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भाषा-साहित्य, पत्रकारिता ि विदेशी लगानी 
  

भार्ा विचार विननमयको सशक्त माध्यम न ैिो । ननश्श्चत व्यिस्था र ननयमको सीमामा आिद्ध िुन ुभार्ाको विशशष्ट विशेर्ता िो । विशभन्न 
विद्िान्िरूले बेलाबखतमा आ-आफ्नै तररकाले भार्ाका िारेमा आ-आफ्ना मतिरू सािषजननक गरे पनन मानि समूदायमा सरल, ठोस एि ं
साथषकतिरले विचार प्रेर्णको काम गने यादृश्छिक िाक्प्रतीकिरूको व्यिस्था न ै भार्ा िो भन्न सककन्ि । उत्तेजनाको प्रनतकियास्िरूप 
ननश्श्चत ढााँचाका सीशमत-असीशमत िाक्यिरू समुछचय भार्ामा िुन्ि । विश्ि मानचचिमा १,४७,१८१ िगष कक.शम. के्षिफल ओगटेको नेपाल 
भौगोशलकरूपमा सानो भए पनन भावर्करूपमा ठूलो ि । विश्िमा अश्स्तत्िमा रिेका भारोपेली, द्रविड, चीनी या एकाक्षरी, सेमेहटक-
िैमेहटक,यूराल-अल्टाइक, काकेशशयन, जापानी कोररयाई, मलय-पााँशलशशयन, आस्रो-एशसयाहटक, बुशमैन, बांटू, सूडान र अमेररकी पररिार गरी 
जम्मा १३ भार्ा पररिारमध्ये भारोपेली, भोटचचननयााँ (भोटबमेली, चीनी या एकाक्षरी नतव्िती), आग्नेली (आश्स्रक) र द्रविड गरी चार पररिारका 
भार्ा माि नेपालमा बोशलन्िन ्। 
  

नेपाल बिुभावर्क राष्र िो । नेपालको संविधानले नेपाली भार्ालाई राष्रभार्ा र अन्य मातभृार्ालाई राश्ष्रय भार्ा मान्दै आएकोमा अन्तररम 
संविधान २०६३ ले भन ेनेपाली भार्ालाई सरकारी कामकाजको भार्ा भनेको ि । भारतले भारतीय संविधानको आठौँ अनसुूचीमा सूचीकृत १८ 
भार्ामध्ये १८ औँ संविधान सशंोधनबाट नेपाली भार्ालाई समेत समािेस गरेको ि । २०५८ सालको जनगणनाअनुसार ४८.९८ प्रनतशत 
नेपालीले नेपालमा नेपाली भार्ा मातभृार्ाको रूपमा बोल्िन ् । त्यस्तै १,२८६, ८२४ जनाभन्दा बढीले भारतमा नेपाली भार्ा बोल्िन ् । 
नेपालीिरू बिुभार्ी, बिुसांस्कृनतक भएका जानत भनेर विश्िमा चचननएका िन ् । यिी विविधतामा नै नेपालको राश्ष्रयता अडकेो ि । आ-
आफ्नै परम्परा एिं सांस्कृनतक पहिचान बोकेका भार्ालाई राश्ष्रय पहिचान हदएर नेपालको संविधानले मातभृार्ािरूलाई राष्रका अमूल्य 
ननचधका रूपमा श्स्िकारेको ि । 
  

जनयुद्ध, जनआन्दोलन-२, मधेस आन्दोलन, आहदिासी, जनजानत, वपिडािगष आहदको कारण नेपाल गणतन्ि नेपाल भई संविधान ननमाषणमा 
सररक ि । सब ैिगषले अचधकार खोश्जरिेका िन ्। गठन भएका िरेक सरकार ढलपलको अिस्थामा िन ्। जनताले दीघषकालीन शाश्न्त र 
विकासका ननश्म्त संविधान र स्थायी सरकार खोश्जरिेिन ्। निमकेी मुलकु पनन यिी मौकामा चौका िान्ने सुरले सीमा अनतिमण गनष,सीमा 
िेउिाउका जनतालाई दुुःख हदन व्यग्र ि । 
 

विज्ञान र प्रविचधले चमत्काररक कायष गदै आएको ि । कलमी पौरखले समते ससंार िल्लाइरिेकै ि । शेक्सपीयर,  लक्ष्मीप्रसाद,  

शेली,पाररजातिरूले ससंार िल्लाइरिेकै िन ्। स्रष्टाले शसजेका कुरा िर वपाँढींलाई िुन्ि । विश्ि मानि सभ्यताका ननश्म्त सशृ्ष्टकताष अमृल््य 
नीचध िो । स्रष्टाले नयााँ सशृ्ष्ट गिष । त्यसैले पनन ऊ समाजको अनत न ै मित्िपृण्ष व्यश्क्त िो । आजका स्रष्टाका कलमले समाजका 
अशमल्दा पक्षप्रनत खबरदारी गनुषपिष । समाजमा व्याप्त चथचोशमचो, शोर्ण-दमनलाई िटाउन कलमी युद्धमा िोशमनु जरुरी िुन्ि । समाजमा 
नौलो चेतना िनष सकेमा माि असली अथषमा स्रष्टा किशलन सककन्ि । 
 

सञ्चार, साहित्य, कला, संस्कृनतको विकास भन्ने नाम सुन्नासाथ कुम्भकणष ननन्द्रामा रिने संस्कार नेपालका िरेक सरकारमा ि । 
सञ्चार,साहित्य, कला, संस्कृनतमा लाग्नेिरूको जीिनिशृ्त्तको लाचग सरकारी के्षिबाट न ैविशेर्, विशेर् काम पश्श्चमी राष्रमा िुन्ि भन्ने कुरा 
साहित्यकार कृष्ण धरािासी बताउनुिुन्ि । जीिनिशृ्त्तको त कुरै िाडौँ, िामीकिााँ चाहिाँ मान्िेले कलम र िाणीको पेशामा रिेर जीिन बचाउन 
िम्मे पर् यो, परररिेि । 
  

स्ितन्ि मुलकुका िरेक अङ्गिरू स्ितन्ि िुन्िन ् । त्यसमा पनन राज्यको चौथो अङ्ग भनी पिकाररतालाई शलइन्ि । स्िदेशी लगानी र 
सकियतामा चौथो अङ्ग सञ्चालन भयो भने माि त्यसले राश्ष्रय हित गनष सक्ि । एकानतर अखबारी पिकाररता िोस ् कक साहिश्त्यक 
पिकाररता िोस ्दबु ैफााँटमा िामी इमान्दार िैनौँ भन्ने आरोप लाचगरिेका बेला विदेशी लगानीले सञ्चार के्षि चलाउन खोज्न ुदभुाषग्य बािेक 
अथोक केिी िोइन ।  विदेशी लगानीमा आफ्न ैस्िाथष िुन्ि । आफ्नो लगानीमा अकाषको हित चचताउने कुरा भएन । चचताउने न ै िो भन े
प्रत्यक्ष लगानी गररनुपने िो । ककन चोर बाटो भएर लगानी शभत्रिन ुपर् यो ? 

  

िामीकिााँ पैसाका लाचग, पद प्राश्प्तका लाचग नैनतकता बेचेका धेरै लामा फेिररस्त िन ्। कश्म्तमा कलम र िाणीले मुलुकको बिृत्तर ्हितमा 
समवपषत बौवद्धक िगष त राष्रप्रनत इमान्दार बनौँ । कलम र िाणीले बााँचेकािरू समेत विदेशी चालबाजीको गोटी बन्न ेिो भन ेमुलकुमा मन 
राख्ने ठाउाँ  रश्त्तभर रिाँने िैन । भोल्तेयर, रुसोिरूले पररितषनका लाचग गरेको बौवद्धक िाश्न्तको शसको गरेर नेपाली समाजलाई अग्रगमनको 
हदशामा तफष  एकोिोर् याउन नैनतक इमान्दाररता देखाऔ ं। कलम र िाणीका के्षिमा आफ्नै लगानीले सकेको पररितषन गरौं, विदेशी लगानीमा 
मख्ख परेर उनीिरूको कलुवर्त स्िाथषपूनत षको माध्यम नबनौं । धन्यिाद !   
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लेख/निबन्ध  

श्रद्धान्जली: ग्राब्रियल गार्सिया मारे्कज हाम्रा लागग पनि उत्तिक्रै्क सम्मािर्का हर्कदार छि ् 

जय काकी/नीमकान्त पाण्ड े

 

चिलीको सुविख्यात लेखिका इसाबले एलेण्ड ेनोबेल पुरस्कारद्धारा विभुवर्त विश्ि साहित्यका मिान उपन्यासकार, कथाकार, स्क्स्िन राइटर 
तथा पिकार गात्रियल गार्सषया माकेजको विर्यमा भन्नु िुन्छ “एउटा तररकाले उिााँले पाठकिरुमाचथ विजय िााँर्सल गरै्द, विश्िलाई 
पनन स्क्जत्न ुभयो र विश्िलाई िाम्रा िारेमा िताउन ुभयो । ल्याहटन अमेररकाको िारेमा र िामी को िौं भन्न ेिारेमा िताउन ुभयो । 
उिााँले लेिेका पानािरुमा िामीले आफ्नो अनुिार िेरेका छौं ।” इसाबेल एलेण्ड ेपनुः स्पस्क्टटकरण हर्दरै्द भन्नु िुन्छ गाबोको िान िण्रडे 
यसष अफ सोर्लच्युड (१०० सय बर्षको एकान्तिास) पहिसकेपनछ मरेो कथा मलाई कसैले सुनाई रिेको जस्तो लाग्यो ।  

कोलस्क्बबयाको विश्ि प्रर्िद्ध उपन्यासकार गात्रियल गार्सषया माकेजको ८७ िर्षको उमेरमा अवप्रल १७, २०१४ का हर्दन विहििार 
मेस्क्ससकोमा ननधन भएको छ । उनलाई २० औ ं िताब्र्दीको सिैभन्र्दा मिान लेिक भनन सबिोधन गररएको छ । १०० िर्ष 
एकान्तिासमा नामको उनको यो विश्ि प्रर्िद्ध कृनत पााँि करोडप्रनत वििी भैसकेको छ । ल्याहटन अमेररकामा बाईबल पनछ सिैभन्र्दा 
बहि वििी भएको पुस्तक यिी िो । यो पुस्तक २५ िटा भार्ामा अनुिार्द गररएको छ ।  

उनका िरेक कृनतिरु िाल्र्स डडकेन्स र बाल्जाक, िेर्मिंे र र्लओ टल्सटयको कृनतिरुको िरािरीमा र्दााँजेर पहिन्छ ।  

गार्सषयाको जन्म आराकाटाका नामको कोलस्क्बबयाको सयाररत्रबयन तटमा 
मािष ६ को १९२७ मा एउटा गररब पररिारमा भएको चथयो । उनको 
माता र वपताको नाम लुइसा सास्क्न्तयागा माकेज र गात्रियल एर्लस्क्जओ 
गार्सषया चथयो । उनका वपता िुलाकको सलकष  र टेलीग्राफ अपरेटर चथए 
। उनको आयस्ताले श्रीमती र १२ जना िालिच्िाको भरणपोर्ण 
िुन््यो ।  

सन्तानमा गात्रियल सिैभन्र्दा जठेा चथए । उनले मािलमा बाल्यकाल 
विताएका चथए । बाल्यकालमा िजुरबा र िजुरआमाले सनुाएका जार्द ुर 
भुतका कथािरु सुन्ने िौभाग्य पाएका चथए । मािली िजुरबा ननकोलस 
माकेज मेस्क्जया ररटायर आमी कणेल चथए । सिैभन्र्दा िहि उनले 

लेिेका उपन्यास र कथािरुमा उनकै प्रभाि परेको छ । ककिोरािस्थामा नै अध्ययनको लाचग राजधानी बोगोटा प्रिेि गरेका माकेजले 
कानूनको विद्याथी िुन ेमौका पाए पनन पिाई पूरा नगरी पिकाररतामा प्रिेि गरेका चथए । 

उनले लेिेका सबपुणष पुस्तकिरु सिाषचधक लोकवप्रय रिेका छन ्। उनी एकजना यस्ता लेिक चथए जो िचिषत रक स्टार जस्तै िचिषत 
चथए । उनको सय िर्षको एकान्तिास उपन्यास सन १९७६ मा प्रकार्ित भएको चथयो । माकेजलाई जार्दगुरी यथाथषिार्दी लेिक 
भननन्छ । तर उनी भन्छन ्म मरेा िररपररका यथाथषलाई कथा िस्तुमा उन्छु त्यसकारण म यथाथषिार्दी िााँिी िंु । माकेजको लेिनमा 
घरपररिारर्भिको प्रभाि, त्यनतिेरको राजनीनतक, सामास्क्जक पररिेि र सो समयमा कोलस्क्बबयामा ला भ्िाईलेस्क्न्सया नामको कुख्यात 
गिृयुद्धको िपेटामा ३ लाि माननसिरुले ज्यान गुमाएका चथए । त्यसैगरी कोलस्क्बबयामा प्रारबभ भएका लागू और्ध कारोबारीको युद्धले 
रे्दिलाई आिान्त पारेको चथयो । उनका मूल विर्यिरु यसैमा आधाररत चथए । 

इसाबेल एलेण्ड ेभन्नुिुन्छ उनी संधै बामपंथी चथए । कफडले सयास्रोको र्मि चथए । िास्क्न्तका समयमा उनीिरुिीि र्मिता कायम 
भएको चथयो । सयुबाली िसस्ि युद्धको समयमा उनले युद्ध पिकारकारुपमा आफ्नो भूर्मका ननभाएका चथए । उनी सयबुालाई मन 
पराउाँथे । उनी सयुबामा िसे र पनछ पनन धेरै पटक सयुबाको भ्रमण गरररिे । सयुबाली िास्क्न्त सबपन्न भएपनछ उनले िाबानामा 
कफल्मी इस्क्टटच्युटको स्थापना गन ेस्क्जबमेिारी पाएका चथए । 

उनको िामपथंी दृस्क्टटकोणका कारण कोलस्क्बबयामा िस्न उनलाई अनकेौं समश्यािरु आईपरररिेकोले कोलस्क्बबयामा बस्न नससन े
भएपनछ ज्यानको ितराबाट  जोचगन रे्दि छोडरे मेस्क्ससकोमा अप्रिासी िुन गएका चथए । उनी मेस्क्ससको भन्र्दा बािेक अरु रे्दििरुमा 
पनन िसेका भएपनन लामो समयसबम र रे्दि त्याग नभएसबम त्यहि ंबसेका चथए । 
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सन १९५० को समयमा ल्याहटन अमेररका भरर न ैतानािाििरुको र्दमनििले त्रबगत्रबगी रिेको चथयो । कोलस्क्बबयामा रोजास वपननल्ला 
चथयो । भेनजेुयलामा पेरेज स्क्जर्मनेज, पेरुमा ओडरया, िुस्क्जल्लो सान्तो डोर्मङ्गोमा, अजेस्क्न्टनामा परेो र सयबुामा बाहटस्टा चथयो । र्दमन 
र ज्यानको जोखिमका कारण सो समयमा ल्याहटन अमेररकी लेिकिरु ननिाषसनमा बसेर कलम िलाईरिेका चथए । युरोप लगायत 
अन्य मुलुकिरुमा िसेर उनीिरु कलमजीिी भएर िााँचिरिेका चथए भने अको तफष  ल्याहटन अमेररकी तानािाििरुको विरुद्धमा जुचधरिेका 
चथए । लोकतन्िका िानतर लडडरिेका चथए । उनीिरुका लाचग यसकारण पनन आफ्नो रे्दि झन ्असरुक्षित चथयो । यसैप्रकारको घटना 
चिलीमा पनन घटेको चथयो । जब चिलीमा िैननक कु भयो त्यिााँका नाम िलेका लेिक तथा कवििरु रे्दि छाडरे जान िाध्ये भएका 
चथए । नोबेल पुरस्कार विजेता विश्ि प्रर्िद्ध कवि पाब्लो नेरुर्दा अजसे्क्न्टनामा पलायन िुन िाध्ये िुन ुभएको चथयो ।  

गात्रियल गार्सषया सयुबाका पूिष राटरपनत कफडले सयास्रो तथा सयबुाली जनताको अर्भन्न र्मि िुनिुुन््यो । उिााँको रे्दिान्त भएको 
ििर सुन्न े विस्क्त्तसकै राटरपनत राउल सयास्रोले एक बसतब्य जारी गनुष भएको छ बसतब्यमा भननएको छ: यो विश्ि, वििेर्त 
अमेररकी जनतािरुले भौनतकरुपमा एक जना मिान विद्िान तथा लेिक गुमाएका छन ् । सयुबालीिरुले एकजना वप्रय र्मि जस्ले 
ननरन्तर ऐसयिद्धता जारी रािेका चथए , गुमाएका छन,् उिााँ जस्ता मानिको कायषिरु अमर रहिरिने छन ्।- (िबाना अवप्रल १७,२०१४) 

गात्रियल गार्सषया माकेजलाई सबमान तथा आर्दरपूिषक गाबो भन्न ेगररएकोे ेछ । गाबोले चिलीका तानािािका विरुद्धमा डटेर कलम 
िलाउन ुभएकोले उनी चिलीमा असाध्ये सबमाननत छन ् । उनको रे्दिान्तमा चिली कबयुननटट पाटीले गहिरो समिेर्दना व्यसत गरै्द 
बसतब्य जारी गरै्द भनेको छ: “चिली कबयुननटट पाटी कोलस्क्बबयाका लेिक गात्रियल गार्सषया माकेज हर्दिंगत भएकोमा उिााँप्रनत 
गहिरो र्दःुि ब्यसत गरै्द उिााँको पररिार, कोलस्क्बबयाका जनता र ल्याहटन अमेररकी जनताप्रनत समिरे्दना जािेर गर्दषछ ।” यो र्दिुर्दायी 
समािार सुनेपनछ चिली कबयुननटट पाटीका उपध्यि गुलेमो टेर्लएरले संक्षिप्त प्रनतकृया हर्दरै्द भन्नु भयो “गात्रियल गार्सषया िाम्रो 
पाटीको मिान र्मि िुनुिुन््यो । भोलोहर्दया, ग्ल्याडडस र अन्य थुप्रकैो अनन्य र्मि िुनुिुन््यो । उिााँ तानािािी व्यिस्थाको विरुद्धको 
आन्र्दोलनमा कियािील सियोगी िुनुिुन््यो । उिााँले बिुआयार्मक तररकाले ऐसयिद्धता जनाईरिनु भयो । यी मिान उपन्यासकारलाई 
िामी कहिल्य ैविसषने छैनौ । िान िण्रडे यसष अफ सोर्लच्युड (एक सय 
िर्षको एकान्तिास) का जन्मर्दाता जसको अमर कृनतले नोबले परुस्कार 
प्राप्त गनष ससयो र संसारभरर नै सबमान पाएको छ ।” 

 

गाबोको रे्दिान्तमा कोलस्क्बबयामा तीन हर्दनसबमको रास्क्टरय िोक मनाउन े
राटरपनत िुिााँ बयानुअल सान्तोसले घोर्णा गरेका चथए भन े
कोलस्क्बबयाको रास्क्टरय झण्डा आधा झकुाइएको चथयो । राटरपनत सान्तोस 
स्िगीय गाबोको श्रद्धान्जली सभामा भाग र्लन मेस्क्ससको आइपुगेका चथए 
। सान्तोस यनत धेरै नत मस्तक िुनुको एउटै कारण चथयो त्यो िो 
विगत ६० िर्षरे्दखि िसस्ि संघर्षरत माक्र्सिार्दी फाकष  विद्रोिीिरुलाई िास्क्न्तप्रकृयामा ल्याउन गाबोले मित्िपूणष भूर्मका िेल्नु भएको 
चथयो । फाकष  विद्रोिीिरुले पनन गाबोको ननधनप्रनत अपूरणीय िनत भएको भन्रै्द िास्क्न्तप्रकियामा उिााँले िेल्न ुभएको भूर्मकाको उच्ि 
मूल्यांकन गरेको छ ।   

यी विश्िविख्यात साहित्यकारले सन १९८२ मा इलभ ज्गलमिभम ्भबिक या सयस्क्टतगमभ साहिस्क्त्यक कृनतका लाचग नोबले 
पुरस्कार प्राप्त गनुष भएको चथयो । उनका १५ भन्र्दा िहि िचिषत कृनत रिेका छन ्।    

