऩुगेका गाउॉ रेिरूको भुिायभा पकष दा उदासी बेहटन्थ्मो । 
―भन्िीसॊग बेट न ैबएन । िद्ऱौसम्भ िोटरभा िस्दा खचष सहकएय बोक बोकै ऩरयमो‖ उनीिरू आऩसभा दु् खेसो ऩोख्थे ।  

७ 

सॊविधान िनाउने सभम सहकमो । ऩटक ऩटक थनदा ऩनन िनेन । सबासद य भन्िीिरू ऩदभुक्त बए । देि य जनताराई सॊविधान नहदएऩनन 
मसिीचभा उनीिरूरे गनष िुने य निुने धेयै काभ गये । कोहि जुिाको खारभा सभानतए । कोहि यक्सीको बट्टीभा बेहटए । कसैरे ऩैसाको 
रानग ऩासऩोटष िेचे । सिाभा िसेय बिा खाए । 

जनताराई हदएको िचन ऩुया गनष नसक्दा ऩछुताएय रुने कभ ै बेहटए । ―ठुरा नेतारे जे बन्छन त्मिी िुनेबएऩनछ िाम्रो केिी चल्दोयैनछ,‖ 
आऩसभा गुनासो ऩोख्दै बन्थे ―िाभी त देखाउने दाॉत जस्तै बमईऊ ।‖ सॊविधान निन्नुभा कसैरे विऩक्षी ऩाटॊका नेताराई त कसरेै विदेनसराई 
सयाऩेय आपू चोन्खन खोजे ।  

सिाको दरदरभा पॉ सेका दरिरूरे सॊविधान सबाको चुनाि गयाउने छाॉटकाॉट देन्खएन । त्मसैरे ठुरा दरका नेतारे कभषचायीको अगुिाईभा 
चुनाि गने ननणषम गये । िार्न सिा सुन्म्ऩए । पेरय सॊविधान सबाको चुनाि गने घोर्णा बमो । गाउॉ , ििय जताततै ऩाटॊका झण्डा य 
उम्भेदिायका तस्िीय टाॉनसए । येहडमो, हटबी य अखिायिरू चुनािको विज्ञाऩन य सभाचायरे बरयए । नेतािरूराई चुनािी चटायोरे छोमो ।  

उता फर्ाषबयी झयीभा रुझ्दै य नबज्दै योऩेको धानिारी ऩाकेय रिरि झरेुको नथमो । गाउॉ रेिरूराई मसऩानर चुनािको बन्दा ऩनन धान 
थन्काउने चटायोरे सताएको नथमो ।  

८ 

भुवक्तऩाटनभा मसऩानर ऩहिराको चुनािभा जस्तो उभॊग देन्खएन । विनबन्न ऩाटॊका नेता आउने बार्ण गयेय जाने गये । छविराररे पेरय 
मिीिाट चुनाि रड्ने बए । उनका ऩाटॊका कामषकताषरे घयघयै ननम्ता िाॉड्दै हिडे । काभभा व्मस्त गाउॉ रेरे ―िुन्छ िुन्छ‖ आउॉछौ ै बने । पेरय 
ध्िजाऩताकारे भञ्च झहकझकाउ ऩारयमो । दि गाउॉ ऩय िोरेको सुननने गयी भाईक यान्खमो । मसऩानर नेता हिडेय िैन, िेनरकनटयभा आउने 
बएछन । ―जुन जोनग आएऩनन कानै नचयेका‖ अनधकाॊि जनतारे  बार्ण सुन्न नजाने ननधो गये ―बार्ण ऩनन सुन्दैनईऊ, बोट ऩनन हददैनईऊ ।‖   
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डाॉडाऩारय आकासभा बुटुटुटु गदै िेनरकनटय उडेको आिाज सुननमो । िेदाष िेदै िेनरकनटयरे आॉनधरे जस्तै धुरो उडाउदै ऩाटनको िीचभा िस्मो । 
ऩॊखा िन्दबएऩनछ ढोका खुल्मो । खाईराग्दा भाननसिरू ओनरषए । दरुािाजस्त ै ठाॉन्ट्टएका छविरार ऩनन िात िल्राउॉ दै ओनरषए । 
कामषकतािरूरे अविय भारा रगाईहदए । ऩहिरा अटाईनसक्नुको बीड िुने ऩाटन अहिरे  रगबग खारी जस्त ैनथमो ।  

―मो गाउॉका भान्छेिरू सि ैिसाई सयेछन हक क्मा िो ?‖ पुॊ ङ्ग उडेको अनुिाय रगाउॉ दै उनरे कामषकताषिरूसॊग सोधे ―किाॉ गए, मिाॉका जनता, 
िसाई सयेय अन्त्मै गए हक कसो ?‖  

नेता ओईराएको पुर जस्तो िनेको देखेय स्थानीम नेतारे धान ऩाकेकोरे सिैजना थन्काउन व्मस्त बएको िताए ।  

―मस्तो ताररे त ििाषद िुन्छ, भैरे हदएको राखईऊ रुऩमाॉरे यक्सीको खोरो िगाई हदनुिोस, याॊगो, खसी के काटेय िुन्छ भासकुो डॊगुय 
रगाईहदनुिोस, कसयी िुन्छ, सिैराई भेयो ऩक्षभा बोट िाल्ने िनाईहदनुिोस, िरु ऩैसा नऩुगे कनत खचष गनुषऩछष त्मसको नचन्ता ननरनुिोस, 
पेरय भन्िी िनेऩनछ असरु उऩय गयईऊरा ।‖   

घण्टईऊसम्भ घोक्रो सुक्ने गयी बार्ण गने मोजना नरएय आएका छविरारको उत्साि भयेय आमो । बार्ण छोट्टाएय घयदैरो कामषक्रभ यान्खमो । 
―के गने बोट नऩाईकन नोट कभाउन सहकदैन‖ बन्दै कामषकताषको ऩनछ रागे ।   

िियको नचनरो सडकभा नचल्रा भोटय कायभा िुॉईहकने िानी ऩयेका छविरारराई हिड्न भुन्स्कर बमो । मिी ऩाखाभा जन्भेय िाॉदय झ ैकुददै 
िुकेका छविरार िायीको कान्राभा हिड्न विसेकारे बकुण्डो जस्तै दि िल्डाङ्ग खान थारे । कामषकताषिरूको िात थाभेय ताते ताते गदै, 
कोटभा रागेको धुरो टक टकाउॉ दै उनी खेत खेतभा ऩुगे । ―आभा, िा, दाई, बाई, हददी िहिनी आयाभै िुनुिुन्छ ? भ छविरार पेरय ऩनन 
िजुयको आनिषिाद नरन आएको । के गनुष ऩहिरा वियोधी ऩाटॊिरूरे गदाष बनेजस्तो काभ गनष हदएनन । त्मसैरे पेरय िजुयको आनिषिाद 
चाहिमो‖ दि औॊरा जोड्दै खुट्टाभै ढोग्न खोज्दै उनरे विन्न्त विसाए । कतै िनसमा भागेय दईु चाय भुहठ धान काटेजस्तो ऩनन गये । उनका 
अनघऩनछ हिडेका कामषकताष य ऩिकायरे यभाईरो भान्दै तस्िीय न्खचे ।   

बोट भाग्दै पाॉटभा हिडेको रस्कय दीनिन्धुको अगाहड ऩुगेय योहकमो । ―िा, भराई नचन्नु बो ?‖ दईु िात जोड्दै छविराररे निय झकुाएय 
अनुयोध गये ―भ िजुयको नेता छविरार, िजुयको आनिषिाद थानन आएको । ऩहिरा ऩनन बोट हदएय न्जताउन ुबो । अहिरे ऩनन नबुल्नुिोरा ।‖  

िियभा छविरार िोईन बनेको व्मवक्त नै ऩरयचम हददै बोट भागेको देखेय दीनिन्धु दॊग ऩये । भ्रभको ऩदाष िटेय उनराई घाभ रागेजस्तै 
छरषङ्ग बमो । त्महि छविरार नथमो, जसरे िियभा उनराई नचनेनन । बेटन सभम छैन बनेय अऩभान गयेय पकाषएको नथमो । अनतत 
सम्झेय दीनिन्धुको अनुिाय रयसरे यातोवऩयो िन्मो । ―जनताराई ढाॉटने पटािाराई मिी िनसमारे छनकाईहदउॉजस्तो‖ उनको भनरे बन्मो । 
पेरय उनरे आपैराई सम्िारे । मनतिेरासम्भ दईु िात जोड्दै छविरार ऩय ऩुनगसकेका नथए । खेत चिायेय सकेऩनछ  छविरार पेरय 
िेनरकनटयभा चढे । आॉधीिुरय आएजस्तै ऩाटनभा धुॉरोको भुस्रो पैनरमो । एकैनछनभा डाॉडाऩारय ऩुगेय देन्खन छाड्मो । 

 

९ 

खाजा खान रस्कयै िसेका गाउॉ रेिरूभाझ छविरारको छविको चचाष चल्मो । ―त्मस्तो ख्माउटे नथमो, अहिरे त ढाहडएको जुकोजस्त ैबएछ । 
झिेुझाम्रो कऩडा रगाउॉ थ्मो, अहिरे त सुटिुटभा सन्जएय हिड्दो यिेछ । चनऩर रगाएय उकानर ओयारी गथ्र्मो, अहिरे त िेनरकनटयभा उड्ने 
बएछ । जरुुसभा हिड्ने िाभी, कुटाई खाने िाभी, ििीद जन्भाउने िाभी, बोट िाल्ने ऩनन िाभी, तय िाभी जनता बने सधै जिाॉको तस्तै, 
जिाॉको त्मिी ।‖ गाउॉ रेिरूरे िियभा छविरारे जोडेको भिर, भोटयकाय, सम्ऩनतको सभेत चचाष गदै बने ―विकास ल्माएय गाभ य गाम्रेको 
अनुिाय न ैपेरयहदन्छु बन्थ्मो, आफ्नै पेयेछ ।‖  

केिी सभम अनघसम्भ बोट निाल्ने भनन्स्थनत िनाएका दीनिन्ध ुय गाउॉ रेिरूको सोचभा एकाएक ऩरयितषन आमो । बोट िाल्ने िेराभा असर 
खयाि छुट्टाउन नसकेकोरे आपूिरूभानथ छर बएको ठिय गये । असरराई न्जताउने य खयािराई ियाउन बोट िाल्न ैजानऩने ननधो गये । 
―छविरार जस्ता छर गनेराई ियाउन सिैरे बोट िाल्न जानुऩछष िै‖ दीनिन्धुरे दृढ स्ियभा बने ―असरराई बोट य खयािराई चोट हदने 
जनताको ऩारो आएको छ ।‖ उनको कुयाभा सि ैगाउॉ रेरे सभथषन जनाउॉ दै बने ―छर गनेिरूराई ियाउने ऩारो जनताको ।‖  
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कविता / गीत / गजर  

एस.एभ.एस. 
नियाज सुब्फा 
 
बाई ! आजकर नदीभा  
ऩानी िैन आॉसू भाि फग्छ 
मिी नदी फिुराएय मिाॉको  
गाउॉ  िस्ती य ििय फगाउॉ दैछ 
कुनै हदन नतभीरे गयेको पोन कर 
मिाॉ भोफाइरभा कसैरे उठाएन बने 
मा त्मिाॉफाट ऩठाएको येनभटेन्स 
मिाॉ कसैरे फुझेन िा हपताष बमो बने 
सन्म्झनु  
मिाॉ िाम्रो वियानो ऩरयिाय 
विऩदको ऩहियो सॊगै फगेछ 
मा वियक्त िस्ती य सिय 
ऩनन उिी फाढीसॊगै फगेछ  
नतभीराई नै खोज्दै कतै । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भुटुभा ढुॊगा याख्दै 

भनोज रुइॉटेर 
ग़ुजयात, बायत  

  
 
 
 

बन्न थारे सफ ैरे भराई 
मो थारेछ हिड्न फोउराई ! 
क़े छ य ऩीय मस्तो मिाॉ? 

सफै नै छ याम्रो देन्खॊदो त्मिाॉ !? 
 

निन्क्षत छन सफै सदस्म 
ऩरयिायभा कोहि छैन त िास्म ! 
मो कस्तो अनौठो िो यिस्म ?! 

छ के मिाॉ रुकेको य ऩीडा कस्म ?! 
 

कभाई छ ऩैयो रागेको ताॊत जस्तो ! 
श्रीभनत ऩनन फिी नफाल्नु ऩये जस्तो ! 

फानी वफिोया थ्मो अवि नै उिभ 
हकन मस्तो िुन गो अनत नयाधभ ?! 

 
मो विदेि राग्ने को ख ैयैछ भामा? 
कुइये को देि भ कुइयो रागे झईआ ! 

भेयो त्मो भामा भा कस्तो न्खमा ऩये छ ! 
कस्रे नज़य रामो भेयो त्मो कामा ? 

 
हकन भामा भाछेउ नतभी भामार?ु 
मिाॉ घय छ सास ुससुया फमोफदृ्ध ! 

न्जउ सुकेय बमो नचन्ता ऩरय नगद्ध ! 
ऐमािी भा छेउ हक खुइनरमो तार ु? 

 
केिी छैन नतम्रो सन्देि मो देिराई ?! 
कसैरे त सुम्सुभाउॊ थ्मो त्मो केिराई ? 

हक केिी खोट थ्मो भेयो भामा भा ? 
हु्रदम को गनत हकन योक्छेउ स्तब्धता भा ?!! 
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मािी  

मिोदा अनधकायी 
 
भानथ उकारोभा 
उनबएका छन ्मािीिरू 
थाकेका छन ्ऩाइतारािरूभा 
ननमारीयिेका छन ्चोकिरू  
बोकाइयिेका छन ्नमासिरूभा 
मािी य चोकरे एकैचोटी 
थकाइ भायेकोभा 
उत्सि भनाइयिेका छन ्नमाॉ सडकिरू  
तय ऩनन कुन ैआक्रोि छैन नतनराई  
ती कस्ता मािीिरू ? 
 
मािीिरूरे न्क्षनतज नाधेको  
िेनष आॉतुय नमनिरू 
भुभुषरयएका छन ्मिाॉ 
भन्ट्टतेर सहकएको रारहटनजस्तै 
भनरन आकािभा  
नधऩनधऩ सरेदो जराउन 
भन्ट्टतेरको कुनै जोिो छैन  
ती कस्ता मािीिरू ? 
 
कोयेय अत्माधुननक जीिन येखा 
आकाॊक्षाको वििार आकािभा  
िामुऩॊखी घोडा चढेय 
अन्तरयक्षभा यकेट उडाउने सऩना 
प्रत्मेक यात 
प्रत्मेक ऩाइरा 
प्रत्मेक हदन य 
प्रत्मेका घण्टा 
िैठकिरूभा ऩेनसयिेका छन ् 
 
स्थीय िुनु घात िुनसक्छ 
नतम्रो अनबद्श  
बूगोर नछचोल्ने िुनुऩछष 
जाराभरे ननद्रा विगादैन 
गन्तव्म येखा ऩाय गनैऩछष  
येखािरू फाॊनगएय ऩानी ऩर् मो बने  
फाटािरू नचनरा िुनेछन ्। 
 
 
 
 
 
 
 
 

कुसॉभा सम्फेदनवफिीन 
भान्छे  

आय.डी.प्रबास 
काठभाडईऊ, नेऩार   

 
 

 
ऩदाषनबिै उसरे नसद्ध्माई सकेको िुन्छ  

िाभी सतकष  छईऊ गम्बीय छईऊ बन्दै हिन्छ  
अकाषको भुटुको भभष ऊ कसयी फुच्छ  

कुसॉभा फसेको सम्फेदन वफिीन  भान्छे  
ऊ विश्राभ नरएको जस्तो देन्खन्छ  

तय ताकभा  फसेकै िुन्छ  
फकुरा झईआ ध्मानभा िुन्छ   
नसकायको ताकभा िुन्छ   

जनता भाकाष जार ओछ्माउॉछ  
ननयीि जो छ उिी नसकाय फन्छ  

कुसॉभा फसेको सम्फेदन वििीन िुन्छ  
ऊ न कान सुन्छ न आॉखा  देख्छ  
असत्म फोल्न ु उसको धभष  िुन्छ  

जनता जनादषन िुन ्बन्छ  
तय जनादषनराई ऩटक-ऩटक रोनऩा ख्िाउॉछ  

भौका छोनछ  
त्मस्तै ऩये यगतको आिार फगाइहदन्छ  

ऊ आपै कसरे गर् मो मो बन्छ  
कुनरषन्छ भ त्मसराई फाॉक  याखदैन बन्छ  

नबि-नबिै अट्टािासको िाॉसो िास्छ  
ित्मा दोिारयन्छ फरात्कायको िृॊखरा दोिोरयदै जान्छ   

सम्फेदनवफिीन कुछोभा फसेको भान्छेभा सम्फेदन ियाउॉ दै जान्छ  
उसरे फुन्ने जनता भाकाष जारभा नमाॉ-नमाॉ फुट्टा फुन्छ  

ऩदाष नबि त भनऩयी गछष गछष  
तय अभ्मस्त बैसके ऩनछ  

ऊ हदउसै ऩनन यात ऩारय हदनसक्छ  
वफउझईई वफउॉझईई जनता जनादषन  िुन  

कुछोभा फसेको सम्फेदनिीन भान्छे ररकानष । 
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मुद्ध िान्न्तको रडौ    
फसन्त श्रदे्ष  
बन्जषननमा, अभेरयका 
 
देिको  
ईनतिासभा 
धेयै धेयै मुद्ध रहडए  
कहिरे नसभानाको रानग  
कहिरे स्िानधनताको रानग त 
कहिरे स्िानबभानको रानग ।  
 
जनत जनत मुद्ध रहडमो  
वफनास भाि ऩाइमो  
वफकास ऩाइएन  
सॊिाय भाि ऩाइमो  
ननभाषण ऩाईएन   
सन्िास भाि ऩाइमो  
िान्न्त कहिरे ऩाईएन । 
 
िनतमायरे रहडने मुद्धभा  
घाऊ भाि न्जनतने यिेछ  
भन न्जत्न सहकन्न ्यिेछ  
बग्नाििेर् भाि न्जनतने यिेछ   
ननभाषण न्जत्न सहकन्न यिेछ  
वफछोड भाि न्जनतने यिेछ  
नभरन कहिल्मै न्जत्न सहकन्न यिेछ । 
 
िाभी नसपष  विनािको मुद्ध भाि रडीयह्यईऊ  
विद्वास ननभाषणको मुद्ध रडेनौ  
िाभी नसपष  अस्त्ररे रड्ने मुद्ध भाि रडीयह्यईऊ 
चेतनाको िास्त्ररे रड्ने मुद्ध कहिरे रडेनौ । 
 
फन्द, िड्तार य अविद्वासको  
ऩरयिेि छाएको मस क्षणभा  
ननयासाको फादर भाि  
भडारयएको मस क्षणभा   
अनन ियेक ऩाइरा ऩाईराभा  
र्ड्मन्ि भाि देन्खएको मस क्षणभा  
आऊ ए मुद्धका ऩक्षऩातीिरू, 
आनथषक उन्ननतको रानग  
वफना िात िनतमायको 
फन्द वफरुद्धको मदु्ध रडौ । 
 
आऊ ए नीनत ननभाषतािरू  
इभान्दारयताको रानग  
भ्रद्शाचाय वफरुद्धको मुद्ध रडौ । 
 
अफ मुद्ध त्मो रडौ  
वफना िात िनतमायको  

 
 
 
 

भन नबि चेतना पैराउने 
विद्वास ननभाषणको रानग मुद्ध रडौ  
वफकास ननभाषणको रानग मुद्ध रडौ  

अनन   
नसपष  िान्न्तको रानग मुद्ध रडौ । 

 
०४/१२/२०१३   

 
 
 
 
 

िाभी योएयै भदषछौ  

नभिरार ऩाण्डे  
ऩोल्माण्ड  

 
उ धेयै हदनदेन्ख योइयिेको छ 

उननिरू योइयिेका छन ्
िाभीिरू योइयिेका छौ 
सधईआ रुन्छन रुन्चेिरू 

सधईआ कुसॉको रानग रुन्छन ्नेतािरू 
सधईआ रुन्छौ िाभीिरू गाॉस फास कऩासको रानग 

नबडिरूको िियभा एक्र ैियाउछौ िाभीिरू, 
गोडोट आउछ क  बनन योइयिेका छौ 

तय गोडोट नआउदै िाभी ियाउछौ 
िाभी नतखाषउछौ िाभी ऩीहडत िुन्छौ 
निनसपसको जीिन झ ैिाम्रो जीिन ्

िाभीिरू के के न गछौ बन्छौ 
योइ योइ प्रगनतको ढुङा चुचुयोभा ऩरु् माउन खोज्छौ 

ियेक फाटोभा ऩीडा सिन्छौ 
तय ढुङा खसेय तर आउछ 

कहिल्मै िाम्रो सन्तुद्शीको ढुङा चुचयुोभा अड्न सकईः न 
त्मसैरे िाभी रुन्छौ 
रुनु िाम्रो ननमनत िो 
रुनु िाम्रो बोगाइ िो 
रुनु िाम्रो जीिन िो 

िाॉसो त वफचभा आउछ जान्छ 
हकन क  जन्भदा िाभी िाॉस्न जानेनौ योएय जन्भन्छौ 

भदाष ऩनन िाॉस्न सक्दैनौ त्मसैरे योएयै भदषछौ, योएयै भदषछौ । 
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ऩानी फायाफाय- २ 
भनोज के. सी. ‖सभम‖ 
 
िुन सक्थ्मो केिी 
महद, नतभीर ेभराई िॉसाएका ऩरिरू 
फागभतीको हकनायै हकनाय 
फगेय गईहदए कतै 
य मो ऩनन िुन सक्थ्मो 
भैरे नतभीराई रुिाएका ऩरिरू 
भेया भानसभा जयो गाडेय 
फसेका बईहदए कतै 
  
चयािरू बुयष उडेय कतै ऩय 
फसाइॉ सयेय जाॉदा 
जनत भन खल्रो बएको नथमो 
उनत नै अनभरो बएय आउॉछ 
ऩुयाना हदनिरूको ताजा माद ऩनन 
  
गुच्चा खेल्दा 
नतभीराई भरैे ढुॊगारे िानेको 
नरागोस ्बनेय 
तय रागेय नतम्रो टाउको पुटेको 
अनन नतम्रा फा र े
भराई आठ घण्टा ट्िाइरेटभा थुनेको 
सम्झना छ भराई अझ ैऩनन 
  
त्मसको केिी हदनऩनछ 
पेरय िाभी सगईआ खेल्न थारकेो 
अनन नतम्री हददीर े
नतम्रा फा राई कुयो रगाईहदएको 
त्मो सभमभा नतभीरे अटेय गयेय 
भसगईआ खेरेको 
त्मसको केिी भहिनाऩनछ 
नतम्रो चॊगा भैर ेगदाष 'चेट' िुॉदा 
नतभीरे भराई रयिो रट्टाईर ेिारकेो 
नरागोस ्बनेय 
तय रागेय भेयो ऩनन टाउको पुटेको 
अनन भेया फा र े
नतभीराई अको आठ घण्टा ट्िाइरेटभा थुनकेो 
सम्झना छ भराई अझ ैऩनन 
  
नतम्रो घाउको त खत भाि नथमो 
तय भेयो घाउ आरै नथमो 
य ऩनन िाभी पेरय सगईआ खेल्न थारकेो देखेय 
िाभी दईुराई छुटाउन ननकैर ेखोजे 
  
उनीिरूको िाय बमो य िाम्रो जीत 
त्मिी जीतको खुिीमारीभा 
िाभी िाटफजायभा गएय फयप खाएको 
फयपेर ेिाभीसॉग ऩैसा ननरएको 
सफै सफै माद छ भराई 
  
सानो िुॉदाको कुया य ठूरो बएऩनछको कुया को 
तुरना गयेय के बटे्छस ्... बन्दै िोरा नतम्रो भनर े
नतभी स्ितन्ि भान्छे । 
भराई त सफैको भामा राग्छ, 
अतीतको ऩनन, ितषभानको ऩनन, अनन बविष्मको ऩनन ।  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

नतभी िामद 
सभमसगईआ ऩरयिनतषत िुॉदै 

अगाहड फढ्न रुचाउन ेभान्छे 
नि भैर ेनतभीराई 

भेयो छाता फाॉडेय ओढईऊ बन्दा हकन तकेय हिॊड्न सकेको ! 
ऩानीरे त फयाफय नबजाउन ेिो, 
नतम्राई ऩनन, भराई ऩनन । 
नतभी आपूरे त ओढेनौ न,ै 

तहकष नु अगाहड भैरे ओढेको छाता बाॉच्मौ हकन ? 
  

अफ प्रद्ल गनष ऩनन भन राग्दैन 
हकनहक त्मसको जिापै आउॉ दैन 

भसॉग फोल्न ेभान्छे छैन, 
हठकै नथमो । 

तय, अफ त नफोल्न ेभान्छे ऩनन त छैन ! 
कसको आिाभा फस्न ेभ अफ 

कोिी आउॉछ हक पकेय फोल्न बनेय ? 
  