िुरुका हर्दनिरुमा यी पिकारले श्रृिंलािद्धरुपमा कोलस्क्बबयाका तैराकीिरुको अिस्थाका विर्यमा लेिरे कन्जरभेहटभ सरकारप्रनत आिोि 
पोिेका चथए । तर युरोप प्रबेि पश्िात उनले पिकाररताको काम छाडरे उपन्यास लेिनमा िात ििाएका चथए । सन १९७६ मा उनको 
प्रख्यात उपन्यास िान िण्ड«ेड यसष अफ सोर्लच्युड प्रकार्ित भएको चथयो ।  

सन १९२८ मा भएको अमेररकाको युनाइटेड फु्रट कबपनीले केरा िगानका श्रर्मकिरुमाचथ िलाएको नरसंिारको घटनामा आधाररत स्टमष 
र्लफ नामक कृनत सबषप्रथम प्रकार्ित गरेका चथए । यो पुस्तकको नाम नेपालीमा पातिरुको िुरी भन्न सककन्छ । सिै केरा बगानका 
सिै मजर्दरुिरुलाई मारेपनछ उसत स्थानमा केिल सुकेको पातको डगुंरलाई िुरी ितासले उडाउाँ र्दा उराठ लाग्र्दो आिाज माि आएकोले 
सो पुस्तकको नाम न ैउनले र्लफ स्टमष रािेका चथए । यस ैउपन्यासको विकर्सतरुप िान िण्रडे यसष अफ सोर्लच्युड कृनत भएको 
विश्लेर्किरुको ठबयाई छ ।  

माकेजले अमेररकाले चिलीको िामपंथी राटरपनत साल्भाडोर एलेण्डकेो सत्ता अपर्दस्त गरेकामा कठोर विरोध जनाएका चथए । 
त्यसकारण उनलाई अमेररकाले कबयुननटट भएको आरोप लगाई अमेररका प्रबिेमा प्रनतिन्ध लगाएको चथयो । तर राटरपनत त्रबल 
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स्क्सलन्टनले सन १९९५ मा सो प्रनतिन्ध िटाएका चथए र पनछ उनी स्िय ंमाकेजको ननकै मित्िपुणष प्रिंसक बन्न पुगेका चथए । 
माकेजको ननधनमा समेत उनले गहिरो चिन्ता ब्यसत गरेका चथए । 

सयुबाका राटरपनत कफडले कास्िोर्सत गाबोको सबबन्ध यनत गािा चथयो कक उनी प्रकािोन्मिु पुस्तकका पाण्डुर्लपीिरु राटरपनत रे्दिाई 
अनुमोर्दन गराउथे । सयुबामाचथ अमेररकाले पिास िर्ष रे्दखि लगाएको आचथषक नाकािन्र्दीको विरुद्धमा उनी संध ैिडा भएका चथए । 

सन १९९८ मा ७२ िर्षको उमेरमा उिााँले सयास्क्सबयो नामक पत्रिकाको स्िार्मत्ि नोबेल पुरस्कारको रकमबाट  र्लन ुभएको चथयो । 
उिााँले सो पत्रिकाको स्िार्मत्ि ककननसकेपनछ भन्न ु भएको चथयो “यहर्द म पिकार िुाँरै्दन चथएाँ भने सि ै सामाग्रीिरु त्यगतिंगले 
जुटाउन ससतैन चथएाँ र मैल ैपुस्तकिरु पनन लेख्न ससन ेचथईन” भनन पिकाररताको ननकै िुलेर प्रिंसा गनुष भएको छ । 

माकेज बयास्क्जक ररयर्लज्मको विर्यमा भन्नु िुन्छ ल्याहटन अमेररकाको इनतिास तानािाििरुको ििब्युि, रोमास्क्न्टक िास्क्न्तकारीिरु, 

लामो समयसबमको भोकमारी, त्रबरामी द्धन्र्द यी सि ैन ैबयास्क्जक यथाथषिार्दर्भिका तत्ििरु िुन । माकेज आफ्ना रिना िा पुस्तक 
प्रकािन गनुष अनघ कफडले सयास्िोलाई पढ्न हर्दई सुझाि माग्न ुिुन््यो ।  

सुप्रर्िद्ध लेिक विर्लयम केनेडी यी मिान तथा विश्ि विख्यात लेिकको िान िण्रडे यसष अफ सोर्लच्युड कृनतका विर्यमा भन्न ु
िुन्छ  “बुक अफ जेनेर्सस पनछ आएको यो न ैपहिलो साहिस्क्त्यक कृनत िो र समस्त मानि जानत यसलाई पिन ैपछष ।” त्यसैगरी 
अकाष ल्याहटन अमेररकी लेिक कालोस फुयन्तेसले यो पुस्तकलाई “ल्याहटन अमेररकाको बाइबल भन्न ु भएको छ” भने ल्याहटन 
अमेररकाका प्रर्िद्ध उपन्यासकार माररयो भागाषस ल्योसा भन्न ु िुन्छ “यो असाधारण उपन्यास ल्याहटन अमेररकी विरताको मिान 
उपन्यास िो ।” चिलीका मिान कवि पाब्लो नेरुर्दाले “डन स्क्सिजट पनछ स्पेननि भार्ामा प्रकार्ित सिैभन्र्दा मित्िपूणष कृनत” भनन 
प्रिंसा गनुष भएको छ । ल्याहटन अमेररकी सुप्रर्िद्ध लेिकिरु कालोस फुयन्तेस, कोताषजार, माररयो भागाषस ल्योसा भन्र्दा ननकै उिाईमा 
पुगे ल्याहटन अमेररकी तानािािरुको विरोधी कलमजीवि गाबो । 

उिााँको विर्यमा एउटा रमाइलो प्रसंङ्ग के छ भने माकेज र उनकी जीिन संचगनी मसेडसे अजेस्क्न्टनाको राजधानी ब्युनस आयसषस्क्स्थत 
साउथ अमेररकन पस्क्ब्लकेिनका प्रमुि फ्रास्क्न्सस्को पोरुिालाई िान िण्रडे यसष अफ सोर्लच्युड पुस्तकको टाइप गरेको पाण्डुर्लपी 
िुलाकमाफष त पठाउन राजधानी मेस्क्ससको र्सटी पुगेर िुलाकमा पाण्डुर्लपी जोिाउनु भयो । सो ककताि जबमा ४९० पजेको चथयो  
टाइपराइटरमा टाइप गरााँउर्दा । िुलाकको कमषिारीले पुस्तकको िजन जोिेर ८२ पेसो लाग्ने उत्तर हर्दए । तर उनीिरुको सि ैथैली 
झोरझार गर्दाष पनन ५३ पेसो भन्र्दा िहि ननस्केन । त्यसैले पुस्तकलाई र्दईु भागमा िरािरी पारेर भाग लगाई प्रकािकलाई एक 
भागमािै पठाएका चथए । तर पहिलो भागको सट्टा र्दोश्रो भाग पहिलो लटमा पठाएकोमा उिााँिरु िडो हर्दसक िुनु भयो । तर प्रकािकले 
र्दोश्रो भाग पिेर िर्ष विभोर िुाँरै्द पोटटेज िाजष पठाएपनछ पहिलो भाग पनन पठाउाँन सफल िुन ुभएको चथयो । 

सिैभन्र्दा िहि िण्डर िाएर, सिैभन्र्दा ठूला समश्यािरुबाट  गुज्रेर, सिैभन्र्दा र्दररद्रका हर्दनर्सत जुझ्रै्द, बेश्यालयको िेश्यािरुलाई टुलुटुल ु
िेरै्द, कोठा भाडा नतनष नसकी ननकार्लएपनछ कफी िपमा एक कप कफी ककनेर वपउाँ रै्द रात कटाउन ेयी नै िुन ्२० सौं िताब्र्दीका मिान 
बाबपन्थी धाराका िचिषत लेिक गात्रियल गार्सषया माकेज । समाजरुपान्तरणका लाचग तथा बाम राजनीनतलाई केन्द्रमा रािरे 
अवििर्लत गनतमा साम्राज्यिार्दी तानािािरुका विरुद्धमा कलम िलाई रिने यी कलमजीवि योद्धाप्रनत िाहर्दषक श्रद्धान्जली ! ..... 

नोटः (क) इसाबेल एलेण्ड ेसाल्भाडोर एलेण्डकेो काकाको छोरी िुनिुुन्छ । र्सआईएको उससािटमा एलेण्डकेो सत्ता तानािाि वपनोिलेे 
सन १९७३ मा कब्जा गरर राटरपनतको समेत ित्या गरेपपनछ इसाबेल एलेण्ड ेचिलेबाट  भेनजेुयला भाग्न िाध्ये िुन ुभएको चथयो । 
यो सामाग्री डमेोिेसी नाउ रेडडयोले २०१४, अवप्रल १८ मा स्ि. गात्रियल गार्सषयाको विर्यमा एलेण्डरे्सत र्लएको अन्तरिाताषको 
आधारमा तयार पारेको िो । सो अन्तरिाताष िुिााँ गोन्जालेज र एमी गुाँड बयानले र्लन ुभएको चथयो ।  

(यिााँ प्रयोग गररएका सिै तस्बीरिरु गाडड षयन समािारपि १८ अवप्रल २०१४ बाट र्लएको िो ।)  

२०७१ साल बिैाि २५ गत े 

*** 
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विर्िष्ठ मैगिली लोर्किाट्य जट–जटटि   

श्यामसुन्र्दर यार्दि 

सप्तरी, राजविराज, नेपाल    

विश्िको समदृ्ध कला संस्कृनतिरु मध्ये र्मचथला िेिको भार्ा, कला, संस्कृनत, साहित्य एिम ् मौर्लकताले विर्िटट स्थान कायम 
राख्रै्दआएको छ । र्मचथला िेिमा मञ्िन िुन े लोकनाििरु मित्िपूणष माननन्छन ् न ै । रङ्गमञ्ि त्रबना नै मौर्लक रुपमा िुल्ला 
आकासमुनन मैचथल महिलािरुद्िारा प्रस्तुत गररन ेलोकनाट्य जट–जहटन सिाषचधक रोमाञ्िक एिम ्िचिषत रिाँरै्दआएको छ ।  

िासगरी िर्ाषऋतुको समयमा िडरेीको संकेत रे्दखिएपनछ महिलािरुद्िारा भगिान ईन्द्रसाँग पानीको माग गरै्द यो नाट्य प्रस्ततु गररन्छ 
। जटजहटन नाटकका लाचग िासगरी जेठ, असार, साउन र भर्दौ महिनाको जुनेली रात अनत उपयसुत माननन्छ । गाउाँका महिलािरु 
रानतको समयमा घरभन्र्दा बाहिर िा सािषजननक स्थानमा भेला भएर जट–जहटन नाट्य प्रस्तुत गन े गर्दषछन ् । पररिारका 
सर्दस्यिरुलाई िाना िुिाएर आफू समेत तयार भएर रानत १०–११ बजेको समयमा घरबाट बाहिर ननस्क्स्कने गछषन ्। गाउाँ–टोलका 
महिलािरु जट–जहटन िेल्र्दा िले्रै्द रात त्रबतेको थािा समेत पाउाँ रै्दनन ्। यस नाटकमा पुरुर् र्दिषक िस्क्जषत रिेका कारण लोकलाज 
छाडरे महिलािरु खझसर्मसेसबम जट–जहटनको आनन्र्दमा झसु्क्बमने गर्दषछन ्।  

नेपालको सप्तरी, सुनसरी, मोरङ्ग, र्सरिा, मिोत्तरी, धनुर्ा सलाषिी, बारा, पसाष सहितका स्क्जल्लाका ग्रार्मण महिलािरुले मनोरञ्जनका 
लाचग माि नभई वििुद्ध रुपमा पानीको माग गरै्द  जट–जहटन नाट्य प्रस्तुत गने गर्दषछन ्। यद्यपी सप्तरी बािेक अन्य स्क्जल्लािरुमा 
भने यो लोपोन्मुि अिस्थामा पचुगसकेको छ । िुन त र्मचथला िेिका अन्य सााँस्कृनतक नाि एिम ् नाटकिरुमा महिला पािको 
भूर्मका पुरुर्ले ननभाउरै्द आएपनन यो नाट्यमा भन े महिलािरुले न ै पुरुर् 
पािको भूर्मका ननिाषि गनुष पन ेअननिायषता रिरै्दआएको छ ।  

सामान्यतया कुन ैपनन नाटकको अर्भनयका लाचग पयाषप्त अभ्यास गनुष पन े
िुन्छ तर यो नाटक भने अभ्यास त्रबना न ैप्रकृनतको िुल्ला मञ्िमा प्रर्दिषन 
गररन्छ । सिभागी महिलािरुलाई र्दईुओटा समूिमा त्रबभाजन गररन्छ । एक 
समूि जट ( पुरुर् ) तथा अको समूिले जहटन (महिला) को प्रनतननचधत्ि 
गर्दषछ । र्मचथला िेिका महिलािरुले अननिायष रुपमा टाउकामाचथ सारी राख्न े
मान्यता रिे पनन जहटनको अर्भनय गर्दाष भन ेउनीिरुले सारीको तल्लो भाग 
र्दोबारै्द घुाँडाभन्र्दा माचथ र घुबटोतफष को भागलाई झारेर कबमरमा बााँध्न े गछषन ् । यसैगरी जट समूिका महिलाले सारीको फेटा िा 
गबछाको पगरी बााँध्नकुा साथ ैधोती कुताष लगाएर अर्भनयमा उिन्छन ्। र्दबु ैपि(जट-जहटन) आ-आफ्ना समूिका साथीिरुसंग एक 
आपसमा अंगालो मारेर नतृ्यकमषमा लागेका िुन्छन ्। िाद्य यन्िको नाममा नतृ्याङ्गनािरुले बजाएको तालीको प्रयोग माि िुन्छ । 

बाजा–गाजा त्रबना लयात्मक सबिार्दबाट िुरु िुन ेजट–जहटन नाट्य अर्भनयको कथालाई मंगनी, वििाि, द्विरागमन, नि र्दबपनत, 

त्रबयोग र मङ्गल कामना प्रसङ्गमा िचगषकरण गररएको छ । (रामभरोस कापडड भ्रमर, मैचथली लोक संस्कृनत, पटृठ ८५)   

जटः िम अनर्लय ैआजन–बाजन, भ जेत ैत्रबयाि  

सााँिर गेरुली भईये रे जेत ैजहटनसाँ त्रबयाि 

जहटनः आचग लागौ आजन–बाजन, नहि करब ैत्रबयाि 

सााँिर गेरुली नहिये रे करब ैजटा स त्रबयाि  

मंगनीको प्रसङ्गमा जटले जहटनलाई बाजा–गाजाका साथ वििाि गने प्रस्तािद्िारा  आफूतफष  लोभ्याउने प्रयास गछषन ्। तर जहटनले 
िािी त्यसका लाचग तयार नभएको अर्भनय गर्दषछे । यद्यपी व्यापक नोंकझोंकका बीि उनीिरुको वििाि सबपन्न िुन्छ । तत्पश्िात 
जटका साथ जहटन ससुराली (पनतको घर) जास्क्न्छन ्। र्मचथला िेिमा ससुराली जाने बुिारीलाई परबपरागत संस्कार एिम ्मयाषर्दार्भि 
बस्नु पने िुन्छ । त्यसैले नि र्दलुिी जहटनलाई जटले यसरी संस्कार र मयाषर्दा र्सकाउाँछन ्।  
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लैबके िर्लिे गे जहटन लैबके िर्लिे गे...भनेपनछ जहटनले नहिये लबबौ रे जटा, िम नहिये लबबौ रे जटिा...अथाषत मान्यजनिरुका 
सामुन्ने विनयिीलता रे्दिाउन ननिुरेर हिड भनेपनछ जहटनले नाइाँ म ननिुरेर हिाँडहर्दन म त बाबाकी पुलपुल्याईएकी छोरी पो िुाँ भनेर 
जिाब हर्दएपनछ  प्रनतकात्मक सबिार्द र्दोिोररन्छ । यसरी पाररिाररक मािौलमा घुलर्मल िुरै्द जार्दा नाटकमा जटसाँग गर–गिनाको 
विर्यमा जहटनको सबिार्द यसरी अनघ बढ्छ ।   

जहटनः िाँसुली जब–जब माँगर्लयौ रे जटिा िाँसुली ककया न आनले रे  

मोर बाली उमररया रे जटिा िाँसुली ककया न ैआनले रे... 
जटः िाँसुली जब–जब अनर्लयौ गे जटनीया, पौँनतमे ध रिले गे  

तोिर बाली उमररया जहटनीया, िमरा नाि निौले गे  

िाँसुली (गर्दषनमा लगाउने िााँर्दीको गिना), टीका सहितका गिनािरुको विर्यमा त्रबिार्द पनछ जट कमाउनका लाचग मोरङ्ग गई रिेको 
प्रसंगमा लयात्मक सबिार्द यसरी अगाडी बढ्छ ।  

जटः मोरङ्ग मोरङ्ग सुननर्लयै जहटन गे, मोरङ्ग िम जायब सुनहि जहटन गे  

जहटनः मोरङ्गके रे्दिम ेजोचगननयााँ रे जटा, लोभाईये तोरा राितौ सनु रे जटा  

मोरङ्गमा राम्रो कमाई िुन्छ त्यसैले आफू त्यतै गएर कमाउन जाने ईच्छा जटले व्यसत गरेपनछ जहटनले मोरङ्गमा जार्दगुनी 
(जोचगननयााँ) बस्छे, उसले नतमीलाई लोभ्याउने छ त्यसैले उता नजाऊ 
भन्ने जहटनको सल्लाि िुन्छ ।  

ससुरालीमा हिकी, जााँतो लगायत बुिातषनको भार आफूमाचथ परेपनछ 
जहटन आस्क्जत भएर माइत गएकी िुन्छे । र्दिुलेै एक–अकाषको 
त्रबछोड िेर्दना नाटकमा यसरी अर्भव्यसत गछषन ्।  

जटः र्दरु–र्दरु गे जहटन, र्दरेु रहििे गे जहटन  

सडल िाउर गे जाहटन, बैगन भाटा गे जहटन 

िे गे जटनी जुहटया गुिैत िर्ल अत्रबिे गे जहटन  

जहटनः र्दरु र्दरु रे जटा, र्दरेु रहििे रे जटा 
सडल िाउर रे जटा, बैगन भाटा रे जटा 
जुल्फी साँिरत ेअत्रबिे रे जटा 

यसै प्रसङ्गमा जटले उनलाई ल्याउनका लाचग ससुरा, जेठाज,ु रे्दिर सबैलाई पठाउाँछन ् तर उनीिरुर्सत घर फककष न नमानपेनछ अन्त्यमा 
आफै ससुराली पुगेका जटले र्दलुिीर्सत घरको िालत बताउाँ रै्द गरेको यो नाटकको र्दोिोरो गीती सबिार्द यसरी अनघ बढ्छ । 

जटः घ्यूरा फरलौ गे जहटनीयााँ, खझाँगनी फरलौ गे, तों नै जेबिी ससरुररया घ्यूरा के बेितौ गे ? 

जहटनः मैंया बिेतौ रे जटिा बहिननयााँ बेितौ रे, एहि बेरर लगनमा िम त नहिये जेबौ रे... 

नघरौला, खझगंनी सहितका तरकारीिरु फलेको छ, त्यसैले नतमी नगए कसले बेच्छ ? भनन जटले प्रश्न गरेपनछ जहटनले यसपाली आफू 
नजान े तरकारीिरु नतम्रो आमा र बहिनीले बेिी िाल्छन ् नन ⁄ भनन जिाफ फकाषउाँ छे । यसरी जट–जहटन बीिको लामो सबिार्द 
पश्िात अन्त्यमा जटसाँगै फककष न जहटन तयार िुन्छे ।  

जट–जहटन नाट्य अर्भनयका िममा घरबाट लचगएको िलो जोनतन्छ  । िलो जोत्नका लाचग गोरु िोइन, र्दईु जना महिला गोरु  
बस्क्न्छन ्भन ेएक जना महिला पुरुर् ककसान बनेर अिाइ मोर ( सािे र्दईु फन्को) िलो जोत्न ेगनछषन ् । त्यसैगरी महिलािरुद्िारा 
भ्यागुतालाई तले र्सन्र्दरु लगाएर ओिलमा िाली मुसलले कुच्याउने गररन्छ । कुच्याईएको भ्यागुतोमा गोबर, माटो र्मसाई फोिर 
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रे्दिेपनछ सबैभन्र्दा बिी सराप्ने व्यस्क्सतको आाँगनमा फाल्ने िलन छ । कुच्याईएको भ्यागुतो लगायतको फोिर त्रबिानीपि रे्दख्र्दा 
घरमूलीले जनत बिी गाली गछष त्यनत बिी िर्ाष िुन ेजनविश्िास रिेको छ । 

नेपाल संचगत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रनतटठानका प्राज्ञ रमेि रञ्जनका अनुसार भ्यागुतो भगिान ईन्द्रको अनत वप्रय माननन्छ । भ्यागुतािरु 
ट्यारष टुरष गनष थालेपनछ िर्ाषको अननिायषता रिाँरै्द आएको छ । अकाल तथा िडरेी परेको अिस्थाको पीडा भगिान ईन्द्रलाई नाटक 
माफष त  यसरी व्यसत गररन्छ । 

पानी त्रबन ुपडलै अकाले िो राम, सोनाई (नाम) बाबुके धीयापुता माड 
लए कन ैछै 

िुर्दी ल कनै छै, र्दयो नै लागै छ िौ ईन्नर भगिान... 
िौरी सुिल ैिााँिर सिुल,ै सुिलै सगरो संसार िो राम 

पानन त्रबन ुजान न ैबित ैपडल ैअकाल िो राम...  

िमराके िेतिामे छापर–छुपर पननया ताहिमे निाये सुन्र्दर बभने िो 
राम  

धोनतयो न खििै छै जनेऊओ नहि माज ैछै रिी–रिी नतलक लगािे 
िो राम... 

पानी नपरेका कारण बाली लगाउन पाईएन । बच्िािरु भातको माड 
र िामलको कननकाका लाचग रोइरिेको छ । िेतबारी माि िोइन, सारा संसार नै सुककससयो, पानी त्रबना अब िामीिरुको ज्यान बाँच्रै्दन 
। र्दया गरेर पानी िर्ाषइ रे्दउ भनन त्रबरि िेर्दना महिलािरुले जट–जहटन नाट्यको माध्यमबाट व्यसत गनछषन ्। यनतमाि िोईन, गाउाँका 
िमार(राम) र्दाइको िेतमा छापर छुपर माि पानी छ । त्यसम ैसुन्र्दर बािुन नुिाइ रिेको छ रे । धोती पनन सफा गरै्दन, जनौ पनन 
सफा गरै्दन त ैपनन ध्यानपूिषक नतलक िन्र्दन लगाईरिेको छ रे भनेर भगिान ईन्द्रलाई जट–जहटन नाट्यमा पानीको पीडा सुनाईन े
गररन्छ । ग्रार्मण महिलािरुद्िारा प्रस्तुत गररन े जट–जहटन झट्ट िेर्दाषिेरी नाटक जस्तो लाग्रै्दन तर यसमा कथातत्ि, नाटकीय 
अिस्था, पाि, घटनािम, संचगत, नतृ्य र मौर्लक गुण सहितका तत्ििरु पाईएकोले यसलाई नाट्य भननएको िो । 

मिेन्द्र विन्रे्दश्िरी बिुमुखि सयाबपस राजविराजका सि–प्राध्यापक एिम ्संस्कृनतप्रेमी श्यामसुन्र्दर ििीका अनसुार जटजहटन वििुद्ध 
रुपमा प्रािीन एिम ्मौर्लक नाटक िो । यसमा प्रयोग भएका िब्र्द र विर्यिस्तुका आधारमा यसको प्रिलन मध्यकालरे्दखि नै रिेको 
मान्न सककन्छ । िडरेीको पररििेलाई समेट्रै्द रातको समयमा  अर्भनय गररन े यो नाटक िासगरी सखु्िा िेिमा बिी िेर्लन े
भएपनन विगत केिीिर्षरे्दखि बढ्र्दो द्िन्द्ध र अिान्त िातािरणले गर्दाष लोपोन्मिु िुन लागेको उनको भनाई छ ।  

नाटककै माध्यमबाट भएपनन मैचथल महिलािरुले लोकलाज छाडरे िुल्ला आकािमुननको वििाल मञ्िमा यो नाटक प्रर्दिषन गररन्छ । 
त्यसै कारणले िोला जट–जहटन नाटकमा पुरुर्िरुको सिभाचगताको के कुरा ? प्रिेिसबम ननर्ेध िुन्छ ।  

यो नाटकमा िुनत त यसमा बाजागाजाको प्रयोग गरररै्दन तर रात्रिकार्लन समयमा प्रकृनतले सुरबय संचगत प्रर्दान गने गरेको त्रबछटै्ट 
आभास िुन्छ । बेला बलेामा िाँसीठट्टाका र तालीको गडगडािटले जटजहटन नाटकको रौनकता थवपन्छ । समग्रमा जटजहटन नाट्य 
र्मचथलाको ग्राबय जनजीिनको उत्कृटट एिम ्जीिन्त प्रस्तुनत िो । यसको संरिण–सबबद्धषन गनुषका साथ ैमौर्लकता कायम राख्नका 
लाचग गबभीर ध्यानाकर्षण िुन ुजरुरी छ ।  

*** 
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र्किा/ नायाि 

तयो जिुेली राि... 
िीला थामी र्दािाल  
नाम नाम, गान्तोक 
 
आज पररिाको अस्क्न्तम हर्दन त्रबिानैरे्दखि एकर्दम ैमन उत्साहित छ। कहिले बेलकुी िुन्छ र यो ककताबको भारीलाई थन्काउन ुभनी मन 
व्याकुल चथयो। अहिले घरमा िामी िारजना माि छौं म, मेरी बहिनी रीता, बाबा अनन िाम्रो िेरिाि गने सररता हर्दर्दी। आमाले भन्न ु
भएको कक जब म जस्क्न्मए, त्यसबेलारे्दखि सररता हर्दर्दी िाम्रो घरमा िुनुिुन्छ। सररता हर्दर्दीले िामीलाई एकर्दम ैमाया गनछषन।् आमाको 
अनुपस्क्स्थनतमा घरको सबपूणष भार सबिास्क्ल्थन।् उनीसाँग िाम्रो रगतको साइनो नभए तापनन आफ्नो चथईन।् अहिले आमा उपिारको 
ननस्क्बत कलकत्ता बड़ीको घरमा गएकी छे र सररता हर्दर्दीले नै िामीलाई आमासरि िेरिाि गरररिनु भएको छ। 

टङ्ग ...टङ्ग ...टङ्ग ....स्कूलको अस्क्न्तम घड़ी बज्यो सबजैना ििुीले कराउाँ रै्द, उकफ्रन्रै्द किाबाट बाहिर ननस्क्स्कयौं। बहिनी रीता र म 
पनन आफ्नो आफ्नो साथीिरूलाई छुहट्टपनछ भेट्ने भनी त्रबर्दा र्लई घरनतर लाग्यौं। 

घरमा सररता हर्दर्दीले िामीलाई मनपने भोजन तयार पारेर राखिहर्दएकी चथईन ्र िामीले िुबै रुिीसाँग िायौं र भोर्ल र्दाजीर्लङ के के 
लाने ती लुगा-फाटा, सामानिरू ब्यागमा िाल्नपहट्ट लाग्यौं। 

बेलुकी बाबा अकफसबाट आउनु भयो। भोर्ल र्दाजीर्लङ जानु पछष सबै िीज-बीज हठक गनुष भनन सररता हर्दर्दीलाई आरे्दि हर्दनुभयो र 
िामीलाई पनन िाम्रो सब ैिीज ठीक छ भनी सोध्नु भयो। त्यनत न ैबेला बाबाको साथी रमेि अंकल आउन ुभयो र बाबालाई सलब जौं 
एकनछनको ननस्क्बत भनी अग्रि गनुष भयो। बाबाले िैन आज म सलब जान सस्क्सतनाँ कारण भोर्ल त्रबिानै यी र्दईु छोरीिरूलाई र्दाजीर्लङ 
पुयाषउन ुपछष भन्नभुयो। अकंल रमेि मान्न ुभएन एकर्दम ैस्क्जद्द गनुष भयो एक नछन त िो जाउाँ  न भनेर बाबालाई जबरजस्ती गनुष 
िुाँर्दा, बाबाले नतमीिरू िाना िाएर सुत्न ुम नछटै्ट आउाँ छु भनी अकंलसाँग कल्ब जान ुभयो।  

िामीले िाना िाई िरी सुत्न गयौं। म घरकी ठूली छोरी भएकोले िोला ननद्रा पटसक लागेन। घरी घरी घड़ीमा आाँिा जान्छ, िल्का 
आिाज आउाँर्दा  झसङ्ग िुन्छु बाबा पो िो की भनी कान ठाड़ो पाछुष । यसरी न ैरातको बाह्र बज्यो बाबा आउन ुभएन त्यनत िेर 
आजको जस्तो मोबाइल फोनको जमाना चथएन नि फोन गथें िोला। टक ...टक ...टक ...घड़ीको आिाज सुन्र्दा सुन्र्दा त्रबिान  3 
बजीनतर झपसक ननर्दाएछु।  

त्रबिान सररता हर्दर्दीले उठ बहिनी भनी बोलाउाँनुिुाँर्दा माि झसङ्ग भइ उठें । र यता उता िेरेर बाबा आउनु भयो भनन हर्दर्दीलाई सोधें। 

हर्दर्दीले बाबा अहिलेसबम पनन नआएको सिूना हर्दाँरै्द चिन्ता व्यसत गनुष भयो। अहिलेसबम सर घर आउनु भएन उठेर रमेि अंकलको 
घरमा फोन गर, कतै बाबा अकंल कै घरमा त छैन। मलाई पनन चिन्ता लाग्यो, यसरी बाबाले कहिले िामीलाई एसल ैघरमा छोड़रे कत ै
जान ुिुाँरै्दन चथयो। झन अहिले त आमा पनन घरमा चथइन। कत ैबाबालाई केिी त भएन भनन मन र्भिबाट डर लागेर आयो। र्सध ै
घरको फोनबाट रमेि अंकलको घरमा फोन गरें। अकंलले न ैफोन उठाउनु भयो। ‘अंकल बाबा घर आउनु भएन कता जानु भयो? के 
तपाईंकै घरमा िुनुिुन्छ?’ भनी मलेै एकै िोटी अंकललाई सबबोधन पनन नगरी सोधी पठाएाँ? अंकल पनन अत्तार्लाँरै्द ‘के भन्रै्दछौं, बाबा 
राती आउनुभएन?’ भनी उल्टा मलाई सोद्धै भन्न ुभयो  - ‘नानीिरू एसलै छ म घर जान्छु, नतमी बस भनी राती नौ बजीनतरै घर गएको 
चथयो, किााँ गयो?’ भन्रै्द चिन्ता व्यसत गनुष भयो। ‘म यता उता िोज िबर राख्छु, नतमीिरू चिन्ता नगर’, भनी फोन राख्न ुभयो। 
मलाई एकर्दम ैचिन्ता लाग्यो, किााँ जान,ु कसलाई भन्न,ु के गनुष   ... आमा पनन टाड़ो...। एक नछन पनछ अंकल घरमा आउन ुभयो र 
‘नसुताषउ मैले िौककर्दारिरू सबैनतर पठाएको छु पत्तो लास्क्ेग िाल्छ’ भन्नु भयो। 

मेरो मनमा धेरै ककसीमका आिकंािरू आइ बस्यो। कत ैकसैले मारेर नालीनतर त फ्यााँककरािेको त छैन ...भनी मनमा सोच्छु ...मन 
भसकानेर आउाँछ ...यसरी नै हर्दन त्रबत्रै्द गयो, बाबाको कुनै िबर छैन। िौककर्दारिरूले िारैनतर िोजी ससयो कहि ं पत्तै चथएन। 
त्रबिानरे्दखि एक थोपा पानी पनन िान सकेको छुइन ...आाँिा घरको गेटमा न ैगाडड़एको छ ...अिानक एउटा साइकलमा एक जना 
मान्छे गेटको अघाड़ी आएर रोककयो। राम्ररी िेरें  - साइकलको पछाड़ीपहट्ट बाबालाई रे्दिें, बाबालाई रे्दख्ने त्रबस्क्त्तकै मन िान्त त भयो तर 
किााँ िो किााँबाट मन भसकाननएर आयो र र्दगुरै्द बाबालाई समातरे धेरै रोएाँ ...र केिी नसोधी  - कता जान ुभयो...? भन्रै्द ररसाउन 
थालें...। बाबा केिी बोल्नु भएन तर साइकलिालाले मलाई सबझाउन ुभयो? नानी एकनछन केिी नसोध, बाबालाई आराम गनष रे्दउ अनन 
सबै कुरो भनौला भनन घर र्भि बाबालाई र्लएर आउऩु भयो। बाबालाई ओछ्यानमा सतुाएर साइकलिाला पनन छेउमा न ैबस्नु भयो र 
भन्नु भयो।  



Global Federation for Nepalese Literature                    Mulbato E-Journal Online                        Volume: 2                         Issue: 2                                Number: 6                   June   2014 

विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ             मूलबाटो अनलाईन ई-पत्रिका           बर्ष: २           अंक: २            संस्करण: ६        जून   २०१४ 8 

 

यिााँ सर िाम्रो घरमा आज त्रबिान पााँि बजीनतर आएर पानी माग्न ुभयो र पानी वपउनासाथ बेिोि भएर लड्नु भयो। िामीले उिााँलाई 
घरमा सुताएर धामी-झााँिी गरर िरर अहिले यिााँ ल्याइ हर्दएको िो उिााँलाई भूतले जङ्गल लगेको रिेछ, धन्न भाग्य राम्रो रिेछ बााँच्नु 
भयो भनन उिााँले भन्र्दा डरले मेरो आाँग स्क्जररङ्ग भयो।  

त्यसपनछ बाबाले सुती सुती विस्तार रानत घटेको घटनाको वििरण यसरी हर्दनु भयो  - सलबमा एक नछन बसे पनछ मलाई नानीिरूको 
सुताष लाग्यो र भोर्ल त्रबिान ैर्दाजीर्लङ्ग जानु पने भनन साथी रमिेलाई जौं अब घर भनन िामी र्दिुै गाड़ीमा िढ़ेर सलबरे्दखि बाहिर 
ननस्क्स्कयौं। गाड़ी रमिेले िााँकेको चथयो कक अिानक गाड़ी नालीमा फस्यो। म गाड़ीबाट ओिर्लषएाँ र गाड़ी ठेल्न थालें रमिे िााँहि स्टेररङ 
सबभाल्नुपहट्ट लाग्यो त्यनत नै बलेा एक जना लबब ूमान्छे मेरो छेउमा आयो र गाड़ी ठेल्न ुसघायो। गाड़ी नालीबाट ननस्कन सकेन र 
रमेिले भन्यो गाड़ी ननकाल्नका ननस्क्बत कसैलाई पठाउाँला भनी फेरर सलब नै जौं भनन भन्यो। मलेै भने िोइन नतमी जाऊ, मेरो 
नानीिरू एसलै छ म घर जान्छु। त्यो लबब ूव्यस्क्सतले पनन मलाई जौं जौं म पनन त्यत ैनतर जान्छु उसलाई सलबमा जान ुरे्दऊ मसाँग 
घर फकौं भन्यो र मैले रमेिलाई विर्दा मांगेर त्यो व्यस्क्सतसाँग हिाँड़।े  

त्यो लबबू मान्छे अगाड़ी अगाड़ी म वपछे वपछे हिाँड़रै्दछु। एकर्दम उज्यालो जुनेली रात छ। त्यो लबबू मान्छे अगाड़ी अगाड़ी म वपछे 
वपछे ...यसरी हिाँड़रै्द जााँर्दा मैले सोध्छु िै मेरो घर त आउाँ रै्दन त ...त्यो मान्छेले भन्छ उ िेर त नतम्रो घरको बाटो ..यसो िेछुष सााँच्िै 
मेरै घरको बाटो रे्दख्छु ....यसरी हिाँड़रै्द जााँर्दा जााँर्दा एउटा िरको घर भेहटन्छ। त्यो लबब ूमान्छेले एक नछन यो घरमा जाऊाँ  भन्छ र 
घरको र्दरिाजा िकिकाउाँछ ...त्यो घरर्भिबाट एक जना सेतो लुगा लगाएकी स्िी ननस्क्स्कन्छे ...अनन भन्छे  - ‘आज हिलो भयो ...
भोर्ल आउन’ु... म केिी बुझहर्दनाँ, उनीिरूको केिी कुरा िोला सबझी िुपिाप उर्भ बस्छु ...फेरी त्यो लबबू मान्छे अगाड़ी अगाड़ी हिाँड़छ, 

म पनछ पनछ ...अिानक कतैबाट कुकुरी सिााँ ...भालेको डाक सुननन्छ। म झसङ्ग िुन्छु ...मेरो िारैनतर जङ्गलै जङ्गल रे्दख्छु ...त्यो 
लबबू मान्छेलाई िोज्छु ...उ कत ैरे्दखिन्रै्दन ...कता गयो भनन बोलाई िेछुष ...कत ैपाउाँ हर्दन ...म उसलाई िोज्रै्द जङ्गलै लङ्गल हिाँड़रै्द 
जान्छु कोिी भेटहर्दनाँ, ननसकै टाड़ो हिाँड़पेनछ एक जना मान्छे घााँस काट्रै्द गरेको रे्दिेर म उसको छेउमा पुग्छु र सोध्छु  - ‘भाई यो कुन 
जगि िो?’  

रानीबन 

रानीबन ...म झस्क्स्कन्छु ....रानीबन त मेरो घररे्दखि  022 ककलोर्मटर टाड़ो िो। म कसरी यिााँ आइपुगें। म फेरर त्यस व्यस्क्सतलाई 
सोध्छु  - ‘भाई नतमीले एउटा अल्गो मान्छे रे्दख्यौ? मसाँगै आएको चथयो कता गयो गयो...?  

अ...िाँ...यता त कोिी पनन आएन 

यिााँबाट सड़क भेट्नको ननस्क्बत कतापहट्टबाट जानु पछष? 

यताबाट जानुिोस ्अर्लक अगाड़ी एउटा गाउाँ  भेट्नु िुन्छ त्यिााँरे्दखि र्दाहिनेपहट्टबाट जानुिोस ्त्यिााँ सड़क भेहटन्छ। 

धन्यिार्द भाई भननरािेर म उसले रे्दिाएको बाटो हिाँड़छु... 