िो, भ ―भराभी‖ फनेय 
―आमषघाट‖ ऩुगेय आएॉ, 

―नतम्रो रास” सॉगै । 
  

भराभी गएय पकेको बोनरऩल्ट  
पेरय झस्केय नतम्रो कौसीभा िेयईऄ । 

त्मिाॉ नतभी िोईन, 
नतम्रे रगाउने गयेको ‖सक्करी-ढाकाको बोटो‖ देखईऄ, 

डोयीभा झणु्डेको । 
  

पेरय सम्झईऄ त्मो ऩर, 
सॊसाय छोडेय जान ेहदनको वफिान ऩनन, 

नतभी भसॉग नफोल्न सकेको । 
  

हिजो याती ठूरो ऩानी ऩयेऩनछ,  
आजको नचसो वफिानीभा  

एउटी बॊगेयी  
आफ्ना चल्रािरूराई केिी खुिाईयिेक  देन्खमो । 

फाॉसरे फायेको एउटा घयको धुयीभा । 
नतभी बएको बए, 

ििऩि क्माभेया ननकारेय,पोटो न्खच्थ्मौ िोरा । 
भसॉग बएको त, 

त्मिी हदन आमषघाटभा सेराएय आईमो । 
खुफ सम्झामौ नतम्रे भराई ।  

अफ, भेयो नन्जकै फसेय चयाचुरुङ्गीको पोटो कसैर ेऩनन न्खच्दैन।  
  

२०७० सार, बदौ ११ गते, िुक्रफाय (वफिान १:३० फजे) । 
[मो कविता २०६९ सार भाघ ११ गते वफिीफायका हदन रेन्खएको 

कविता “ऩानी फायाफाय” को दोस्रो िृॊखरा िो ।] 
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पेयी आमो भेयो भनभा दोरखा 
िोबा खनतिडा काफ्रे  
काठभाडईऊ, नेऩार  
 

भेयो जन्भ बूभीको सून्दय  
न्जल्रा दोरखा नतभीराईराई 
 

दोरखा मो भनरे, गछुष भ फमान  

जानी नजानी मो, भनरे सम्भान 

 

सम्भान भेयो नतभीराई छ धतॉ  
िब्दको पूरहदन्छु, अन्जुनरभा अवऩष 
 

कानरञ्चोक फन्स्छन निखयैको भाथी 
आनिर् हदन्न्छन,् सफैराई उनी िासी 
 

दोरखाको खुिी, ऩोल्टाभा याख्दै  

खोराभा फन्ग्छन, झरभर नाच्दै  

{ऩानीको िवक्त वफजुरी अनन मसफाट िुनसक्ने आनथषक उन्ननत 
िाभी नेऩारीको } 

 

डाॉडा य काडाॉ नत सून्दय फनैको  
कथा आज रेखछु भ भनको धनकैो 
 

दोरखा नतभी छौ मो भनको गयाभा 
स्िगष झ ैसून्दय छौ मो धनतष धयाभा 
 

निखयफाट सेतो हिभ िृॊखराको  
अदम्म छ िाॉसो मो दोरखाको 
 

गौयी य िॊखय छन नियैभा फसेका  
नबभिेन िासी मो भनैभा ऩसेका 
 

ऩनसनाभा आनिर् छ नबभिेन नतम्रो 
दोरखाभा फगेको छईउ ज्मोनत छ याम्रो 
 

त्मो ज्मोती सवक्त िो सभुन्न्तको 
मो नेऩार फन्नेछ देि उन्ननतको 
 

डाॉडाभा फन्छ ये करा सस्कृनतको 
गुयाॊस झईअ भौराउने देि सॊस्कृनतको {film city } 

 

दोरखा भा फन्ने छ , धया सॊस्कृतको {सॊस्कृत विद्यारम} 

काभना भनको छ, नतम्रो उन्ननतको 
 

फेदका ऋचा य, अन्स्तत्ि िाम्रो  
जोगाइ याखे्न छ, मसरे याम्रो 
 

सफथोक को छ, सुखैको भुिान  

खोतल्न ुछ नभरेय, धनको खजाना 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ऩानीभा फगेक ….तभाको छ कोिी 
हियाझ ैछ उसको फनरहदने ज्मोती 

 

भ मो िब्द हदन्छु, भेयी जन्भ बभूी 
नतभी अफ फन्नु िै, सॊसायक  ज्मोती  

 

उठ्नु िै नतभी मो, वफद्व गयाभा  
भेयो जन्भ साथषक, ऩानुष मो धयाभा  

 

नतभी आज फसेक  छौ, धनतष धयाभा 
नतम्रो नाभ आउने छ वफद्व गयाभा  

 

मी िब्द भेया मी, भनैफाट आए 

नतम्रो उन्ननत िोस,् मो भनरे नचताए 

 

दोरखा मो भनरे, गछुष भ फमान 

जानी नजानी मो, भनरे सम्भान 

 

सम्भान भेयो, नतभीराई छ धतॉ 
िब्दको पूर हदन्छु, अन्जुनरभा अवऩष । 

 
 
 
 

भानुन भराई फडा 
जमफिादयु नघनभये  

 
धयती ब ैउजाषनिर फन्न नसक्दा िोरा नन कस्तो वऩडा 

वऩता बै भागषदिषक ऩुििरूको फन्न नसक  खडा 
िुनु चाॉहि िैयीराई नऩयोस िा दैि ददष कडा 

त्मसैनै न ैवप्रमनस भधुय नफोरी फोन्ल्छन ्सध ैनै कडा 
मस्तो जीिन फाॉची साथीिरू िो नतम्रा अगाहड खडा 

िोऊॉ  भ कसयी दनुनमा भानन ्भराई फडा । 
 

२०७०-०८-२३  
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अक्षयको उत्ऩनत   

सुिणष कुभाय िुभगाई 
 
―अ‖ अक्षयको ऩहिरो िणष 
―अ‖ फाट न ैआकाि 
िेरयन्छ आॉखारे ऩहिरे 
आकािराई न ै
देन्खॉदैन ऩनृथिीको नबिी बाग कहिल्मै 
अक्षयको ―अ‖ राई ननकाल्दा फन्छ क्षय भाि ै
क्षयरे सॊकेत गदषछ िब्द नआउने भानथल्रो आकािराई 
अको िब्दभा टुकै्र निुने ऩदाथष अथाषत ्वऩरुभती द्यौ् 
 
क्षयफाटै तल्रो आकािभा िब्द आउने गुण  
त्मस आकािभा िुन्छ अझ ैटुक्रने सक्ने ऩदाथष अथात ्उिन्िती 
द्यौ् 
अझ तरनतय झदाष फन्दोयिेछ िब्द 
एक फादर अको फादरसॉग घुरनभर िुॉदा 
ननन्स्कन्छ ऩहिरो प्रकाि, अनन आउॉछ जोडरे िब्द 
अथाषत ्उदन्िती द्यौ् 
प्रकािफाट फन्छ आकृनत 
िब्द य आकृनत सॉगसॉगै नभनसमो बने 
फन्दछ चेतना जीििरूको चाहिॉ 
त्मसैरे िब्दभा ―अ‖ अक्षय ऩहिरो 
 
अ–आ क्रभि् िुन्छन ्चौध अक्षय 
छुन्ट्टन्छ आकािफाटै सात थरयका यॊग  
छुट्माइएको यिेछ सात रोक, चौध बुिन 
त्मसैरे अ देन्ख अॊ सम्भ चौध अक्षय भािै 
आकािसॉग सम्फन्ध जोड्ने िब्दभा  
आउॉछ चौधभध्मे कुन ैन कुनै अक्षय  
 
त्मस्तै क देन्ख ज्ञ सम्भ िुन्छन ्छविस अक्षय 
नौ रिराई चायऩल्ट गुणन गदाष फन्दछ छविस अक्षय 
अक्षय–अक्षयराई जोड, घटाउ, गुणन य बागाफाट 
सभामोजन गयेका यिेछन ्िब्दिरूराई 
अक्षयराई तरभानथ दामाॉफामाॉ चायैनतयफाट  
थनदै जाॉदा यिेछन ्आकृनत अनुसायको सॊकेतिरूराई 
जस्तै चन्द्रभाॉको आकाय चन्द्र वफन्द ु(  ॉ), सूमषको ताऩ भानथल्रो 
येऩ य(् ) 
ऩनृथिीनबिको ताऩभुन्न्तयको येऩ (  ृ) आहद िुन ्सॊकेत 
 
अक्षय–अक्षयको जोड, घटाउ गुणन य बागाफाट 
ऩनृथिीको नबिी बागदेन्ख रि, नक्षि आहदसम्भ 
अटाउॉ दो यिेछ चेतना छविस अक्षयनबिै 
सफै अक्षय नभराउनेराई बन्दा यिेछन ्
चतुभुषखी अक्षय ब्रह्मा 
त्मसैरे अन्न्तभ अक्षयभा ज्ञानी ज्ञ  
अनन बन्दा यिेछन ्आत्भा य ऩयभात्भाको उऩन्स्थत । 
२०७० असोज 

एउटा सऩना  

सनचत याई 
फाॉझो, इराभ, िार: काठभाडईऊ, 

नेऩार   
 
 
 

 
भ देख्दछु हक भान्छेिरू िोनचइयिेका 

हदनहदनै, नछननछनै न्खइयिेका  
के बइयिेछ दनुनमाॉभा ? 

के खाइयिेछन ्भान्छेिरू मसयी ?  
वफनाकायण िोनचनु त नऩने िो  
वफनाकायण न्खइन ुत नऩने िो  

 
िोनचएय सहकनुको भिाभायी चल्नेछ एकहदन 

न्खइएय धुरो ऩनन नयिनुको भिाभायी चल्नेछ एकहदन 
मसयी न ैिो बने त भ ऩनन नानसन्छु िोरा 
भेयो अन्स्तत्ि ऩनन भाटोभा नभल्छ िोरा 

 
हकन भसॉग नभल्न नसकेका मी भान्छेिरू ? 
कसरे जन्भ हदमो मस्ता भान्छेिरूराई ? 

फुवद्धको वफको खोल्न बुरेय गुन्म्सएका सामद  
हदनहदनै, नछननछनै कुरुऩ देख्दछु 

जनत सदे्द फन्न खोज्छन ्उनत ―अधष‖ ऩाउॉ दछु  
 

मो आॉखा उस्तो िो हक भान्छेिरू फेइभान 
भ्रभ िोइन यिेछ बने फेइभानीको ऩिाड फन्दै छ 

फेइभानीको ऩिाडफाट इभानको चोभोरुङभा तर कत ैदेन्खएरा  
मस्तै िो बने नदेन्खएरा ऩनन बन्छु भ त 

 
मी सफ भ्रान्न्त फनून ् 
एउटा नयाम्रो सऩना  
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बोजिरूभा अचेर 

सन्तोर् रानभछाने 
म्माहडसन, विस्कननसन, अभेरयका  
 
 
बोजिरूभा अचेर देन्खन्छ 
असुयक्षाका भ्रभरे आिॊहकत 
भानिीम तयरता 
त्मिाॉ, िाउबाउभा, कभ ैबेहटन्छन ्
सुखद, सम्भोिक, सिषश्रदे्ष सयरता 
 
त्मिाॉ बेहटन्छन ्
सऩनाभा भातबृूनभ देखेय गद्गद् फदृ्धिरू 
ऩविि िाॉसोका उऩिाय ऩस्कदै 
दौडने बुयािरू 
अनन बराकुसायीसॉगै 
सुरू िुन्छन ्मुिा मुितीका कुयािरू 
 
ती बेराभा 
जगाइन्छन ्बािनाका बर  
फगाइन्छन ्स्नेिका जर 
ओकनरन्छन ्केिी अन्तयङ्ग 
उन्क्रइन्छन ्सौिादषताका बर् माङ 
 
सॉगसॉगै 
बट्माइन्छन ्विचाय बीर्ण 
सुनाइन्छन ्खेरकुदका ऩुयाण 
चहढन्छन ्नसद्दान्तका बीय 
छेहडन्छन ्व्मॊग्मका झीय 
 
बोजको अफोध भािोरभा 
फेचैन आॉखािरू 
अरू तेस्तै आॉखािरूसॉग चुऩचाऩ ठोन्क्कन्छन ्
भाि ठोन्क्कने आॉखािरूरे थािा ऩाउॉछन ्
 
मस्तै माित कुया िुने 
बोजिरूभा अचेर  
आफ्नो सभाजप्रनतको आस्थासॉगै 
बोजनको प्रचुयता य 
बौनतक बोगको ऩयाकाद्षा ऩनन देन्खन्छन ् 
 
तय अन्त कत ैबने 
अननकारभा बमानक बविष्म ऩखाषनेका 
अनन 
अनिनयत चेतनिीरका 
बयोसा बाॉनचन्छन ्
 
बोजिरूभा अचेर 
जोि य जाॉगयका हढस्का नानसन्छन ्

 
 
 
 
 

कभषको घाभ देख्न नऩाएका असर आकाॉक्षािरू 
तानछएका सभमका फोक्राभा टाॉनसन्छन ्

अनन 
भोनतका भन झन ्झन ्बानसन्छन ्! 
भोनतका भन झन ्झन ्बानसन्छन ्! 

 
 
 

भेयो नेऩार 

भञ्जु प्रधान 
याजवियाज, नेऩार  

 
 

सीताजस्ती छोयी जन्भाएको मो देस 
फुद्धरे िान्न्तको ज्मोनत छयेको देस । 

िीय सऩुतरे आजेको मो देस 
सगयभाथारे नचनाएको मो देस । 

 
ऩनतव्रता िुॉदािुॉदै सीताझईआ राञ्छना नरागोस ्

फुद्धको अहिॊसात्भक अनबमान धयाऩभा नऩयोस ्। 
िीयिीयाङ्गनाको यगत खेय नजाओस ्

सगयभाथाझईआ ठाडो निय कत ैनननिुरयमोस ्। 
 

ए भेया साथी िो, सभार भरुुकराई 
राञ्छना िटाई ऩविि फनाऊ सीताराई । 
हिॊसा त्मागी फुद्धको अहिॊसाराई सभाऊ 
सऩुतको फनरदानीराई खेय नऩठाऊ । 
सगयभाथाको उच्च स्िरूऩराई नचनेय 

सुन्दय, िान्त, वििार नमाॉ नेऩार फनाऊ । 
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मुद्ध भोचाषभा भेया फा 
ऩुरु रम्सार 
िल्देकानरका, नुिाकोट, नेऩार  
 
भ देन्खयिेछु  
फर्ं देन्ख एउटै मुद्ध 
रहडयिेका छन ्भेया फा । 
मो मुद्धभा उनन एक्र ैछैनन ्। 
उनन सॉगै छन ्
एक िर सायनथ 
िरो भेयो फा को िनतमाय िो । 
जुिा, कोदारो, चाॉदे, डल्रेठो 
खुऩाष, फन्चयो, कुटो 
भेया फा का सैननकिरू । 
 
सखायै सुरू िुन्छ  
भेयो फा को मदु्ध 
काॉधभा िनतमाय फोकेय 
सैननकिरू सॊग ऩयेड खेल्दै 
उकारी य ओयानरिरूभा  
सभमको रगाभ ऩछ्माउदै 
फजाषदै एकजोहड ऩाइतारा  
झछषन मुद्ध भोचाषभा  
भेया फा 
 
ऩनसनारे नसॊचेय भरुबूनभ 
यगतरे ऩोतेय गह्रा य सकुाषिरूभा 
छरययिेछन ्सऩनाका वफउिरू 
धुल्माइयिेछन ्आफ्ना  
स्िननित फैििरू 
ित्केराका येखािरू सॊगै 
भेटाएय जीन्दगीका  
स्िननीर माभिरू । 
 
पुराउछन ् 
भकैभा पूर जस्त ैसऩना 
झरुाउछन ् 
सुनका फारािरू जस्तै यियिरू 
य वफननभम गछषन  
आॉस,ु श्रभ सॊग 
भुस्कान, सभम सॊग । 
 
कसैरे हकन खोन्जयिेको छैन 
घाभ हकन उदाॉउछ ? 
जून कस्को खुनिभा पुनरहदन्छ  
य कस्का खानतय हटरवऩराउछन  
सुनौरा नसतायािरू 
किाॉ खरयद िुन्छन ्भेया फा सऩनािरू ? 
किाॉ ऩोनतन्छन ्रुहटएका भुस्कान ? 
किाॉ ऩोन्खन्छ ऩनसना ?  
कस्रे वऩउछ नुननरो आॉसु ? 
य कस्रे कहिरे चुकाॉउछ 

 
 
 
 
 
 
 

भेयो फा को श्रभको भूल्म ? 
 

सुनेको नथएॉ 
मुद्धभा हक िाय हक न्जत िुन्छ । 

थािा छैन भेया फा  
िायेय ऩनन न्जनतयिेकाछन ् 

मा 
न्जतेय ऩनन िारययिेछन ्

भराई अहिरे सम्भ सम्झना छैन 
फा रे मुद्ध न्जतेको ऩर 

य  
िाये बनेय ननयास बएको ऩनन   

थािा छैन 
तय ऩनन भ देन्खयिेछु  

फर्ं देन्ख  
ननयन्तय ननयन्तय  

रहडयिेछन ्
मुद्ध भोचाषभा भेया फा । 

 
 

न्जन्दगी (गीत) 
डा. तुल्सी धयेर  

टोयोन्टो साहित्म सभाज, क्मानाडा  
 

धयै बमो नगन्दगी टाढा बाको  
सानथ सॊगी छोडी ऩयदेि गा को  

 
कस्तो यभाईरो रेक फेनस नथमो  

अधय को भुस्कान जस्तो चन्म्कदोथ्मो  
 

ऩुयानो पे्रभ खफय केिी छैन ् 
कता िो कता मो भन खुिी छैन  

 
अफ त धयै बो जीन्दगी टाढा बा को  

वफसॉमो मो भनरे मौिन भा भामा रा को  
 

टाढा छु अफ भ अरूको आधीनभा  
हददैन सोच्न मौफन पकी िेनष  

 
मािा यिेछ नगन्दगी योक्न सक्ने िोईन  

मस्तो नगन्दगी यभाउने चाि छैन । 
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भेयो कुया (गीत)  

रोकयाज अनधकायी 
काठभाडईऊ, नेऩार  

 
 
भेयो कुया सुन ऩैरे 
के चाहिॉ गल्ती गये भरेै 
फेक्कायभा झहकष  याछमौ 
भ सॊग तहकष  याछमौ 
भन ऩनुष ऩाऩ िो य 
भामा राग्न ुअऩयाध िो य 
 
भनको कुया भन नबिै रुकाई या छु भैरे 
आपनो भन आपै सॊग दखुाई या छु भैरे 
कसै सॊग फोल्मा छैन 
भन ऩेट खोल्मा छैन 
फेक्कायभा झहकष  याछमौ 
भ सॊग तहकष  याछमौ 
 
के बने य बन भैरे नतम्रो भन दखेु्न गयी 
के गये य बरु भरेै नतम्रो निय झकु्ने गयी 
नतम्रो भान िानी िुने 
नतम्रो फदनाभी िुने 
फेक्कायभा झहकष  याछमौ 
भ सॊग तहकष  याछमौ । 
 
 

भ (गीत)  
न्खभ थाऩा 
साॊस्मा, ताइिान  
 
 
 
 
नसम्झ भ मिाॉ सखुरे फाॉचेको छु 
नसोच भ मिाॉ खुिीरे िाॉसेको छु 
 
भेया सफ ैसुखिरू कल्ऩनाभै ियाई यह्यो, 
खुिीिरूको ियक्षण सधैको रानग तषृ्णा फन्मो 
सोच्दा सोच्दै भ जीन्दगी देन्ख मिाॉ थाकेको छु, 
नसोच भ मिाॉ खुिीरे िाॉसेको छु... 
 
नथए कमईऊ सऩनािरू न्क्षनतज ऩायीको फादर फन्मो, 
नतम्रै रानग साॉचे मो जीन्दगी, धागो चुडेको चॊगा सरय उड्मो 
बुर गयेछु न्जन्दगीभा ऩरऩर मिाॉ योई फसेकोछु, 
नसोच भ मिाॉ खुिीरे िाॉसेको छु... 
 
भेयो ऩनन भुटु न ैिो, सानो चोटरे ऩनन दखेु्न गछष, 
भेयो ऩनन भन न ैिो, सानो दखुरे ऩनन रुने गछष 
वफििताको बुभयी नबि भ मिाॉ घनुभयिेको छु, 
नसोच भ मिाॉ खुिीरे िाॉसेको छु.... । Peace 

नेऩारी फभ  

हदनरऩकुभाय झा 
सद्ऱयी, नेऩार  

 
नेऩारी िाभी सफै नेऩार िाम्रो घय िो–२ 

इभान्दायीको फाटोभा–२ हिॉड्ने िाम्रो फानी िो ।  
नेऩारी िाभी सफै... 

 
विनबन्न के्षिभा फाॉहडने, विनबन्न ऩाटॊभा फाॉहडने  

विदेनसको छर िो, 
नेऩारी िाभी सफै... 

 
भ्रद्शचाय गदाष गदै भ्रद्शचायी आएका िुन,् 

अत्माचाय गदाष गदै अत्माचायी आएका िुन ्
जाग िे नेऩारी जनता ! दयुाचायी आएका िुन ्। 

नेऩारी िाभी सफै... 
 

ियाफ य िफाफको फरभा कस्तो निाफ आएका िुन ्
यक्सी य भास ुखाएय ित्माया आएका िुन ्

जाग िे नेऩारी जनता –२ फरात्कायी आएका िुन ्
सफै इज्जत गुनभसक्मो 

चेरीफेटी विदेि गए 
जाग िे नेऩारी जनता ! सम्भानको यक्षा गय । 

नेऩारी िाभी सफ ैनेऩार िाम्रो घय िो... 
 

हदगो िान्न्तका रानग एउटा सयकाय िुनुऩछष, 
विऩक्षीको रूऩभा जनता ऩाटॊ िुनऩुछष । 
नेऩारी िाभी सफ ैनेऩार िाम्रो घय िो... 

 
कोमरको कुयो नगय, 

कौआको कुयै नगय, एउटा डाॉपे िुनुऩछष 
नेऩारी िाभी सफ ैनेऩार िाम्रो घय िो... 

 
आइन्स्टीनको कुयो नगय, 

न्मुटनको कुयै नगय 
एउटा हदनरऩ िुनुऩछष, 

नेऩारी िाभी सफ ैनेऩार िाम्रो घय िो... 
 

सुबार्को कुयो नगय, 
बगतनसॊिको कुयै नगय, 
एउटा साकेत िुनुऩछष, 

नेऩारी िाभी सफै नेऩार िाम्रो घय िो, 
इभान्दायीको फाटोभा हिॉड्ने िाम्रो फानी िो । 

 
(कवि सिोदम उच्च भा. वि. भा प्राध्माऩनयत ्िुनुिुन्छ ।) 
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सभुन्द्रफाट पहकष यिेको भान्छे  
भोभर भमूख  

सुडान 

 

 
 
 
एउटा भान्छे हिराम्भे बएय  

नुनै नुनको चको खारा ओढेय 

पहकष यिेको छ सभुन्द्रतीयफाट रयिो िात ्

जिाॉफाट नदी फनगयिेको छ 

एक तभासरे सभुन्द्र तीय ।  
 

नहद हकनायाको ठुरो ढुङो भाथी  
हठङ्ग उनबएय  

कयाइयिेको छ त्मो भान्छे 

ए नहद ! नफग नतभी सभुन्द्र तीय । 
य बननयिेको छ फफषयाउदै एक्रै 
सभुन्द्र धेयै ठुरो छ  
सभुन्द्र धेयै गहियो छ  

सभुन्द्र धेयै धनभरो छ । 
 

सभुन्द्रभा ऩुगे ऩछी  

ियाउनेछ नतम्रो स्िन्छन्दता  
गुम्नेछ नतम्रो कन्चनता  
तुहिने छ नतम्रो ऩहिचान  

वफन्ती ! नजाउ  सभुन्द्र तीय । 
 

आउ फरु यभाऔॊ आहदफासी पाटिरूभा    
रुकाभायी खेल्दै नितिरू सॉग   
फसौ हकनाया तीय खार थाऩेय भामारु ऩासा िान्दै 

य थारौ गाउन चयािरू सॊगै गीत ्। 
 

सभुन्द्र फाट पहकष एको भान्छे 

कयाइ यिेको छ मेस ैगरय 

नहद फनगयिेको छ आफ्नै िुयभा 
सभुन्द् तीय ।  
 

 

 

 

 

 

 

गजर  

खगेन्द्र अनधकायी “अभतृ”  

सनचि, विद्व नेऩारी साहित्म भिासॊघ    

विद्व केन्न्द्रम सनभनत 

 
 
 

जसरे भराई भामाको सॊसाय हदएथ्मो 
उसैरे हदएथ्मो जिय उऩिाय हदएथ्मो 

  

जफ भ उन्क्रदै नथए सपरताको नसढीॊ 
सिनै सकेन छ य त काॉढे ताय हदएथ्मो 

  

बन्थ्मो उज्मारोभा ससाय नचमाउन सहकन्छ  

रुिाउन कै रागी अन्धकाय हदएथ्मो 
  

भेयो घय घडेयी िडनन ुयै छ य ऩो आज 

भागे जनत ऋण भायाभाय हदएथ्मो 
  

त्मसै घाइते जीिन फाॉचेको छैन अभतृ 

आपन्तरे भुटु भानथ प्रिाय हदएथ्मो l  

 

गजर  

हदिाकय बट्टयाई  
तनिुॉ, नेऩार 

 
 
 

 
सुन एउटा ऩाि आउछ, अनन जान्छ  

खोज्छ आफ्नो हिस्सा, अनन रान्छ l  
 

फक्दै नथमो, आपन्तभा मस्तो िुन्छ 
ऩयाई ऩनन उस्त ैसोच्छ, अनन ठान्छ l  

 
ठोन्क्कदा नफोल्ने, अऩरयनचत सम्भ 

वफनसषमौ आफ्न ैभान्छे, अनन तान्छ l  
 

बोकाराई खाना, नाॊगाराई कऩडा 
स्िाथष सफजैसो नरन्छ, अनन भान्छ l  

 
हिजो धेयै फिस गयेका नथमौ, िोइन 

अनविज्ञता जनाउदै िाॉस्छ, अनन िान्छ l  
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गज़र  

कल्ऩना ऩौडेर “न्जज्ञासु”  

निरऩयासी, नेऩार िार: 
इजयामर 
 
 
 
ननमनतको प्रिायरे नगयेक  नायी िुॉ भ 
 सभमरे िय ऩर वऩयेक  नायी िुॉ भ  
योजगायी निुॉदा आफ्नो देसभा अनी त  
प्रफासभा काभ खोज्दै हपयेक  नायी िुॉ  
भ सन्तान य श्रीभानको उज्जर बवफस्मको  
चािनारे इिामर नछयेक  नायी िुॉ  
भ भाय खेनन नसकेय गयीवफभा धनको  
फद्राभा खुन ऩैचो नतयेक  नायी िुॉ  
भ स्िाफरम्फी िुॉदा ऩनन फाध्मताभा अल्झेय  
आफ्नै िात्रे स्िानबभान नचयेक  नायी िुॉ  
भ प्रदेसभा छुय ऩनन देसकै भामा पे्रभ  
हिदषमको कुना नबि नबयेक  नायी िुॉ भ l  
 
 
 

गजर  

कृष्ण कडेर ''न्जज्ञास'ु'   

नचतिन, िार: फासरेोना, स्ऩेन  
 
 
 
 
दधु वऩराउॉ दै ऩारेकैरे डसेसी भन कस्तो िोरा ? 
योजेकै पूर नपहक्रदै खसेसी भन कस्तो िोरा ? 
 
ऩयेकारे फझु्छन केिर, वऩयतीभा ऩीडा के िो ? 
वप्रमनसकै अन्तै हदर फसेसी भन कस्तो िोरा ? 
 
रयसाएयै फ्माक्मौ य त पूरकै थुॊगा ढुॊगा राग्मो l   
ऩासो ऩादै सन्नासोरे कसेसी भन कस्तो िोरा ? 
 
अन्तै घयिाय न्स्िकायेथईऄ, विििताथ्मो नतभीनबि l   
ऩूणष रुऩभै वफगत बुरी पसेसी भन कस्तो िोरा ? 
 
सफथोक बन्नु 'न्जज्ञास'ु िो, दखु्नैहदन्न बन्थ्मौ प्राम: 
आत्भघाती छुया आपै धसेसी भन कस्तो िोरा ?? 
 
 
 
 
 

गजर 

गोविन्द नसॊि 

खयसाङ, दाजॉनरङ, बायत  
 

गोखाषल्माण्डको फजायभा नायािरूको राभ रागेको छ 
खयसाङको राहपकभा ऩनन आज जाभ रागेको छ। 

 
याजा भान्छे त थुना ऩये, प्रजािरूको फोरी पुट्मो 
ढाॉट्ने य छल्नेको फोरीभा अफ वफयाभ रागेको छ। 

 
पुट्मो पुट्न त फोरी उसको ऩनन एक्रै तय 
रङ्क  थाननु चईआ उसराई आयाभ रागेको छ। 

 
हकन फुझ्दैनैा कान्छा भोिामिरूको ऩोनरसी नतभी? 
अचेर उनीिरूको फोरीभा ऩनन रगाभ रागेको छ। 

 
छैन थाि कसैराई को कविको ऩानीभा छ बनेय 
नेताको ऩनछ चईआ जनतािरूको राभ रागेको छ। 

 
जनता त जनतै बए जता रगामो उतै राग्ने 

फुवद्धजीविराई अनघ फढ्न हकन ियभ रागेको छ? 
 
 

गजर 

धनाऩती कोइयारा  

 
 
 
 
 

सभस्मा दयू बाग्छन ्नभरे दाजबुाइ 
ऩुयै मो विद्व िाॉक्छन ्नभरे दाजुबाइ 

 
बमो धेयै कुया काभ थारईऊन नछट्टै 

सफै ती बाग्म जाग्छन ्नभरे दाजबुाइ 
 

उठोस ्मो याद्स िाम्रो चुभी चन्द्ररोक 
विदेनस िैरय थाक्छन ्नभरे दाजुबाइ 

 
नभरोस ्मो याजनीती खुरोस ्योजगायी 

ठुरै ऐद्वमष डाक्छन ्नभरे दाजुबाइ 
 

फनी ती भाहडिा (भन्डेरा) झईआ सदा दयूदिॉ 
विकासे भागष ताक्छन ्नभरे दाजुबाइ। 
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गजर 

हदरभान याई ''चोट''  
भिायाद्स, बायत 
 
 
 
 
पेरय एउटा रोबराग्दो हदन वफत्मो िेदाष िेदै। 
िेय मसै गयी भेयो उभेय फडेय घट्मो िेदाष िेदै।। 
 
यन्श्भ हकयण फोक  सॉध ैझईअ व्मूझाउनु आउने। 
अथक सभमको समूषरे डाॉडा काट्मो िेदाष िेदै।। 
 
चनरयिन्छ जीिनचक्र ए उभेय एकनछन ्ऩखष। 
यािी वफत्मो भ्रभको च्मादय पाट्मो िेदाष िेदै।। 
 
कनत योकईऄ  आॉधी हकस्भत भेयो साथ नथएन। 
दबुाषग्म फादर जस्तै भामा पाट्मो िेदाष िेदै।। 
 
 
 

फार-गजर 

इ. याकेि काकी 
रस ्एन्जेरस,् नेऩार  
 
 
 
  
रु खेर ुमता आउ चयी कनत याम्री 
नचहटक्क अिो सुन्दयी कनत याम्री 
 
नत यन्ङ्गन भोिक सफैनतय झरझर 
सजाइ ऩखेटा बयी कनत याम्री 
 
कुया अनत नमायो सुनाइन नचयवफय 
छ गुञ्जन नानाथयी कनत याम्री 
 
पुरुक्क िुदै पुयष पुयष उडेको  
फतास चराई सयसयी कनत याम्री  
 
फसेछ नन िातभा भुरामभ कस्तो 
खुिी हक नतभी िौ ऩयी कनत याम्री 
 
 
 
 

गजर 
जे. सागय 

काठभाडईउ, नेऩार, िार: आफुधाफी (मू.ए.ई.) 
 

नमाय फेच्ने दोकान गल्री गल्रीभा छन,् 
नमाय हकन्ने फेईभान गल्री गल्रीभा छन ्। 

 
कनरमूगे कृष्ण मसो बन्दै नथमो.. 

भेया पे्रभका ननिान गल्री गल्रीभा छन ्। 
 

िॊका नगय ऩाऩी आभाको गबषभा, 
देि फोक्ने सन्तान गल्री गल्रीभा छन ्। 

 
झ्मार खोरेय िेय भिरका भिायाज, 

गरयफका ऩहिचान गल्री गल्रीभा छन ्। 
 

भदन खाडी गमो भुना एक्रै छाडी, 
गुन्डाका फथान गल्री गल्रीभा छन ्। 

 
यातबयी सुत्दैन तनसषएय नेता, 

ििीदका नचिान गल्री गल्रीभा छन ्। 
 

नमासी त नतभी िौ, 'सागय' किाॉ धाउॉछ ! 
फुझ्नु ऩन ेउखान गल्री गल्रीभा छन।् 
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गजर 

विष्णु वियिी श्रदे्ष  
धुरेफेिी, याभेछाऩ, नेऩार  
 
 
 
 
कुनैऩर मस्तो सभम िुन्छ ऩक्का 
सब्को न्जन्दगीभा  प्ररम िुन्छ ऩक्का 
ििुसॉग सधईअ सजग िुन्छन ्सफ ै 
नभिफाटै िास य बम िुन्छ ऩक्का 
अनघ फढईउ साथी नथाकईउ हिडईउ अझ ै 
सुनौरो वफिानी उदम िुन्छ ऩक्का 
ितारयनु िुन्न धैमषता िुनऩुछष  
कछुिाको ऩनन विजम िुन्छ ऩक्का 
 
 

 
 
 

गज़र  

सऩना गौतभ  
 
गयेयषय ्इश्माष अरू कसैको, जनरन कहिल्मै  
रडेनी वफघ्न य िाधासॉग, ढनरन कहिल्मै । 
 

सफैरे तनदा यिेछन ्ताऩ, फरेकै आगोको 
एकऩल्ट जरे तथावऩ, पेरय फनरन कहिल्मै !  
 

आपन्त को ऩयाषई को, नचननन कसैराई  
डुफाए ऩनन नूनभा भराई, गनरन कहिल्मै । 
 

के रेन्खएको नथमो कुन्नी, छैठीभा बाविरे  

जे रेन्खए ऩनन भन विरुद्ध,चनरन कहिल्मै ।  
 

जन्न्भदै आॉत भयेको, एउटा विरुिा नथएॉ भ  

भाटोभ ैजया यिेनी, पेरय पनरन कहिल्मै । 

 

 

 

गजर 

अयविन्दकुभाय मादि 
सद्ऱयी, नेऩार  

 
सगयभाथाको िान, पेरय आज सद्ऱयी 

ऩूिाषञ्चरको ऩहिचान, पेरय आज सद्ऱयी । 
 

भिोत्सिको आॉचर ऩके्रय उद्यभीजन 
ल्माइछाड्छईउ वििान, पेरय आज सद्ऱयी । 

 
मिाॉका करा–प्रनतबा विद्वका िुन ्ऩयाग 
भातबृूनभको उत्थान, पेरय आज सद्ऱयी । 

 
िोचा खगेन्द्र ऩनन नाचे खुकुयीका साथ 

गुन्ञ्जए अनभोर गान, पेरय आज सद्ऱयी । 
 

भधेस सगयबरय छन ्सॊस्कृनतका घय 
गछँ भिोत्सि ऩान, पेरय आज सद्ऱयी । 

 
(गजरकाय नरहटर फ्रािय उभावि भा निक्षणयत ्िुनुिुन्छ ।) 
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ननमािा 

अभेरयकाभा दसईअ उत्सि 

याभप्रसाद ऩन्त 

 

अभेरयका ऩुगेऩनछको ऩहिरो िननफाय, अथाषत ्१६ अक्टोय २०१० को चौथो प्रिय । भ विष्णु ऩाण्डेको प्रतीक्षाभा फनसयिेको नथएॉ । नातारे उनी 
भेया बान्जा । हददीक  जेठानीहददीका छोया, भेया ऩनन बान्जा ।  

िास्तिभा भाननसको सम्फन्ध टाढा य नन्जकको िुनुभा सम्ऩकष कै प्रगाढतारे भित्िऩूणष बूनभका खेल्दोयिेछ । जुन भाननससॉग जनत फढी 
सम्ऩकष  बमो, जुन भाननससॉग जनत भामा फाॉड्न सहकमो, त्मो त्मनत नै नन्जक िुॉदोयिेछ । कुन ैनातेदाय न ै हकन निोउन,् यक्त सम्फन्धकै 
भाननस हकन निोउन,् सम्ऩकष  छैन य फसाउठी ऩनन बएको छैन बने त्मो टाढाको भििुस िुन थाल्दछ ।  

जन्भबूनभ ऩिाड छाडेय भधेि ऩनससकेऩनछ भेयी हददीको घय जेठानीहददीको घय सॉगसॉगै नबइहदएको बए य िाम्रो घयरे ऩनन त्मस घयसॉग 
साभीनमता नयाखेको बए सामद िाम्रो सम्ऩकष  भाि िोइन, नचनजान ऩनन निुन सक्थ्मो । मनत भाि नबई अभेरयकाभा ऩुगेय ऩनन भेयो बाइको 
फसाइसॉग साभीनमता यिन ुसॊमोग नै नथमो ।  

िननफायकै हदन बए ऩनन उिाॉराई बेट्न भैरे राभै सभम प्रतीक्षा गनुषऩर् मो । वफिानीऩख िानसङ्टन भोनुभेन्टको सेयोपेयो घुभेय पकेऩनछ रन्च 
गयेय भ ननदाएॉ एकनछन । त्मसऩनछ उिाॉको पोन कुयेय फसेको त झभक्कै अॉध्मायो ऩो बएछ ।  

तफसम्भ भैरे िोटरको झ्मारफाट सानसॉग उनबएको त्मिी भोनुभेन्ट िेरययिईः , गाम्बीमष प्रदिषन गरययिेको त्मिी नरङ्कन भेभोरयमरभा आॉखा 
रगाइयिईः । सान ै बए ऩनन फायम्फाय आॉखा ऩरययिने ज्मापसषन भेभोरयमरभा आॉखा वफसाइयिईः । त्मिीँ नन्जकै फाटोको ऩारयऩन्ट्ट डभक्क 
फनसयिेको सॊसायको तायो ऩेन्टागनभानथ नजय फसाषइयिईः । य, अनरकनत तरऩन्ट्ट ऩोटोम्माक नदीको ऩन्द्ळभी हकनायभा यिेको योनाल्ड येगन 
यावद्सम एमयऩोटषफाट प्रत्मेक ३-४ नभनेटको अन्तयभा उहडयिेका-फनसयिेका विभानिरू िेयेय टोराइयिईः ।  

७ फजे िोटरको प्राङ्गणभा भोटय आएको सूचना नभल्मो । भ विरम्फ नगयी कोठाफाट फाहिय ननन्स्किारईः । अटोम्माहटक ढोका फन्द बए िोरा 
य आपईअ  रक ऩनन बए िोरा !  

भोटयको अनघल्रो नसटभा विष्णुदम्ऩिी फसेका नथए । भ ऩछाहडको ढोका खोरेय भोटयनबि नछयईः । भोटय कुद्यो त्मिी ऩोटोम्माक नदी तयेय । 
जुन फाटो भ सेनभनायको निरनिराभा फसद्राया गुहडयिन्थईः । तय अनरऩयफाट भोटयरे त्मो फाटो छाड्मो य ठूरो पयाहकरो झल्झराकाय फाटो िुॉदै 
गन्तव्म ऩछ्मामो ।  

तफसम्भ िाभीफीच सन्चो वफसन्चो, आउनुको उदे्दश्म य आएऩनछका अनुबििरूका फायेभा चचाष बइसकेको नथमो । बान्जीफुिायीसॉग मसअनघ 
देखादेख भाि बए ऩनन फोनरचारी नबएको िुॉदा त्मो औऩचारयकाता ऩनन ऩूया िुॉदै नथमो । तय भ सॉगै नसटभा फसेको फच्चा कचकच गयेय 
िाम्रो फाताष बङ्ग गदै नथमो फायम्फाय । उसराई भरेै मसअनघ देखेको यिेनछु । त्मो एकभाि फच्चा । स्िास्थ्मको कायण सामद अको  
फच्चाको अितयण निुने गयी राडनमाय सहित ऩुरऩुल्माएय ऩानरएको िोरा त्मो ७-८ िर्े फारक ।  

फाफुआभासॉग गयेको कचकच य भजस्तो अऩरयनचत व्मवक्तभानथ ऩयेको उसको रात भेयोरानग अवप्रम रानगयिेको नथमो । तय ऊ बने अङ्रेजी 
बार्ाभा मनत फफषयाइयिेको नथमो हक, रुन खोज्थ्मो, भुभुषरयन्थ्मो, ―फोय राग्मो, भ िैयान बएॉ‖ बन्थ्मो । ऩछाहडफाटै आभाको गदषन ङ्माक्न 
खोज्थ्मो, साथभा बएका खेरौना फजाथ्र्मा े, फाफुआभारे बनेको एक कुया सुन्दैनथ्मो । भेयो फच्चा िुन्थ्मो बने भ त्मसराई एक झाऩड कस्थईः 
य चुऩ राग्न फाध्म ऩाथँ । तय उनीिरू बने एकनछन ऩखषन बन्थे, घय ऩुगेय जे चाह्यो त्मिी ऩूया गयईउरा बनी त्मसराई बुराउन खोज्थे ।  

बान्जी अथाषत ्िोबा ऩाण्डे भराई ठाउॉ  वििेर्को ऩरयचम गयाउन खोज्दै नथइन—् ―िाभी िानसङ्टनको अत्मन्त भित्िऩूणष योड १४ न्स्रटभा 
ऩुगेका छईउ । िाभी धेयैबन्दा धेयै हडऩाटषभेन्ट (भन्िारम) बएको हडसीको भुख्म केन्द्रभा छईउ । मो परानो हडऩाटषभेन्ट, मो परानो बिन, मो 
योनाल्ड येगन विन्ल्डङ, मो ज्मापसषन (सेकेन्ड याद्सऩनत) बिन, अनरकनत मता क्मावऩटर हिर अथाषत ्अभेरयक  काॉरेस (नसनेट) य मताऩहट 
ह्वाइटिाउस ।  

देन्खइिाल्मो नन्जकै भोनुभेन्ट । घुम्दै हपदै रुम्जाटाय । वफिान अको फाटो बएय आएका नथमईउ, अहिरे अकै फाटो । िास्तिभा िेनुषऩने त 
फेरुका ऩो यिेछ त ! चौतपी न्झनरनभरी । ऩाकष भा िरयमा नीरा य ऩिईःरा फिी । ऩाकष को सौन्दमष देहदनमभान बखूण्ड  ।  
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गाडी यफ्तायभा छ । न गनत कभ गनष िुन्छ, न योक्न नभल्छ । भ चहकत छु । थािा छैन कता जाॉदै छु । भ भाि िोइन, विष्णु ऩनन 
अन्मौरभा छन ्। िोबा गाइड गदैनछन ्— ―मता घभुाउनुस,् उता घुभाउनुस ्य मताफाट नछयाउनुस ्।‖  

िास्तिभा भराई फीचफाटोभा आएऩनछ भाि थािा िुॉदैछ, भ उनीिरूको घयनतय जाॉदै यिेनछु । भ त िोबाक  पुऩकूो घयभा ऩो जाॉदै यिईःछु । 
िाभीरे आज यािीबोज त्मिीँ गने ये ! दसईअको ऩूिषसन्ध्माभा दसईअ बोज खुिाउने ऩारो पुऩूको ।  

भ त्मसफखत ऩो भ झसङ्ग बएॉ— बोनर त फडादसईअ ऩो यिेछ ।  

धिेरयका ! दसईअको हदन बान्जाबान्जीको घयभा खानुऩने बो ! टीका रगाइहदने अऩूिष अिसय त भराई नभल्ने नै बो तय दसईअ सम्झेय नभज्जा 
राग्मो कता कता । ऩूिषस्भनृत बमो भराई — फाफुआभाका िातफाट टीका रगाएको य आिीिाषद भागेको । अनन गाउॉघय, भािरी, ससुयारी 
चारेको । कारान्तयभा फाफुआभाको िेर्ऩनछ दाजुबाउजूको घयभा िुनेगयेको जभघट जुन ऩोिोयसार ऩनन बएको नथमो, तय भ मसफेरा कनत 
िुस्सु बएॉछु कुन्न्न ! मस ऩाराको दसईअ नतिाय अभेरयकाभ ै िुने बो बन्ने भनन्स्थनत फोकेय हिॉडेको भाननस मनत चाॉडै कसयी बुसुक्क वफसषन 
ऩुगईःछु । सम्झाइहदमोस ्कसरे ? हक्रन्द्ळमन, भुन्स्रभिरूको फािुल्मताभा ! सम्ऩकष भा आएका केिी बायतीम य नेऩारीसॉग ऩनन दसईअको चचाष िुन 
सकेन ।  

भ भनभा मी तकष ना गदै नथएॉ, टीकाटारोको पाइनर ऩनन गरयिाल्नुबो विष्णुरे — ―िाम्रै िॊिका एकजना दाइको िावर्षक  नसहकएकोरे मो िर्ष 
िाभी टीका रगाउॉ दैनईउ । तय टीका रगाउने जभघटभा बने िाभी सन्म्भनरत िुनेछईउ । बोनर ठूरै रर्काष े राग्छ आभाकिाॉ, अथाषत ्िोबाक  
आभा ..... ।‖ 

कुयैकुयाभा िाभी कताफाट कता ऩुग्मईउ, भैरे अिोऩिो ऩाइन । तय िोबारे विष्णुराई गाइड गदै रगेय गाडी ऩाहकष ङ गयाइन ्य एकनछन हिॉडाएय 
एउटा बिनको तीन तराभानथ ऩुर् माइन ् । प्राम् नेऩारीिरू नै फस्ने गयेको त्मस अऩाटषभेन्टको एउटा फ्ल्माटभा फसेक  यहिछन ् पुऩू  । 
उनीिरूक  भैमाॉ हददी ।  

हडसीको भुटु बएकोरे भिॉगो यिेछ त्मिाॉको बाडा । बन्जषननमा िा भुख्म सियदेन्ख अनरकनत नबिका ठाउॉ िरूभा बए आधाभै ऩाइने फ्ल्माट 
त्मिाॉ भानसक १५ सम डरय ऩदाष ेयिेछ । अथाषत ्नेऩारी रुऩैमाॉ सिा राख बन्दा फढी ।  

मी सफ ैकुया सुनाउॉ दै नथइन ्िोबा ।  

भ तकष ना गदै नथएॉ — कभाई अनुसाय खचष गने त िो ! कभाइ छ य त खचष गनष सहकएको छ । नेऩारभा बए दईु िेडरुभ, एउटा बान्सा य 
एउटा अनतनथ कक्षको रानग फढी बन्दा फढी कनत कल्ऩना गथ्र्मईउ िोरा !  

दसईअको यन्को छ भमैाॉ हददीराई । िाभी ऩुग्ने वफविकै सेर योटी, अचाय य नचमा आमो टेफरुभा ।  

फढी बमो बन्दाबन्दै ऩनन पुऩकूो कयरे खाइमो दईुिटा सेरयोटी । योटी ऩनन ननभठो त िोइन, त्मो बन्दा भीठो नथमो अचाय । भेयै 
जन्भन्जल्रा गुल्भीको रयडीरे प्रनसवद्ध कभाएको चकुौनी । दिी, आरु य अरू भयभसरा नभसाएय फनाइने चुकौनी । अनरकनत तयकायीको ऩनन 
काभ गन ेय फढी अचायको स्िाद हदने स्िाहदद्श ऩरयकाय चुकौनी ।  

त्मिी चुकौनीको स्िादभा ऩनन फढी खाइमो सेर ।  

भ बन्दै नथएॉ ।— फढी बमो नचमा । मनत फडेभाको नगरासभा टनक्कै दधूको नचमा ।  

ऩहिरो कुया त मदाकदा वििेर् ऩरयन्स्थनतभा फािेक दधूको नचमा नखाने भाननस, दोस्रो कुया ऩेटरे थेग्नै नसक्ने गयी कऩबैरय ।  

भैरे कभ गनष अनुयोध गयईः । त्मिाॉ ऩनन पुऩूको जोड यह्यो — ―खाइन्छ, िताय छैन, वफस्तायै खाइन्छ । खाइएन बने त्मिीँ यिन्छ केिी पयक 
ऩदैन । तऩाईं बयखय नेऩारफाट आउनुबएको छ, त्मसै बएय तऩाईंराई खाने फानी ऩयेको छैन । मिाॉको खिाइ फेग्रै छ, थोयैरे छुॉ दै छुन्न । 
फस्दै गयेऩनछ फानी ऩछष खान ऩनन ।  

िो, पुऩूको कुयाराई भ भनभन ैसभथषन गदै नथएॉ । अभेरयक िरूरे खाएको देख्दै नथएॉ— कनत खाएका ! कनत खान सकेका ! नचमा कप  त 
टुट्दै टुट्दैन । भौका ऩर् मो हक खाइिाल्ने । वफिानैदेन्खको रुहटङ डय राग्दो । सात ैफजे बे्रकपास्ट, कुनै काभ िा कामषक्रभ सुरू गनुषअनघ नचमा, 
नचनस, ननम्क , वफस्कुट । त्मसऩनछ ब्रन्च (िल्का खाना) य क्रासको फीचफीचभा नचमा कप  । हदउॉसो रन्च (ऩूणष बोजन) य क्रास 
सहकएऩनछ स्न्माक्स सहित नचमा कप  । फेरुका ८-९ फजे हडनय य मदाकदा सुत्नअुनघ सऩय अथाषत ्िल्का खाना ।  

भ त उनीिरूको खाना सॉगै ियाउॉ दोयिईःछु ।  
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िाम्रा नेऩारीिरू नसहकसकेछन ्उनीिरूसॉग चल्न ।  

उनीिरूसॉगै फस्ने, उनीिरूसॉगै काभ गने य उनीिरूकै िािाऩानीराई आत्भसात ्गयेय फसेऩनछ स्ित् उनीिरूजस्तै त बइने बमो । नचसो िािा 
ऩानी खाएय ऩरयश्रभऩूणष काभ गयी ियीय तताएऩनछ बोक त राग्ने न ैबमो । ऩैसा प्रिस्त कभाएऩनछ खानको के ऩीय । भैरे अनभरयक  
जीिनिैरीराई िेयेय भनन गयईः — काभ खोज्न भािै ऩीय, काभ गनष भािै ऩीय, काभफाट कसयी सभम फचत गन ेबन्ने भािै ऩीय । मी सफ ै
ऩीयैऩीय नभनरसकेऩनछ खान केको ऩीय ?  

आपन्तिरू एकऩनछ अको  थवऩॉदै नथए । विष्णु, िोबा िा भैमाॉ हददी (पुऩू) आगन्तुकिरूको ऩरयचम हदॉदै नथए । त्मसैफेरा एक जना अग्रा 
ऩातरा भाननस नछये । छक्क ऩयईः भ, दङ्ग ऩये उनी ।  

कसयी िुन सक्मो मो अकस्भात ्बेट !  

उनी य भ फीचको मो भधुय नभरनरे देखे्नराई सभेत विन्स्भत तुल्मामो ।  

करयफ तीस िर्ष अनघदेन्खका ऩरयनचत नभि । फीचभा बेटघाट, सयसम्ऩकष  िुन नसकेको ऩनन दसकईउ बमो । अहिरे बेट िुॉदै छ दयू देिभा ।  

अफ िाभीराई सभम वफताउन विर्म प्रसङ्गको आिश्मक ऩयेन । भ अभेरयका ऩुग्नुको प्रसङ्ग अनौठो नथएन तय उनी अभेरयका ऩुग्नु य 
फस्नुको घटना एकादेिको कथाजस्तो नतरस्भी ऩायाको नथमो ।  

एउटा राबर एजेन्सीका सञ्चारक ती नभि कुन ैअन्तयाषवद्सम एजेन्सीसॉग सम्फन्ध गाॉस्ने य विदेनस ऩमषटक नबœमाउने उदे्दश्मरे आएका िोरान ्
बन्ने भेयो साभान्म अड्कर नथमो । तय उनरे भेयो त्मस सोचाइको विऩयीत भजस्तो एउटा साभान्म नागरयकराई ऩनन नचन्न्तत तुल्माउने 
खारको िाक्म फोरे — जुन सच्चा नेऩारीका रानग ऩीडादामी नथमो ।  

बन्दै नथए — ―भ त छोडेय आएॉ ।‖  

―के छोडेय आउनुबमो ?‖  

―राबर एजेन्सी ।‖  

―अफ कहिरे जानुिुन्छ ?‖  

―जान्न । आॊनिक रुऩभा जानेक्रभ चनरयिेको छ ।‖  

―कनत बमो आउनुबएको ?‖ 

―आठ िर्ष ।‖  

―हकन छाड्नु बमो त्मनत ठूरो फन्दव्मिसाम ?‖  

―श्रीभती य छोयाछोयी छोड्न सहकनॉ, त्मसैरे ।‖ 

उनको कुया सुनेय भ ननकै भभाषित बएॉ । नेऩारफाट निन्क्षत य चेतनिीर िगष त आए आए, ऩचासईउ कभषचायी याखेय त्मनत ठूरो राबर 
एजेन्सी चराई राखईउ आजषन गरययिेको एउटा उद्योगऩनत ऩनन विदेनसमो बने नेऩारीरे अरू के आिा गने ?  