नहर्दको बगरै बगर भएर हिाँड़र्दा हिाँड़र्दा लगभग एक घण्टा हिाँड़छुे अनन माि पर ..एउटा गाउाँ  रे्दख्छु। 

गाउाँमा पुगेर छेउको एउटा घरको अघाड़ी पुग्छु र त्यिााँ पानी माग्छु। अनन आफ्नो वििान्त सुनाउाँ छु। पानी वपउने त्रबत्तीकै म बेिोि 
भएछु। अनन मलाई यिााँले)साइकलिालालाई रे्दिाएर (घर र्भि लचग सुताएछ र धामी झााँिी बोलाएर मलाई झारफुक गररहर्दएछ र जब 
मलाई िोि आयो म यिााँिरूको घरको ओछ्यानमा सुनतरिेको चथएाँ। यिााँिरूले न ैमलाई िाना-साना िुिाइिरी यिााँसबम ल्याइ हर्दएको 
िो।  

बाबाको यस्तो घटना सुनेर मलाई एकर्दम ैडर लाग्यो। बाबािरू त्रबिान  8 बजी त्यस साइकलिालाको घरबाट हिाँड़केो बलेुका छः बजी 
आइपुग्यो भने हिज बाबा राती  20 बजी हिाँड़रे त्यस जगिमा त्रबिान तीन बजी पुगेको चथयो। कसरी  22 घण्टाको बाटो तीन घण्टामा 
बाबाले तय गर् यो। अिबभ लाग्यो। पसकै पनन भूतले बाबालाई उडाएर लग्यो िोला...।  

त्यस व्यस्क्सतले िामीलाई जानकारी हर्दयो कक यस्तो घटना त्यस जगिमा धेरै घहट सकेको चथयो। यसरी न ैकनत जनालाई तीन 
महिना, छः महिना भूतले भुल्याएर जङ्गलमा रािेको घटना धेरै भइसकेको छ। तर िाम्रो बाबाको िााँहि भाग्य राम्रो रिेछ कक भुल्याएर 
राख्न सकेन।  

बाबालाई भूत फेरर र्लन आउन ससछ भनेर मलाई डर लाग््यो र लसुन र्दरिाजामा राखि हर्दयो भन ेआउाँ रै्दन भनन सुनेको िुनाले मलेै 
लसुन र्दरिाजामा बााँधेर राखि हर्दन्थें अनन बाबालाई एसलै छोड़ी र्दाजीर्लङ्ग जान ेपटसकै मन लागेन र त्यस िर्ष बाज-ेबोजुको घरमा 
जाने प्लान त्यिी ंभुलाई हर्दए।  

सत्य घटनामा आधाररत (प्रजािस्क्सत  22 मई, 0222 ) मा प्रकार्ित 

*** 
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अझ ैपनि छ त्रास 

 

निराज पोिरेल “पािलेी” 

मोरंग, नेपाल   

िाल: डडल्लीबजार, काठमाडौँ , नेपाल  

 

 

त्यिााँ त्यस्तो उज्यालो चथएन जुन उज्यालो पहिले चथयो । नत िररया फााँटिरु बनमाराले िाकेको चथयो । न त 
पहिलेको जस्तो ििलपिल र िोिल्ला नै चथयो त्यिााँ । पर लोिन्द्राको बगरमा सेताबमे फुलेको कास मन्र्द िािामा सुस्तरी झलेुको 
रे्दखिन््यो अनन एक र्दईुिटा बदृ्ध अनुिारिरु पुलुसक मेरो अनुिारलाई ननयालेर सरासर आफ्नो बाटो लाग्थे । म मेरो बालपनमा 
त्रबस्तारै आफुलाई समाहित गनष थार्लसकेको चथए । पर रे्दखिने स्कुलबाट स-सना बालबार्लकाका झणु्डिरु कराउरै्द पाठ घोकीरिेको 
आिाज घररघरी मेरो कानमा ठोस्क्सकरिेको चथयो । म कररब नौ िर्षपछी त्यिााँ पुगेको चथए । त्यो बाटो अगाडडको र्सररसको बोटमा 
उिी िामीले िालेको पीङको लठारो मस्क्सकएको अिस्थामा लत्रिएर झणु्डीरिेको चथयो । िामीले पराल ओसाने त्यो गोरुगाडाको एउटा 
पांग्रो त्यसै मसकीएर आाँगनको छेउपहट्ट लडडरिेको चथयो । िामीले िाने गरेको त्यो ननमको रुि कुरूप बनेर ठडडएको चथयो । म एक 
टक लाएर यी सबै चिजलाई िेरेर आफ्नो उपस्क्स्थनत जनाउरै्दचथए । र्दााँयाबााँया परसबम आाँिा घुमाएर म मेरो त्रबगतको अनतत िोज्रै्द 
चथए । अनन त्यो आाँगन अगाडी म मेरो जन्म घरको पहििान अनन मेरो बालापनको गहिरो त्रबगत ननयाल्न िोज्रै्द चथए । पहिले म 
घरबाट आाँगनमा ननस्कनासाथ रतनले बोलाउ्यो, नेि ेअनन डबमरेले बोलाउथे। “नत्रबन आज ककस्क्स्तको बगरमा लाने िै गाइ िराउन! 
अनन मस्तले नुिाउन ुपछष !” तर आज त्यो अिस्था चथएन त्यिााँ न त रतन न ैचथयो न त नेि ेनै । नत सब ैआफ्नो काममा गाउाँ  
छाडरे पलायन भ ैसकेका चथए । सायर्द त्यसैले म आउरै्द गर्दाष पनन मैले कसैलाई रे्दखिन । म सााँच्िै त्रबरानो बनकेो चथए त्यो मेरो 
जन्म थलोसंग, सबै मलाई त्रबरानो लागेका चथए । अनन म पनन नतनकालाचग अपररचित जस्त ैभएको चथए । सुन ेनेि े विरे्दिनतर 
पलायन भयो रे ! रतनिााँिी ंि ैकुनिािी पाटीको कमान्डर छ रे अहिले । त्यो सुन्र्दर गाउाँ  आज उर्दास चथयो । सुनसान िकमन्न।  

म त्यो मेरो घरको आाँगन अगाडीको सानो कुलेसो फड्ककएर त्यो आाँगनमा पाइला टेके जिााँ मेरो तेह्र िटा बसन्तिरु त्रबतेका चथए । 
मेरो अनतत त्रबतेको चथयो, मेरो िन्िलेपन त्रबतेको चथयो, मेरो त्रबझ्झाई िुकेको चथयो । मेरो जन्मथलो मेरो घर मैले घररघरी िेरे । 
त्यो नछद्रानछद्रा परेको र्भत्तोलाई सुबसुबयाए नत मस्क्सकएका काठे टेकािरुलाई अंगाले, अनन मन मनै बबषराए “नतमीिरु पनन नचिन्न े
भएछौ िै “। मेरा आाँिा अगाडी र्दािाल काकाको घरमा पुगे, त्यिााँ र्दािाल काकाको त्यो माटोको घरमा धर्मराले गुाँड  लाएको चथयो । 
िंगा उराउको घरको भाग्नािर्ेि माि बााँकी चथयो । िास्तिमा न ैमेरो गाउाँ  आज म आफैलाई त्रबरानो बनेको चथयो, मलाई चिन्न 
समेत निािेको जस्तो लाग््यो मेरो गाउाँ ले, मेरो घरले अनन ती बारी र बगैिाले । नत सब ैबुिो अनुिारको थोत ेर्दांत जस्ता भएका 
रे्दखिन्थे । मलाई मेरो गाउाँ  रे्दख्र्दा यस्तो लाग्यो यो पनन बुिो भएछ । आखिर माननस माि िैन गाउाँघर पनन स्यािार र सबमार 
नपाउर्दा रोगी र कुरुप बन्र्दो रिेछ । 

“तपाईं को नन?” म झसंङ भए ! “िै तपाईंलाई त यो गाउाँमा मैले कहिलै पनन रे्दिकेो छैन ..अनन कसलाई िोज्न आउन ुभा’को ?” 

एउटा बदृ्ध अनुिारले मलाई ननसकै बेर ननयालेर प्रश्न गर् यो।  

स्िरुप नननयाली त्यो आिाजलाई उत्तर हर्दन िोजे मलेै “म..” मेरो आिाज पुरा मेरो आिाज पुरा गनष पाइन ्मैले । म अलमल्ल परे 
। ननन्द्राबाट भिषर त्रबउखझए जस्तो भयो मलाई । म मा सब ैकुरा त्रबर्सषएको मिसुस भयो, एकर्दम सुनसान अनन िान्त भए म । 
कनत िााँडो समय त्रबत्र्दो रिेछ त्यो झझषराउर्दो अनुिार आज िाउररएको। अनन त्यो लामो कालो केि पनन सेतो हिमाल जस्तो भएको । 
एउटा बुिो िरीर एकर्दम कमजोर र िस्क्सतत्रबहिन भए जस्तो । िो त्यहि काि जसमा मेरो जीिनको तेह्र बसन्त रमायो, मेरो बालापन 
त्रबत्यो मेरा बाल त्रबठ्याईलाई ममताको छातीले टााँसेर मलाई िुकाषयो । आज त्यहि अनुिारले मलाई मेरो पररिय माग्यो। सााँच्ि ैमेरी 
िजुरआमाले मलाई चिन्नु भएन ।  

म मा अचधरताको सीमा रिेन। म भसकाननए, अनन एसकासी मरेी ममताकी रे्दिीलाई छााँर्द िालेर रोए “आमा म नविन ..तपाईंको 
नबे...चिन्न ुभएन । “उिााँका आाँिा एसकासी रसाएर आए अनन एसकोिोरो मलाई िेरीरिे । मेरी िजुरआमा जसले मलाई िुकाषउन ु
भो ..बिाउनु भो । मलाई तात ेगरै्द यो धनतषमा हिड्न र्सकाउन ुभो ..िो आज उिााँले मलाई चिन्नु भएन ।  

धेरै बेर उिााँले अगाल्नु भो मलाई । “ताँलाई यनतका िर्षसबम मेरो यार्द आएन िैन ? आखिर िामी बुिाबुिीलाई के सबझं् यौ”। 
िजुरआमा त्यसै भसकानननु भयो ।  

त्यसबेला रे्दिभरी िसस्ि त्रबद्रोिको िरम प्रभाि परेको चथयो । पस्क्श्िमनतर हर्दनिु जसो मरेका र मारेका समिारिरु आउथ े। तर पनन 
िाम्रो गाउाँ  भन ेिान्त चथयो। त्यस्तो कुन ैपनन र्दिुप्रभाि चथएन गाउाँमा । िाम्रो समाजमा सब ैजातजानत एक आपसमा र्मलेर बसकेा 
चथए । गाउाँमा जनसभािरु त िुन्थे तर कसैले कसैको िान ेधबसयाउन ेअनन डर र िास चथएन । त्रबद्रोिी भन्नेिरु पनन िाम्रो लडाईं 
ननरङ्कुि त्रबरुद्धको िो, कोहि ननमिुा र सोझा जनतालाई पीडा हर्दनकालाचग िैन भन्थे । अरु नतरका आतंककत समािार सुन्र्दा त ्िाम्रो 
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गाउाँ  स्िगष जस्त ैलाग्यो िामीलाई । त्यिााँको त्यो मािोल रे्दख्र्दा लाग््यो सब ैबन्र्दकु बोसनेिरु त्रबद्रोिी िुरै्दनन ्आतकंकारी िुरै्दनन।् 
िाम्रो गाउाँ  पनन त्यस्त ैचथयो बन्र्दकु बोसनेिरु चथए, त्रबद्रोिको कुरा गनेिरु चथए तर उननिरु मानुष पछष , मारेर स्क्जनतन्छ भन्न ेपिमा 
त्रबल्कुल चथएनन।् िाम्रो इलाकामा पर्दम र पुणे र्दाइले समालेका चथए िास्क्न्तको मोिाष । उनीिरुले गाउाँ लेलाई जहिले पनन सजक िुन 
लगाउथे । यहर्द कोहि त्रबद्रोिीको नाम गरेर िान आउछ भन े िामीलाई िबर गनुष भन्थे । िास्तिमा नै त्यो लडाईं कुसस्कार र 
ननरंकुिताको त्रबरुद्धमा चथयो।  

तर समय सध ै उस्तै रिेन, त्रबस्तारै विद्रोिीका नाममा गाउाँमा नयााँ अनुिारिरुको ििलपिल बढ्न थाल्यो । िन्र्दा र लुटपाटका 
घटनािरु िुन थाले । त्यिााँ विद्रोिीका नाममा अरु न ैचगरोिले अराजक काम गनष थाले । यसैबीि गाउाँमा सरकारका सेनाको गस्ती 
बढ्न थाल्यो । त्यो सुन्र्दर गाउाँमा पापी आाँिािरु लाग्न थाले । त्रबस्तारै िाम्रो सुन्र्दर गाउाँलाई रणभूर्म जस्तो बनाउन उत्पेररत 
गनेिरुको जमात बढ्न थाल्यो । एकहर्दन सुराकी गरेर पुणे र्दाइलाई सनेाले गोर्ल िानेर ित्या गर् यो। त्यसपछी गाउाँमा ननरन्तर 
आिमण अनन कस्टकर िातािरणको सुरुिात भयो । त्रबद्रोिी तथा सेना र्दिुैबाट गाउाँ लेले सास्ती पाउनथाले । त्रबस्तारै त्यो सुन्र्दर गाउाँ 
रणभूर्म जस्तो बन्न थाल्यो । गाउाँका सब ैविस्तावपत िुनथाले । िामी पनन त्यो घर छाडरे बजार नतर सयौ । िाम्रो सुन्र्दर पररिार 
कताकता नततरत्रबतर भए जस्तो भयो। गाउाँको मािोल ननसकै िराि भएको चथयो त्यसलेै िजुरआमा पािाड घर जान ुभाको चथयो। 

िजुरआमा पनन कररब एक िर्ष भैसकेको चथयो पिाड घर जानु भा,को । कनत म संगैका साचथिरुलाई त्रबद्रोिीिरुले बन्र्दकु बोकाएर 
आफ्नो सेनामा जबजषस्क्स्त लग्ने गरेका चथए । म पनन त्यो गाउाँको मािोलमा बस्न सककन। अन्त्यत: म पनन गाउाँ  छाडरे काठमाडौँ 
हिड्न त्रबिि भए। मनभरर त्रबछोडडएको गाउाँको माया अनन आफन्तको ममतालाई छातीभरर अंगालेर म राजधानी नछरे ! त्यसपछी त 
झन ्रे्दिमा विद्रोिको ज्िाला र्दन्कन थाल्यो, प्रत्येक हर्दन मरेका र मारेका ििरको पयाषय बन्न थाल्यो ! म मेरो पिाईनतरै बिी ध्यान 
हर्दन्थे। उसो त त्यसबेला गाउाँघर नतर युबािरु कफनष ससन े अिस्था पनन चथएन। जसले गर्दाष म त्यनत घर जान सककन। िर्षमा 
एकपल्ट जसो गए पनन िजुरआमालाई भने भेट्न पाउहर्दनथे। प्राय उिााँ मधेस भन्र्दा पिाड न ैबिी बस्न थाल्न ुभएको चथयो। मलाई 
मेरी िजुरआमाले िुब िेन ेमन गनुष भएको िबर ममी र बुबाले मलाई सनुाउन ुिुन््यो तर समयको कारण र मेरो पिाइले गर्दाष पनन 
मेरी िजुरआमासंग भेट नभएको लामो समय भैसकेको चथयो ।  

आज म त्यो लामो समयको प्रनतिालाई अन्त्य गनष मेरो जन्मघर गा’को चथए । म मेरी िजुरआमालाई भेट्न अनन मेरो बालापन 
त्रबतेको त्यो गाउाँलाई िेनष लगभग एक र्दिकपछी पुगेको चथए।  

मेरी िजुरआमासंगको त्यो भेटमा मेरा पनन आाँिाबाट आाँिकुा धारा थस्क्बमएनन । िामी धेरै बेरसबम रोयौ। मैले कल्पना गरेको भन्र्दा 
धेरै फरक चथयो मेरो गाउाँ  । मलाई लागेको चथयो म गाउाँ  पुग्नासाथ घरको बरण्डाबाट नेि े ले बोलाउने छ, रतन र डबबरले 
अगाल्नेछन ्। अनन िामी फेरर एकपटक आफ्नो बालापननतर समाहित िुने छौ । आिा, कनत रमाइलो िोला त्यो िण? अनन िामी  
त्यो िाम्रो बाल त्रबठ्याई सबझरे फेरर एकपटक पसुषरामको भोगटे िोनष जानेछौ। तर यस्तो केहि िुने बातािरण चथएन। चथयो त िाली 
गाउाँ  सुनसान घरिरु कत ैटािाको एउटा त्रबरानो बस्क्स्त ।  

त्यसपनछ िामी घर र्भि नछयौ। “िेर बाबु आज पनन यो गाउाँमा त्यहि बारुर्दको गन्ध आइरिेको छ । उ त्यहि िो बधनु िौधरीलाई 
गोर्ल िानेर लडाएका। त्रबिरा उ ननसकै बेरसबम छटपटाइ रिेको चथयो। पानी पानी भनेर तड्पीरिेको चथयो। तर पानीको साटो वपसाि 
िार्लहर्दए मुिमा अपराधीिरुले...उ त्यहि बयरको बुट्टा मास्क्स्तर िो माझी कान्छोलाई मरेका...त्रबिरा कान्छो आइया भन्न पाएन..मारे 
बा सबैलाई मारे नत अधमीिरुले” िजुरआमा अझ डााँको छाडरे रुनथाल्नु भो ।  

मैले बधनु सरलाई सबझ ेउनन िाम्रा मास्टर चथए, साँधै त्रबद्रोिका कुरा गथ,े र्दासत्ि अन्त्यका िकाष कुरा। आज पनन कानमा गुन्जी 
रिेकाछन मेरा ती ननडर र पररितषनका आिाज । यो रे्दिलाई र्दासत्ि मुसत पान ेकुरा सुनाउथ े। माससष र लेर्लनका कुरा गथ े। माओ 
र त्रबपीका कुरा गथे। अनन भन्थे “एक हर्दन पररितषन िुन्छ, सुनौलो त्रबिान आउछ” । तर आज उनन चथएनन,् उनलाई आफ्नै पाटीका 
केहि गद्धार नेताले आफु माचथ पुग्न नपाइएला भनेर मरेका रे तर र्दोर् भन ेसरकारी सेनालाई थुपारेर पस्क्न्छए रे।  

त्यस्तै माझी कान्छा, जो िोलामा र्दिुाली थुनेर माछा माने काम गथे । कान्छा काका भन्थे म उसलाई ..उ मलाई सारै माया गथ।े 
उनन ननसकै सोझा चथए सरल । सायर्द गररि भएकैले िोला उनीमा मेिनत गने सीप चथयो। हिउाँ र्द बर्ाष जहिले काममा लाचगरिन्थे। 
उनन िली भए पनन उनलाई डडल्ली बिार्दरु िजुरबाले छोरो सरि मानेका चथए र त डीइ िेतको काम त उसैलाई स्क्जबमा लगाका चथए 
। कस्तो अिबम उनलाई पनन त्रबद्रोिी िो भनेर मारे रे । आज िजरुआमाको मिुबाट सुन्र्दा झन ्नरमाइलो लाग्यो । 

“बाबु अब त िै के लोकतन्ि भन्ने पनन आको छ रे त्यो आएपनछ त रे्दिमा िास्क्न्त आउछ रे िो ?” िजुरआमाले सबिार्लरै्द प्रश्न गनुष 
भो ।  

“ िै आज भोर्ल उता काठमाडौँ नतर त सब ैर्मलेअरे भन्ने सुन्छु तर यिााँ मधेिमा त उस्त ैउस्त ैछ बाब ुके त्यो लोकतन्ि यता 
आउरै्दन रे ? “ िजुरआमाको त्यो प्रश्न मलाई कताकता अबोध लाग्यो ।  
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सााँझ बढ्न थालेको चथयो । म िजुरआमासंगै मेरो पुरानो घर र्भि एउटा कुनामा सालको आगो बालेर त्यसको रापलाई ननयाल्रै्द 
उिााँको त्रबगत सुन्रै्द चथए । 

“आमा तपाईं कनत एसलै यो गाउाँमा बस्नु िुन्छ अब त बजार नतर नै जाउ..भो अब िजुर एसल ैयो ननटपट गाउाँमा बस्न परै्दन ..उता 
बुबा ममीले पनन चिन्ता गनुष िुन्छ म िजुरलाई र्लन आएको ।” मेरो आिाज सुनेर आमा झन ्भसकानननु भयो “िुन्न बाबु िुन्न यो 
गाउाँ  तेरो बाउ जन्मेको ठाउाँ  त जन्मेको ठाउाँ  ..तेरो िजुर बुबाको समाचध स्थल िो यो । ताँ कनत सस्क्जलै भनछस िै । ताँलाई थािा 
छैन बाब ुयो गाउाँसंग िाम्रो पुस्तौ पुस्ताको रगत पर्सना र मेितनको गहिरो संबन्ध छ। भो यस्तो कुरा नगर।“ 

अब त ताँ पनन ठुलो भइस ..बुझ्न ेभईस अब त त्यो लोकतन्ि अनन िास्क्न्तलाई नतमीिरु जस्ता नयााँ पुस्ताले ल्याउनु पछष यिााँ। त्यो 
िास्क्न्त र लोकतन्ि भन्ने चिजलाई ििरमा माि राख्न िुरै्दन बाबु !” िजुरआमा ननसकै भाबुक बन्नु भयो । उिााँले यो ठाउाँसंग त्रबतेका 
आफ्ना आठ र्दिकलाई सस्क्बझ्नं थाल्नु भयो । म उिााँको कािमा एउटा सानो बालक जस्तो आफ्नो िीर रािेर उिााँका अनतत सुन्न 
थाले ।  

िजुरआमा बोल्र्दा बोल्रै्द एसकार्स उठेर घयाषसक िोका लगाउन ुभयो र आस्क्त्तरै्द बोल्न ुभयो “उ फेरी आए... यी नयााँ टोली िुन जस्तो 
छ..अब के िुन ेिो...िे भगिान...ककन िास्क्न्त िुरै्दन । अझ ैके िोजकेा िुन ्। अब यी माननसले ? यिो बर्ौसबम आफ्न ैर्दाजभुाई बीि 
लडरे पनन ककन िेत्रै्दनन अझ ै?”।  

मैले झ्यालको िापाबाट मेरा आाँिालाई बाहिर फाले । बाहिर पैनतस िार्लस जनाको झणु्ड रे्दखिन््यो। नतनका िातमा बन्र्दकु र घरेल ु
िनतयार चथए । अनन िातमा रातो झन्डा चथयो।  

िजुरआमा मर्लनो स्िरमा बोल्न ुभयो “बाब ुअिले त फेरी पिाडडया र मधेर्सया भन्छन। यी यसरी रातभरर हिडछन, झगडा गछषन । 
कहिले िास्क्न्त िोला बाबु ? आखिर ककन सधै यो लडाईं ? ककन सधैको रडाको ? जुन जात भए पनन िामी सबै नेपाली िैनौ र ? 