उनी नथए — स्टुडेन्ट राबर एण्ड टुसष चराएय फसेका नेऩारका छाऩािरूभा फेराभौकाभा छाइयिने सीतायाभ प्रसाईंका बाइ निियाभ प्रसाईं ।  

उनरे आफ्ना फाध्मतािरू सनुाउॉ दै नथए — ―ऩढ्नका रानग आएका छोयाछोयीिरू पकेनन,् उनीिरूराई छाड्न नसकेय श्रीभती ऩनन मतै फस्न 
थानरन ्। भ एक्र ैकसका रानग फस्ने य कसका रानग कभाउने बनेय आएॉ ।‖ 

नेऩारको िैन्क्षक गनतविनधफाट िैयान बएय अध्ममनाथष विदेनसएका सन्तानका फाफुआभा य हडनब ऩयेय अभेरयका फस्ने फाफआुभाका 
छोयाछोयीिरूको सभस्माको कडी उस्तै उस्तै नथमो । अथाषत ्ऩढाई सकेय पकष नु बन्दा एक्रै ऩयेका फाफुआभा तान्ने छोयाछोयी य छोयाछोयीको 
ऩढाइ छाडेय पकष न नसकेका फाफआुभािरू ।  

मसैका निकाय नथए निि फन्ध ु।  
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नेऩारको धनभरो याजनीनत सन्ङ्रमो य छोयाछोयीको भन ऩन्ग्रमो बने नेऩार पकष न सहकने सम्बािना देखे्न प्रसाईंको बनाइ भेया रानग 
आद्वासन जस्तो भािै राग्मो । उनीभाि िोइन, मस्तै सम्बािनाका कुया गने धेयै नेऩारीिरू भराई भानईउ आिाको काॉचो धागोरे फाॉध्न खोज्थे 
। जुन फॉधाइभा भ फाॉनधन सन्क्दनथईः । ती बनाइिरूभा भैरे विद्वास गने आधाय बेन्ट्दनथईः ।  

िाम्रो कुयारे ननकै वफस्ताय ऩाएको नथमो य सफैका रानग यिस्मभम रागेको नथमो । मसफीचभा नातासम्फन्धका कुयािरू ऩनन बएका नथए । 
उनी त विष्णु बान्जाका साढु दाइ ऩो यिेछन ्त । काठभाडईउराई केन्द्रविन्द ुफनाएय सुदयूऩूिष य ऩन्द्ळभको सम्फन्ध जोहडनु ऩनन भेया रानग 
न्जज्ञासाकै विर्म नथमो ।  

अध्ममनको नसरनसराभा सन ् १९६२ भा अभेरयका गएका काठभाडईउ भरुहिटीका भुयारयफिादयु केसी अध्ममन सक  पकेऩनछ एनआइहडसीभा 
जानगय खाई सि–भिाप्रफन्धकसम्भ बएय अिकास नरए । अध्ममन गयेकै नातारे उनको फेराफखत अभेरयका जाने आउने क्रभ चनर नै यह्यो । 
आपूसॉगै उनरे श्रीभती गम्बीयकुभायीराई ऩनन अभेरयका घभुाए । फस्ने इच्छा जाग्मो, फसेय काभ ऩनन गये । फस्दाफस्दै उनराई अभेरयकारे 
भोिनी रगाउन थाल्मो । राइन ैजन्भेका ऩाॉचिटी छोयीराई क्रभि् उतै ताने, ऩढाए य जानगयभा रगाए ।  

मनतभाि िो य ! फाफुका छ सन्तान भध्मे जेठा भुयारयरे बाइिरूराई ऩनन ताने, फहिनीिरूराई ऩनन ताने ।  

दि िर्षअनघ क्मान्सय योगफाट अल्ऩामुभै भयेका भुयारयक  श्रीभती गम्बीयकुभायी अहिरे ऩनन न्जवितै यहिछन ्। उनका ऩाॉचजोडी छोयी ज्िाइॉ, 
नानतनानतना य ऩनानत ऩनानतनासभेत गयी दइुदजषन फढी सन्तानरे डाॉडाकाॉडा ढाकेका यिेछन ्। देियका सन्तान य नन्दका सन्तान सभेत गदाष 
त कनत िो कनत ?  

पुऩूको घयभा ती सफैको आॊनिक उऩन्स्थनत बए ऩनन बोनर आभा गम्बीयकुभायीको िातको टीका थानन सन्तान, दयसन्तानको रको  राग्ने छ 
। मी सफै कुया सनुाउॉ दै नथए — निि य विष्णु ।  

गम्बीयकुभायीको नानत ऩुस्ता तास खेल्नभा भस्त नथमो । उनीिरू प्रनतनिाइन्ट एक डरयको हिसाफरे खेर जभाइयिेका नथए । उनीिरूफीच 
जनत िादसम्िाद िुन्थ्मो, तासका ननमभका कुयािरू िुन्थे, ती सफ ैअङ्रेजीभा िुन्थे । ठूरा थयेरे प्रद्ल गये बनेभाि आक्करझकु्कर नेऩारी 
फोल्थे ।  

नबिाको घडीरे आिाज हदमो — दिरे नेटो काहटसकेछ । सभम वफतेको ऩि ै बएन । ―बोनर वफिान सात ै फजे छोयाराई खेर भैदानभा 
ऩुर् माउनुऩछष । उसको पुटिरम्माच छ । अफ खाना खानुऩर् मो‖ — विष्णुरे आफ्नो सभस्मा फताए । अननभाि खानवऩनको सुयसाय बमो ।  

११ फज्न राग्दा नराग्दै वफदा बमईउ िाभी त्मिाॉफाट ।  

आएकै फाटो ९५ इन्टयेदे्शड (हफ्र िे) िुॉदै िाभी राग्मईउ जजषस्टेटनतय । त्मस्तो भध्मयातभा ऩनन भाननसको चिरऩिर य फिीको न्झनरनभरी देखेय 
भैरे सोधेको नथएॉ — ―मो कस्तो सिय िो, जुन सिय सुत्नऩुन ेफेराभा उल्टै जानगयिेको छ ?‖  

भैरे सोधेजस्तै गयी विष्णुरे जिाप हदएका नथए — ―ठीक बन्नुबमो तऩाईंरे, मो हडसीको ऩुयानो सिय िो, करात्भक सिय । मिाॉ सॊस्कृनतका 
प्राचीन नभूनािरू देख्न ऩाइन्छ य साॊस्कृनतक झरकिरू िेनष ऩाइन्छ । त्मसैरे मो सिय हदनभा बन्दा यातभा जाग्छ ।‖  

अहिरे बने भ अनघल्रो नसटभा छु । अगाहडको नसटभा फस्नेरे फेल्ट फाॉध्नुऩने ननमभराई भैरे ऩनन ऩारन गयेको छु । ऩनछल्रो नसटभा छन ्
आभा छोया । फच्चा अनघजस्तो उर त देन्खएको छैन तय उसक  भम्भीसॉग कचकच गदै छ ।  

हदउॉसोभा जस्तो जाभको सभस्मा निुने यातीको सभमभा प्रनतभाइर ५०-६० को दयरे िाॉक्दा ऩनन िाभीराई बन्जषननमाको उडवब्रज ऩगु्न ऩौने 
घण्टा राग्मो ।  

उडवब्रजको रेकरयज विष्णुदम्ऩविको ननिास । मो ठाउॉ  बन्जषननमाको सुन्दय ठाउॉ  भाननॉदोयिेछ । जसयी हडसीको नथषिेद्श अथाषत ् ह्वाइटिाउस 
एरयमा याम्रो भाननन्छ, त्मस्तै ।  

एक दम्ऩवि य एउटा फच्चाको रानग तीन तरे सुन्दय घय । कोठाको कभी छैन । भ ननदेनित एउटा कोठाभा प्रिेि गछुष । विरम्फ नगयेय फाह्र 
फज्न नभ्माउॉ दै िाभी सुनतिाल्छईउ ।  

वफिान भ उठ्दा विष्णुरे छोयाराई पुटफरम्माचका रानग गाडीभा िारेय रनगसकेका नथए । िोबा सयसपाइ गन ेय रुगाभा आइयन रगाउने 
काभभा तल्रीन नथइन ्।  

भ उठेय आफ्नो दैननक  सकेऩनछ उनरे नचमा नास्ता खुिाइन ्य कोठा नभराउॉ दै भसॉग कुया गनष थानरन—्  
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―िेनुषस ्न िायीरयक दिुषरता य अस्िस्थता िुॉदैिुॉदै ऩनन काभ नगयी सुख छैन । खुट्टा दखेु्न य टाउको बनन्न िुने भेयो दीघषकारीन योग छ । 
मसै बएय ऩनन भैरे धेयै सभम काभ गरयनॉ । फरू एउटाको कभाइ खाएय फस्न सहकन्छ तय काभ गने भान्छे याखेय फस्न सहकन्नॉ । आपूरे 
कभाएजनत उसराई नै हदनुऩछष, अनन के गन े?‖  

―कभाउन त कभाएकै िो नन िाभीरे । दईुिटा घय बाडाभा छन ्। दईु राख ऩचासिजायभा हकनेको मो घय डेकोयेसन गदाष तीन राखजनत ऩर् मो 
। मो घय नरएको धेयै बएको छैन । ठाउॉ  वििेर्रे गदाष ऩनन भूल्मभा पयक ऩछष । मो अनर फढी भिॉगो ठाउॉ  बएकोरे घयको भूल्म ऩनन फढी 
ऩयेको ।‖  

उनी नेऩारको सम्ऩविको फेनरवफस्ताय रगाउॉ दै नथइन—्  

―भेया फाफुको चानरस-ऩचास योऩनी जग्गा छ काठभाडईउभा । घय छ ऩुल्चोकभा । समईउ वफघा जग्गा िीयगन्जभा । जनकऩुयभा िदृ्धाश्रभ य 
नचतिनभा क्मान्सय अस्ऩतारका रानग सिमोग उऩरब्ध गयाइएको छ । त्मो सफ ैसम्ऩवि िाभी हददी फहिनीिरूरे फाॉड्ने िो, दाजु बाइ छैनन ्
। िेने, सम्िाल्ने भान्छे छैन । नेऩार गएय बएको त्मिी जग्गा जनभनको सदऩुमोग गयेभाि ऩनन िाभीराई ऩुग्छ ।‖ 

कुया गदाषगदै साढे आठ िुन थानरसके छ ।  

उनी िताय िताय अन्डयराउन्डनतय ओनरषन—् ऩूजा सकेय आइिाल्छु बन्दै । प्राम् घयका अन्डयराउण्डभा िेसभेन्ट िुॉदोयिेछ । जिाॉ रुगा धुने य 
सुकाउने भेनिन, अनन ग्माॉस ऩानी फिीको उनचत व्मिस्थाऩन गरयएको िुॉदो यिेछ ।  

िोबारे ऩूजा सकेय ननस्कॉ दासम्भ भैरे घयको साभान्म अिरोकन गयईः ।  

ढोका खोरेय फाहिय ननस्कईः  ।  

आकाि ननभषर छ । अरूण प्रकाि छरयएको छ फस्तीभा । तय नचसो छ िाताियण ।  

भैरे त्मस आिािीम के्षिको सूक्ष्भ ननयीक्षण गयईः । फीचभा फाटो छ । िरयऩरय अनर उच्च ठाउॉभा अनरकनत स्ऩेि छाडेय फनाइएका सुन्दय 
घयिरू छन ्। घय अगाहडको बाग दफुो य पूरिरूरे ढकभक्क छ । फस्ती सुनसान छ, भानईउ भानिवििीन फस्तीजस्तो । प्राम्जसो घयअगाहड 
दईुिटा गाडी ठहडएका छन ्। कोिी भाननस घयफाट ननस्क्मो बने गाडीभा फनसिाल्दो यिेछ य चराएय हिॉहडिाल्दोयिेछ । अन्मथा िान्त । कतै 
कसैको आिाज छैन । कत ैकसैको गुनासो छैन । भान्छे भस्त अरभस्त छ घयनबि मा व्मस्त अनतव्मस्त छ कामाषरमनबि ।  

िोबा सटष, ऩाइन्टभा छाॉहटएय घय फाहिय ननन्स्कइन ्। भोटयको साॉचो खोरेय नबि नछरयन,् नबिफाट रक खोरेय भराई सॉगैको नसटभा फस्न 
अनुयोध गरयन ्य फेल्ट फाॉध्न सम्झाइन ्। गाडी रेकरयज फस्तीफाट फाहिय ननस्केय िोड्री योडभा गुड्न थाल्मो ।  

गाडी मसयी फनगयिेको नथमो हक भानईउ भ िािाभा तैरययिेको छु । घच्माकघुचकु, िन्ल्रने, ढन्ल्कने केिी ऩनन बएको छैन । फाटो त उस्तै िो, 
खाल्डाखुल्डी त कत ैदेख्न ऩाइॉदैन, मो सफ ैभैरे हिजो ऩनन अनुबि गयेको नथएॉ तय आजको फगाइ चारकको कुिरता भाि िोइन िोरा ! भरेै 
आफ्नो भनको खुरदरुी भेट्न खोजईः िोबासॉग ।  

उनरे बननन—् ―पयक अरू केिी िोइन, गाडी िो । ऊ ३० िजाय डरयको मो ६० िजायको । धेयै रक्जेरयमस गाडी िो मो । अहिरे मसको 
भूल्म अझ फढेको छ ।  

भ एक ऩटक आफ्नो जीिनिैरीभा पकँ — भ पुटऩाथेराई भोटयकायको कुया के थािा ! कुन भोटयकाय कस्तो िो, कुन कस्तो ! भ त उस्त ै
देख्छु हिजो विष्णु चराएको काय य आज िोबारे चराएको काय ।  

िोबाराई अभेरयका फाये राभो अनुबि छ । अभेरयक  करेजकै विद्याथॉ उनी । उनका फाफकुो कृष्णप्रसाद बट्टयाईसॉग घननद्षता । 
प्रधानभन्िीको िैनसमतभा अभेरयका भ्रभणभा गएका फेरा बट्टयाई िोबाराई बेट्न उनकै ननिासभा गएका । ―नतभीजस्तो ट्मारेन्ट भान्छे मिाॉ 
फस्नु िुन्न, नेऩार आऊ, भ नतभीराई बनेजस्तो जानगय हदन्छु‖ बनेका । तय सभमको अन्तयारभा प्रधानभन्िीफाट भुक्त बएऩनछ बेट्दा 
असभथषता देखाएका ।  

आहद अनुबि सुनाइन ्फाटोभा िोबारे ।  

वफिा बइसकेऩनछ ऩत्नीको िैनसमतरे ऩनत ऩनन अभेरयका नछयेको ऩन्ध्र िर्ष बइसकेछ । उनरे भरुहिटीका गल्री वफनसषइन ्िोरा, अभेरयकाका 
गल्री गल्री कण्ठ ऩायेक  छन ्। त्मसैरे त हिजो नसकाउॉ दै नथइन ्फाटोको रुऩयेखा विष्णुराई ।  
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फाटो त्मनत व्मस्त छैन । एकनास िाॉकेक  छन ्िोबा । िुविएका छन ्फाटो छेउका गुचभुच्च रुखिरू विऩयीत हदिानतय । डाउनहफ्रज योडभा 
ऩुग्दा फान्क्रन थारेका छन ्भोटयिरू । िोबा बन्दैनछन ्— ―अफ आउनै राग्मो फाफुको खेर भैदान ।‖  

बन्दा नबन्दै उनरे गाडी भोहडन ्पनक्क य नछयाइन ्एउटा खुल्रा दफेु भैदानभा । घेया रागेय फसेका-उनबएका नथए दिषक य खेर खेनरयिेका 
नथए हकिोयिरू ।  

िोबारे गाडी साइड रगाइन ्। थभषस य ग्रास ननकारेय भेयो िातभा थभाइन ्य आपूरे गाडीको ऩछाहडफाट दईुिटा पोन्ल्डङ कुसॉ ननकारेय 
दिषक राइनभा रगी ठड्माइन ्। एउटा कुसॉभा भ फसईः, अको  कुसॉभा उनी । तय उनी फनसयहिनन,् विष्णुराई पोन गयेय आइऩुगेको जानकायी 
हदइन,् छोयाको हटभराई तारी ठोकेय उत्साहित ऩारययहिन ्। भ चाहिॉ िानसॉग कुसॉभा फसेय कप  वऩइयिईः, खेर िेरययिईः, पोटो न्खनचयिईः ।  

िोबाको बनाइभा िातरे फ्माॉक्ने य खेराडीरे झम्टेय सभाउने चेनटो िातेबकुण्डोराई पुटफर बननॉदोयिेछ । िाभीरे िेन े पुटफर त 
अभेरयक िरूको ―सकय‖ ये ! भाननसका आ–आफ्ना रुनच िुन्छन ्। िोबाराई त्मो बन्दा आकर्षक खेर अरू राग्दैन ये ! भराई बने त्मस खेररे 
उत्साहित गयेन । भैरे राउण्डदेन्ख ऩयको िकृ्षवििीन दफेु सुन्दय थुम्को िेरययिईः । त्मसैको छेिैफाट यन्श्भ छयेय न्मानोऩन हदइयिेको सूमषराई 
छातीभा रगाइयिईः । दामाॉफामाॉ ऩन्ट्ट भैदानको छेउभा ऩिया हदइयिेका िकृ्षऩन्ङ्क्तको सौन्दमष िेयेय भोहित बइयिईः ।  

खेर सहकमो । छोयाको टोरीरे िार् मो । न्खन्न बइन ्िोबा । 

अफ हिॉहडिारईउ भाइॉरी हददीको घयभा । आज आभारे दसईअको टीका रगाइहदने घय । भाननसिरू आइसके िोरान ्।  

िोबाराई िताय छ, हददीको घय जान बन्दा ऩनन आभाराई बेट्न । टीका रगाउन बन्दा ऩनन टीका रगाएको िेनष । खान बन्दा ऩनन सफैराई 
बेटेय दसईअको खसुीमारी फाॉड्न ।  

फसाइको क्रभ पेरयमो । भ विष्णुको कायभा फसईः, आजको खेराडी िोबाको कायभा फस्मो । गाडीिरू अनघ ऩनछ िुॉदै ऩुगे .... ।  

त्मिाॉका घयिरू विष्णुका फस्तीभा जस्तो छुट्टाछुट्टै नथएनन,् एक आऩसभा जोहडएका नथए । ती घयिय साउण्डप्रुप य पामयप्रुप िुॉदायिेछन ्। 
अथाषत ्एउटा घयनबि जनत िल्रा गये ऩनन अकाषको घयभा आिाज नसुननने य एउटा घयभा आगरानग बमो बने अको  घयराई क्षनत नऩुग्ने । 
मनतसम्भ हक घयनबि फढी धुिाॉ पैनरमो बने घय फाहिय साइयन फज्ने । मस्तो सुविधासम्ऩन्न बएऩनछ घयै जोहडएय के बमो ? 

िाभी ऩुग्दा िोबाक  आभा गम्बीयकुभायी आिन जभाएय फस्नुबएको नथमो । आज टीका थानन आउने सफैक  सिषश्री भाता, आिीिाषद दाता ।  

टीका रगाउने क्रभ सुरू बइसकेको नथमो । वििेर्गयी कन्मा कुभायीिरू य फारफच्चािरू टीका थानदै नथए । भ एउटा कुसॉभा फसेय पोटो 
न्खच्दै नथएॉ । केटाकेटीको क्रभ सहकएऩनछ गम्बीयकुभायीरे भराई फोराउनुबमो । भ असन्जरो भानीभानी उिाॉसाभु फसेय टीका थाऩईः ।  

टीका थानदै गदाष भैरे आफ्नो कतषव्म के िुने ? फाये अन्तभषन्थन गयईः । िोबाको नातो रगाउॉ दा बान्जीफुिायी अथाषत ्बान्जीक  आभा भेयी हददी 
। अगाहडको नाता जोड्दा चाफेर ननिासी भेयै ससुयाका साथी नभश्र फन्धुक  फहिनी अथाषत ्जेठीसास ू।  

सोच्दै नथएॉ—  

गम्बीयकुभायीरे एउटा खाभ ननकारेय भतपष  फढाउनुबमो । भैरे ननरने भनिाम याखईः । बनईः — ―मो त उल्टो बमो‖ । तय उिाॉरे भान्नबुएन— 
―मो सुल्टै बएको छ, नरनुस ्नरनिुन्छ ।‖  

त्मसऩनछ भैरे अनठ्मायो भानीभानी नरएॉ य मसयी नचि फुझाएॉ — आपूबन्दा ठूराको आिीिाषद, ठूरारे हदएको प्रसाद रिणमोग्म िुन्छ ।  

टीका रगाउन आउने जाने क्रभ चनरयिेको नथमो । यक्तसम्फन्ध याखे्निरू आऩसभा घुरनभर िुन्थे य फढी सभम फस्थे । टीका थाऩेय ठूराको 
आिीिाषद नरन आएकािरू प्रसाद परपूर नरन्थे य जान्थे । मसै क्रभभा आइऩुगे एक जना जमयाभ उपष  कुभाय बण्डायी । अरू उनराई 
जमयाभ दाइ बनेय सम्फोधन गदाष यिेछन ्तय उनको असरी नाभ चाहिॉ कुभाय बण्डायी यिेछ ।  

एकताका उनी नेऩारभा याजनीनत गदाषयिेछन ्। २०५५ सारभा खलु्रा भञ्चभा आभसबा गयी ―याजा आऊ देि फचाऊ‖ बन्ने नाया रगाउॉ दा 
ढुङ्गा भूढा बएऩनछ ितास बएय याजनीनत त्मागी अभेरयका नछयेका कुभाय फान्ल्टभोयभा फस्दायिेछन ्। कसैसॉग बेट बमो हक याजनीनतक गप 
सुरू गरयिाल्ने फानी बएका कुभायरे ितषभान नेऩारी याजनीनतको खरेुय आरोचना गये । य, ननचोड ननकारे— ―भूढेफरफाट आएको मो गणतन्ि 
धेयै हटक्दैन । याजतन्ि पकष न्छ पकष न्छ । त्मसऩनछ नेऩारी याजनीनतभा भ ऩुन् सहक्रम िुन्छु ।‖  
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उनको गप फढी भसॉग केन्न्द्रत नथमो । अरूरे मस्ता गप फायम्फाय सुननसकेको िुॉदा त्मनत चासो नहदनु स्िाबाविकै ऩनन नथमो । उनी मो 
ऩनन सोच्दा िुन—् ितषभान याजनीनतको नीनत ननमभनबि फसेय जानगय खाइयिेको यक्षा भन्िारमसॉग सम्फन्न्धत एउटा उऩसनचिराई आफ्ना 
धायणािरू फताउॉ दा ऩक्कै धेय थोय प्रबाि ऩराष !  

उनरे साहित्मकाय मुियाज नमाॉघयेको ऩनन आरोचना गयेका नथए—  

―अन्तयाषवद्सम नेऩारी साहित्म सभाजको ननम्तोभा तीन भहिने नबसा नरएय अभेरयका नछयेको त्मो भान्छे चाय भहिना फसेय पक्र्मा  े। कस्तो 
भूखष ? जानु नथमो बने येकडष नवफगायीकन नबसाको म्माद छॉ दै पकष नुऩथ्र्मा े, अन्मथा मतै फस्न सक्नुऩथ्र्मा े । जानगय रगाइदेऊ ऩनन बन्ने, 
ध्मान हदएय काभ ऩनन नगने त्मो काभभाया भान्छे कतै हटकेन । आन्खय मुननबनसषहटको करयकुरभ रेखे्न काभभा जानुऩर् मो बनेय हिॉड्मो । 
एउटा प्राइभयी स्कूरभा ऩढाउने आइए ऩास गयेको भान्छेरे मुननबनसषहटको करयकुरभ कसयी रेख्छ ? कस्तो पटािा !‖  

टीका रगाउने क्रभ जायी नथमो । आउनेिरूराई निि प्रसाईं िा विष्णुरे ऩरयचम ऩनन गयाउॉ दै नथए । ती सफैको नाभ भैरे हटऩोट गनष भ्माइनॉ-
सहकनॉ । डाक्टय, इन्न्जननमय, िहकर सफ ैआएका नथए । गुल्भी ऩुतॉघाटका प्रकाि प्रधानसॉग एकनछन कुया गन ेअिसय नभरेकोरे नाभ माद 
छ । मसैगयी नेऩारभा िनभन्िी सभेत बएका य िार अभेरयकाभै फसोफास गयेका िीयनाथ ढकारक  ऩुिीको वििाि गम्बीयकुभायीकै िॊिभा 
बएको िुॉदा उनीसॉग कुयाकानी बएको सम्झना छ ।  

हदनरे कोल्टे पेर् मो, ऩाॉच फज्न थानरसकेछ ।  

―अफ उठ्नु ऩराष‖ भेयो सङ्केत नथमो विष्णुसॉग ।  

―गइिाल्ने ?‖  

―जाने । बोनर वफिान ७ फजे िोटर ऩुग्न गाह्रो िुन्छ, तऩाईंराई ऩनन सभम ननभल्न सक्छ ।‖  

―भनानसि ।‖ 

विष्णु उठे, भ उठईः य गम्बीयकुभायी हददीप्रनत िाहदषक कृतज्ञता ज्ञाऩन गदै वफदा बएॉ । विष्णु ऩनन भराई भोटयभा ऩुर् माउनका रानग फाहिरयए । 
िाभी उिी ९५ नेिनर िाइिे य नसनरषङ्टन योड िुॉदै अगाहड फढ्मईउ । भैरे विष्णुराई सोधईः— ―तऩाईंराई अभेरयका फसाईँ कस्तो रागेको छ ? 
नेऩारफाये पकष ने के सोच्नुबएको छ ?‖ 

उनरे बने - ―ऩहिरे यिय ऩनन नथमो िोरा, अहिरे यियरे बन्दा ऩनन फाध्मतारे फनसएको छ । नेऩार गएय फसीफसी न्जविका चराउन सहकने 
ऩैसा िाभीसॉग छ, तय काभ गन ेफानी बएका िाभी त्मिाॉ गएय त्मसै फस्न सकै्तनईउ । ऩसैा रगानी गयेय केिी न केिी गनुषऩदषछ । तय त्मस्तो 
िाताियाण छैन । काभ गनष सुयक्षा चाहिन्छ, सुयक्षाको प्रत्माबूनत बए भ जुनसुकै फेरा पकष न सक्छु ।‖  

कुया भनानसि नथमो विष्णुको ।  

मस्तै िाताषराऩिरूसॉगै िाभी ऩुग्मईउ - अनरषङ्टन न्स्थत िोटर येनसडेन्सभा । 
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कृनत सनभक्षा  

अकी आइभाई : अभेरयकाको अनरन्खत िास्तविकताको कथाव्मथा  

डा. गोवफन्दनसॊि याित 
टोयोन्टो, क्मानाडा  

प्राक्कथन : 

ननरभ काकी ननिारयकाको  अकी आइभाई ऩढेऩनछ बायतीम भूरक  क्मानेहडमन ननदेनिका दीऩा भेिताको िेफेन अन अथष चरनचिको सम्झना 
आमो । मस चरनचिभा ऩनन एकजना ऩॊजाफीरे नानमका वप्रटी न्जन्टाराई ऩॊजाफफाट वफिे गयेय क्मानाडा ल्माएय दासी फनाएको कथाव्मथा 
देखाइएको नथमो । अभेरयका य क्मानाडा दिुैनतय मिाॉको ऩभाषनेन्ट येनसडेन्सी (वऩ.आय.) काडष ऩाउनका रानग कागजी वििाि, अस्थाई वििाि, 
सम्झौता वििािफाट नरएय स्िाथषका रानग वििािसभेत गयेय मिाॉ प्रिेि गयेऩनछ िायीरयक तथा भाननसक िोर्ण गदै आएका घटनािरू सुन्न य 
ऩढ्न ऩाइन्छ । मिाॉको तथ्माङ्करे देखाए अनुसाय मस्ता घटनािरू वििेर् गयेय दन्क्षण एनिमारी भरूका भहिरािरूभानथ िुने गयेको ऩाइन्छ ।  

विर्म प्रिेि : 

नेऩारी साहित्मभा उऩन्मास विधारे आजको नभनतभा द्रतुगनतरे विकास गदै गई यिेको ऩाइन्छ । कुनै ऩनन साहित्मकायरे आफ्नो 
जीिनकारभा एउटा उऩन्मास चाहि रेखेयै जाउ बन्ने ईच्छा याखेको ऩाइन्छ । मस राभभा ऩिकायिरू ऩनन थवऩदै गएका छन ् । त्मस्त ै
आफ्नो जीिनभा िा आफ्नो जीिनकारभा घटेका मथाथषिादी घटनािरूराई सभेटेय उऩन्मास रेखे्निरू ऩनन बेहटन्छन ्बने याद्सभा देखाऩयेका 
साभान्जक, याजनैनतक िा आनथषक विसङ्गनतिरूराई सभेटेय उऩन्मासको खोर ओडाई हदनेिरू ऩनन देन्खन्छन ् । अझ विगतका ऩरयिेिराई 
ितषभानभा आएय भनन गदै ऐनतिानसक उऩन्मास रेखे्निरूको सॊख्मा ऩनन नेऩारी साहित्मभा फढ्दै गएको ऩाइन्छ । िास्तिभा उऩन्मास बनेको 
के िो ? विनबन्न श्रङृ्खराभा उननएय भूरकथा सॊगसॊगै अनघ फढ्ने कथात्भक गद्य साहित्मराई उऩन्मास बननन्छ । उऩन्मासको बूभी व्माऩक 
िुने गदषछ । उऩन्मासरे जीिनको सभरता य सम्ऩूणषताराई सभेट्ने गदषछ । उऩन्मासभा जीिनको मथाषथ ऩक्षको नचिण गरयएको िुन्छ । 
नेऩारी साहित्मभा उऩन्मास विधा ऩाद्ळात्म साहित्मको देन िो ।  नेऩारभा ऩयाऩूिषकारदेन्ख नै कथा सुन्ने सुनाउने ऩयम्ऩया यिेको नथमो । 
रोककथा त्मसकैो एउटा उदाियण िो । ऩूिॉम साहित्मभा ऩनन राभा कथाको ऩयम्ऩया यिेको ऩाइन्छ तय उऩन्मास यिेको ऩाइदैन । नेऩारी 
साहित्मभा उऩन्मास रेखनको थारनी १८ औॊ िताब्दीभा आएयभाि बएको देन्खन्छ ।  वि.सॊ. १८२७ भा िक्त फल्रब अर् मारको भिाबायत 
वियाटऩिषदेन्ख नेऩारी साहित्मभा उऩन्मास विधारे प्रिेि ऩाएको नथमो । वि.सॊ. १८२७ देन्ख २०७० सम्भ आईऩुग्दा नेऩारी साहित्मभा 
िजायईऊको सॊख्माभा उऩन्मासिरू रेन्खएका छन ्। त्मसै ऩॊक्त भा ऩनछल्रो उऩन्मासका रुऩभा आप्रिासफाट अकी आइभाई देखाऩयेको छ ।  

रोकाऩषण ऩयम्ऩया :  

आजको नभनतभा नेऩारभा उऩन्मास विधारे विज्ञाऩन िैरीको प्रनतष्ऩधाषको साभना गनुष गरययिेको छ । उऩन्मास प्रकानित बएऩनछ बव्मताका 
साथ रोकाऩषण कामषक्रभको आमोजना गयेय उऩन्मासको सकायात्भक ऩक्षिरूभानथ प्रनतहक्रमा हदने काभ प्रनतवद्षत ऩिकाय, साहित्मकाय य 
सभीक्षकिरूफाट गयाइन्छ । ठूरा ठूरा ऩोस्टय, िोहडङ्गफाट नरएय ऩविकाभा ऩानाबयीनै विज्ञाऩन छऩाएय ऩाठकराई आकवर्षत गयाउने काभ 
गरयन्छ । उऩन्मास विकाउने एउटा नमाॉ व्मिसामन ैफन्दै गईयिेको छ । त्मसैरे छऩाईसॉग ै रेखक िा प्रकािकरे उऩन्मासको विज्ञाऩनका 
रानग ऩनन भोटै यकभ खचष गने गयेको ऩाइन्छ । अन्म विधाका कृनतिरूभा ऩनन मस्तै प्रचायप्रसाय गने ऩयम्ऩया नेऩारभा फढ्दै गएको छ । 
तय २०१३ सारको अन्न्तभ भहिनाको ऩहिरो हदन अभेरयकाको हड.सीफाट भहिरा आख्मानकाय ननरभ काकी ननिारयकाको ऩहिरो उऩन्मास 
अकी आइभाईको रोकाऩणष एउटै फेग्रै िैरी ऩहिल्माउॉ दै बएको नथमो ।   

फारकोट, बक्तऩुयको िब्दिाय हक्रमिन्सफाट प्रकानित अकी आइभाई  उऩन्मासराई दईु अध्मामभा विबान्जत गरयएको छ । चाय ऩदृ्शको 
प्रायम्बराई उऩन्मासको ऩदृ्षबूनभका रुऩभा याखेय १७७ ऩदृ्षभा ऩुयै उऩन्मास टुङ्ग्माईएको छ । प्रायम्बराई छोडेय गणना गदाष ऩहिरो अध्मामभा 
१७ अॊक य दोस्रो अध्मामभा १३ अॊकसहित प्रस्तािना १, प्रस्तािना २, अन्न्तभ ऩातो य अध्माम रेखकको गयी  १७ को सॊख्माभा न ै
ऩुर् माइएकोरे कतै उऩन्मासकायरे मिी १७ अॊकराई भनन गयी मसको रोकाऩषण ऩनन विनबन्न ऩेिा य के्षिका हक्रमानिर १७ जना 
भहिरािरूफाट गयाएको आबास िुन्छ । मदी मो कागतारी िो बने ऩनन उिभ न ैभान्न ुऩछष ।  

आख्मानकायका रुऩभा ननरभ काकी ननिारयका : 

ननरभको साहित्म रेखनको थारनी कक्षा ६ अध्ममनयत ् यिदा आभा कविताफाटनै बएको नथमो । उनको ऩहिरो नसजषनाभा नै जननीको 
भहिभाको फमानसॉगै भहिराको ऩीडाराई उजगाय ऩारयहदएको नथमो । त्मसऩनछ  साहित्म सेिाप्रनत अरसय िुॉदै येहडमो नेऩारफाट दािार 
मज्ञननधीसॉग साहित्म कामषक्रभ सॊचारनभा आफ्नो मोगदान हददै कविता नसजषनाराई ननयन्तयता हददै गएक  नथईन ् । काव्मात्भक अनुबि 
फटुरेय आख्माननतय करभराई भोड्दै ननरभरे कथा रेखन िुरू गयेको ऩाइन्छ । ननरभरे ििन, कागजभा दस्तखत य फेरी तीनिटा कथा 
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सॊरिका भाध्मभफाट नेऩारी आख्मान साहित्मभा एक सिक्त य मथाथषिादी कथाकायका रुऩभा आफ्नो स्थान फनाइसक्न ु बएको छ । 
नेऩारफाहियको नेऩारी साहित्मको िास्तविक भूल्माङ्न बएको खण्डभा ननरभ काकी एक जुझारु य ऩरयऩक्क नायी िस्ताक्षयका रुऩभा देखा ऩन े
नछन ्। कथा साहित्मफाट आख्मान मािा िरुू गयेक  ननरभ काकी ननिारयकाको दोस्रो उऩन्मास अकी आइभाई आज नेऩारी साहित्मभा चचाषको 
विर्म फन्दै गएको छ । आफ्नो ऩहिरो उऩन्मासराई ननरभरे उऩन्मास रेखनको थारनीका रुऩभा नरएक  नछन ्बने दोस्रो उऩन्मासराई 
ननमनतका रुऩभा नरएक  नछन ्।  

तीनिटा कथा सॊरिऩनछ उऩन्मास रेखन तपष  ढल्केक  ननरभको रेखन िैरी वििेर् गयेय िस्त ु मथाथषनतय ढल्केको ऩाइन्छ । सभाजको 
िास्तविक तस्िीय उतानष सपर ननरभको करभरे आजको भाननसराई आजकै धयातरभा उभ्माएय मथाथषऩयक जीिनभा फाच्ने फाटो 
देखाइहदएको िुन्छ । जीिन य भतृ्मुका फीच अन्तयवियोध देखाउॉ दै ऩािराई आिािादी य ननयािािादी द्रन्द्रका फीच फाच्न फाध्म फनाउॉ दै ऩािप्रनत 
सिानुबूनत नदेखाउदै उसराई आपै ननणाषमक फनाइ हदएको िुन्छ । उनका कथािरूभा आएका विचायिरूरे भानिताका ननन्म्त उत्सगषको 
कारजमी विचायरे उनका आख्मान रेखनराई उत्कृद्श भाननएको छ । त्मसैरे बन्न सहकन्छ, नेऩारफाहियको नेऩारी साहित्मभा एक िसक्त 
नायी िस्ताक्षयका रुऩभा स्थावऩत नाभ िो ननरभ काकी ननिारयका । उिय अभेरयकाको उत्कृद्श आख्मानकायका रुऩभा आफ्नो स्थान ननरुऩण 
गयीसकेको नाभ िो ननरभ काकी ननिारयका । अझ बनौ गैयआिासीम नेऩारीिरूका भाझ आफ्नो फैग्रै छवि फनाउन सपर बएक  नायी 
आख्मानकायको नाभ िो ननरभ काकी ननिारयका । आप्रिासी नेऩारी साहित्मको के्षिभा आख्मान ऩस्केय आप्रिासी नेऩारीिरूका भाझ आफ्नो 
फेग्रै ऩहिचान फनाउन सपर नाभ िो ननरभ काकी ननिारयका । नमनै ननरभको ऩनछल्रो उऩन्मास हडसेम्फय  १ का हदन अनेसासको 
साहिन्त्मक बेराभा एउटा फेग्रै िैरीभा रोकाऩषण गरयएको नथमो । सिजना भहिरािरूराई आफ्नो निीनतभ ्उऩन्मास अकी आइभाईष हदएय 
सॊमुक्त रुऩभा उऩन्स्थत दिषकराई देखाएय रोकाऩषण गरयएको नथमो । त्मिी अिसयभा मो उऩन्मास ऩढ्ने ईच्छा बएकोरे फडोभुन्श्कररे भभता 
कभषचामषको सिमोगभा उऩन्मासकायफाट िात ऩानष सपर बएको नथए । अथाषत ननरभको अकी आइभाई उऩन्मास उऩन्मासकायफाट सोझ ै
नऩाएय अकी आइभाईको भाध्भफाट ऩाएको नथए ।  

तत्िका आधायभा अकी आइभाईराई ननमाल्दा 

उऩन्मास ऩढ्न िुरूगयेऩनछ त्मसरे ननिाषि गयेको कुतुिरतारे गदाष ऩढ्ने ननयन्तयता फढाउदै जान्छ । मो कुतुिरता फेरा फेराभा बॊग बए 
ताऩनन रेखकरे ननयन्तयता हदने प्रमास गयेक  नछन ्। उऩन्मासका आिश्मक तत्िका आधायभा ननरभको अकी आइभाईराई ननमाल्दा मसको 
कथािस्त ु एउटी नायीको अविजमी सॊघर्षभा केन्न्द्रत यिेको देन्खन्छ । उनी आफ्नो अन्स्तत्ि य ऩहिचानका रानग १९ िर्ष खचेय िात रागे 
िुन्मको ननतजाभा ऩुन्ग्छन ्। पकेय आएऩनछ ऩनन त्महि ननमनत बोग्न फाध्म गयाउनेिरूको भाझभा रुभन्ल्रन ऩुन्ग्छन ्। नायीको िेदनाराई 
मिाॉ अन्तयाषवद्समकयण गरयएको छ । अथाषत नायीप्रनत गरयने िोर्ण प्रिनृत विदेिभा ऩनन यिेको देखाइएको छ । नेऩारदेन्ख अभेरयकासम्भको 
िाताियणराई सभेटेय रेन्खएको प्रस्तुत उऩन्मासरे सयर य फोरीचारीको बार्ाराई भाध्मभ फनाए ताऩनन धेयै ठाॉउभा स्थानीम बार्ाको 
प्रमोगद्राया आञ्चनरकताको आबार् हदने प्रमास ऩनन गयेको ऩाइन्छ । तय सभरभा बन्दा व्माकयणगत िुटी य अिुद्ध िब्द प्रमोगरे सॊिादभा 
न्क्रद्शता ऩनन ल्माएको छ । उऩन्मासभा ऩाििरूको बीडनै रागेको छ  । भुख्म ऩाि य सिऩािका रुऩभा उऩन्मासभा देखाऩयेका सफैऩाििरूको 
ऩरयचम याम्रयी बएको छैन ्। ऩहिरो अध्मामको तेिे अॊकभा अनािश्मक सुिणषको घयभा बएकािरूको विियण ऩाि ऩनचमको रुऩभा यान्खएको छ 
जसरे उऩन्मासभा एउटा केिी ऩाना थनने काभ भाि गयेको छ । भुख्म ऩािका रुऩभा देखा ऩयेका तायाको ऩरयिायभा ६ जना सदस्म देखाइएको 
छ बने अकाष भुख्म ऩाि सुिणषको ऩरयिायभान ै१३ जना सदस्मिरू देखाइएको छ । त्मसफािेक आिुतोर्, धभष बाइ, कृष्ण, सावििी आहदिरू 
ऩनन सिऩािका रुऩभा कथािस्तभुा आउनेजाने गयेको ऩाइन्छ । कनतऩम ऩाििरू उऩन्मासभा पुि आएय फीचभ ै ियाउछन ् । मी ऩाििरूको 
आगभनरे उऩन्मासराई गनत हददै गएको छ । कथानकराई गनतभमता प्रदान गनष ऩाििरूको प्रिेि य प्रस्थानराई ननयन्तयता हददै जानु ऩछष 
य उऩन्माससॉग उसको सम्फन्ध फाॉधी याख्न ऩािको चरयिनचिण िुनु जरुयी िुन्छ । जुन मसका बएका देन्खदैन । ऩुयै उऩन्मास तायाको चयीिभा 
केन्न्द्रत बएकोरे तायाकै चयीविक आयोि अियोिभा ननबषय बएको छ । सफ ैऩाििरूको सम्फन्ध सोझ ैतायाकै ियीऩयी केन्न्द्रत बएको देन्खन्छ । 
ऩािको चरयिनचिणरे उऩन्मासराई गनत हदनका साथै कुतुिरता ऩनन फढाउॉ दै जान्छ ।त्मसैरे ऩािको चरयिनचिणभा रेखकरे फढी ध्मान 
ऩुर् माउन जरुयी भाननन्छ । मस उऩन्मासको भरू उदे्दश्मका रुऩभा नायी िोर्णराई देखाइएको छ । नायीराई खेरौनाका रुऩभा प्रमोग गनष 
चािनेिरू देि विदेि सफैनतय िुने गयेकोफाये प्रकाि ऩानष रेखकरे अभेरयकाक  नछभेक  ईनरमाना य नेऩारफाट अभेरयका ऩुगेक   सावििीको 
चयीि ननभाषण गयेको देन्खन्छ बने घयभा स्िस्नी िुॉदािुॉदै विनबन्न कायण देखाएय अकी आइभाईको चािना याखे्निरू देि विदेि सफैनतय सिषि 
यिेको देखाउन नन्द बाइ, आिुतोर्, थोभसको चरयिराई भाध्मभ फनाएको देन्खन्छ । त्मस्तै भहिराराई भाध्मभ फनाएय न ै कृष्ण जस्ता 
धेयैरे अभेरयकाको नरन काडष िात ऩायेको य आपूरे धभष बाइ फनाएकारे  सभेत स्िाथषका रानग हददीराई कागजी वफिेको प्रस्ताि जस्ता 
प्रसङ्गिरूरे अभेरयकाभा फस्नका रानग भाननसिरू भानिताको सीभा नाघ्न य सम्फन्धको ऩखाषर बत्काउन सभेत ऩछी नऩन े जस्ता 
अनतमथाथषिादी िास्तविकताराई देखाउन मस उऩन्मासको भूर उदे्दश्म यिेको देन्खन्छ ।  

सभद्शीभा अकी आइभाईभानथको घोत्राई 

उऩन्मासको थारनी मािाको क्रभभा यिेको भुर ऩािको नेऩार भ्रभणफाट  िुरू बएय नेऩारभा न ैगएय टुहङगएको छ । कथािाचन िैरीका 
भाध्मभफाट कथािस्तु अगाहड फढ्दै गएको छ । आत्भकथा िैरीभा प्रस्तुत गरयएको  अकी आइभाई  उऩन्मासरे एउटी भहिराको कद्शभम 
जीिनको नचिण गयेको छ । उऩन्मासराई फ्ल्मास फईआक िैरीभा प्रस्तुत गरयएको छ बने आख्मान साहित्मको सिक्त ऩक्ष भाननने कुतुिरताको 
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ननिाषि उऩन्मासकायरे सन्जिताका साथ गयेकोरे कथािस्तु य घटनाक्रभ एकऩनछ अको गदै फग्दै गएको  ऩाइन्छ । तय कत ैकत ैकुतिुरताभा 
अियोधभा आएका छन ्। उऩन्मासरे अभेरयकाको आप्रिासी जीिन िैरी य त्मिाॉ िुनेगयेको भानि तस्कयीका विनबन्न घटनाक्रभराई उदाङ्गो 
ऩायेय देखाइहदएको छ । अभेरयका स्िननको देि िो बने अभेरयका सॊघर्षको ऩनन देि िो बन्ने िास्तविकताराई उऩन्मासरे देखाएको छ । काभ 
नगयी फस्न नसहकने य त्मिाॉ फस्नराई अनैनतकफाट नरएय गैयकानूनी काभ गनुष ऩन ेआप्रिासीिरूको फाध्मताराई उऩन्मासरे देखाएको छ । 
अभेरयकाभा आप्रिासीिरूको िास्तविक जीिन िरैीराई देखाउदै त्मिाॉ ऩुगेका य ऩुग्न चािनेिरूको ईच्छा आकङ्छािरूराई विनबन्न ऩािका 
भाध्मभफाट उऩन्मासरे सभेटेको छ । उऩन्मासरे नेऩारीिरूको अभेरयका गभनप्रनतको चासोको कायण नेऩारभा देखा ऩयेको अन्स्थय याजनैनतक 
िाताियण य सुयक्षाको कभी यिेको देखाउन अनन्तका भाध्मभफाट भाओिादी जनमुद्ध य त्मसफाट उन्ब्जएको अिान्तीको िाताियणरे गदाष 
जनतािरू जनमुद्ध य नेऩारी सैननकको दोिोयो भायभा ऩयेय अनन नेऩारभा प्रजातन्िको ऩूनषफिारीऩनछ ऩनन नेतािरूको भनोभानी य स्िाथॉ 
यणनननतरे गदाष आफ्नै कामषकताषिरू अरऩिभा ऩयेको िास्तविक सत्मराई सभेत उऩन्मासभा ठाॉउ हदएक  नछन ् । उऩन्मास भरुरुऩभा 
अभेरयकाको फसाॉईभा केन्न्द्रत छ । अभेरयकाको िास्तविक जीिन िैरीभा आधारयत छ । अभेरयकाभा आएका सुिणष भल्र य उनका सकर 
ऩरयिायराई अनबजात्म िगषका रुऩभा देखाइएको छ य उनीिरूको कुटुम्फराई खानदानी देखाउन फाजेफयाजुदेन्खको पोटोराई भाध्मभ फनाइएको 
छ । तय नतनै भल्रका सन्तान ओरयकाभा ऩुगेय भानि तस्कयी गनष सभेत ऩनछ नऩने देखाइएको छ । अभेरयका ऩुगेका खनार ऩरयिाय 
जीविकोऩाजषनका रानग धभषनै ऩरयितषन गनष ऩुग्छन ्तय छोयािरू रागुऩदाथषका दवु्र्मसनी फन्न ऩुगेऩनछ उताको धभष उतै त्मागेय नेऩार पकी 
ऩिुऩनतनाथराई ऩुकानष थाल्छन ्। सावििी कागजी वििािभा गयेय अभेरयका त ऩुन्ग्छन तय कागजी वफिेराई सयकायी छाऩ रगाउन आच्छ्मान 
तताउने भाॉग रोग्नेको नभरोभतोभा ऩुया गयेय रोग्नराई अभेरयका न्झकाएऩनछ त्मिी रोग्नेको नतयस्कायभा ऩयेय फाध्म बई नेऩारभा सभाज 
सेिी फन्न ऩुन्ग्छन । वििार य यभीरा अभेरयकाको सीऩराई नेऩारभा प्रमोग गयेय कृवर्क्रान्तीभा रागीऩयेका छन ्। नेऩारभा नेताको गाडीराई 
बॊसाय छुट हदने गयेको तय हकसानको उऩजनीराई उऩबोक्तासम्भ ऩुर् माउन चाहिने गाडीिरूभा छुट नहदने प्रसङ्गका भाध्मभफाट नेऩारको 
हपतरो विकास नीनत य प्रिनृतभानथ व्मॊग्म गरयएको छ बने अको तपष  विदेिफाट स्िदेि पकेकािरूफाट  बईयिेका विकासका प्रमासभानथ 
सकायात्भक तरयकाफाट प्रकाि ऩारयएको छ ।  

उऩन्मासराई एकै िाक्मभा बन्न ु ऩदाष ऩुरुर्फाट ऩीहडत एउटी भहिराको जीिनगाथाराई मस उऩन्मासरे उतानष खोजेको छ ।  नेऩारको  
गाॉउभा सुकुम्िासी ऩरयिायक  १७ िर्ॉम तायाराई विद्यारमफाट छुटाएय आपूबन्दा दोब्फय उभेयका ऩुरुर् दईु सन्तानका फाउ य त्मसभा ऩनन 
छोया य काञ्छी  फनाइएक  भुख्म ऩािका फीच ६ िर्षको भाि पयक देन्खन्छ । सुिणषरे तायाराई कागजी वफिे गयेय अभेरयकाभा फेफी नसटय 
(छोयाछोयी िेने), िाउस हकऩय (घयभा काभ गने), नरब–ईन केमय नगबय (घयका भाननसिरूको िेयविचाय गने) य फेड ऩाटषनय (मौन दासी) का 
रुऩभा नबत्र्माएका िुन्छन ्। अनन आफ्नो स्िाथष ऩुया बएऩनछ उनराई ससम्भान नेऩार पकाषई हदन्छन ्।  १९ िर्षको कन्रेक्ट भेरयजअनघ य 
ऩनछको घटनाराई सभेटेय रेन्खएको मस उऩन्मासभा अभेरयकाको िास्तविकता भुखारयत बएको छ । एनी िाउ अभेरयका जाउ बन्ने विचायभा 
यिेका नेऩारीिरूका रानग अभेरयकाको एउटा ऩाटाको िास्तविकताराई उऩन्मासरे उदाङ्गो ऩायेय देखाई हदएको छ । सम्ऩूणष उऩन्मासको 
भजनुन  बनेको अन्न्तभ अॊकभा यिेको दईु ऩदृ्षको अध्माम रेखकको यिेको छ । उऩन्मासकायरे फमान गयेको मिी मथाथषिादी घटनाराई 
विर्मिस्तु फनाएय अविकनसत याद्सफाट अनतविकनसत याद्स अभेरयकाभा फसाॉई सयाई गयेका अविकनसत याद्सका फाठािरूरे धेयैनै तायािरूराई 
अभेरयका ऩुर् माई सकेको य ऩुर् माउने क्रभ जायीन ैयिेको िास्तविकताको िमान  सयर बार्ा िरैीभा  गयेक  नछन ्। उऩन्मासकायरे आफ्नो 
रेखाइराई प्रबािकायी फनाउन कतै कतै नसनेभेटोराप  िैरी अथाषत दृश्मात्भक िैरीराई ऩनन प्रथनभकताका साथ प्रमोग गयेको देन्खन्छ । धेयै 
ठाॉउभा उऩन्मासका ऩाििरू आपू अनघन्ल्तय उनबएय सॊिाद फोरेझ ैराग्छ । ननरभरे रानभण ऩरयिेिराई िुफिु उऩन्मासभा उतानष स्थानीम 
बार्ाराई सभेत प्राथनभकता हददै उऩन्मासभा आङ्चनरकताको आबार् हदने प्रमास गयेको देन्खन्छ ।  