आखिर ककन र्मलेर बस्न ससरै्दनौ िामीिरु ? केका लाचग िो यो सब ? के का लाचग ?” 

म केहि बोल्न सककन माि िजुरआमालाई सुननरिे। उिााँको न्यानो कािमा टाउको रािेर।  

एकनछनपछी िकाष आिाजिरु आउन थाले । भार्न गरेको जस्तो िको स्िर सुननन थाल्यो। मलेै बाहिर चििाएर िेनष िोज े । 
िजुरआमाले िार्सत मुद्रामा बोल्न ुबोल्न ुभयो । “सुत बाब ुसुत, ताँ गलेर आएको छस ..यिााँ त साँध ैयस्तै िो”।  

म झकाउन थाले । तर मेरो ननन्द्रामा गाउाँमा कोलािालको आिाज आइरिेको आभास भैरिेको चथयो । गोली र बारुर्द पड्ककएको जस्तो 
कस्तो कोलािाल चिच्यािट सपना िोकक जस्तो । िजुरआमा मलाई एउटा पुरानो िास्टो ओिाईहर्दएर कुना नतर फककष न ुभयो । 

“के भयो र आमा ? के को आिाज िो यो ? के यिााँ सधै यस्त ैिुन्छ ?” म िजुरआमालाई प्रश्न गछुष । 

िजुरआमा बोल्नु िुन्छ “िो बाबु िो यिााँ अझ ैपनन त्यस्तै छ । हर्दनभरर पुर्लस घुबछन, रात परेपनछ यसरी पािाडडया मधेर्सया अनन 
यो जात त्यो जात भन्रै्द यसरी अनेक िालका माननसिरु घुबछन।“  

ठुलो र िको आिाज ननरन्तर आउछ।  

िजुरआमा कापेको स्िरमा बोल्न ुिुन्छ “उ आज पनन कसलाई िाले”। त्यसपनछ गाउाँमा ननटपट छाउाँछ ..िकमन्न ..सुनसान। म कनत 
िेर झकाएछु थािै पाइन।  

त्रबिानै केहि माननसका िुलिरु रुरै्द कराउरै्द गरेको आिाज मेरो कानमा पछष । म त्रबउझन्छु ।  

िजुरआमा केहि ितास र डराएको मुद्रामा आएर मेरो कानमा साउती गनुष िुन्छ “थािा पाइस ्बाब ुहिजो रानत बन्र्दकु बोकेर जान ेत 
रतन र उसका साथीिरु रिेछन नन ।“ 

“रे्दविथानमा पुर्लससंग भेट भएछ....अनन ि ैके आत्मसमपषण कक के गर भन ेरे ! नमानेर गोली िानािान भएछ, अनन त मारेछन 
। ....त्रबिरा िै के िो कुस्क्न्न एक मधेस एक प्ररे्दि बनाउन ुपछष िै िजुरआमा भन््यो”।  

म मौन भए एकर्दम अिल ।  

२०७० िैि १३ त्रबहिबार 

*** 
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र्ििराजर्को पराजय 

एन. पी. ररजाल 

झापा, नेपाल 

  

सध ैझैँ आज पनन र्ििराज िमाष घरबाट अकफस जान ननसके । अंगे्रजी साहित्य विर्य र्लएर त्रब. एड. 
पास गरेका र्ििराजले केिी िर्ष एउटा ननजी माध्यार्मक स्कूलमा र्ििक बनेर काम गरेपनछ उनलाई र्ििण पेिा हर्दसक लागेर आयो 
। त्यसपनछ समाज सेिामा लागेका िुन ्। धरानमा उनको अिंमा पाएको र्दईु कोठे घर छ, त्यिााँ उनी श्रीमती र्मना र र्दईु िटी छोरीका 
साथ बस्रै्द आइरिेका छन ्। उनी घरको गेट काटेर बोटोतफष  के बिेका माि चथए र्मनाले छोरीिरुलाई घरर्भिबाट बाहिर ल्याइन । र्दिु ै
जनाले स्कूलको पोिाक लगाएका चथए । र्मनाले भनी “बच्िािरु स्कूलको कफस नतररहर्दन ुभन्रै्दछन ्। मसंग त पैसा छैन,् छ भन ेहर्दन ु
त ?” 

र्ििराज टसक उर्भए । उनले गोजी छाम े। कर्मजका तीन िटा गोजी ररत्ता चथए । उनले र्मनालाई िेरे । र्मना उर्दार्सएकी चथइ । 
१५ िर्ष लामो र्दाबपत्य जीिन त्रबताइससर्दा पनन उनले र्मनाको अनुिारमा िााँसो र िुसीका रेिािरु भने रे्दिेनन ्न त उनले र्मनालाई 
एउटा राम्रो साडी नै ककननहर्दन सके । र्मना बोडड षङ स्कुल पिाउाँ छे र त्रबिान हटउसन पिाएर आएको पैसाले घर पररिार िलाउाँ रै्द 
आइरिेकी छ ।  

र्ििराजले भने “मसंग किााँ पैसा छ र ? म त झन समाजसेिी मान्छे । आबर्दानीको बाटो नै छैन ...... ।” उनी बोल्न सकेनन ्। 
र्मनाले भनी “परै्दन त्यस्तो समाजसेिा गनुष, तपाईंको आर्दषिले तपाईंलाई िै के हर्दयो ? तपाईंले स्िास्नी र र्दईुिटी छोरीको सामान्य 
इच्छा न पूरा गनष ससनु भयो न त तपाईंले राम्रोसंग िान र लाउन नै ससन ुभयो । पैसा त्रबना यिााँ एक पाइला पनन िाल्न सककरै्दन 
भने आर्दषििार्दको िोल ककन ओड्नु परेको तपाईंले ......?” 

र्ििराज झस्क्स्कए । उनले आफूलाई ननयाले । पुरानो कर्मज र सुरुिाल उनले र्भरेको पनन एक िर्ष भ ैसकेको चथयो । िुट्टामा 
कपडाका जुत्ता र टाउकोमा िाका टोपी सस्क्जएको चथयो । उनको मुिमा  र्मठो मर्सनाकोे ेस्िार्द नपरेको पनन िर्ौ हर्दन भ ैसकेको 
चथयो । तर पनन उनी िुसी छन ्। ककनकी, उनी त समाजसेिी मान्छे, आर्दषिता न ैठूलो मान्न ेमान्छे । उनले भन े“भरे िोजेर भए 
पनन ल्याउाँला ।” उनी बाटो तफष  बिे । र्मना भने उर्दास अनुिार बनाएर उर्भइरिेकी चथइ ।  

र्ििराज घरबाट बाहिर ननस्क्स्कएर ५ र्मनेटको बाटो के हिडकेा चथए । र्दईु जना माननससंग उनको जबका भेट भयो । टाइसुटमा 
ठााँहटएका ती माननस मध्येको एउटाले भन्यो “ओ  ! र्ििराज जी, अनन कता लाग्नु भएको ?” 

र्ििराज टसक उर्भए र भन े “म, अकफस नतर । िेनुष न आइ, एन. जी. ओ .ले नयााँ प्रोजेसट हर्दन िोज्रै्द छ । त्यसकैो प्रकिया 
र्मलाउन व्यस्त छु । धरान नगरपार्लकासंग पनन समन्िय गनुष पने भइरिेको छ । त्यसैले म ितारमा जााँरै्द छु ।” 

उसत मान्छेले भन्यौ “िस त र्ििराज जी । त्यसो िो भन ेजानुिोस ।” र्ििराज पस्क्न्छए ।  

उनी ५० र्मटर जनत के अगाडी बिेका चथए । अि्रो मान्छेले भन्यौ “मान्छे िेर्दाष र साधारण िाल्को रे्दखिन्छ तर एन. जी. ओ. को 
कुरा गछष । आबर्दानी त ननसन ै िोला यस्को?” पहिलो व्यस्क्सतले नाक िुबच्यायो “किााँ िुनु । स्िास्नीको कमाईमा बााँिेको छ । 
िानलाई त त्रबिरालाई धौ–भौ परररिेको छ । तर ऊ समाजसेिी िुाँ भन्छ । तर िै लािको प्रोजेसट िातमा र्लए पनन एक पैसा 
खझसन जान्रै्दन ्। उसंगै काम गनिेरु मालामाल भइसके तर ऊ जस्ताको तस्तै छ । ल भन्नुिोस त उसको आर्दषि ठूलो की पैसा ?” 

“अहिलेको जमानामा पनन आर्दषिको पनछ लागेर िुन्छ र ? यिााँ साथमा पैसा छ भने ज ेपनन िुन्छ बुझ्न ुभयो । आर्दषिलाई पनन 
पैसाले ककन्न सककन्छ ।” 
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र्ििराज झस्क्स्कए । उनी टसक उर्भए र पछाडी िेरे । र्दबुै जना िााँस्रै्द जााँरै्द चथए । उनले अनघ भएको सबिार्द एकाएक सस्क्बझए र 
मनमन ैभन े“पैसा कर्दावप ठूलो िुाँनै ससरै्दन, ठूलो िो त माि आर्दषि िो । यहर्द कोिी पैसालाई आर्दषि भन्र्दा ठूलो मान्छ भने त्यो 
उसको भ्रंम माि िो । त्यसमा सत्यता छैन ्।” उनी पुनः अगाडी बिे ।  

तर आज भने उनीलाई धरानका रिनसिन बेग्लै लाग्न थाल्यो । उनी िस पाकष मा पुगे र िररपरी िेरे । मान्छेिरुलाई उनले राम्ररी 
ननयाले अनन आफूलाई पनन िेरे । आफ्नो उद्देश्य सबझ े। अरु र उनीबीि धेरै फरक चथयो । ती सबपूणष माननसिरु पसैाको पनछ 
र्दौहिरिेको चथए । जसरी पुतलीको पनछ पनछ एउटा सानो बालक र्दौिन्छ । उनीिरुको संसार माि पसैामा अडकेो चथयो । उनन अगाडी 
बिी नै िरे । उनको आाँिा सडकका छेउका घरको सटरमा भएका स्टोरिरुमा पुगे । मान्छेिरुबीि माि त्यिााँ पैसाले सबझौता भइ 
रिेको चथयो । व्यापारी र ग्रािक बीिको सबबन्ध । 

र्ििराज अकफसमा पुगे । अरु सियोगी कमषिारीिरु पहिले नै आई सकेका चथए । माि उनीिरु र्ििराजको प्रनतसिामा चथए । उनी 
कोठार्भि पसे र कुिीमा पुगेर बसे । एउटाले केिी बेर पनछ भन्यो, “सर, नयााँ प्रोजेसटलाई कुन िेिमा लगाउन ेवििार गनुष भयो त ?” 

र्ििराज पुनः झस्क्स्कए । उनले एकाएक गरै्द सबलैाई ननयाले । सबकैो अनुिारमा िुसीका रेिािरु कोररएका चथए । उनले भने “मैलै त 
नगरपार्लकासंग र्मलेर गररिी ननिारण तथा लागुपर्दाषथ र्दरुव्यसनी ननयन्िण गनष ििष गने सोि बनाउाँ रै्द छु ।” 

अि्रोले भन्यो, “तर सर ..... 

“के ?”  

“सर, प्रोजेसटको केिी भाग त िामीलाई पनन िुनु पछष नन सर ? एन. जी. ओ. बाट आउने पसैा िो, सर । यस्तो मौका िारबबार 
आउाँ रै्दन । तलिले माि स्क्जन्र्दगी  निल्ने भ ैससयो सर । आखिर मौका यिी िो सर ।” 

र्ििराज छसक परे । सेिा गने उद्देश्य र्लएर िोर्लएको संस्थार्भि पनन आर्दषिताको मुल्य िराइ सकेको चथयो । उनले विस्तारै भन े
“यो िााँिी म िुन जेल यिााँ िुाँरै्दन । तपाईं कुन उद्देश्य र्लएर यो संस्थामा काम गरै्द आउनु भएको छ त्यो त सोच्नु िोस ? आर्दषिताको 
मुल्य त एक  पटक सबझन ुिोस त, कनत छ ? तपाईंिरुले मार्सक तलि पाउाँ रै्द गनुष भएको छ नी । मेरो त त्यो पनन छैन ।” 

“सर, तपाईं जनत आर्दषिको व्याख्या गनुषिोस तर त्यसको मुल्य तपाईंले केिी पनन पाउनु िुन्न । जीिनमा सबैभन्र्दा ठूलो कुरा भनकेो 
पैसा िो सर आर्दषि िोइन ।” 

र्ििराज पनु झस्क्स्कए । उनले भने “यो तपाईंको भ्रम िो, यथाषथ भने िोइन । इनतिास पनन सााँिी छ । पैसाले माननस अबिर बनेका 
छैनन,् आर्दषि, त्याग र बर्लर्दानले माननस अबमर बनेको छ । अनन यो प्रोजेसट राम्रो लाचग आएको िोइन , समाजमा भएका 
समस्यािरु समाधान गनषका लाचग माि आएको िो ।” 

सबै जना िुप लागे । र्ििराजको मन अर्ल िान्त भयो । त्यो उनको विजय चथयो । आर्दषिको विजय ।  

४ बजे पनछ उनी घर फकष न के आाँटेको चथए । उनले तत्काल र्मनाले त्रबिान भनेका कुरा सबझ ेर गोजी छामे । पहिले झ ैकर्मजका 
गोजीिरु ररत्ता चथए । भिषर सबम त उनले लािौँ रुपयााँको प्रोजेसटको वििरण तयार पारै्द चथए । उनैले  िजारका नोटिरु िातले न ै
गनेका पनन चथए तर उनको िात अहिले भने ररत्तो चथयो । तर उनले जसरी भए पनन र्दईु जना सन्तानको १ महिनाको कफस नतने 
पैसा घर लान ैपछष । 

र्ििरािसंग अनघ वििार्द गने कायाषलय सियोगी पनन घर हिड्न लागेको चथयो । उनले भन े“भाई, एउटा तपाईंको सियोग िााँिींएको 
छ ?” 

“कस्तो सियोग ?” र्ििराजले असस्क्जलो मान्रै्द भने “छ भने १ िजार सापटी रे्दउ न एक िप्ताको लाचग । नतमीलाई म भनेको हर्दन न ै
हर्दन्छु । छोरीिरुको कफस नतनुष छ । म त समस्यामा परेँ ।” ऊ एक नछन खित्त िााँस्यो र भन्यो “सर, अनघ सबम त पैसा िोइन, 



Global Federation for Nepalese Literature                    Mulbato E-Journal Online                        Volume: 2                         Issue: 2                                Number: 6                   June   2014 

विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ             मूलबाटो अनलाईन ई-पत्रिका           बर्ष: २           अंक: २            संस्करण: ६        जून   २०१४ 14 

 

आर्दषि ठूलो भन्रै्द िुनु िुन््यो त सर अहिले .....।” ऊ रोककयो र पनुः भन्यो “िुन्छ, म अरु जस्तो छुइन,सरलाई ससर्दो सियोग  गछुष 
।” उसले १ िजारको नोट र्ििराजको िातमा रािी हर्दयो र बाटो लाग्यो । 

र्ििराजलाई नर्मठो लाग्यो । पसैालाई उनले राम्ररी ननयाले । कागजको त्यो सानो टुिामा केिी छैन ् । उनले त्यसमा केिी पनन 
रे्दिेनन ् । तर विस्तारै उनले पसैाको पछाडड मानि सभ्यता डौहिरिेको रे्दिे । त्यसर्भि उनले सारा मान्छेिरुलाई रे्दिे । सबैले 
पैसालाई समथषन गरै्द चथए । जोडर्दारसंग ताली बजाउाँ रै्द चथए र भन्रै्द चथए “पैसा ठूलो िो, आर्दषि िोइन ।” उनी झस्क्स्कए र भन े“आर्दषि 
ठूलो िो, पैसा िोइन ।” 

उनी घरतफष  लागे । पहिले झ ैमान्छेिरु पैसाको ननस्क्बत माि संघर्ष गरै्द चथए । ररससा िालकरे्दखि र्ििक, डासटर, व्यापारी, कृर्क, 

कलाकार लगायतका सबपूणष माननसिरु  पैसाको ननस्क्बत माि संघर्ष गरै्द चथए तर आर्दषिताको उद्देश्यले िोइन । उनले आफूलाई सबझ,े 

आफू त आर्दिषिार्दी मान्छे । सब ैमाननसिरुको िुलर्भि उनी आफूलाई माि आर्दिषिार्दी मान्छे रे्दिे । नि सबै पसैाका अन्धभसत माि 
चथए ।  

सडकमा हिड्रै्द गर्दाष र्ििराज अिानक सडकको पेटीको छेउमा रिेको रेर्लङ्मा ठोककन पुगे । उनको कर्मजको गोजीमा रिेको पैसा 
सडकका िस्यो । छेउमा उर्भरिेको िात ेकेटोले त्यो दृटय रे्दखिरिेको चथयो । बाल हर्दिसको हर्दन आफूलाई नयााँ लुगा हर्दने र एक 
हर्दन भए पनन िाना िुिाउन ेमान्छे लडकेो चथयो । माननसिरु र्भड कबती चथयो । र्ििराज विस्तारै उठे र अगाडी बिे । िात ेकेटो 
हर्दनभरी नै भोकै चथयो । उसले एक पटक बरीपरी िेर् यो र पैसा हटप्यो अनन अगाडी िेर् यो । र्ििराज ननसनै पर पुचगसकेका चथए । 
उसले १ िजारको नोट िेर् यो र भोक सस्क्बझयो । उसले र्दईु तीन हर्दनको भोकबाट विजय पाउन सस्यो ।  

िात ेकेटो र्ििराज नतर डौडडयो । उनको नस्क्जकै पुगेर भन्यो “सर, सर, यो तपाईंको पैसा ।” र्ििराज झस्क्स्कए र उनी टसक उर्भए र 
गोजी छाम े। कर्मजको गोजी पनुः ररत्तो नै चथयो । उनको मुटुको िड्कनको गनत एसकासी बिेर आयो । अनुिारमा पनन पर्सना 
रे्दखिए । उनले िातलेाई िेरे । िातेको िातमा १ िजारको नोट चथयो । उनको िात  एसकासी १ िजारको नोटमा पुग्यो । उनले 
तत्काल िातेको िातबाट पैसा थुत्त थुत ेर तत्काल गोजीमा  िाले । िात ेकेटो एकोिोरो पाराले टोिोलाई रिेको चथयो तर र्ििराजको 
मुिबाट एक िब्र्द पनन ननस्क्स्कएन ्“स्यािास केटा,। यसरी आर्दषििार्दी बन्न ुपछष , एक हर्दन ठूलो माननस भइन्छ ।” उनी सरासर घरतफष  
बिे ।  

र्ििराज ५० र्मटर अगाडी के पुचगसकेका चथए । उनको आाँिामा िातेको अनुिार झलझली नाच्न थाल्यो साथ ैउनले पैसा तानकेो 
दृटय पनन । उनलाई नर्मठो लाग्यो । सब ैपैसाका अन्ध भसतर्भि त्यो िातलेे उनले िराएको पसैा पनन हटपेर हर्दयो जस्को िरीरमा 
च्यानतएको कपडा चथयो, पेट िाली चथयो, छिारी भने िुल्ला आकाि चथयो । उनी तत्काल िात ेभए नतर फके । िाते केटो उनी 
भन्र्दा ३ सय र्मटर अगाडी कुदै्द जााँरै्द चथयो । उनले तत्काल गोजीमा भएको पैसालाई िेरे अनन िातेलाई अनन आफूलाई त्यसपनछ 
आफ्नो आर्दषििार्दी व्यििार सबम े। उनले आफ्नो आर्दषिार्दी र्िद्धान्त र साथमा रिेको पैसाबीि तलुना गरे । उनको आाँिामा पुनः 
िातेको अनुिार नाच्न थाल्यो र आफूलाई पनन सबझ ेर लामो स्िास फेरै्द भने “विजय कस्को भयो ?” 

*** 
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माला  

डा. टीकाराम पोिरेल  

 

 

 

पाटीले उबमेर्दिारको नामािली घोर्णा गरयो । उबमेर्दिारको र्लटटमा उसको नाम पनन रे्दिेर ऊ रं्दग परयो । श्रीमतीलाई घरमा फोन 
गरेर यो िुभसमािार सुनायो । श्रीमतीले नछमेकी, नातागोता, िुभचिन्तकलाई यिी समािार ररले गरी । नछमकेी, नातागोता, िभुचिन्तक 
माला र्लएर ऊ भएको ठाउाँमा आइपुगे । यो लाममा केिी कायषकताष पनन थवपए । उसलाई माला लगाइहर्दनेको ताँछाडमछाड िल्यो । 
घााँटीको माला थाबन पनन उसलाई िबमेिबमे पर् यो । एकैनछनमा ऊ मालाले पुररयो । अत्रबर र मालाले पुररएको अनुिारको बीिबाट 
डङच्ि र्दााँत रे्दिाएर माला लाइहर्दनेिरुलाई उसले नमस्कार गर् यो । अत्रबर र मालाले पुररएर ऊ अकै ससंारबाट यस लोकमा झरेको 
मनुटय जस्तो रे्दखिएको चथयो । 

िुनाि प्रिारप्रसार गनष ऊ गाउाँ  गाउाँ  पुग्यो । िभुचिन्तक र समथषकिरुले उसको गलामा अरु पनन माला थवपहर्दए । माला माि िोइन 
भोट हर्दन ेअश्िासन पनन हर्दए । उसलाई लाग्यो, मालाले उसको व्यस्क्सतत्िलाई थप िस्क्बकलो बनाइरिेछ । आफ्नो व्यस्क्सतत्ि िस्क्बकलो 
बनाइहर्दएकोमा उसले मालालाई मनमनै धन्यिार्द हर्दयो ।  

िुनाि भयो, पररणाम आयो, ऊ परास्क्जत भयो । पररणाम उसको प्रनतकूल आएपनछ ितार ितार उसले आफनो घााँटीको माला िोल्यो र 
िातमा माला बोकेर घरनतर कुलेलम ठोसयो । िातमा बोकेको माला हटटेबलमा रािेर ऊ सोफामा थिसक बस्यो । 

उता ऊ घर पुग्र्दा नपुग्रै्द उसको विपिीले िुनाि स्क्जतेको विजय जलुुस ननकाल्यो । विजयीको गलाभरर माला ओइररयो । उसकै घरको 
बाटो िुाँरै्द विजयी जुलुस आयो । उसले झ्यालबाट तल सडकको विजयी जुलुसलाई चििायो । विपिीको विजयी जलुुसमा पहिले उसलाई 
माला लगाइहर्दने र भोट हर्दन्छु भन्नेिरु पनन चथए ।  

आफनो विपिी अथाषत ्विजयीको गलाभरर माला रे्दिेर उसलाई िवपनससनु भयो । मालारे्दखि उसलाई ररस उठ्यो । आफनै घााँटीबाट 
भिषरै िोलेर हटटेबलमा रािेको मालालाई उसले घुरेर िेर् यो । मालामा उसले विपिीको अनुिार र्ििाय केिी रे्दिेन । विपिीको गाला 
र्साँगान ेमाला रे्दिेर उसको ररसको पारो िढ्यो । र्दारा ककट्रै्द हटटेबलको मालालाई जुरुसक उिालेर धजुाधुजा पार् यो र बाहिर फाल्यो ।   

*** 
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अत्जिंगरहरु गाउँनिर 

र्ििकान्त समुन 

 

सप्तरी, सुनसरी र उर्दयपुरको १७५ िगष ककलोर्मटर िेि समेटेर वि.स.ं २०३२ सालमा कोिी टप्प ुिन्यजन्तु आरि स्थापना भएको िो 
। ठूलो र्समसार िेि र अनकेौं प्रजानतका िरा पाइनाले यसलाई िराको राजधानी न ैभननन्छ । सन ्१९८७ मा रामसारको सूिीमा 
समािेि भई यसले अन्तराषस्क्टरय मित्िको पगरी समेत पाएको छ । त्यिााँ जलिरिरुमा घडडयाल गोिी, मगर गोिी, र्दलुषभ सोंस 
(डस्क्ल्फन) र विर्भन्न थरीका माछािरु पाइन्छन ्। कोिी टप्पु िन्यजन्तु आरिमा अनाष र अस्क्जंगर (रक पायथन) को सन्तोर्जनक 
संख्याले आरिको जैविक विविधता सबल बनाएको छ । साइबेररयामा असोज–कास्क्त्तकनतर नै हिमपात िुन े भएकोले त्यिााँका 
विर्भन्न थरीका िााँसिरु अण्डा कोरल्न र बच्िा िुकाषउन नेपाल र भारतका संरक्षित र्समसारमा आउने गर्दषछन ्। त्यसैले जाडो याममा 
कोिी टप्पुमा थरी–थरीका िााँस एिं पानी िरािरुको दृश्यािलोकन गनष पाइन्छ । िर्ाषयाममा भने यो आउने जाने िम िर्ल रिन्छ । 
पािुना िरा हिउाँ र्द पनछ आफ्नो रैथाने िासस्थान साइबेररयानतर लाग्छ । गमी लागे पनछ कोिीमा िााँसिरुको अनुपस्क्स्थनत र कोिी 
टप्पुमा सानो जनािर (स्मल मैमल) िरुको संख्या कम िुाँर्दा अस्क्जगंरिरु आिाराको िोजीमा गाउाँ नतर पस्र्दछन ्। आरिणसाँग टााँर्सएको 
कुििा र िररपुर गाउाँमा पसी िााँस, कुिुरा र पाठा–पाठी िाइहर्दने अस्क्जंगरको कथा व्यथा र्दयनीय तर रोमाञ्िक छ ।  

यसै सन्र्दभषमा रास्क्टरय ननकुञ्ज तथा िन्यजन्तु सिायक संरिण अचधकृतका रुपमा कायषरत ् रिाँर्दाको एक संस्मरण प्रस्तुत गनष 
िािन्छु । कुरा २०५१ सालको िो । आरिणको िेड सिाटरसाँगै टााँर्सएको कुििा गाउाँमा रातको समयमा एकाएक कोलािाल सुननयो । 
माननसिरु आतंककत भएको आिाज जस्तो लाग्यो । त्यसै बित १५-१६ िर्षको एक ककिोर िस्याङ्ग–फस्याङ्ग गरै्द िामीकिााँ आयो र 
आफ्नो समस्याको बेर्लविस्तार सनुायो–एउटा अस्क्जंगर गोठमा प्रििे गरेको छ, िामी आतंककत भएका छौं, त्यसले पसकै पनन िाम्रो 
िााँस, कुिुरा िाइहर्दन्छ । त्यसलेै िजुरिरुले समस्या समाधान गररहर्दनु पर् यो । कुरा सुन्नासाथ िामीिरु त्यतानतर लाग्यांेै । डोमी 
साफीको गोठमा अस्क्जंगर पसकेो रिेछ । संयोगले गोठमा कुन ै पनन पाल्त ु पिुपिी रिेनछन ् । त्यसबेला िामीिरुले गाउाँ लेलाई पूरै 
िान्त रिनुिोस,् रस्क्त्तभर ध्िनन नननकाल्नुिोस ्भन्यौं । भौनतक उपस्क्स्थनत र िलिलबाट अस्क्जंगरले र्िकारीमाचथ आिमण गर्दषछ भन्न े
कुरा सबझायांे ै। िामीले भनजेस्तै गाउाँ लेिरु पूरै िान्त भए । अस्क्जंगरलाई सुरक्षित पानष मलाई र्दईु जना युिकको जरुरत चथयो । 
यसले कसरी अस्क्जंगर पिाँ र्दो रिेछ भनेर गाउाँ लेिरु स्क्जज्ञास ुभएर िेरररिेका चथए । अस्क्जंगर समाउन ुननसन्रे्दि ितरा चथयो । त्यसको 
भुसतभोगी म स्िय चथए । एकपटक पिन लाग्र्दा अस्क्जंगरले मरेा र्दबुै पािुरा बनेष सफल भएको चथयो । मेरा सियोगी कमषिारी 
रामसेिकले समेत अस्क्जंगरको पुच्छरलाई चथच्न नससर्दा घााँटी पिन पुगेको मेरा पािुरीलाई अस्क्जंगरले बेरेको चथयो । त्यसबित म 
बडो सतषकता अपनाएर बााँच्न सफल भएको चथएाँ । यसपटक त्यस ककर्समको असािधानी नर्दोिोररयोस ्भन्ने कुरामा सिेत चथएाँ । 
डोमी साफीको गोठमा रिेको यसपटकको अस्क्जंगरलाई पिनु िानिुने कुरा चथए । त्यो िलिल नगरी िकटी बेररएर बसेको चथयो तर 
भोकले रन्थननएको चथयो । म परैू सािधान चथएाँ र मनमन ैअस्क्जगंरको घााँटीको नापतौल र्लइरिेको चथएाँ । िुसला फााँट बन्यजन्त ु
आरिमा कायषरत ्रिाँर्दा एक गाउाँ लेले ियस्क अस्क्जंगरलाई बञ्िरो प्रिार गरी सख्त घाइते बनाएको चथयो । त्यसलाई उपिार गर्दाष मलेै 
ननकै अनुभि आजषन गरेको चथएाँ । पि ुचिककत्सकको सल्लािबमोस्क्जम त्यस घाइते अस्क्जंगरलाई त्रबिान ५-६ ओटा कुिुराको अण्डा र 
और्धी िुिाउन ुपर्दष्यो । त्यस अनुभिले गर्दाष अस्क्जंगर समाउन ेसािस ममा पैर्दा भएको चथयो । 

यस पटकको अस्क्जंगर समाउन म गोठर्भि नछरे । नभन्रै्द आफ्नो बर्लयो पञ्जाले घााँटी अठ्याउन सफल भएाँ । त्यसको केिी 
सेकेण्डमै सियोगीिरुको सियोगमा भुईंमा लतारेर बोरामा िाल्न सफल भएाँ । कररब ४५ ककलो िजन भएको त्यस अस्क्जंगरलाई 
कुििारे्दखि टािा मधुिननतरको र्समसार िेिमा सुरक्षित साथ छाडें । यस घटनाले जनतामा िन्यजन्तुको संरिण गनुषपछष भन्न ेिेतना 
पैर्दा भएको पाएाँ । आफ्ना पाल्तु जनािरिरु िाइहर्दाँर्दा आिोर्ित भएका जनताले सस्क्जल ै अस्क्जगंरलाई मानष ससथ े तर संरक्षित 
जनािरलाई मानष िुन्न भन्ने ज्ञान भएका कारण र्दलुषभ जनािरिरुको संरिणमा जनताको पनन अिम ्भूर्मका िुन्छ भन्न ेप्रटट बुझ्न 
पाएाँ । 

अको एक घटना भने अिबमको छ । कुििा बस्न ेएक िार्सन्र्दा सीताराम सरर्दारको र्दईुओटा िााँस अस्क्जंगरले िाइ हर्दएछ । उसले 
अस्क्जंगरलाई बोरामा कसेर रािेको रिेछ । िााँसको पैसा हर्दएपनछ माि अस्क्जंगर फकाषउने िबर िामीले पायौं । सुन्र्दा चिस्क्न्तत तर 
रोमास्क्ञ्ित भयौं । मध्यिती िेि स्थापना िुनुभन्र्दा अगाडड अथाषत ्२०५२ पूिष िन्यजन्तुले नोससानी गरेमा िनतपूनत ष हर्दने व्यिस्था 
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चथएन । तापनन सरर्दारले अस्क्जंगरलाई सकुिल रािकेोमा िामी िुिीर्मचश्रत आश्ियषमा पर्  यांे ै । तत्कालै त्यिााँ पुग्यौं । सरर्दारले 
आफ्नो मकाष सुनायो । आफ्नो आाँिा अगाडड र्दईु–र्दईु ओटा िााँस सिाप बनाउाँ र्दा एक गररब आिोर्ित िुन ु स्िभाविक चथयो । 
त्रबिराले िनतपूनत षको कुरै नगरी बोरामा थुनेर रािकेो अस्क्जंगर फकाषई हर्दयो । ननश्िय नै उसलाई थािा भएको िुनुपछष– अस्क्जंगर िा 
अन्य र्दलुषभ जन्तु मारेमा पााँि िर्षरे्दखि १५ िर्षसबम कारागार िा रु. ५० िजाररे्दखि रु. एक लािसबम जररिाना िा र्दबुै सजाय िुन े
व्यिस्था रिेको छ ।  

बोरामा थुननएको अस्क्जंगर त्रबल्कुल िान्त र र्िचथल अिस्थामा चथयो । अस्क्जंगरलाई मुसत गर्दाष त्यसको िरीरमा लाठी प्रिारको 
ननलडाम जताततै चथयो । सरर्दारले भसकुमार गोरे्दको रिेछ भन्ने लाग्यो । आफ्नो आिोिलाई कम गनष र थप िनत िुनबाट बच्न र 
बिाउन उसले त्यसो गरेको िुनुपछष । मैले बोराबाट बाहिर ननकाल्र्दा अस्क्जंगर िलिल नभए पनछ मैले र्दईु बास्क्ल्टन पानी िन्याइ हर्दएाँ 
। उसको िरीरमा ज्यान आएजस्तो भयो । ऊ पूणष स्िस्थ भएपनछ आरिणर्भि पस्यो । यस ककर्समका घटनािरु अहिले पनन ती 
गाउाँ नतर घहटरिन्छन ् । िााँस–कुिुरा, पाठा–पाठी िान ेकाम अस्क्जंगरबाट भइरिन्छ । आरिणमा आिाराको अभाि भएका कारण 
अस्क्जंगर गाउाँ नतर पस्छ भन्न ेकुरा संरिकिरुले नस्क्स्िकारे पनन िास्तविकता भन ेत्यिीं िो । 

त्यस िेिमा समस्याको िाङ्ग न ैरिेको छ । जंगली िात्तीबाट धनजनको िनत त्यस्क्त्तकै िुन ेगरेको छ । भारतको आसाम िेिबाट 
िर्ेनी आउने जंगली िात्तीलाई ननयन्िण गनुष अत्यन्त जहटल समस्या िो । प्रत्येक िर्ष िात्ती आउने र जान ेिम र्दोिोरररिन्छ । 
समाधानका लाचग बन्र्दकु पड्काउने, िात्तीलाई बेिोस गने काम गररए पनन त्यो र्दीघषकार्लन समाधान िोइन । कोिीमा पाइने संरक्षित 
प्राणी अनाषको बंिाणुगत गुणमा ह्रास आएको छ । पहिले–पहिले अनाषका र्दबुै पट्टीको र्सङ ९ कफटको िुन््यो तर अहिले मुस्क्श्कलले ६ 
कफटको माि पाइन्छ । यसको कारण अत्यचधक िररिरण िो । पाल्तु भैसींसाँग अनाषको समागमले बंिाणुगत गुणमा ह्रास आएको िो 
। त्यस्त ैत्यिााँ पािुना िरा ििेिा (रडी सेल्डक) पनन जोखिममा पने गरेको छ । गिुाँ छरेको िेतमा र्दाना िान जााँर्दा विर् िालेको 
कारण ििेिािरु मने गरेको पाइन्छ । यनतिेर कोिी टप्पु िन्यजन्तु आरिजस्तो लाग्रै्दन । आरि त त्रबल्कुल िान्त िुनुपन,े 

जीिजन्त ुस्िछन्र्द भएर वििरण गनष पाउनुपन ेिो तर आरिणमा घााँसर्दाउरा र पटेर र्लन जाने माननसको अत्यचधक िापले आरिण 
िहटयाजस्तो भएको छ । यसले िन्यजन्तुमा प्रत्यि असर परररिेको छ । अत्यचधक माछा माने कामले र्दलुषभ प्राणी सोंस (डस्क्ल्फन) 
का लाचग समेत प्रनतकूल असर परररिेको छ । यस समस्यािरुको समाधानका लाचग आरि प्रिासन तथा जनताबीिको सिकायष 
आिश्यक िुन्छ । अस्क्जंगरको गाउाँ  प्रिेिलाई तत्काल ैसमाधान गनष कहठन छ । जनतािरुले आफ्नो घरगोठलाई बर्लयो बनाउन ेर 
पाल्त ुजनािरलाई राम्रोसाँग थुन्न सके िनत कम गनष सककन्छ । अस्क्जंगर त पि ुिो । आिाराको िोजीमा भौतारररिन्छ । त्यस ै
िममा गाउाँ  प्रििे गरी रिन्छ, गरी नै रिन्छ । 

(लेिक रास्क्टरय ननकुञ्ज तथा िन्यजन्तु संरिण केन्द्रका पूिष सिायक संरिण अचधकृत िुनुिुन्छ ।) 

*** 
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सोर्ियि िेिा निकर्किा ख्रुश्चेिसगँ जम्र्कािेटर्को र्किा 
कृटणप्रकाि शे्रटठ 

मास्को, रुस मिासंघ  

 

पनछल्लो समयमा रुसमा माि नभई विश्िभरर नै किर्मया, उिाइना र रुसको ििाष–पररििाष भइरिेको छ 
र यस पररप्रेक्ष्यमा बारबबार ४३ िर्षअनघ हर्दिंगत भइसकेका तत्कालीन सोर्भयत नेता ननककता ख्रुश्िेभको पनन नाम र्लइने गररएको 
छ । यस िर्ष उनको १२०–सौं जन्मजयन्ती पन ेभएको िुनाले उनको व्यस्क्सतत्िप्रनत (िास गरी रुसमा) यसरी ध्यान आकवर्षत भएको 
िोइन, बरु उनले किर्मया प्रायःद्िीप नै रुसबाट उिाइनालाई ‘उपिार’ हर्दएको सन्र्दभषमा उनको नाम र्लने गररएको छ ।   

ननककता ख्रुश्िेभकै पालामा सोर्भयत संघले विश्िमा सिषप्रथम अन्तररिमा कृिीम भूउपग्रि ‘स्तुतननक माि उडाएको नभई सन ्१९६१ 
को १२ अवप्रलका हर्दन प्रथम मानि (युरी गागाररन) को सफल अन्तररि उडान सबपन्न गरेर अन्तररियुगको समेत सूिपात गरेको 
चथयो । िास्तिमा भन्ने िो भने सन ्१९५७ मा प्रिेपण गररएको त्यिी ‘स्पुतननक’ ले मलाई रुससबम तानेर ल्याएको िो... विश्िव्यापी 
मित्िको यस ैघटनाको झण्ड ै३ िर्षपनछ रुसी भार्ासाहित्यको अध्ययनाथष मास्को आइपुगेको िुाँ र अन्तररिमा सिषप्रथम रुसी भार्ा 
गुञ्जाँर्दा म रुसकै राजधानीमा चथएाँ...  

मास्कोको केन्द्रमा अिानक तत्कालीन सोर्भयत नेता ननककता ख्रुश्िेभसंग मेरो जबकाभेट त्यस घटनाको केिी िर्षपनछ भएको चथयो । 
अहिले राटरपनत त के मन्िीलाई समेत बाटोमा एकाएक यसरी भेट्ने कुन ैसबभािना छैन । सोर्भयतकालका मास्कोमा ‘आतङ्किार्दी’ 

भन्ने िब्र्द अहिलेजस्तो हर्दनिुाँ सुननरैं्दन्यो । त्यसैले अहिलेको जस्तो प्रत्यि कडाइ पनन रे्दखिरैं्दन्यो...  