उऩन्मासकायरे तायाराई द्रन्द्रिीन ऩािका रुऩभा उभ्माएय अभेरयकाभा फसुन्जेर सुिणषको यखेरभाि नबएय आिुतोर्को भनोयञ्जनको साधन य 
घयऩरयिायका रानग काभ गने ननिुल्क काभदायका रुऩभा प्रस्तुत  गयाइएको छ  बने नतन ैताया नेऩार पकेऩनछ एक आदिष नायीका रुऩभा 
नचवित िुन ऩुगेक  नछन ्। उनभा ऩनन नायी भाननसकतानुरुऩ िायीरयक चािनाका ज्िायबाटािरू आउने गयेको देन्खन्छ । तय रेखकरे तायाराई 
आदिषनायी फनाउने िोडभा उनका  चािनािरूको ित्मा गयेय उऩन्मासको अन्त्म हपल्भी िैरीभा जफयजस्ती आदिषनायीको चरयिभा देखाएय 
रेखकरे भुख्म ऩािराई सॊघर्षिीन नायीका रुऩभा ऩरयबावर्त गनष खोजेको आबार् िुन्छ । उऩन्मासरे व्मक्त  स्ितन्िता, भहिराको ऩीडा य 
अनधकायको कुया, ऩरयन्स्थनतसॉग रड्न आपैभा आत्भफर आउनु ऩने, भहिरा िसक्त कयणका कुयािरूराई उजगाय ऩायेय मसका रानग आपै 
सक्षभ िुनु ऩन ेअनधकाय फोध गयाएको छ ।   

रेखकरे इभान्दायीताऩिूषक नेऩार य नेऩारीिरूको भनन्स्थनतराई देिनबि य फाहिय सभानान्तय रुऩभा यिेको देखाएको ऩाइन्छ । जस्त ै
एक्काइिईऊ िताब्दीभा ऩनन छोयाको चािनाभा तीनिटा छोयी जन्भाउन भहिराराई फाध्म फनाइने सोच डाक्टय आिुतोर् जस्ता ऩढेरेखेका 
व्मक्त भा यिेको छ बने अनिन्क्षत रानभण ऩुरुर्को भनन्स्थनत कस्तो िोरा ? बन्ने  सोच्न फाध्म गयाउॉछ । त्मस्त ैएउटी अफराराई आफ्नो 
स्िाथषका रानग प्रमोग गनष नन्द बाइ य धभष बाइ जस्ता चरयििरू मिति जताततै यिने गयेको मथाथषतासॉगै कागजी वफिेरे उब्जाएको 
अनरन्खत िास्तविकताराई ऩनन उऩन्मासरे देखाइहदएको छ । मस उऩन्मासरे अभेरयकारी जीिन िरैीको एउटा ऩाटाको उघाटाटन गरयहदएकोरे 
आप्रिासी नेऩारी साहित्मको एउटा भित्िऩूणष कृनतका रुऩभा नरन सहकन्छ ।   

कभजोयीिरू : 
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उऩन्मासराई विनबन्न िीर्षकभा यान्खएको बए ताऩनन धेयै ठाॉउभा िीर्षक दोिोरयएका 
छन ्– ऩहिरो अध्मामको  अॊक ११ य १५  एउटै िीर्षक स्मान्न्टमागो य हिउॉ  भान्छे,  
दोस्रो अध्मामको  अॊक ९ य १० एउटै िीर्षक नचसो घाभ, मिी अध्मामको अॊक ११ य १२ 
बगिानको प्रङ्गणभा आहद दोिोरयएका छन ्। 

व्माकयणगत ्य बार्गत ्िुटीिरू धेयै ठाॉउभा देन्खन्छन ्।  

उऩन्मासराई विनबन्न अध्मामभा विबान्जत गने निीन प्रमास गनष खोन्जएको देन्खए 
ताऩनन प्रस्तािना १, प्रस्तािना २, अन्न्तभ ऩातो जस्ता अनािश्मक िीर्षकभा विबान्जत 
गनुषको औनचत्म देन्खएन ।  

उऩन्मास रेख्न तीन िर्ष खचकेो जानकायी रेखकरे हदए ताऩनन ितायभा अन्त्म गयेको 
देन्खन्छ । ऩाििरू आउन ुजान ुय नमाॉ ऩाि जन्भनरेु कथाभा गनतभमता आए ताऩनन 
त्मसरे ननयन्तयता नऩाउनारे उऩन्मासको यफ्तायभा कभजोयी ल्माएको छ ।  

कथािाचन िैरीफाट िुरू गरयएको उऩन्मासरे आत्भऩयक िैरीराई ननयन्तयता हददै जान ु
ऩनेभा  एकरुऩता देन्खदैन । कतै कतै नाटक म िरैीको निीन प्रमोग असपर अनसुयण 
गनष खोन्जएको देन्खन्छ ।  

१९ िर्षको अभेरयकािासको क्रभभा सफै ऩक्षराई सभेट्ने प्रमासभा गये ताऩनन 
नकायात्भक ऩक्षिरूराई भाि नचिण गरयएको देन्खन्छ । अभेरयकाको सकायात्भक 
साभान्जक ऩक्षको चचाष गनष नसक्नुराई ऩनन रेखक म कभजोयीका रुऩभा नरन सहकन्छ 
।  

स्िाथषको  सेयोपेयोभा उऩन्मास 

उऩन्मासभा सफ ैऩाििरू आआफ्नो स्िाथषभा अनघ फढ्दै गएको ऩाइन्छ । सुिणषरे तायाराई आफ्नो स्िाथषका रानग वफिे गयेय अभेरयका ऩुर् माएय 
स्िाथषऩूनतष बएऩनछ छोडी हदन्छन ्य मसभा ईबाको ऩनन सिबानगता यिेको देन्खन्छ । आिुतोर्रे आफ्नै स्िाथषका रानग अभेरयकाभा यिुञ्जेर 
तायाराई भनोयञ्जनको साधन फनाएय नेऩार पकेऩनछ छोयो ऩाउने आसभा वफिेको प्रस्ताि याख्न ऩुग्छ । अभेरयका फसुञ्जेर नन्दको डयरे भौन 
फसेको नन्दे बाइरे ऩनन नेऩारभा आएय तायाराई आफ्नो स्िाथषका रानग छोया ऩाउने प्रस्ताि याख्छ । धभष बाइ यान्जि ऩनन नरनकाडष ऩाउन 
धभष हददी फनाएको तायाराई आफ्नो स्िाथषका रानग कागजी वफिे गने प्रस्ताि याख्छ । अझ तायाका ऩरयिायरे ऩनन आफ्नो स्िाथषका रानग १७ 
िर्ॉम तायाको वफिे दोब्फय य एघाय िर्षको छोयासभेत बएको सुिणषसॉग गयाइहदन्छन ्। गाविस अध्मक्ष ऩनन आफ्नो स्िाथषका रानग  तायाको 
घयभा नै आएय सयकायी काभकाज गयीहदन्छन ् । ताया ऩनन आफ्नो स्िाथषका रानग अिचेतन भननबिको अतदृ्ऱ चािनाराई नजाहददो 
तरयकाफाट भेटाउन अभेरयकाभा आिुतोर्सॉग नन्जकता फनाउन ऩनु्ग्छन ् । कृष्णफाट नरएय सावििी य जगन्नाथफाट नरएय थोभस सॊगसॊगै 
सावििीको रोग्ने सफै ऩाििरू उऩन्मासभा आआफ्नो स्िाथषका रानग नचिण बएको ऩाइन्छ । त्मसैरे अन्त्मभा ताया ऩनन आफ्नो सफै सम्फन्ध 
त्मागेय एउटा नमाॉ जीिनको थारनी गन ेनमाॉ सोच नरएय आिुतोर्, नन्दे बाइ य धभष बाइ यान्जिको प्रस्तािराई त्मागेय सुिणष, नन्दे बाइ, 
धभष बाइ यान्जि, धनयाज, हदनेि, रुऩक, कृष्ण, जगन्नाथ, चेतन सफैको चायीविक स्िाथषराई एकऩटक भनन ्गयेय नमाॉ स्िाथषऩूनतषका रानग 
अरसय बएको देखाएय उऩन्मास टुङ्गाइएको छ । 

ननष्कर्ष : 

एउटी भहिराको १९ िर्ॉम सॊघर्षभम जीिनको जोडघटाउभा आधारयत प्रस्तुत उऩन्मासरे नेऩारको साभान्जक मथाषथिादी स्िरुऩको नचिण गदै 
अन्स्थय याजनीनत य असुयन्क्षत साभान्जक अिस्थारे गदाष सफैभा अभेरयका जाने  चािना यिेको छ । प्रस्तुत उऩन्मासरे नेऩारीिरूको ऩरामन 
िुनु ऩन ेफाध्मताभानथ प्रकाि ऩादै त्मसक्रभभा देखाऩयेका भहिरा िोर्णका विनबन्न ऩाटािरू य अभेरयका ऩुग्नराई भाननसिरूरे अिरम्फन गदै 
आएका अभानिीम तथा स्िाथषऩूणष सम्झौतािरूको पेिरयस्त तमाय ऩायेको छ ।  

एकै िब्दभा ननष्कर्षभा बन्नु ऩदाष  ननरभ काकी ननिारयकाको  अकी आइभाई उऩन्मासराई अभेरयकाको अनरन्खत िास्तविकताको कथाव्मथा 
सभेहटएको आप्रिासी नेऩारी आख्मान साहित्मको प्रनतनननधत्ि गने कृनतका रुऩभा नरन सहकन्छ । (गोनसया हडसेम्फय ३०) 
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सभाजभा विद्यभान विकृनतिरूको नचयपाय  

छवियभण नसरिार  

 

कविता य भुक्तकका कृनतिरू प्रकानित गयेक  उर्ा िेयचनरे बखषयै नेऩारी साहित्मभा नविन कथासङ्रि ―तेस्रो यङ्ग‖ 
नरएय आएक  नछन ्। ―तेस्रो यङ्ग‖ उनको ऩहिरो कथासङ्रि िो । मसनबि जम्भा १६ ओटा कथािरू यिेका छन ्। 
जीिनका विविध यङ्गिरूका प्रनतनननध कथा िुन ―तेस्रो यङ्ग‖नबिका कथािरू । कविता भापष त सभाजका विविध आमाभराई प्रस्ततु गनष 
खन्नऩस उर्ा िेयचन नायी कथाकायका रूऩभा आपूराई स्थावऩत गयाउॉन सपर बएक  नछन ―तेस्रो यङ्ग‖ कथासङ्रि भापष त । मी कथािरू 
ऩढ्दा आफ्न ैिरयऩरय बैयिेका घटनािरू झल्झरी घुनभयिन्छन ्। मी कथा नबएय िाम्रो सभाजरे बोनगयिेको ितषभान आिाज जस्त ैअनुबि 
बैयिन्छ । मी कथािरूभा नचवित जीिन, ऩरयिेि, बोगाइ य प्रनतहक्रमारे कथाराई जीिन्तता फनाएको छ । 

एउटी नायी िुनकुो कायण उसरे सभाजभा बोग्नुऩयेका ऩीडािरू जीिन्त बएय ऩोन्खएका छन ्। कथारे सभर नायीिरूको बोगाइ, यिनसिनका 
कनतऩम कुयािरूराई प्रनतनननधत्ि गयेका छन ्। मी कथाका भित्िऩूणष ऩाटो बनेको याजनीनतक िस्तके्षऩफाट विथोनरएका य विकृनत नसजषना 
बएका मथाथष तथ्मिरू ऩनन कथाका ऩािका रूऩभा प्रस्तुत बएका छन ्। ―तेस्रो यङ्ग‖नबिका कथािरूरे िाम्रो सभाजका नबन्ना नबन्न ैप्रकायका 

विकृनतिरूको प्रनतनननधत्ि गयेका छन ् । ―अको न्क्षनतज‖ निर्षकको कथारे 
िाम्रो हिाभारी के्षिभा िुने फिुऩनतप्रथाको मथाथषताराई नचविण गयेको छ । 
य, त्मो सभाजराई ऩरयितषन गनषको रानग सकायात्भक बूनभकाको खाॉचो 
यिेको य त्मो ऩािरे खेरेको बूनभकाराई कथाभा प्रस्तुत गरयएको दृष्मरे 
कथाराई योचक फनाएको छ । उनका मी नै योचकता न ैकथाका प्रिर ऩक्ष 
िुन, मसरे कथा भापष त सकायात्भक बािनाको विकास गयेय ऩनन सभाज 
ऩरयितषन गनष सहकन्छ बन्ने भरू सन्देि प्रिाहित गरययिेका छन ् । केिी 
िर्ष अगाहड िाभी िुम्रा गएका नथमौ । िाभीरे सुनेका फिुऩनतप्रथाराई 
सभाचायभा ऩढेका भाि नथमौ । तय िाभी त्मिी घयभा सात हदन फस्मौ 
जिाॉ दईुजना दाजूबाइका एउटै श्रीभती नथइन च्माभाहददी । भरेै ―अको 
न्क्षनतज‖ निर्षकको कथा ऩढ्दा नतन ै रारफिादयु सय, ऩेभादाई य 
च्माभाहददीको नभठो आनतथ्म ताजा बएय आमो । मद्यऩी िारको ऩुस्ताभा 
बने मस्तो प्रथाराई प्राथनभकता नबएको ऩनन िाभीरे नन्जकफाट िेयेका 
नथमौ । मी कथाभा ऩनन नमाॉ ऩसु्तारे विद्रोि गयेका सन्जि नचि प्रस्तुत 
बएको ऩाइन्छ ।  

―नयोजेको फाटो‖ निर्षकनबि आफ्नो यियरे नबएय फाध्मतारे येस्टुयेन्ट य 
भसाजभा आफ्नो मौिन वफक्र  गदै गयेक  एउटी भहिराको कथा छ । 
कथाभा एउटी नायीको नचत्काय मसयी प्रस्तुत बएको छ,–―जनतजनत ऩटक 
ओछ्मान तताउॉ छु त्मनतत्मनत ऩटक आपू भयेक  िुन्छु । के थाि मौन 
वऩऩासुिरूराई मस्तो कुयो ।‖ य, नतनै वििि नायीरे िाम्रो सभाजराई 

ऩरयितषन गछुष बन्ने ठूराठूरा नाया फोकेय हिड्ने कनथत ठेकेदायिरूराई प्रद्ल गनछषन कथा भापष त– ―छ कोिी सरृदमी, जसरे िाम्रो िात थाम्ने 
हिम्भत याख्छ ? छन ्कोिी, िाभीराई मो अिस्थाफाट ऩाय रगाइहदने ? भेयो जीिन, चािे नकष भ ैहकन निोनभमोस,् तय भेया बाइफहिनीिरूराई 
उच्च निक्षा हदएय देिको असर नागरयक फनाउने भेयो धोको य उदे्दश्मराई भेयो मो देिरे फािेक कसरेै साथ हदएको छैन । त्मसैरे ऩनन 
प्रत्मेक यात वफक यिेक  छु भ । िो, भैरे नयोजेको फाटोभा हिॉन्ड्दनॉ बन्दा ऩनन हिॉहडयिन अनबिद्ऱ छु भ ।‖ 

―अनऩेन्क्षत फाढी ऩहियो‖ य ―तेस्रो यङ्ग‖ दफुै कथािरू एकै प्रकृनतको यिेको छ । सभनरङ्गी य तेस्रो नरङ्गीको भनोविज्ञान य िाम्रो सभाजरे 
नरुचाउने य आफ्नो इज्जत भानप्रनतद्षा गुम्ने बएकारे त्मसको नसकाय बएका व्मवक्तिरूको भनोविज्ञानराई कथा भापष त व्मक्त गयेक  नछन उर्ा 
िेयचनरे । कथा भापष त छाउऩडीका ऩीडा य कभरयीको आिाज ऩनन प्रनतनननधत्ि बएका छन ् । याजनीनतक िस्तके्षऩफाट विथोनरएका य 
विकृनत नसजषना बएका मथाथष तथ्मिरूफाट प्रनतबा ऩरामन बएय त्मसफाट उत्ऩन्न ऩरयणाभरे ऩीहडत फदृ्धाफदृ्धिरूको बािनािरूराई कसरेै फुझ्न 
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नसकेको नततो मथाथष िाम्रो सभाजभा व्माद्ऱ छ । मो एउटा यावद्सम सभस्माको रूऩभा देन्खदै छ । गाॉउभा जन्न्त भराभीको कभी बैसकेको 
अिस्था छ । मस्ता सभस्मािरूराई ऩनन कथा भापष त उजागय गयेक  नछन,् कथाकाय उर्ा िेयचनरे ―तेस्रो यङ्ग‖कथासङ्रि भापष त ।  

―मी सफै कथािरू सभाजभा विद्यभान य उठाउनै ऩन ेभुद्दािरूभा रेखे्न विचाय गयेय रेन्खएका कथािरू बएकारे भेया कथाका ऩाििरू काल्ऩननक 
भािै िुन बनेय सोहै्र आना ढाॉट्न सन्क्दनॉ भ । न्जन्दगी न्जउने क्रभभा ठोन्क्कन ऩुगेका ऩाििरूराई भैरे अनरकनत कल्ऩनाको जरऩ 
रगाइहदएक  भािै िुॉ, मस्ता ऩाििरूसॊग बेहटनु ऩनन सॊमोग नै िुनुऩछष सामद । िुन ऩनन िाम्रो जीिन ऩनन सॊमोगै सॊमोगको सॊमोग िो बन्छु 
भ ।‖ ―तेस्रो यङ्ग‖कथासङ्रि रेखन गबषका फायेभा कथाकायरे व्मक्त गयेका मी िब्दिरूरे मिी ऩवुद्श गदषछ, कथाका ऩाििरू िाम्र ैसभाजका 
प्रनतनननध ऩाििरू िुन ् । कथाकाय ऩनन मिी सभाजको स्रद्शा य द्रद्शा ऩनन बएकोरे उनरे आपूरे बोगेको सभाजराई नन्जकफाट ननमारेय 
ननकारेको ननष्कर्ष िो ―तेस्रो यङ्ग‖कथासङ्रिनबिका कथािरू । विर्मिस्तुका हिसािरे नमाॉ नबए ऩनन प्रस्तुनत बने नमाॉ न ैभान्न ुऩछष । 
कुनै कथारे धेयै प्रस्तुनत खोजे ऩनन कौतुरताभै अन्त बएको छ । मसरे गदाष कथाको विनबधताको सॊसायभा ऩाठकरे दृवद्श ऩुर् माउॉन ऩाउॉछन ्। 
कथाका मस्ता प्राविनधक ऩक्षभा ऩनन कथाकाय ननकै सचेत बएको देन्खन्छ । मी कथा नबएय सभाजका मथाथष नचिणिरू िुन ् । िाम्र ै
सभाजका प्रनतनननध रूऩभा यिेका माित सभस्मािरू िुन,् जसराई तऩाईँ िाभी नभरेय ननभूषर ऩानुषऩन ेसन्देि ऩनन कथारे फोकेको छ । भराई 
राग्छ, साहित्म सफैरे फुझ्ने य सभाजका साझा सभस्मािरूराई प्रनतनननधत्ि गयेय सभाज ऩरयिषतन तपष  उन्भुख िुने िुनु ऩदछष । य, िनतमायरे 
भाि नबएय सकायात्भक सोचका मस्ता करभिरूरे ऩनन सभाजराई ऩरयितषन गनष सहकन्छ बन्ने भूर भान्मता य सन्देि उर्ा िेयचनका 
कथािरूरे फोकेका छन ्। ऩहिरो कथासङ्रि बएकारे केिी साभान्म कभजोयी िुनु नौरो कुया िोइन, नत कभजोयीिरू अन्म कथाभा आफ्से 
आप सुधाय िुन्छन ्न ै । सयर बार्ाभा रेन्खएका मी कथािरूरे िाम्रै जीिनका यङ्गिरूराई सभेटेको ऩाइन्छ । नेऩारको प्रनतवद्षत प्रकािन 
सॊस्था यत्न ऩुस्तक बण्डायद्धाया प्रकािन गरयएको ―तेस्रो यङ्ग‖ कथासङ्रिका यचनानिल्ऩी िेयचनरे नेऩारी भहिरा कथाकायका रूऩभा आपूराई 
अनरणी स्थान सुयन्क्षत फनाउन सपर यिेको देन्खन्छ ।  
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अरगाभी ऩरयितषनका रानग क्रान्न्तको ‘िङ्खघोर्’ 

नन्दरार आचामष 
सद्ऱयी, नेऩार   

कृनत: िङ्खघोर्, ननफन्धकाय: करुणा झा, बार्ा सम्ऩादन: नन्दरार आचामष, सॊस्कयण: २०७० ऩहिरो, भूल्म: रु 
५०.००, प्रनत: १०००, कम्ऩोन्जङ्ग: िम्बुप्रसाद चौधयी, प्रकािक: (अध्मक्ष: िरेैन्द्रभोिन झा) नछन्नभस्ता एजकेुिनर 
एकेडेभी प्रा.नर., याजवियाज, नेऩार  

―िङ्खघोर्‖ नाभक प्रस्तुत ऩुस्तक झाका नौिटा ननफन्धिरूको वफटो िो । मसभा सभेहटएका सफै ननफन्धिरू ननजात्भक, आत्भऩयक य 
साहिन्त्मक ऩायाका छन ्। प्रत्मेक ननफन्धिरू आ–आफ्नै हकनसभरे ऩिात्भक ढाॉचाभा रेन्खएका छन ्। कसैराई सम्फोधन नगयी ऩि िुन्न । 
मसभा यिेका प्रत्मेक ननफन्धभा कसै न कसैराई सम्फोधन गरयएकै छ । यचना सम्फोधनात्भक िुनारे जसराई सम्फोधन गरयएको िुन्छ 
उसैराई भाध्मभ फनाएय सफै कुयािरू बननएको िुन्छ । मस प्रकायको प्रस्तुनतभा आत्भीमता, ननकटता य विद्वसनीमता प्रकट िुन्छ । मी 
वििेर्ता प्रस्तुत सॉगाराभा सभेत प्रिस्तै ऩाइन्छन ्।  

―मि नामषस्त ुऩुज्मन्ते, यभन्ते ति देिता‖ अथाषत ्‘जिाॉ नायीको ऩूजा िुन्छ, त्मिाॉ देिताको िास िुन्छ’

बन्ने भान्मतारे ओतप्रोत बई अखफायी य साहित्म रेखनभा सहक्रम सजषक करूणा झाको सद्य ननफन्ध 
कृनत ‘िङखघोर्’प्रकािभा आएको छ । मो वििेर् गयी 
भहिरा भुवक्तका आिाजिरू घन्काइएको ननफन्ध सङ्रि 
िो । २०६२ सारदेन्ख अनियतरूऩभा साहित्म य 
सञ्चायसॊसायभा जुटेक  झा ‘बगजोनगनी‖ (२०६८) नाभक 
कविता सङ्रि साझा प्रकािनफाट प्रकािन गयेय भैनथरी 
साहित्म सॊसायभा उदाएक  नथइन ् । ‘िङ्खघोर्’नाभक 
ननफन्ध सङ्रिभापष त ् बने ऩिात्भक िैरीका ननफन्ध 
रेखनफाट नेऩारी साहित्मकािभा जगभगाउने दाउभा 
देन्खन्न्छन ् । सुरयरो स्ियक  धनी झा सद्ऱयी न्जल्राभा 
उम्दा सॊचायकभॉको रूऩभा सभेत नचननन्न्छन ् । 
‘िङ्खघोर्’ भापष त भहिरा आिाज, मुगसुिाउॉ दो िैन्क्षक 
सॊस्काय, भातबृूनभप्रनत श्रद्धा प्रकट, मुिा सहक्रमता-

नेततृ्िको आिश्मकता य सिकायीप्रनतको घतराग्दो दृवद्शकोण व्मक्त बएको देन्खन्छ ।  

मसभा सॉगानरएको ऩहिरो ननफन्ध ‘आिीिाषदभा’भा वऩताभाताराई सम्फोधन गदै आपूभा 
बएको अिङ्काय त्माग गनष चेतािनी हदने भाध्मभ ऩिराई फनाएको कुया देखाइएको छ । 
सखीराई सम्फोधन गरयएको दोस्रो ननफन्धभा भधुश्रािणी ऩिष फाये जानकायी हदॉदै सॊस्कृनतको 
नाभभा धानभषक हिॊसा गनष निुने कुया रमात्भक बार्ाभा व्मक्त गरयएको छ । तेस्रो ननफन्ध 
सभाज सुधायक अनबमन्ताराई सम्फोधन गयी नायीराई भानि नठान्ने प्रिवृिप्रनत आक्रोि 
ऩोन्खएको छ । चईउथो ऩि याजनैनतक िेनथनतसम्फन्धी बएकारे भनसिाज्मूराई सम्फोनधत छ य 
मसभा नेतारे आफ्नोऩन य आफ्नो बूनभराई आधाय फनाएय काभ गनुषऩने कुया दिाषइएको छ । 
निक्षा विर्मको ऩाॉचईऊ ननफन्धभा गुरूराई सम्फोधन गयी निक्षा के्षिभा निक्षकको बूनभका 
गिहकरो नबएकोभा असन्तुवद्श व्मक्त गरयएको छ । अनबबािकज्मरूाई सम्फोधन गयेय रेन्खएको 
छैठईऊ ननफन्धभा आजका मुिा िगषराई भुख्म विर्म फनाइएको छ य मुिाराई काभ गनष हदनुऩन े
आिाज घन्काइएको छ । निक्षाविद्ज्मूप्रनत उहद्दद्श सातईऊ ननफन्धभा िैन्क्षक प्रिासन य िैन्क्षक 
प्रणरीभा सुधाय य ऩरयभाजषन िुन हढरो बइसकेको कुया दिाषइएको छ । सिकामष हितैर्ी 
नभिराई सम्फोधन गरयएको आठईऊ ननफन्धभा सिकायी फाये इनतिवृि प्रस्तुत गरयएको छ । मसभा वििेर् गयी आनथषक य साभान्जक विकासका 
रानग सिकायी ियदान सावित िुने कुया उठाइएको छ । निईऊ ननफन्धभा याद्सिादी भिोदमराई सम्फोधन गयी साभान्जक सद्भाि य एकताका कुया 
उठाउने काभ गरयएको छ ।  

सभरभा बन्नुऩदाष उऩमुषक्त सफ ै ननफन्धिरूभा ननजात्भकताको गहियो छाऩ छ । सफ ै ननफन्धभा ‘भ’को कथन बएकारे ननजी अनबुूनतको 
अनबव्मवक्त प्रखयरूऩभा व्मक्त बएको छ । ननजात्भकताका कायणरे ननफन्धिरूभा भौनरक नचन्तन भािै प्रकट बएको छ । ननफन्धकायको ननजी 
अनुबूनतरे सफैभा नबन्नानबन्नै स्िाद उत्ऩन्न बएको छ । भुरत् भैनथर सभाजक  एक चेरीरे हिन्दी बार्ाभा उच्च निक्षा प्राद्ऱ गयी य 
भैनथरी बार्ाक  सॊचायकभॉ यिॉदै नेऩारी बार्ाभा साहित्म रेख्न ुय सङ्रि प्रकािन गनष सक्नु भित्िऩूणष सपरता िो बन्दा अनतिमोवक्त गयेको 
नठिराष। 
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एकाॊहक नाटक   

दान 

विऩुर नसजाऩनत  
फुटिर, नेऩार  

ऩाििरू: 

मुगा – धनी व्माऩायीक  ऩत्नी 
सुबदे्र – काभ गने आईभाई 
हदिाकय - मुगाको व्माऩायी ऩनत (छामाॉ चरयि) 
साईरा - सुबदे्रको ऩनत (छामाॉ चरयि) 

  

(एउटा आनरसान साजोसाभानरे बरयएको कोठाभा मुगा सोपाभा हकॊ कतषव्मवफभुढ फसेक  िुन्छे । भञ्चको छेउफाट भञ्चभा सबुदे्र नबि ऩस्छे ) 

सुबदे्र - रौ िजुय त अझसैम्भ केिी ऩनन नगयी फनसफक्सेको यैछ । याजाको तीनऩटक पोन आई सक्मो ।  

मुगा आिाज ऩन्ट्ट पकष न्छे य एकनछन ्सुबदे्रराई टोराएय िेछे । 

सुबदे्र - िजुय के ऩहियी फक्सने ? भ दयाजफाट न्झहकहदन्छु । रौ न भन्जषिोस ्न ! 