सोर्भयत नेता ख्रुश्िभेसंग मेरो जबकाभेटको घटना यसप्रकार छ: मास्को िेमर्लननस्क्जकै बाटो िारपार गने 
भूर्मगत छेडो भिषरै बनकेो चथयो । उता लालमैर्दानबाट मानेझ्नाया प्लोश्यार्दनतर जाने सडकको एकानतर 
रिेको तत्कालीन लेननन संग्रिालयरे्दखि मास्को िोटलको बगलमै मुस्क्न्तर बटुिािरुका लाचग बाटो काट्नको 
ननस्क्बत भिषरै ननर्मषत लामो भूर्मगत गल्छेडोको अिलोकन गरै्द ननककता ख्रुश्िेभ आफ्ना अंगरिकिरु र 
अन्य पर्दाचधकारीिरुको साथमा आइरिेका चथए । त्यसबैेला म पनन आफ्नी निविाहिता पत्नी इररनाको 
साथमा त्यनतिेर गोकीको नामले विभूवर्त मास्कोको केन्द्रीय सडक िारपार गनष भिषरै बनेको भूर्मगत 

गल्छेडोको अकोनतर बाहिरबाट र्सिंीिरु ओलेर तल पुगें । उताबाट सोर्भयत नेता पनन हिडंरैे आइरिेको रे्दख्र्दा िामी अकमसक परै्द 
ख्रुश्िेभकै अचगस्क्ल्तर टसक अडडयौं । मेरी श्रीमतीके िातमा फूलको गुच्छा रे्दिेर अंगरिकिरुले पनन निर्दबपनत रिेछन ्भन्ने बुझरे 
रोकटोक गरेनन ्। िामीले सोर्भयत नेतालाई ‘द्रास्तविते’ भनेर अर्भिार्दन गर्  यौं र उनले पनन त्यिी िब्र्द र्दोिोर् याएर िाम्रो अर्भिार्दन 
स्िीकार गरे । उनको िररपररका पर्दाचधकारीिरु पनन िामीलाई पलुुसक िेरै्द एक नछन टसक अडडए र िामी रमाउाँ रै्द बाटो पार गरी 
त्यिीनेर रिेको निेनल िोटलको सयाफेिाउसमा पस्यौं...  

सोर्भयत सरकारले िावर्षक १५ जना नेपाली विद्याथीिरुका  लाचग रे्दिका उच्ि र्ििणसंस्थानिरुमा अध्ययनाथष छाििसृ्क्त्त प्रर्दान गनष 
थालेपनछको र्दोस्रो िेपमा म मास्को आइपुग्र्दा  ननककता सेगेएर्भि ख्रुश्िेभ (ई.सं. १८९४–१९७१) यस वििाल रे्दिका सिेसिाष चथए । 
रुसमा उनको नाम स्टार्लनको मटुु न ै हठहिर् याउने अचधनायकिार्दी िासनकालपनछ ‘न्यानोपना’ संिार गन ेनेताको रुपमा र्लइन्छ । 
उनी सत्तामा आउनासाथै रे्दिमा आम धरपकड रोककनुका साथै स्टार्लनको समयमा र्दमनको मारमा परेकािरुको नाममा लागेको 
कलङ्क समेत िटाइयो र बन्र्दीर्िविरिरुमा यातना भोचगरिेकािरुलाई पनन मुसत गररयो । उनैको पालामा एर्िया, अकफ्रका र ल्टाहटन 
अमेररकाका निस्िाधीन रे्दिको ननस्क्बत अत्यािश्यक र्दि वििेर्ज्ञिरुको तैयारीमा सियोग पुर् याउन ेउद्देश्यले मास्कोमा सन ्१९६० मा 
जनमैिी विश्िविद्यालयको पनन स्थापना गररएको चथयो ।  

त्यसताका सोर्भयत संघमा लेनननलाई रे्दिमा समाजिार्दका प्रितषक राटरवपताको रुपमा माननन््यो भन े फार्ििार्दी जमषनीविरुद्ध 
द्वितीय विश्ियुद्धमा विजयको नेततृ्ि गरे तापनन रे्दिर्भि विपिीिरुलाई र्दमनििको जााँतोमा वपधं्ने स्टार्लनको नामले न ै िास 
उत्पन्न गर्दष्यो, यद्यवप लेनननसमाचधर्भि उनको नश्िर िरीरलाई पनन असटोबर िास्क्न्तका नेताकै बगलमा सुताएर राखिएको चथयो 
(पहिलोपल्ट लेनननसमाचधमा पस्र्दा मैले चिरननद्रामा रिेका र्दिुै सोर्भयत नतेािरुको िि रे्दिकेो चथएाँ) । सन ्१९५३ मा स्टार्लनको 
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रे्दिान्तपश्िात ्सिेसिाष बन्न पुगेका ननककता ख्रुश्िेभले  सोर्भयत कबयुननटट पाटीको बाषसौं मिाचधिेिन (सन ्१९६१) मा स्टार्लनको 
व्यस्क्सतत्िपूजाको कडा आलोिना गरेपनछ माि स्टार्लनको ििलाई सुटुसक लेनननसमानघपनछस्क्ल्तर सोर्भयत नेतािरुलाई र्दफनाइने 
चििानघारीमा गाडडएको चथयो । सन ्१९१८ रे्दखि सोर्भयत कबयुननटट पाटीमा प्रिेि गरेका ननककता ख्रुश्िेभ २० िर्षपनछ सन ्१९३८ 
मा युिेन गणराज्यको पाटीका प्रथम सचिि बनेका चथए र त्यसको १ िर्षपनछ उनी पाटी पोर्लटब्युरोको सर्दस्य समते बन्न पुगेका 
चथए । 

उपनामले माि नभई कामले नै लौिपुरुर् माननने स्टाननल (स्ताल मान ेइस्पात) को र्दााँजोमा ननकै उर्दारिार्दी रे्दखिए तापनन ख्रुश्िभेले 
सोर्भयत संघमा कबयुननटट पाटीको मिासचििको सिोपरर अचधकारको स्थावपत व्यिस्थामा कुन ैपररितषन ल्याएका चथएनन ्। नपेालले 
संयुसत राटर संघको सर्दस्यताका लाचग हर्दएको ननिेर्दनमा सोर्भयत संघले लगाएको र्भटोको ििाष म काठमाडौंको त्रििन्द्र कलेजको 
विद्याथी छाँर्दा सुनेको चथएाँ । पनछ ख्रुश्िेभले नेपाललाई साम्राज्यिार्दीिरुको वपछलग्गू रे्दि भनी लाञ्छना लगाएर संयुसत राटर संघमा 
नेपालको प्रिेिको िोका थुननहर्दएको पनन ििाष सुनकेो चथएाँ । सबभितः कालष माक्र्सले एउटा लेिमा नेपालका राणा िासकिरुलाई 
‘बेलायती साम्राज्यिार्दका बफार्दार कुसकुर’ भन्ने लेखिएको पिेर नै सोर्भयत नेताले नेपालप्रनत उपरोसत लाञ्छना लगाएका िोलान ्
(‘मकैको िेती’का लेिक कृटणलाल अचधकारीले पनन माक्र्सको उसत लेि पिेको प्रतीत िुन्छ) । लेपाल र सोर्भयत संघबीि र्दौत्य 
सबबन्ध स्थापना भइसकेपनछ पनन म मास्को पुग्र्दा रर्सयालीिरु ‘नेपाल’ भन्र्दा ‘नेपल्स’ भनेको सबझी मलाई इटार्लयन भन्ठान्थ े। 
तर ख्रुश्िेभले नेपालबारे यथाथष थािा पाएपनछ नेपालले सयंुसत राटरसंघको सर्दस्यता प्राप्त गरेको एक िर्षपनछ नै नेपालसंग कूटनैनतक 
सबबन्ध समेत गााँर्सएको चथयो । सोर्भयत नेता ख्रुश्िेभ नेपालप्रनत ननकै सिानुभूनत राख्र्दथ ेभन्ने कुरा तत्कालीन सोर्भयत संघले 
नेपालका लाचग र्दि वििेर्ज्ञिरुको तैयारीमा माि नभई नेपालमै आचथषक पूिाषधार (र्समरा–जनकपुर राजमागष, पनौती जलविद्यतु ्केन्द्र, 

बीरगञ्ज कृवर्औजार कारिाना र चिनी कारिाना, जनकपुर िुरोट 
कारिना आहर्द) को ननमाषणमा समेत पुर् याएको ननस्िाथष सियोगबाट 
पुस्क्टट िुन्छ । स्मरणीय के पनन छ भने म रुस आइपुगेको डिे िर्षपनछ 
मास्कोमा सन ् १९६१ को २७ जुलाईका हर्दन आिासीय नपेाली 
राजर्दतूािास िुलेपनछ सोर्भयत नतेा ननककता ख्रुश्िेभ नेपाली राजर्दतूका 
पािुना समेत बनकेा चथए । उनी बािेक र्मिराटर रुसको त्यस स्तरको 
अन्य कुन ैिीर्षस्थ नतेाले पनन त्यस भिनमा प्रििे गरेको छैन ।  

आजको दृस्क्टटले िेर्दाष ख्रुश्िेभले ‘िेतकी रानी’ भन्ने नाउाँ  हर्दएर रुसमा 
मकैको िेती व्यापक रुपमा गन,े अमेररकालाई उनछनेर अगाडड लबकने र सन ् १९८० सबम साबयिार्दको ननमाषण गररससने जस्ता 
मित्िाकांिी नारािरु हर्दएका चथए । यी नारािरु साकार िुन नससनुमा माि उनको अर्दरूर्दर्िषता प्रकट िुाँरै्दन । अझ  उनले रास्क्टरय र 
अन्तराषस्क्टरय नीनतको कायाषन्ियनमा पनन गल्तीिरु गनष पुगेका चथए । रे्दिमा न्यानोपनाको छनक पाएर प्रोत्साहित भई सत्तािगषको 
अनुकूल कलार्सजषना नगन े लेिककवििरु र चििकारिरुलाई झपारेको, आधुननक कलाप्रर्दिषनीको अिलोकन गर्दाष समाजिार्दी 
यथाथषिार्दको र्सद्धान्तर्सत मेल निाने िालका चिििरु रे्दिेर बलुडजरले प्रर्दिषनस्थल नै भताभुङ्ग पाररहर्दएको, सन ् १९६० को २३ 
सेप्टेबबरका हर्दन संयुसत राटर सघंको मिाचधिेिनमा िसतव्य हर्दरैं्द साम्राज्यिार्दको अग्रणी रे्दि अमरेरकालाई तसाषउन जुत्ता फुकालेर 
टेत्रबल ठटाएको जस्ता घटनािरुबाट सामान्य ककसान पररिारमा िुकेका ख्रुश्िेभको झसकीपना छलषङ्ग िुन्छ । तर उनले र्दोस्रो 
विश्ियुद्धमा ध्िस्त रे्दिमा छोटो समयािचधर्भि ैआचथषक र सामास्क्जक उन्ननतका लाचग अथक प्रयास गरेका उर्दािरणिरु पनन प्रिस्त ै
छन ्। रे्दिको आिास समस्या ननराकरणका लाचग सन ्१९६० को र्दिकनतर ख्रुश्िेभले सस्तो लागत ििषमा ५ तले घरिरुको व्यापक 
ननमाषण गरेर एउटै फ्लैटमा गुजारा िलाईरिेका कैयौ पररिारिरुलाई पररिारको सर्दस्यसंख्याको आधारमा ननिुल्क फ्लैट वितरण गन े
िााँजोपााँजो र्मलाएर नगरिासीिरुलाई ननकै राित प्रर्दान गरेका चथए । त्यसताका म नयााँ फ्लैट प्राप्त गने आफ्नो विश्िविद्यालयका 
एक प्राध्यापकको पािुना बन्न पगेुको मलाई सबझना छ । ििरको छेउछाउनतर त्यनतिेर र्दनेका यस्ता पााँितले घरिरुलाई सोर्भयत 
नेताकै नामबाट ‘ख्रुश्िेभ्का’ भननन्छ र िाल नतनको स्थानमा गगनिुबबी आधुननक सुविधासबपन्न घरिरु बननरिेका छन ्। अहिले म 
जुन इलाकामा बस्तछु त्यिााँ िाल मेरै ननिासस्थानको पनछस्क्ल्तर र सडकपारर अचगस्क्ल्तर पनन यस्ता २८ िा त्यसभन्र्दा पनन बिी तला 
भएका आधुननक सुविधासबपन्न अग्ला घरिरु बननसकेका छन ्। 
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ख्रुश्िेभको िरो र्मजनस र िसकीपनाबाट उनका आसेपासेिरु मनमनै चिहिएका चथए, तर मुि िोलेर केिी भन्न ससतनैथे । उनले 
जुन ककर्समले स्टार्लनको विरोध गरेका चथए त्यो पनन सबैलाई पचिरिेको चथएन र यस्तो आलोिनाले सोर्भयत सत्ताकै जग िस्क्ल्लन े
सबभािना छ भन्न ेपनन उनीिरु सोच्रै्द चथए । ितषमान प्रजतास्क्न्िक रुसमा त स्टार्लनका समथषकिरुको कमी छैन भने त्यसताका 
मररसकेका स्टार्लनको छायााँ त्रबलाईसकेको चथएन । अन्ततोगत्िा ख्रुश्िेभ आराम र्लन गइरिेको अिस्थामा अिानक पाटी केन्द्रीय 
सर्मनतको बैठक बोलाएर उनलाई सत्याच्यूत गररयो र ननिसृ्क्त्तभरणसबबन्धी उनैको पालामा बनेको कानूनकै आधारमा उनलाई पेन्सन 
तोककहर्दएर ‘िेतकी रानी’ को सेिा गनष र्दािा (उपनगरीय घरघडरेी) नतर पठाएर रे्दिको बागडोर िेझनेभले ित्याए...  

धैरै िर्षसबम यिेुनको सिसेिाष भई काम गने ख्रुश्िेभकै इच्छाले ६० िर्षअनघ किर्मया प्रायःद्िीप रुस गणतन्िबाट यिेुन गणतन्िमा 
गार्भएको चथयो । त्यनतिेर उनको इच्छाको विरोधमा कसैले िुाँसबम पनन गने सािस राख्तेन्यो । फेरर किर्मया प्रायःद्िीपमा 
युिेनबाट प्रिासन सिज िुने तकष  सबैका लाचग मान्य पनन चथयो । मुख्यतः रुसी मूलका िार्सन्र्दािरु रिेको यिेुनको पूिी र र्दक्षिणी 
हिस्सा पनन त लेननन र स्टार्लनको पालामा वििाल रुस गणतन्िबाट युिेनको मातितमा राखिएको चथयो । सोर्भयत संघ एउटै रे्दि 
िुाँर्दासबम जुन भूभाग जुन गणतन्िमा गार्भए पनन कसैलाई आपत्ती िुनै कुरै भएन । तर अहिले विगतको यिी स्क्स्थनत नै समस्याको 
मूल कारण बन्न पुगेको छ । अहिले किर्मया र युिेनको घटनाको सन्र्दभषमा न ैख्रुश्िेभको नाम बराबर र्लइने गररएको छ । 

द्वितीय विश्ियुद्धपश्िात ् ख्रुश्िेभ एकजना माि उज्ज्िल भविटयको आर्दिषप्रनत आस्थािान ्सोर्भयत नेता चथए भन्र्दा अत्युस्क्सत िुन े
छैन । रे्दिमा साबयिार्द ननमाषण गने उनको कल्पना अहिले िास्यास्पर्द लाग्र्दछ, तर उनले अन्तरमनले नै यो कल्पना साकार िुन ेदृि 
विश्िास रािेका चथए । सात िर्ष पेन्सनिालको रुपमा जीिनयााँपन गरी सन ्१९७१ को ११ सेप्टेबबरका हर्दन उनले नश्िर रे्दि त्याग 
गरे । अन्य सोर्भयत नेतािरुले झैँ उनले मरणोपरान्त पनन  लालमैर्दानस्क्स्थत लेनननसमाचधको बगलमै िेमर्लन पिाषलमुनन समाचधस्थ 
िुने सबभािना पाएनन ् । उनको अन्तेस्क्टट मास्कोको नोभोरे्दर्भिए् मोनेटरीअन्तरगतको चििनघारीमा गररयो र उनको समाचधमाचथ 
प्रतीकात्मक समाचधस्तबभ स्थावपत गररएको छ । 

एक आपसमा जोस्क्ल्टएका सेतो र कालो र्सगंममषरका स्तबभिरु जीिन र मतृ्युका द्योतक िुन ् जसको माचथल्लो र्िरोभागमा 
ख्रुश्िेभको आिि मूनत ष रिेको छ । सेतो र कालो रङ्गको यस्तो कलात्मक संयोजनलाई जीिन र मतृ्य,ु सुि र र्दःुि, हर्दन र रात, 

र्मिता र ििर्ुता, िुभ र अिभु आहर्द विर्भन्न प्रकारले व्यािा गनष सककन्छ । यस स्मनृतस्तबभमा ख्रुश्िभेकै नकारात्मक र 
सकारात्मक पिको प्रनतत्रबबब उिकेो छ भन्न ेलाग्छ । विश्िको विसम पररस्क्स्थनतमा सोर्भयत संघजस्तो एक वििाल रे्दि र सुपरपािर 
राटरको िालीमुिाली ११ िर्षसबम जसको िातमा रिेको चथयो नतनै ख्रुश्िेभको स्मनृतमा स्थावपत यस समाचधस्तबभले मानिबुवद्ध र 
उसैको र्सजषना संिारक यन्ि (अणुबम) बीि बीसौं िताब्र्दीमा रे्दखिएको द्िन्द्िको पनन द्योतन गर्दषछ भन्नु अत्युस्क्सत निोला । 
अमेररकाले टकीमा आफ्नो सैननकर्िविर िडा गरेको विरोधमा सोर्भयत संघले सयुबामा गोप्य िषगले सयुबामा िेप्यास्ि पुर् याउाँ र्दा विश्ि 
एसकासी आणविक युद्धको संघारमा पुचगसकेको चथयो । तर अको पक्ष्यलाई कूटनैनतक माध्यमबाट सूचित गने समेत समयको अभाि 
भइसकेको अिस्थामा अन्ततोगत्िा रेडडयो मास्कोको प्रसारणमापषmत ्सयुबाबाट िेप्यास्ि िटाउन ख्रशु्िेभको ननणषय प्रसाररत भएपनछ 
त्यो विश्िव्यापी र्दघुषटना टरेको चथयो ।  

मास्को नगरर्भिै रिेको एक पवििस्थल नोभोरे्दर्भिए् मोनेटरीको समाचधस्थलमा िाल नयााँ रुसका वििेर् सबमानप्राप्त व्यस्क्सतिरुको 
नश्िर रे्दि र्दफनाइने गररएको छ । त्यिााँ न ैविश्िविख्यात लेिक–कवि, चििकार–कलाकार, विद्िान–्विर्दरु्ीिरुको समाचध रिेको छ र 
समाचधस्थलमा अनेकौं कलात्मक स्मनृतस्मारकिरु रे्दख्न सककन्छ । नेपाल र सोर्भयत संघबीि सन ् १९५६ को २० जुलाईका हर्दन 
र्दौत्यसबबन्ध स्थापना गने नेपाली जनताको इच्छा साकार तुल्याउन सर्दीिा जनाई आिश्यक ननणषय र्लने सोर्भयत नेता ख्रुश्िभेको 
द्िन्द्िात्मक जीिनलाई प्रनतत्रबस्क्बबत गन ेस्मनृतस्मारक राज्यको तफष बाट राखिएको चथएन, तर उनको रे्दनप्रनत आभार व्यसत गन े
मूनत षकारद्िारा बनाइएको चथयो । वप्रय पाठकिनृ्र्द, यहर्द कुन ै हर्दन तपाईं मास्को पुग्नुभयो भने मास्को नर्दीको नस्क्जकै रिेको 
नोभोरे्दर्भिरए मोनेटरीको पररसरमा पसेर नपेालका एक हितैिी रुसी राजनेता ननककता ख्रुश्िेभको स्मनृतस्मारकसमि पनन एक नछन 
उर्भएर श्रद्धाञ्जिी अपषण गनष नत्रबसषनु िोला... 