मुगा अझ ैऩनन सुनेको नसुन्मै गयेय चुऩचाऩ फस्दछे । 

सुबदे्र - आज पेयी िजुयरे भराई गार ऩारयफन्क्सन्छ ।  

मुगा - आज ऩनन ऩाटॊ छ ये ? िुकुभ आईसक्मो तमाय बएय फस्ने ?  

सुबदे्र - सिायी िोस ्न त यभाइर ैिुन्छ िोरा नन ! 

मुगा - यभाइरो ! सबुदे्र तॉ केराई यभाइरो भान्छेस ्ि ?  

सुबदे्र - खै ! भ त साईरारे फेरकुा आएय नछन्ल्रएय गयेको अनेक उटऩट्माङ्ग कुयाराई नै यभाइरो भान्छु ।  

मुगा - तॉ बाग्मभानी छेस ्सबुदे्र, बाग्मभानी । तेयो साईंरा हदनबरय बायी फोकेय थाकेय आए ऩनन तॉभानथ नमाॉ ऩयाग रागेका पूरभा बॉभया 
बुन्बुनाएझईआ तेयो िरयऩरय बुन्बुनाउॉछ । तॉ भख्ख ऩयेय कुभुदनीरेझईआ आफ्ना ऩििरू पैराउॉ छेस ् य यातबरय भामार ुआनरङ्गनभा साईराराई 
थुन्छेस ्। वफिान पेयी आफ्ना ऩििरू पैराएय वफचयण गनष छाहडहदन्छेस ्। पे्रभ त्मिाॉ छ, अनुयाग त्मिाॉ छ सुबदे्र, यभाइरो त्मिाॉ छ । 

सुबदे्र - अनन िजुयराई ऩाटॊभा जाॉदा यभाइरो राग्दैन ? 

मुगा - ऩाटॊभा के यभाइरो िुन्छ य सुबदे्र ! त्मिाॉ चायैनतय साॉऩिरू सल्िराएका िुन्छन,् चायैनतय नगद्धिरू पन्का भायेका िुन्छन ्। मस्तो राग्छ 
भानौ सऩषिरूको भुस्रोभा भुसा ऩन्स्कहदए जस्तो, नगद्धिरूको फगारभा नसनो पानरहदए जस्तो । ियेक आॉखािरू खुॊख्िाय य ननदषमी िुन्छन,् 
ताकभा फसेका िुन्छन ् रुछ्न य डस्न । उफ्प सुबदे्र, तैरे त्मो नबोगेकै याम्रो । 

सुबदे्र (कुया नफुझेय अचम्भ ऩछे) - भैसाऩ, भान्छेरे ऩनन डस्ने य रछुने गछषन ्य बन्मा ? 

मुगा - सुबदे्र तॉराई कुन ैऩय ऩुरुर्रे छोएको छ ? कुनै ऩयऩुरुर्रे नगजोरेको छ ? तैरे कुनै ऩयऩरुुर्को डसाई सिेक  छेस ्? ऩुरुर्का नगदे्ध 
नजयरे तेयो भासु रुछेको छ ?  

सुबदे्र अिाक िुन्छे, भैसाऩको कुया फुन्झ्दन य भसैाऩको अनुिायभा एकोिोयो िेरययिन्छे ।  

मुगा - तैरे ती डसाई बोगेक  छैनस ्सुबदे्र, बोगेक  छैनस ्। कनत जरन िुन्छ तॉराई के थािा !  
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ती डसाइका खीरिरू ियीयबरय हपॉ न्जएय आत्भैसम्भ ऩुग्छ । बत्बती ऩोल्छ, औडािा िुन्छ, गएय कुनै नचसो दिभा िाम्पारुॉ जस्तो िुन्छ, 
आङका एकएक रुगा च्मातेय नाङनगउॉ जस्तो राग्छ । घटघहट फयप िारेको ऩानी वऩउॉ छु, तय डाि भत्थय बए ऩो ! तय त्मो डाि, त्मो जरन 
कुनै ऩानीरे िान्त ऩनष सक्दैन । 

(मुगा सुबदे्रको अनुिायभा िेछे । सुबदे्र केिी प्रनतहक्रमा देखाउॉ हदन ।) 

मुगा - तॉ हकन केिी फोन्ल्दनस ्सुबदे्र ? तॉराई अनरकनत ऩनन भेयो दु् ख भिसुस िुॉदैन ? तॉ ऩनन त आइभाइ िोस,् तैरे त फुझ्नऩुने भेयो 
वऩडा ! 

(सुबदे्र केिी जिाप नपकाषएय चुऩचाऩ दयाज नतय फढछे य और्धीको नसनस ननकाल्दछे य ऩछ्मौयी नबि रुकाउॉ छे । मुगा उिेन्जत िुन्छे ।) 

मुगा - खफयदाय सुबदे्र ! त्मो और्धी त्मिीँ याख । भेयो व्मथा त्मो और्धीरे ननको िुॉदैन ।  

सुबदे्र - िजुयराई ियेक साॉझ मस्तै िुन्छ । और्धी नरईफन्क्समोस भैसाऩ, वफन्ती ।  

मुगा - भ फिुराएक  िैन सुबदे्र । तॉ हकन फुन्झ्दनस ्भेयो कुया ! एक नजय मता िेय त ! बत्बती जनरयिेछ मो छाती, अनरकनत स्नेिको 
भरभ त रगाई दे । अनरकनत घाउभा नचसो िािा त पुहक दे । 

सुबदे्र – आयाभरे याजिोस ्भैसाऩ, भ फुझ्छु िजुयको कुया, याज िोस ्।  

(सुबदे्र अगाडी आउॉ छे य मुगाराई सोपानतय डोर् माएय रग्छे य सोपाभा फसाल्छे य सॊगै बुईंभा फस्छे ।)  

मुगा – तेयो याजासाफरे भराई ऩाल्तु ऩिु फनाएको छ मो घयभा । पयक मवि छ ऩिु सोच्न सक्दैनन,् फोल्न सक्दैनन,् भ सोच्न य फोल्न 
सक्छु । जुन रुऩभा गिष गयेय भरेै याम्रो घयानको व्मवक्तराई ऩोई ऩाउनु आपनो सौबाग्म ठाने, आज भेयो मो रुऩ य रािण्म नै भेयो रानग 
अनबर्ाऩ बएको छ । तेयो याजासाफको ियेक साॉझको रानग भराई सजाइन्छ । भानईऊ भ उसको ऩरयणीता नबएय उसको बॉडायभा बएको 
फेसहकभती जुिाियात िुॉ, जसराई तासका जरयदाय खोरभा सजाइन्छ य प्रदिषननका रानग ऩेस गरयन्छ । भादभा भदभि बएका डाॉकुिरूका 
रारानमत आॉखाफाट सम्बोगका तीयिरू छुट्छन ् य मिाॉ सुबदे्र मिाॉ, नबि करेजी सम्भ ैधस्छ । भेयो ऩनतब्रता धभषरे कनतसम्भ भाि ती 
प्रिायिरू छेकुन ! भ ियेक यात िेश्मा सभान घय पकष न फाध्म िुन्छु, सफैफाट प्रताहडत, सफैफाट िोवर्त ।  

सुबदे्र - नचल्सा ऩनष नसकेका आॉखािरू । मी रोग्नेभान्छेिरू ऩयाई भादाभा ख ैके देख्छन ्कुन्न्न ! 

मुगा - िेने िोइन सुबदे्र नचल्छन ्नचल्छन ्(मुगा उिेन्जत िुन्छे य सनको िटाएय छाती देखाउॉ छे । ई मिाॉ िेय सुबदे्र भान्छेरे नचरेको । मिाॉ 
िजायईऊ आॉखारे नचरेका छन,् ियेक साॉझ नचरेका छन,् ियेक ऩाटॊभा नचरेका छन ्। यक्सीरे भाविएका न्झय जस्ता ियेक आॉखािरू मिी भेया 
स्तनभा ऩछषन ् य नचल्छन ्सुबदे्र । भ सनकोरे आफ्ना स्तन छोनन सन्क्दन हकनबने भ ऩाखे ठिरयन्छु, असभ्म ठिरयन्छु, रुगा रगाउॉन 
नजान्ने ठिरयन्छु । सम्भ्रान्त सोसामहटभा ननभल्ने ठिरयन्छु । 

(मुगा उकानसएको सास नरन्न्छन ्य ऩानीको रानग मताउता िेनछषन,् तय ऩानी कत ैदेन्ख्दनन ्।) 

मुगा - तेयो याजासाफरे कहिरे फझु्ने मी कुयािरू ! कनत ऩटक बने भ जान्न बनेय, भाने ऩो ! 

सुबदे्र— याजासाफरे हकन मस्तो गरयफक्सेको िो कुन्न्न ! िजुयराई भन नऩये त नरगे बैगमो नन, िैन य ? 

मुगा - त्मिी बनेको भैरे ऩनन । मो कऩोयेट वफजनेसभा त्मस्तो िुन्न ये ! ऩाटॊफाटै सफैराई िातनरनु ऩछष ये ! तफ भाि व्माऩाय पस्टाउॉछ ये !  

सुबदे्र  - अरूका ऩनन त श्रीभती आउॉदा िुन ्नन ? अनन अरू आईभाइ चाॉहि के गछषन ्नन िजुय ? 

मुगा - कोिी नमाॉ नौरो रागेय यभाउॉछन,् धेयैराई ऩनचसक्मो य भजस्ता बने वऩन्ल्सएय फस्छन ्नन । 

सुबदे्र - (पकाएय) मो ओखती एकभािा नरईफन्क्समोस ्। बये पेयी सञ्चो िुॉदैन । वफन्ती भैसाऩ, मो  एक खुयाक नरईफन्क्समोस ्त । (सुबदे्र 
मुगाराई एक भािा ओखती वऩराउॉ छे ) 

मुगा - भेयो भनको वऩय कसराई बन ुसुबदे्र ! भराई त्मो िुरभा जान ैभन राग्दैन । ती भाननससिरूको िुरभा ऩस्ने वफविकै खै ! कताफाट 
एउटा नकाफ आएय भेयो अनुिायभा टाॉनसन्छ । भ फरऩिूषक त्मो टाॉनसएको नकाि िटाउन चािन्छु तय सन्क्दन । अनन भ दईु नचयाभा 
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वफबान्जत िुन्छु । भेयो अनुिायभा टाॉनसएको नकािको ओठभा िाॉसो िुन्छ, भेयो भन योएको िुन्छ, नकािरे खसुी छल्काउॉ दा भेयो नबिी 
अनुिायबरय वफर्ादका राभाराभा धकाषिरू ऩनष थाल्दछन ्। नकाफको भखुफाट खै ! कल्रे फोल्दछ कुन्न्न ! तय भ बने नकाफ नबि दाॉतरे 
आफ्ना ओठ टोकेय यगताम्मे फनाएय फसेक  िुन्छु ।  

(मुगा आॉस ुझानष थाल्दछे) 

मुगा - भाननसका िुरराई छरेय भ आपूराई एक्रो ऩाउने वफविकै फाथरुभभा गएय आपै नबि आपैराई छाम्छु य सॊध ैआपूराई एक्रो ऩाउछु 
। अतान्ल्रएय भ ऐनाभा िेछुष, त्मनतफेरा ऐनाभा विकृत अनुिाय बएक  मुगा भाि देन्खन्छे । 

सुबदे्र  - अफ धेयै योएय आपैराई वफसञ्चो नफनाइफन्क्समोस ्। एक नछन आयाभ गरयफन्क्समोस ्। र मो नसयानी भानथ निय याखेय आयाभ 
गरयफन्क्समोस ्त ।  

(सुबदे्र राभो सोपाको छेउभा तहकमा यान्खहदन्छे य मुगाराई वफस्तायै सुताइहदन्छे । मुगा तहकमाभा निय याखेय आॉखा नचम्रन्छे ।) 

सुबदे्र - घयभा के छैन सफथोक छ, धनसम्ऩवि छ, सुखसमर छ, नबएको बन्नुभा त्म ैएउटा नानी भाि त िो नन, त्मो बए ऩनछ सफै ठहक 
िुन्छ भैसाऩ । मनत सुन्दय जोडी छ िजुयिरूको ।  

मुगा - भ त टाढाफाट सुन्दय देन्खने क्माक्टस िुॉ सुबदे्र, जसका काॉडािरू नबिनतय नतखारयएय उनम्रएका छन ्। तरेै देखेको सुखरे जनतजनत 
भराई फनरमोसॊग अॊगाल्छन ्उनतउनत ती  

उनम्रएका काॉडािरू करेजी बरय ननभठोसॊग गाहडन्छन ्। िो सुबदे्र, भ क्माक्टस िुॉ, ऩोहटरी बरयरी बएय ऩनन भभा कुनै पूर पूल्दैन । भेया 
हडम्फिरू नबिनबिै कुहिएय नास िुन्छन ्। मी नबि कहिल्मै ऩयाग ऩगेुनन ्य कहिल्मै सेनचत िुन सकेनन ्।   

सुबदे्र - हदन पकष न फेय राग्दैन भैसाऩ, बगिानको कृऩा बए एक हदन िजुयको इच्छा अिश्म ऩुया िुन्छ । याजासफरे भामा न ैगरयफक्सन्छ 
क्माये ! 

मुगा - ऊ भराई फाहिय भाि िेछष भेयो नबि कहिल्मै नचिाउॉ दैन । चोट त नबि रागेको छ, घाउॉ त नबि छ, ऊ भिगो ओखती ल्माएय फाहिय 
भाि दल्छ । खै ! के भामा गयेको बन,ु भैरे सुख भाि ऩाएको छु तय तैरे बने अघाउॉ ञ्जेर खुसी ऩाएक  छेस,् तॉ बाग्मभानी छेस ्सुबदे्र । 
तॉराई ऩो तेयो रोग्नेरे भामा गछष । साॉच्च ैतेयो रोग्नेरे तॉराई कसयी भामा गछष ि ?  

सुबदे्र - नछ् के भन्ज बषएको िोरा, भराई बन्न आउॉ दैन, राज राग्छ । (सुबदे्र रजाउॉ छे) 

मुगा - बन ्न सुबदे्र, तेयो रोग्नेरे तॉराई कसयी भामा गछष ? तेयो साया ियीय सुम्सुभाएय म्िाईं खान्छ ? तॉराई उकुसभकुुस िुने गयेय तातो 
अॊगारेभा फेछष ? तेयो ओठ ननराम्भे िुने गयेय चुम्छ ? तॉराई सम्ऩणूष तदृ्ऱी हदन्छ ? बन ्न सुबदे्र तॉराई साॉईरारे कसयी भामा गछष ?  

(सुबदे्र राजरे यातोवऩयो िुन्छे, फोल्न सन्क्दन य बुॉईनतय ननिुरयएय फस्छे ।) 

मुगा - बन ्न सबुदे्र भसॊग ऩनन के को राज ! साईंराको त्मिी तातोरे गदाष त आज तॉ दोन्जमा बएक  छेस ्। तय भराई िेय त ! नचनसॉदा 
नचनसॉदा ियीयबरय काई उनम्रसके । भेया ियीयबरय घीनराग्दा काई छन ्सबुदे्र  भ त छाॉगो भुनन काई ऩयेय फसेको ढुॊगो िुॉ । सॊध ैओनसरो सॊध ै
नचसो । भेयो ियीयभा कहिल्मै घाभ राग्दैन, कहिल्मै तातो ऩाउॉ हदन, कहिल्मै सुन्क्दन । आइज आज भराई एउटा दान दे सबुदे्र, एक हदनको 
रानग जीिन दे सुबदे्र । भैरे तेयो आॉखाभा जहिरे ऩनन भेयो सुखको रोब देखेक  छु, तॉ त्मो नर, तैरे देखेको जनत सनऩै सखु नर सुबदे्र । 
मसको फदराभा भराई तेयो एक यातको खुसी दे, केिर एक यातको खसुी सुबदे्र । फोर न सुबदे्र फोर, तॉ भराई एक यातको रानग तेयो 
ओछमान दान हदन्छेस ्?  

ऩदाष खस्छ । 
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अॊरेजी यचनािरू  

A SPECTATOR OF HISTORY: Revisiting German Reunification 
Sandhya Regmin 

Hi Ch Min City, Vietman 

 

 

I had had a rare opportunity to witness and experience the German reunification. The timing of my stay in Germany could not have been 

better in another sense: While there, I was able to witness first-hand the fall of the Berlin Wall. Between 1989 and 1995 I had got an 

opportunity to study Electrical Power Engineering at Dresden University of Technology under the DAAD scholarship. I was indeed the first 

Nepalese female to have completed Master in Engineering from a German University.  

Travelling was, and still is, one of my favourite things to do in free time, and I had visited many cities already back then. But Berlin was 

special; there were so many world-renowned monuments to look at and the city also boasted Europe's finest subway system at the time. So I 

visited Berlin several times during the course of my studies in Germany.  

The notorious wall itself was something of a stark sight. Built of barbed wire and cinder blocks, guarded with watchtowers, gun 

emplacement and mines which had in attachment with it a bitter past. In the years between 1949 and 1961, about 2.5 millions East Germans 

were  believed to have fled to the West, including steadily rising members of skilled workers, professionals, and intellectuals. Such a scale of 

migration understandably threatened to destroy the 

economic viability of the East German state. In 

response, the East German regime – the German 

Democratic Republic (GDR) - erected a vast barrier in 

Berlin on the night of August 13, 1961 to prevent 

unauthorized movements between the two sides and to 

cut off West Berlin or the Federal Republic of Germany 

(FRG) from East Berlin and surrounding East Germany. 

Still even after this, about 5000 East Germans were 

reportedly successful in crossing over via various 

means safely while other 5000 were captured, and 191 

more were killed. 

I can still recall that 15 feet high barrier, which came to 

symbolize the cold war divisions of the Eastern and 

Western Europe, standing in front of me with apparent 

doubt about its own continued existence in future. It 

was definitely not a symbol of prosperity, rather a 

symbol of regression, a step back from the civilization, 

and whenever I saw it, I'd get this strong sense that it 

needed to come down, and soon. After all, the GDR and 

its rulers were not successful in representing the will of all political and social forces of the people. The citizens had no opportunity to 

participate in decision-making process.  They were virtually imprisoned in their own country by their own rulers.  

I was not wrong in making the guess. The evitable soon happened. In early October 1989 while the GDR celebrated the 40th anniversary of 

its foundation in an event attended by the Soviet leader Michael Gorbachev, anti-government demonstrations were slowly propping up in 

East Berlin. Civil unrest then spread to other larger towns: In Leipzig weekly protest marches were organized. In Dresden a series of daily 

demonstrations began, each attended by as many as 120,000 people. Even our University in Dresden did not remain untouched by these 

events. In fact, each evening, after lectures, we'd march along street singing ―We shall overcome…… We shall overcome someday!‖ 

Eventually, as the demonstration attracted increasing popular support, intervention by the police ceased. 

 In mid-October, the political situation in Germany was becoming more volatile. First , Erich Honecker, the General Secretary of the 

Socialist Unity Party (SED), resigned. 

An amnesty was then announced for those who had been detained during the demonstrations and for those imprisoned for attempting to leave 

the country illegally. On November 7, 1989 in a further attempt to placate the demonstrations, the entire membership of the GDR council of 

ministers resigned, and 2 days later restrictions on foreign travel for GDR citizens were removed and all border-crossings to the GDR were 

opened.   

No more confinement to dream. Yes, the Berlin wall was to be brought down, finally, broken into tiny pieces, and handed out as souvenirs.  

Of course, the movement did not stop there. Mass demonstrations continued - prompted by revelations of corruption and personal enrichment 

by the former leadership and of abuses of power by the state security service. A special commission was established to investigate such 

charges, and former senior officials including Honecker were expelled from the SED and placed under house arrest, pending legal 

proceedings. As the political situation became increasingly volatile, the entire membership of the SED Politburo and Central Committee 

resigned. In December 1989, Chancellor Kohl, who had earlier proposed a plan for the eventual unification of the two countries, made his 
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first visit to the GDR. On October 1, 1990, representatives of the four countries that had occupied Germany after Second World War met in 

New York to sign a document in which Germany's full sovereignty was recognized. The GDR joined the FRG as 5 additional states: 

Brandenburg, Mecklenburg-West Pormerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringen. Finally on October 3, 1990 the two German states 

were formally unified, after 45 years of being divided. Germany was once again a united nation.  

Unification was a significant milestone, but there were still many fundamental issues to be dealt with. Was it possible for the two German 

states which developed sharply divergent political and economic systems to become one so easily? One of the most serious problems 

confronting the Government immediately following the reunification was that of escalating unemployment in eastern Germany, as a result of 

the introduction of market-oriented reforms.  

A substantial increase in the crime rate in eastern Germany was also recorded. A further disturbing social issue was the resurgence of 

extreme right-wing and neo-Nazi groups, which were responsible for a series of brutal attacks against foreign workers and asylum seekers.  

The issue of asylum seekers became so severe that extreme nationalistic sentiment in some quarters began to pour a serious threat to law and 

disorder, when 5 nights of serious rioting by neo-Nazi youth occurred in the town of Rostock. Attacks were centered on a reception centre for 

asylum-seekers, and were followed shortly afterwards by attacks on refugee-centers in 15 towns and by the bombing of a memorial to the 

Holocaust in Berlin. Sporadic attacks continued throughout Germany in September and October 1993. The murder of 3 Turkish immigrants 

in an arson attack in Moelln in Schleswig-Holstein prompted the government to ban several right-wing groups that were believed to have 

been responsible for co-ordinating attacks on foreigners. In May 1993 the death of 5 Turkish women in an arson attack near Koln (Solingen) 

precipitated protest demonstrations throughout Germany and widespread condemnation in the international media.                    

Despite many obstacles on its path, however, Germany was able to eventually transcend these barriers. The reunification of Germany was a 

great event which had an immense impact on world politics and brought great changes all over the world in the years to follow and I feel 

grateful to have been in the country at such a significant point in its history.    

(The author holds a post-graduated degree from German University) 
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Securing Food and Preserving Nature Dual Task Ahead  
Krishna Kaphle PhD 
Associate Professor and Department Head, Rampur Campus, IAAS, Tribhuvan University, Chitwan, Nepal 

The growing population of the planet that is bound to rise for another fifty years is a severe global concern. Though, negative population 
growth in some countries may be positive news but now with relaxed birth control policy in China, uncontrolled growth in many developing 
and underdeveloped nations, rise in ethnic politics is bound to delay balance of global population. The challenge to feed growing mouths by 
ensuring that the delicate ecosystem remain preserved no small task in itself. 

Lions throughout the world are involved in many humanitarian missions in the notion of ―We Serve‖. Ending hunger and poverty is one area 
where the focus is at the moment and Lions are getting involved and it also requires major national policy initiatives in developing countries. 
The world has to be free from hunger and ―the broad zero hunger vision‖ as articulated by the United Nations Secretary-General will be 
hugely boosted by the involvement of Lions Clubs International. Production of food by small cultivators in developing countries has a 
critical role to play in ending world hunger and they need protection and promotion in all fronts even with the revision of World Trade 
Organization (WTO) rules on agricultural price support if necessary. The volatile price fluctuation, agent governed markets, lack of timely 
inputs, climate change resulted non-supporting weather, shifting generation of youths to urban settings and many more factors are 
discouraging to farming activity. In the international scale, there are subsidies and protection termed as ―Green Box subsidies‖ in developed 
countries, large scale mechanized farming, liberal policy in the adoption of genetically modified organisms (GMO) is supporting agriculture 
sector. In developing and underdeveloped countries where majority population are engaged in agriculture there is lack of comparable levels 
of support making cultivation by small producers in developing countries even less viable and uncompetitive. Trading houses, with their 
influences and corrupt bureaucracy along with politicians under guise of subvention of foreign interests are taking control of agriculture 
sectors. These makes underdeveloped and developing countries lose the advantage of self sufficiency and open up their markets to powerful 
international trades. 

Global trade is cited as unfair to poorer nations for they lack the mechanism and infrastructure to safeguard their national interest. The time 
and aids provided to meet the deadline cut off year in most instances have been wasted and misused. The lack of clear vision and willpower, 
political instability, corruption all contribute in failure of working mechanism. Aid dependent nations have been forced to meet the deadline, 
thus the efforts has been in paper works and in namesake. These weak mechanism is bound to give in at some point and hurt the interest of 
the nation in question and if it hit multiple nations the whole global efforts could cave in. The World Trade Organization (WTO)-is an ideal 
example of the global village making effort and it does not restrict to the ―Green Box types‖ of support to agriculture. However, 
administrative and other constraints limit the possibility and feasibility of developing countries using Green Box subsidies. WTO provisions 
for policy instruments such as crop insurance to be counted under Green Box are extremely restrictive. In developing countries because of 
domestic governance bottlenecks such as the absence of data, a lack of well-defined land titles, prevalence of informal markets, frequent 
market failures, and insufficient development of rural financial institutions Green Box measures such as decoupled payment—lump cash 
transfers to farmers — are not feasible (1). Small and fragmented land holding, rural electoral mass with weak lobbying at power centers, lip 
service of the politicos and dominant middleman culture all adds to the apathy of farming communities in underdeveloped and developing 
nations. 

Global prices for agricultural commodities have risen steeply since the Uruguay Round was negotiated, especially in the new century. The 
FAO food price index more than doubled between 2002 and 2012, rising from 89.9 to 211.8 (net ref.). This is making the future scenario 
bleak as growing population and increasing proportion of middle class create huge food security threat. Countries with exploding population 
are forced to adopt any means even accepting GMO crops to fulfill their growing food needs. Conflicts arising out of food shortage is said to 
be the worst nations and regions can encounter and incidences in sub-saharan countries are bone chilling. 

The water bodies originated food like the fish and sea creatures are another items at the verge of becoming rare commodities. The nutritional 
importance of fresh fish (in particular in bioavailable calcium, iron, zinc, and vitamin A); and fish (either produced through fish-farming 
activity or caught from wild stocks through fisheries) is used in many developing countries as a primary source of animal protein. The latest 
estimate by the FAO suggests for instance that in 2009, fish accounted for 17% of the global population’s intake of animal protein and 6.5% 
of all protein consumed. Globally, fish provides about 3.0 billion people with almost 20 percent of their average per capita intake of animal 
protein, and 4.3 billion people with about 15 percent of such protein (FAO 2012 and net ref). 

The huge potentialities of fresh water farming in highlands has not been utilized to full potentialities. Climate change if it is creating any 
good thing, it is making highland fisheries and aquaculture possible. I was part of the team that visited Fulkharka a remote settlement in 
North Dhading district and found it feasible for trout farming (Kaphle et al., 2014). Likewise, Nepal’s plains and riverine settings are 
supporting aquaculture activities. Sadly, the national and international reports on food and food insecurity (e.g., FAO SOFA and the FAO 
food insecurity reports) and, with some few exceptions, fish has so far been ignored in the international debate on food security and nutrition. 
Lions are involved in various activities related with water bodies conservation and sustainable harvesting activities in the seas. Hence, 
various volunteering agencies are channelling their resources to the cause of assisting the dual challenge of securing food supply and 
reducing ecological foot print. Lions of Nepal can take the lead like other initiatives notably; Leadership, child immunization, reforestations, 
recycling, equity and empowerments, conservation, education, health and many more that is making huge contribution and impact in 
Nepalese communities. 

The United Nations has plan and declared to hold the year 2014 as the International Year of Family Farming and national organization 
bodies are set up to make this event a grand success with the aim to support and recognize the importance of smallholder farming. By doing 
so, the U.N. says it will help eradicate hunger, reduce rural poverty and reach food security through sustainable production. Lions and Tigers, 
Rotarians and Jaycees have to understand that the future of the planet is in securing food supply without damaging the pristine eco-system 
around us, and work in tandem to support the cause. 

Reviewed Materials:  
http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/freeing-the-world-from-hunger/article5364861.ece 
K. Kaphle, J. Adhikari , K. P. Pant , S. S. Pant, D. K. Singh, K. Adhikari, I. Bhattrai, D. L. Shilakar , K. Adhikari , G. Khadka, U. Titichhu, A. Pudasaini, R. 

Adhikari and T. N. Pandey. MISSION FULKHARKA: An attempt to understand, unearth and recommend strengths and potentialities for sustainable 
development of a rural, mountainous hamlet in the lap of Ganesh Himalaya, Dhading, Nepal (Unpublished 2014). 
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साहिन्त्मक सभाचाय  
Literary Gathering and Felicitation of 
Nepalese Female Writers Abroad 

Kathmandu, date: November 21, 2013 

The founder President of ―Miteri Nepal‖ Mrs. Chandra Kala Newar and the 

chief-guest Vice-Chancellor of Academy Mr. Ganga Prasad Uprety 

honoured 6 writers working abroad and contributing to Nepali language 

and literature, namely Sandhya Regmi (Vietnam), Sapana Gautam 

(Canada), Biswasdip Tigela (London), Gyanendra Gadal (USA), Deeps 

Shah (Israel), and Manju Niraula (USA). At the occasion the honored poets 

recited their poems.           

The INLF (Bangmaya) established by Nepalese writers living in London in the year 2012, organized a literary ceremony in Russian Cultural 

Centre in Nepal celebrating the 105th birth anniversary of our great poet Laxmi Prasad Devkota. Chief Justice of Supreme Court of Nepal 

was the chief guest of the ceremony. 

The program included awarding and honouring distinguished writers, books release, and talks.  

In this ceremony Mrs. Shanta Chaudhari -a writer and a Member of Parliament from ethnic minority-was given the international literary 

award for her outstanding autobiography entitled 'From Slavery to Member of Parliament'. A senior female writer Mrs. Chandra Kala Newar 

and senior writer Shyam Prasad Sharma were also honored. 4 literary books were also released in the ceremony, including 'Himalayan Soul' 

the collection of poems of Nepali poets translated into English. Felicitated and honoured on the occasion were the Chief Justice, university 

Professors, distinguished poet Dr. Tulasi Diwasa and literary writers from various literary organizations.   

NEPAL PARTICIPATES IN INTERNATIONAL LITERARY CONFERENCE IN VIETNAM  
 

Sandhya Regmi represented Nepal as a poet, writer and artist in the International Literary Conference ―LITERATURE IN THE 

GLOBALIZATION CONTEXT OF THE 21ST CENTURY‖ held at the Ho Chi Minh University of Social Science and Humanities in Ho 

chi Minh City, Vietnam for 4 days from 20 December to 23 December, 2013. 

There were more than 100 professors, researchers and scholars from various universities participating from Vietnam and abroad in the 

conference. The foreign nations participants were from the USA, Japan, Thailand, China and Nepal. The conference was sponspored by the 

Japan Foundation. 

The paper presented by Sandhya Regmi at the conference was on the topic: ―Introducing and Promoting Vietnam and its Literature in Nepal 

and Nepalese Literature & Art in Vietnam and beyond‖ under the panel ―Literary Theories & Literary Translation‖. Her paper proposed 

ways of introducing and promoting literature and art between Nepal and Vietnam and beyond. She examined the current position on the issue 

and explored how this bridge-building process could be moved forward.  

Her paper shed light on introducing the prominent literary writers of Vietnam including the contemporary female authors, their literary works 

translated into English, and probability of translation of some Vietnamese literary master pieces into the Nepali language. Sandhya 

introduced with pride more than 100 prominent writers of Nepal in this international conference and also presenetd some of their literary 

works to the university library. Books of Nepali authros have secured honorable place in the libraries of the Department of Literature and 

Linguistic and the Department of Oriental Studies in the Ho Chi Minh University of Social Science and Humanities. In the conference 

Jhamak Ghimire's A Flower in the midst of Thorns ( by Nagendra Sharma & Safal Sharma 2012), Parijaat's Blue Mimosa, (Tanka Vilash 

Varya & Sondra Zeindenstein), Laxmi Prasad Devkota's Muna Madan (Ananda Shrestha 1987), and Diamond Shamsher's The Wake of the 

White Tiger (Greta Rana, 1984) were highlighted and proposed for translation into Vietnamese and other international languages.   

Sandhya raised issues on challenges in translation that for Nepali literary works to be made easily accessible to the international world, a 

translation organization has to be established at the national level which should make a team of experts who work fairly and impartially 

while selecting the master-pieces for translation into English (and other languages) and hire highly professional and capable translators to do 

the translation and such literary works should be promoted abroad. Limited individual effort and lack of professionalism with limited 

resources are insufficient to promote the Nepali Literature internationally. Nepal should also take membership in the International 

Translation Organization. 

There were presentation and panel discussion by professors from Harvard University, Tokyo University, University of Kyoto, International 

Research Centre for Japanese Studies, University of Thailand, Beizing University, Ho Chi Minh University, in all of which Sandhya Regmi 

actively participated representing Nepal.  

Sandhya is a Nepali female writer, artist, and engineer living and working abroad since the past 23 years. She has spent 3 years in India, 7 

years in Germany, 3 years in Japan, 4 years in Singapore and since the past 9 years has been working and living in HCMC, Vietnam. Besides 

Nepali, she can speak and write in English, German, and Hindi languages. Throughout her stay abroad in Asia and Europe, she has been 

highly influenced by the literature and art of the host country and being a literary writer and artist herself played her part to introduce and 

promote Nepal’s literature and art through various available means to those countries, particularly in India, Germany, Japan, Singapore, and 

Vietnam.  
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कथा सङ्रि “कास्कोर” को विभोचन  

काठभाण्डईऊ असोज १९, 

कथाकाय वफऩुर वफक्रभ नसजाऩनतको कथा सङ्रि “कास्कोर” असोज १९ गते एक सभायोिका वफच ईफुक य वप्रन्टफुक सॉगसॉगै विभोचन बएको 
छ ।  

साहित्मकाय डा. याभ वफक्रभ नसजाऩनतरे सबाऩनतत्ि गनुषबएको उक्त वफभोचन कामषक्रभका भुख्म अनतनथ प्रा.डा. भोिनयाज िभाष िुनिुुन्थ्मो । 
कथाकाय वफऩुर वफक्रभ नसजाऩनतरे कथा सङ्रिको फायेभा प्रकाि ऩानुष बएको नथमो बने प्रभुख अनतनथ प्र.डा. भोिनयाज िभाषरे कास्कोर कथ 
सङ्रिभानथ सॊन्क्षद्ऱ सभारोचना गनुष बएको नथमो । मसै गयी अनतनथ साहित्मकाय हकिोय ऩिाडी य साहित्मकाय डा. दीऩक खडकारे ऩनन 
कथा सङ्रिभानथ आफ्नो सॊन्क्षद्ऱ भन्तव्म याख्नु बएको नथमो । उक्त सभायोिभा कास्कोर कथासङ्रिको प्रकािक भिारक्ष्भी प्रकािनक  ताया 
चाऩागाईँको ऩनन उऩन्स्थनत नथमो ।  

―कास्कोर” कथा सङ्रिभा विनबन्न विर्म, िाद, भानिीम सम्फन्ध य सॊिेदनाराई ऩदृ्षबूनभ फनाएय यावद्सम तथा अन्तययावद्सम बूबागराई ऩनन 
सभेटदै रेन्खएका वफस उत्कृद्श कथािरू सॊकनरत यिेका छन ्।   

―कास्कोर” को ईकऩी ऩाण्डुनरवऩ फुक्सभा उऩरब्ध छ बने वप्रन्टफुक देिका प्रभखु िियिरूका भुख्मभखु्म ऩविका ऩसरिरूभा उऩरब्ध छन ्। 

 

 

देफकोटा-रुिुन अन्तयाषवद्सम साहित्म सेनभनाय सम्ऩन्न  

जम काकी 

नेऩार प्रज्ञा प्रनतद्षानको िरभा महि भॊनसय २१ गतेका हदन गत सारभाि स्थाऩना बएको  जनिादी चीनको भिान साहित्मकाय र ुिुन तथा 
गणन्ि नेऩारका भिाकवि रक्ष्भीप्रसाद देिकोटाको नाभभा िरयद्ष सभारोचक तथा िौमन्दमष िास्त्री नननु चाऩागाईको अध्मक्षताभा गहठत 
देफकोटा—रु िुन प्रनतद्षानरे( म्बखऩमतफ( ीग ह्कगर फअ्फभझथ) र ु िुनको जीफन य कृनतत्ि विर्मक दईु हदने अन्तयाषवद्सम सेनभनायको 
प्रभुख अनतनथ तथा फरयद्ष सॊस्कृनतविद सत्मभिोन जोिीरे ऩानसभा िवि िारेय उघाटाटन गनुषबमो  । प्रनतद्षानका अध्मक्षद्धाया सबाऩनतत्ि गनुष 
बएको कामषक्रभको वििेर् आभन्न्ितभा ऩमषटन तथा सॊस्कृनत भन्िरामका सनचि िुनिर नघनभये, नेऩार प्रज्ञा प्रनतद्षानका उऩकुरऩनत 
गॊगाप्रसाद उपे्रती, फेइन्जङ रु िनु म्मुन्जमभका डाईयेक्टय माॊङ माङ, हद मुननबयनसटी अप न्म ुसाउथ िेल्स अदे्सनरमाका एसोनसएट प्रोपेसय 
तथा र ुिुनको कृनत वििेर्ज्ञ जोन मुगेन बोन कोिानरस रगामतको िुनुिु ुन्थ्मो । सेनभनायभा रु िुन को कृनतिरूको सिैबन्दा िुरूदेन्ख 
अनुिाद गनुष िुने आदयणीम अनुिादक िान्तदास भानन्धयराई प्रभखु अनतनथद्धाया सम्भान गदै वििेर् कदय ऩि प्रदान गरयएको नथमो ।  

सेनभनाय सपरताको िबुकाभना भन्तब्म प्रभखु अनतनथ सत्मभोिन जेिी, गॊगाप्रसाद उपे्रती, िुनिर नघनभये, िरयद्ष साहित्मकाय कृष्णधायािासी, 
फेइन्जङ र ुिुन म्मुन्जमभका क्मयेुटय माङ माङ रगामतरे भन्तव्म याख्नु बएको नथमो । सोिी सबुअिसयभा देफकोटा—रु िुन प्रनतद्षानका 
अध्मक्षराई चीनभा बयखयै प्रकािन गरयएका रुिनुका यचनािरू सौगातकोरुऩभा फेइन्जङ रु िुन म्मुन्जमभका क्मुयेटय माङ माङरे िस्तान्तयण 
गनुषबएको नथमो । कामषक्रभका सबाऩनतरे भन्तव्मको क्रभभा देफकोटा— रु िुन प्रनतद्षानको तपष िाट रेख तथा श्रद्शािरूको रानग िावर्षकरुऩभा 
वितयण गने गयी गद्य य ऩद्य सहितको दईु विधाको रानग छ राख ियाियी धन यािीको ऩुयस्कायको ऩनन घोर्णा गनुष बमो ।  

उघाटाटन ििको सभाऩन ऩद्ळात फेइन्जङ रु िुन म्मुन्जमभफाट ल्माएको र ु िुनको जीिन य कृनतत्ि तथा भिाकवि देफकोटाको जीिन य 
कृनतत्िभा आधारयत दईु हदने प्रदिषनीको व्मिस्था गरयएको नथमो । सो प्रदिषनीभा सिै प्रकायका नेऩारी श्रद्शािरू, कवि, कराकाय, हपल्भ 
ननदेिक, प्रकािक, निक्षक विद्याथॉ, याजनीनतक ऩाटॊका नेता कामषकताष, ऩिकाय तथा श्रनभकिगषको ननकै घुईचो रागेको नथमो ।  

सेनभनायको दोश्रो हदन सिैबन्दा भित्िऩूणष हदन नथमो । ठीक दईु िजेिाट प्रज्ञा प्रनतद्षानको िरभा िरुू बएको कामषक्रभको िुरूभा यॊगबेद 
अन्त्मकताष तथा स्ितन्िता सेनानी तथा दन्क्षण अहफ्रकाका ऩुिषयाद्सऩनतको ननधन बएकोभा बािऩणूष श्रद्धान्जरी सिनत १ नभनट भौनधायण 
ऩद्ळात िुरू गरयएको नथमो । सेनभनायको अध्मक्षता भिाकवि रक्ष्भीप्रसाद देफकोटाका सुऩुि प्रोपेिय ऩद्मप्रसाद देफकोटारे गनुष बएको नथमो बने 
प्रनतद्षानका अध्मक्ष ननन ुचाऩागाईरे  नेऩारको सन्दबषभा रु सुन, डाक्टय याभप्रसाद ज्ञिारीरे िभि् प्रगनतिीर भिाकवि देफकोटा फोधऩि, हद 
मुननबयनसटी अप न्म ुसाउथ िेल्स अदे्सनरमाका एसोनसएट प्रोपेसय तथा रु िुनको कृनत वििेर्ज्ञ जोन मुगेन बोन कोिानरस, ऩेहकङ विद्व 
विद्यारमका चीननमा बार्ा तथा साहित्मका प्रोपेसय गाओ मुआङदोङरे कामषऩििरू प्रस्तुत गनुष बएको नथमो । 

वििेर्ज्ञ जोन मुगेन बोन कोिानरस य प्रोपेसय गाओ मुआङदोङको कामषऩिभानथ काठभाडौ विद्व विद्यारमका अनसस्टेन्ट प्रोपेसय तथा डा. 
हटकायाभ ऩौडेर य कवि तथा सभारोचक अभय नगयीरे सभारोचना गनुष बएको नथमो । त्मसैगयी नननु चाऩागाई य याभप्रसाद ज्ञिारीरे प्रस्तुत 
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गनुष बएको कामषऩिभानथ अभय नगयीरे सभारोचना गनुष बएको नथमो । कामषक्रभको सभर भूल्माॊकन य विदे्ऴर्णसहित कामषक्रभ अत्मन्त सपर 
यिेको य मो अन्तयाषवद्सम सेनभनायरे दईु नछभेक  याद्सका भिान साहित्मकायिरूका कृनत तथा ब्मवक्तत्िका विर्मभा ज्मादै भित्िऩूणष आमाभ 
थवऩने क्रभ यिेको बनन कामषऩि प्रस्तोतािरूरे प्रस्तुत गनुष बएको कामषऩिभानथ सॊन्क्षद्ऱ हटनऩणी याख्न ुिुॊदा मो बव्म य ििुप्रचारयत सेनभनायिाट 
अरूिरूरे जसयी नै आपूरे ऩनन धेयै क्ुया नसक्न य बािना व्मक्त गनष ऩाएको बन्दै सिैराई धन्मिाद हददै कामषक्रभ सभाऩन बएको घोर्णा 
गनुष अनघ फेइन्जङ म्मुन्जमभका डाईयेक्टयराई भिाकवि देफकोटारे अॊरेजीभा रेख्नुबएको कृनत सौगातकारुऩभा डा.ऩद्मप्रसाद देिकोटारे 
िस्तान्तयण गनुष बएको नथमो ।  

विदेििाट ऩाल्न ुबएका विनिद्श अनतनथिरूका रानग भामाको नचनो नेऩार चीन भैिी सभाजका अध्मक्ष तथा नेऩार भजदयु हकसान ऩाटॊका 
अध्मक्ष नायामणभान विजुक्छेरे प्रदान गनुष िुॊदै सॊन्क्षद्ऱ भन्तव्म याख्न ुबएको नथमो ।   

मो फिुप्रनतन्क्षत तथा ििुप्रचारयत मो अन्तयाषवद्सम सेनभनायरे नछभेक  याद्स जनिादी चीन य नेऩारिीचको साॊस्कृनतक सम्िन्ध अझ भजिुत य 
प्रगाढ बएय जाने अड्कर गरयएको छ । हकनहक नेऩार सयकायको ऩमषटन तथा सॊस्कृनत भन्िारम य चीननमा याजदतुािास, नेऩारी 
याजदतुािासरे मो कामषक्रभ सपरताको रानग सिमोग ऩुर् माउन ुबएको छ । चीनका रानग नेऩारी याजदतु भिेि भास्के य चीननमा दतुािासका 
साॊस्कृनतक प्रभुख झाङहदनरे  सेनभनाय सपरताको काभना गदै िबुकभाना सन्देि ऩठाउनु बएको नथमो । 

 

 

 

रु िुनका विर्मभा अन्तयाषवद्सम सेनभनाय नेऩारभा  

जम काकी 

भिान चीननमा साहित्मकाय र ुिुनको १३२ औॊ जन्भ जमन्तीको अिसयभा उनको जीिनी य कृनतभा आधारयत अन्तयाषवद्सम प्रदिषनी तथा 
सेनभनाय िुने बएको छ ।  मिी भॊनसय २१ गते देन्ख २२ गतेसम्भ भिान साहित्मकाय र ु
िुनको जीिन य कृनत विर्मक ििृत प्रदिषनी तथा सेनभनाय िुने बएको कुया आमोजक तथा 
प्रगनतिादी िरयद्ष सभारोचक तथा िौन्दमषिास्त्री ननन ुचाऩागाईरे िताउनु बएको छ ।  

नेऩार प्रज्ञा प्रनतद्षानभा िुने सभायोिको उघाटाटन एनेकऩा भाओिादीका अध्मक्ष कभयेड 
प्रचण्डरे गनुष िुने बएको छ । उघाटाटन सभायोिका हदनिाट फेइन्जङ र ुिुन सॊरािरमिाट 
प्रदिषनीको रानग ल्माइएको २१ िटा ऩाण्डुनरऩी, उिाॉद्धाया यनचत विनबन्न कृनतिरू तथा उिाॉको 
जीिनभा आधारयत विनबन्न कृनतिरूको प्रदिषन गरयने बएको छ ।  

भॊनसय २२ गतेका हदन जनिादी गणतन्ि चीनिाट आउन ु बएका िरयद्ष प्रोपेसय तथा र ु
िुनका विर्मभा विज्ञता िाॉनसर गनुष बएका दईु जना विद्यानिरूरे र ु िुनका विनबन्न 
ऩक्षिरूका िायेभा प्रकाि ऩादै सेनभनायभा बाग नरनु िुने् बएको छ बने अदे्सनरमािाट आउन ु
बएका रु िुन तथा चीननमा साहित्मका वििेर्ज्ञ तथा प्राध्माऩक, आमोजक नननु चाऩागाई तथा डा. याभप्रसाद ज्ञिारीरे सेनभनायराई 
सम्िोधन गन ेकामषक्रभ यिेको छ ।  

िरयद्ष सभारोचक तथा सौन्दमषिास्त्री नननु चाऩागाईरे मसप्रकायको अन्तयाषवद्सम कामषक्रभ सिषिायािगषका सिैबन्दा गिहकरा श्रद्शा रु िनुको १३२ 
औॊ जन्भ जमन्तीको िबु अिसयभा िुन गैयिेकोरे सिबानगता य सिमोगको रानग सम्ऩूणष रेखक, कराकाय, फुवद्धजीिी, ऩिकाय तथा 
श्रनभकिगषभा अनुयोध गदषछु बन्न ुबएको छ । मो अन्तयाषवद्सम भिोत्सिको रु िुन देिकोटा प्रनतद्षानरे आमोजना गयेको िो । 
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ऩिकाय हदनेि िभाष ऩुयस्कृत  

एभके भाझी 
याजवियाज, २६ ऩुस  

नेऩार ऩिकाय भिासॊघ सद्ऱयीरे ियेक िर्ष प्रदान गदै आएको रोकेन्द्र स्भतृी ऩिकायीता 
ऩुयस्कायिाट मसिर्ष ऩिकाय हदनेि िभाष ऩुयस्कृत बएका छन ् । सद्ऱयीराई कामषके्षि िनाई 
ननष्ऩक्ष, नननबषक य खोजी ऩिकायीता गयेिाऩत उनराई मो ऩुयस्काय प्रदान गरयएको िो । 

कभाण्डय ऩोद्श यावद्सम दैननक, हिभनिखय टेरीनबजन तथा स्थानीम नभहडमाभा करभ चराउदै आएका िभाषराई २०औॊ रोकेन्द्रकुभाय स्भतृी 
हदिसको अिसय ऩायी िुक्रिाय मो ऩुयस्काय प्रदान गरयएको िो । नगद १ िजाय ५ सम १ य प्रभाणप्रि सहित ऩुयस्काय कोर्का सॊस्थाऩक 
सदस्म तथा ऩिकाय भिासॊघका ऩिुष उऩाध्मक्ष नििियी प्रसाद बट्टयाईरे िभाषराई ऩुयस्कृत गयेका िुन ्। 

रोकेन्द्र स्भनृत ऩिकायीता ऩुयस्काय नेऩार ऩिकाय भिासॊघ सद्ऱयी िाखाको भित्िऩुणष ऩुयस्काय िो ।सद्ऱयीको पिेऩुय स्थाई घय बएका िभाष 
विगत १० िर्षदेन्ख ऩिकायीताभा सहक्रम यिेका छन ् बने विगत ३ िर्षदेन्ख सदयभुकाभ याजवियाजभा िनस स्थानीम तथा यावद्सम स्तयका 
विनबन्न नभहडमाभा कामषयत यिदै आएका छन ्।  

सल्मान न्जल्राको कोटभौरा गाविसका धननििादयु िुढाथोक का भाहिरा छोयाको रुऩभा जन्भ नरई सद्ऱयीराई कामषके्षि िनाएय ऩिकायीता गदै 
आएका रोकेन्द्र िुढाथोक को २०५० सारभा ित्मा बएऩनछ उनकै स्भतृीभा २०५१ सारभा मो ऩुयस्कायको स्थाऩना गरयएको िो । िुढाथोक  
दृवद्श साद्ऱाहिकका सद्ऱयी प्रनतनीधी तथा स्थानीम सगयभाथा आिाज सद्ऱाहिकका सि सम्ऩादक नथए । सभाजकल्माण केन्द्रभा िनस 
एसएरसीको ऩढाई ऩुया गयेका िुढाथोक को भविि क्माम्ऩस याजवियाजभा विएर दोश्रो िर्षभा अध्ममनयत यिेकै अिस्थाभा याजवियाज ६ न्स्थत 
डेयाभा यिस्मभम ित्मा बएको नथमो । 

नेऩार ऩिकाय भिासॊघ सद्ऱयीका अध्मक्ष नधयेन्द्रप्रसाद सािको अध्मक्षता य ऩुयस्काय कोर्का सॊस्थाऩक सदस्म तथा ऩिकाय भिासॊघका ऩुिष 
उऩाध्मक्ष नििियी प्रसाद बट्टयाईको प्रभुख आनतथ्मताभा सम्ऩन्न ऩुयस्काय वितयण सभायोिभा ऩुयस्काय छनौट सनभनतका सॊमोजक तथा पे्रस 
स्ितन्िता सेनानी िैद्यनाथ झा, पे्रस काउन्सीरका सदस्म भुयरीप्रसाद मादि, नेऩार ऩिकाय भिासॊघ सद्ऱयीका ऩुिष अध्मक्षिरू विष्णु भण्डर, 
अननरकुभाय अनर, नेऩार ऩिकाय भिासॊघ सद्ऱयीका उऩाध्मक्ष तथा छनौट सनभनतका सदस्म श्माभसुन्दय मादि, भिासॊघका ऩासषद सुयेन्द्र 
गुद्ऱा, पे्रस चौतायी नेऩार सद्ऱयीक  अध्मक्ष अन्म्िका दािार, पे्रस मूननमन सद्ऱयीका उऩाध्मक्ष याभनायामण विद्वास, क्रान्न्तकायी ऩिकाय सॊघ 
सद्ऱयीका अध्मक्ष याज ु विद्वकभाष, भधेसी ऩिकाय सभाजका सल्रािकाय श्रिणदेि रगामतरे िबुकाभना भन्तब्म ब्मक्त गयेका नथए । 
कामषक्रभको सञ्चारन भिासॊघका सनचि याजेि झारे गयेका नथए । 
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