२० अप्रील २०१४ 

***   
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व्यिंग्य: ‘मच्छड धपाऊ’ नन्दोलिर्को अतयन्ि जरुरी सचूिा 
अिान्त 

उर्दयपरु, नेपाल  

(समस्त मच्छड पीडडत मिानभुाििरू ! मच्छडको ज्याजतीबाट आस्क्जत िुनुिुन्छ भन ेयस ‘मच्छड धपाऊ’ आन्र्दोलनमा सररक िुन 
आह्िान ् गररन्छ । िोइन िुस्तर्दरुुस्त िुनुिुन्छ भने अरूको पीडामा ताली बजाएर िुिी प्रकट गनष ससनुिन्छ । तपाईंको मौर्लक 
िकको सबमान गरै्द अनुरोध छ– कसले मच्छड धपाउन ेनाममा कनत सिाप्पै िायो ! को कनत िसुन ेतरिरमा छ ! आ–आफ्नो 
ठाउाँ बाट िोजी गरौँ । मच्छड ननमूषल गनषका लाचग फोिोर व्यिस्थापन, औधर्ी छकष ने काम र छाडा सुाँगुर ननयन्िणजस्ता काममा कुन 
ननकायले के–कनत प्रयत्न गर् यो र सफलता िैन असफलता पायो ! त्यसको नालीबेलीसहितको फेिररस्त तयार पारौं । र, आफ्नो 
ठाउाँ बाट के गनष सककन्छ, त्यस बारे ठोस ननटकर्षमा पुगी पुननत कायष िुभारबभ गरौं । यस घडीमा म भने मच्छडको एक सर्दरमुकाम 
गननन लायक मच्छडमुकाम टोलबाट अनुभि र्लई मलुुकका आन्तररक पयषटकलाई बोलाउाँ रै्द छु । अको पटक स्क्जल्लापनत, अको पटक 
स्क्जल्ला सभासर्द िुाँरै्द मन्िी, प्रधानमन्िी लगायत राटरपनतसबम पुग्ने योजना रिेको सार्दर अनुरोधसहित अनघ बढ्न अनुमनत िािन्छु।) 

आन्तररक पयषटक मिोर्दय ! 

तपाईं मेरो सिर घुबन आउनुस ्। तर, रिर जनत उतै त्रबसाएर आउनुस ्। यिााँ नाना थरी गुमाउनसु ्। र, बर्दलामा थुप्रै थरी र्लएर 
फकष नुस ्। मेरो सिर मज्जाको छ । सडक उस्तै छ । िालिलन त्यस्तै छ । सिरीकरणको बारेमा कसैले भन्न टाउको र्दिुाउन ुपरै्दन 
। ककनभन ेसुधारेर कहिल्यै सुचिन्न । िेटटा नगर्दाष पनन िुन्छ । यिााँ िानेपानी िानुिुन्न । त्रबजुली बाल्निुन्न । माि र्दिषन गनुषपछष 
। तर, महिना नवित्रै्द विल िुसता गनष भने भुल्नुिुन्न । नि २५ प्रनतितसबम जररिाना नबोली भनुषपछष ।   

सरकारी कायाषलयमा भोर्लिार्द र भ्रटटिार नामक र्भटार्मनका पोका र्सत्तैमा पाइन्छ । जनत िाह्यो त्यस्क्त्त र्लन सककन्छ । काम 
गराउनुछ त पाउ मोल्नुस,् छैन त घरम ैथस्क्न्कनुस ्। ननयम टेिलमुनन लुसछ । माचथ त बिुला कुकुरझैं एकोिोरो भुसछ । ‘सरकारी 
काम कहिले जाला घाम’ भन्ने कुरा यिााँ पनन लागू रिेछ भन्नुिोला । त्यसो िैन, िािेको िण्डमा ११ बजे राती पनन सरकारी अकफस 
िुलेर काम िुन्छ । त्यसका लाचग भन ेठूल ैधनरािी लेनरे्दन िुन्छ । हर्दन जान्नुपछष । काम त जस्तो पनन जनत बेला पनन फत्त ेभई 
िाल्छ । ननजी िेिमा िोर्ण स्िीकानुषपछष । मिंगीले आकाि छोएको िेनष पाइन्छ । िुनिेानकेो अिङ्कार भोग्न पाइन्छ । मज्जा छ– 

कोठाबाहिर ननस्काँ र्दा मास्क नलगाए र कालो िश्मा नपहिररए पेटमा परेको अन्नपानी मिुबाटै ननकाल्नुपछष । िुाँर्दािुाँरै्द अस्पतालको 
सेतो िेडको साथी िुनुपछष । त्यसलेै त भन्छु– यिााँ सुविधैसुविधा छ । धन निुनेलाई भने पाइलैपाइलामा कााँडकैााँडा छ । 

बडो विनम्रताका साथ सूिना जारी गरररिेछु । सूिना लेख्न ेिैर्सयत भए, नभएको भन्न ेकुरा बेग्ल ैिो । तर, सिरको बार्सन्र्दा भएको 
छु । आखिर म यत ैजन्मेर, िुकेर र बुझरे यिााँसबम आएको िुाँ । अहिलेसबम एक नतिाई उमेर िाएको छु । मतृ्यु नस्क्जक पुग्न अब 
धेरै बााँकी छैन । त्यसैले िर्षका साथ आमन्िण पि कोरै्द छु ।  

अरू कुरा छाडौं । लिरो तान्र्दा पिरो गजषने कुरा नगरौं । म तपाईंलाई बोलाउाँ रै्द छु । एक–र्दईु रात यिााँ विताउन भन्रै्द छु । यिााँ 
आएर ििष गनुषस ्भस्क्न्र्दनाँ । धेरै हर्दन ठिनष पनन िाध्य पाहर्दषनाँ । धेरै कुरा ल्याउनुस ्र यिीीँ त्यागेर जानुस ्पनन भस्क्न्र्दनाँ । बरू जान े
बेलामा ससर्दो र्लएर जानुस ्भन्रै्द छु । तपाईंले जनत लगे पनन यिााँ काम कम िुन्न । थोरै िल्का माि िुन्छ । िामीलाई थोरै 
मानर्सक विश्राम मािै र्मल्छ ।  

के गनुष मिािय ! कुरो िको छ । झको र फको गनष सख्त मनािी छ । ससर्दा िाँसाउन पाइन्छ तर आफू िााँस्न पाइन्न । सााँच्ि ै
िााँस्न त ठूलो टाउको र्लएर जन्मनुपछष । सानो टाउकोमा धेरै चगर्दी जबमा पनन गनुषिुन्न । श्रीमतीको र्सउाँ र्दो र्सवद्धएला भन्न ेिास 
िुन्छ । विस्तार–विस्तार मतृ्य ुसाम ुिास्क्जर िुन ेमन िुाँर्दािुाँरै्द उफे्रर एसकै पटक पुग्नुपन ेअिस्था आउाँछ । बरू ताँ पनन िुप, म पनन 
िुपको रणनीनतले मािै आनन्र्दको श्िास फेनष भेहटन्छ ।   

रात िोस ् कक हर्दन सुतेको विस्तरामा अडडन पाइन्न । एक िुल मच्छड आउाँछन ् । जताततै टोसछन ् । आफू भने िरीर बिाउ 
आन्र्दोलनमा सररक िुनपुछष । प्याट्टपुट्ट िान्र्दािान्रै्द िरीर थङ्चथलो िुन्छ । मच्छड–र्दण्डबाट जोचगन आफैं ले आफैं लाई र्दण्ड हर्दाँर्दा पनन 
धर पाइन्न । रसतर्दान नहर्दई सिु भेहटन्न । र्दर्दष नसिी िुन्न । पार पाउने उपाय सोच्यो । झ्याल–िोकामा जाली लगायो । अझ 
ओछ्यानमा पनन झलु लगायो । तापनन ि,ै कताबाट नछछषन ्! पत्त ैपाइन्न । 

उमेर सानो छाँर्दा म गाउाँम ैबस्थेँ । मच्छड नामधारी जीि पनन िुन्छ भन्न ेसुनेको चथएाँ । कस्तो िुन्छ भन्ने थािा पाएको चथइन । 
आजकल भने गाउाँमा पनन मच्छडको बसोबास घना भएछ । जताततै भेहटने अिस्था आयो । तर, गाउाँका मच्छड अझ ैइमान्र्दार छन ्



Global Federation for Nepalese Literature                    Mulbato E-Journal Online                        Volume: 2                         Issue: 2                                Number: 6                   June   2014 

विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ             मूलबाटो अनलाईन ई-पत्रिका           बर्ष: २           अंक: २            संस्करण: ६        जून   २०१४ 22 

 

। लाजसरम मान्छन ्। र, अर्लक डरपोक पनन छन ्। हर्दनर्दिाड ैडस्ने हिबमत गरै्दनन ्। बच्न मच्छडर्दानी प्रयोग गरे पयाषप्त िुन्छ । 
यिााँ सिरमा भने तालीम प्राप्त मच्छड छन ्। नतनीिरूको त्रबगत्रबगीको बिान गरी साध्य छैन । जस्तो उपाय लगाए पनन र्दर्दष नसिी 
सुि िुन्न । मर्सना िालका मच्छड िुन्छन ्। िान नपाएर रोगाएका िुन ् कक जन्मजात न ैत्यस्तै िुन ्कुस्क्न्न ! कोठामा बगे्रल्ती 
भेहटन्छन ्। जालीबाट नछनुष, अझ झलुर्भि पनन नछनुष र डस्नु ! यसो गनुषपर्दाष नतनीिरूलाई पनन मिाकटट पर्दो िो । जनत सुकै सुरिा 
किज अपनाए पनन सुरक्षित िुन सककएन । ज्ञानेन्द्र–ननयनत भोग्न वििसजस्तो लाग्रै्द छ । यस्क्त्तिेर २०५९ सालमा तत्कालीन एक 
स्क्जबमेिार व्यस्क्सतका मुिारविन्र्दबाट ननस्केका कुरा सबझना गरै्द छु– ‘िेनुषस ्! िाम्रो मिाराज तीन थरीको सिसत घेरामा घेररबससेको 
छ । कसैले मौसफुको आसनलाई डगमगाउन त के छुन पनन ससरै्दन ।’ पिकारका बारेमा त के भनौं र ! पनछ उनकै आिनमा 
िल्की–िल्की पिुकारिरूले िाहिाँ र्मर्लर्मली फोटो खििाएको कुरो बुखझन आयो । अहिले िामी सिरबासीको िालत पनन त्यस्तै भा’को 
छ । िैर्सयत बेगरको मान्छे भए पनन रिाँर्दा रिाँरै्दको सिर त्यागेर हिड्न ुभनेको ‘जय भोलेनाथ की !’ बन्नु िो । अहिले बनी िाल्न े
उमेर भा’को छैन । ककनभन ेअहिले माि २५ प्रनतित केि फुलेको छ । बााँकी समय नपिी भा’को छैन । 

यस्क्त्तिेर भने मसाँग त थोि ेर्सटी िाइक छ । त्यो कोठा बाहिरै रिन्छ । त्यसलाई मच्छडले कसरी आिमण गर्दषछ, त्यस िारे मिाहिाँ 
िेसका रास्क्ख्र्दन । िोरले िोरेछ भने पनन त्यसैले धोका पाउन े ननस्क्श्ित छ । र्सटी िाइक भन्न ुमािै छ, बेलाबेलामा िेन िस्छ । 
कुर्दाउाँ र्दा पनन िट्टरमट्टर गरररिन्छ । बस्ने र्सट पनन यताउती बाङ्चगरिन्छ । ठूली छोरी गररमालाई बस्न भनेर रािेको बच्िा र्सट 
पनन कहिले यता कहिले उता गरररिन्छ । र्दःुि सिाँर्दासिाँरै्द पनन समयमा स्कूल पुग्न र फकष न भन ेत्यसले मनग्यै सियोग पुर् याएको 
छ । त्यसमा मच्छडले जनत हर्दिावपिाि गरे पनन मलाई अस्क्स्िकायष छैन । सब स्क्स्िकायष छ । माि िरीर बिाउन पाइयो भन े
भइगयो । ज ेगर्दाष पनन र्सटी बाइकलाई समेत रस्क्त्तभर गुनासो छैन ।  

मेरै ननिाससाँग टााँर्सएको कोठामा बस्न े अर्भतकुमार िौधरीलाई भने आफ्नो हिरोिोण्डा बाइकको सुन्र्दरता जोगाउन े चिन्ता छ । 
उिााँको िाइक िस्क्बकलो छ । मच्छडले हर्दिावपसाि फेरेको प्रटट रे्दखिन्छ । बरु छोरी स्िखणषमाले हर्दिा गरेको भए धोइन््यो तर 
मच्छडको हर्दिा पिाल्न पेरोलकै प्रयोग गनुषपछष भन्न ेसुन्छु । यस ठाउाँमा मान्छेलाई रिन माि सकस छैन, बाइकको सौन्र्दयषता 
जोगाउन समेत प्रलय छ । त्यसलेै त मनमै कुरा गुबस्याएर राख्न नससने अिस्थामा छु । सािषजननक नगरी धर नभएकोले कननकुथी 
लेख्रै्द छु ।  

पयषटक मिोर्दय ! एकारे्दिको कथा भन्रै्द छु । त्यस रे्दिमा ‘मच्छड धपाऊ’ आन्र्दोलन ककन िलेन भनेर सबबस्क्न्धत ननकायमा गुनासो 
गने एक पिकारको भोगाइ लेख्रै्द छु–  िर्ेनी लािौं रकम ििेर मच्छड धपाउन ेओिती नगरमा छकेको र्लखित ररपोटष छ । 
विपनामा भने नगरमा ओिती छकेको पाइएको छैन । सपनामा भने के–के िुन्छ, यिााँ भनी साध्य कुरो पनन िोइन । यस कुराको 
भण्डाफोर अर्भयानी पिकारको मिु थुन्न घरम ै२-४ िटा िात्ती पगेुको भेहटयो । पिकारको मुिबाट पनन वपतपिकाररताबाट बाहिररएर 
काम गन ेिो भन ेश्रीमतीको र्सउाँर्दोमा र्सन्र्दरू नभररने सुन्न पाइयो । अतः जय भ्रटटिार भन्रै्द िुपिाप बस्न िाध्य भइयो ।  

अन्त्यमा मिोर्दय ! मेरो कथन छ– कस्क्बतमा एक पटक िाहिाँ तपाईंको भ्रमण िोस ्। सिषसाधरणको भािना उच्ि कुसीसबम पुगोस ्। 
मच्छडले पनन नयााँ मान्छेको रगतबाट नौलो स्िार्द पाओस ् । हर्दन त के न ै ससनुिुन्छ र ! तर, फकँर्दा मलेररया, कफलेररया, 
इन्सेफ्लाइहटस रोगजस्ता एकाध उपिार र्लएर जानुस ्। एक पटक आएर िािेपनछ स्क्जन्र्दगी भर नआउन ेबािा गन ेिुनुस ्। तपाईं 
आउाँर्दा िामीलाई केिी राित िोओस ्। यिााँ रिुाँञ्जेल भने तपाईंलाई एक मुरी आित र्मलोस ्। कस्क्बतमा तपाईंको अनुभूनत माचथमाचथ 
पुगोस ्। र, सोझासीधाले सिरम ैबसी बननबुतो गनष ससने िातािरण रिोस ्।  

(मच्छड उन्मूलन मिासंघको कायाषलय, मच्छडमुकामका प्रमिु डा. मच्छडनारायण मरञ्च्यााँसेको अन्तिाषताषमा आधाररत सिषसाधरणका 
लाचग र्लखित लेि ।)  

***     
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र्कवििा  
 
पटहचाि 

हर्दल सािनी 
बुटिल, नेपाल  

 
 

मेरो रे्दि विरे्दर्सएको छ यनतबेला 
मेरो रे्दि ननयाषनतत भएको छ यनतबेला 
मेरो रे्दि ननिाषर्सत भएको छ यनतबेला 
विरे्दि मेरो रे्दिमा र्भत्रिएको छ यनतबेला 
विरे्दि मेरो रे्दिमा आयानतत भएको छ यनतबेला 
विरे्दि मेरो रे्दिमा ननमस्क्न्ित भएको छ यनतबेला 
विरे्दि मेरो रे्दिमा सबमाननत भएको छ यनतबेला 
स्िरे्दि विरे्दि भएको छ यनतबेला 
विरे्दि स्िरे्दि भएको छ यनतबेला 
यथाथषमा  

स्िरे्दि विरे्दि भएको िो कक 

विरे्दि स्िरे्दि भएको िो आखिर  

छुट्टाउन ैगाह्रो भो यनतबेला 
स्िरे्दिी विरे्दिी भएको िो कक 

विरे्दिी स्िरे्दिी भएको िो आखिर 
िुट्टाउनै गाह्रो भो यनतबेला 
मान्छेिरू आफ्नो पहििान िराएको कुरा गछषन ्यनतबेला 
मान्छेिरू आफ्नो पहििान िोस्क्जरिेको कुरा गछषन ्यनतबेला 
मलाई त मेरै रे्दिको पहििान िराएको जस्तो लाचगरिेछ 
यनतबेला 
मलाई त मेरो रे्दिको नाम ननिान नै मेहटएको जस्तो 
लाचगरिेछ यनतबेला 
इनतिासले माि स्िरे्दि र विरे्दिको पहििान िुन ेभए 

बुद्ध कहिले विरे्दिी िुन ेचथएनन ् 

स्िरे्दिी भएर पनन आखिर 
भूगोलले माि स्िरे्दि र विरे्दिको पहििान िुने भए 

नेपाल त नेपाल न ैरिने चथयो आखिर 
कतै कत ैिोइहटएको भए पनन अर्लकनत  

कतै कत ैकुइत्रिएको भए पनन अर्लकनत 

कतै कत ैिोहट्टएको भए पनन अर्लकनत 

कतै कत ैिोर्सएको भए पनन अर्लकनत  

कतै कत ैलुहटएको भए पनन अर्लकनत 

मान्छेले माि स्िरे्दिी र विरे्दिीको पहििान िुन ेभए 

स्िरे्दिी विरे्दिी िुने चथएन आखिर 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विरे्दिी स्िरे्दिी िुने चथएन आखिर  

नतमीलाई नतम्रो पहििान न ैिराउाँछ कक भन्न ेठूलो डर िोला 
यनतबेला 

मलाई त मेरो रे्दि कै पहििान िराउाँछ कक भन्ने ठूलो डर छ 
यनतबेला 

मेरो रे्दि कै पहििान िरायो भने आखिर 
मेरो पहििान माि किााँ पो बााँकी रिला र त्यनतबेला 
मेरो पहििानको माि के पो अथष िोला र त्यनतबेला  

पसकै िो  

मेरो रे्दि मेरो पहििान िो आखिर 
मेरो पहििान मेरो रे्दि िो आखिर । 

२९/१२/०७० 

***  
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अँध्यारो ब्रबहािी 
सन्ध्या रेग्मी 
काठमाण्डौ, नेपाल   
 

युग फेररयो समय फेररयो 
माननसका दृस्क्टटकोण र वििार फेररए 

र्सद्धान्त फेररयो व्यिस्था फेररयो 
माननसका अनुिार र आिाज फेररए  

सबबन्ध फेररयो िलन फेररयो   

र्दनुनयााँका आर्दिषका अथष फेररए 

तर र्दःुिले आफ्नो पररभार्ा फेनष पाएन 

आाँसुले आफ्नो रंग फेनष पाएन 

एउटा लामो अन्तरालपनछ पनन 

ननधाषको ललाटले आफ्नो भाग्य फेनष पाएन । 
 

औपिाररक आन्र्दोलनमा विप्लिका गगनभेर्दी नारािरू उठे 
पनन के ।   
जब यिााँ लुट्न,े लुछ्न,े चथच्ने र िसु्ने परबपरा यथाित ैरिन्छ 
भने  

पररितषनका आिाजमा राजनीनतका ठूला ठूला भार्णिरू गज े
पनन के ।   
जब चगद्ध र िीलका आिमणविरुद्ध कुन ैकर्दम िार्ल”रै्दन भन े

गररबी ननिारणका जनत नै गुरुमन्ि फुके पनन के । 
असिायलाई साथ हर्दन ेजनत न ैर्दीघषयोजना फुले पनन के । 
आई.एन.जी.ओ.का प्राडो र पजेरोिरू सडकभरर गुड ेपनन के । 
र्दातसृंस्थाका त्रिफकेस लाहर्दएका ििाईजिााँजिरू आकािभरर 
उड ेपनन के । 
जब सब ैआस्था, विश्िास र मान्यता 
सबै आर्दिष, उपरे्दि र मिानता 
िोर्ण र लूटम ैव्यस्त र मस्त रिन्छन ्भन े

मानिसभ्यताका तमाम उपलस्क्ब्धिरूको सार न ैके । 
जब मान्छे मान्छेबीिको िाडल कहिल्यै पुरर”रै्दन भने । 
 

बुद्धमूनत षमा फूल ििाई जनत नै िास्क्न्त कामना गरे पनन के ।  
स्ितन्िताका प्रतीक जनत जोर परेिािरू उडाए पनन के ।  
ििीर्द हर्दिसको नाममा जनत श्रद्धाञ्जर्ल कायषिम राि ेपनन 
के ।  
आरती जगाई मस्क्न्र्दरमा जनत न ैमङ्गल-िन्र्दना गाए पनन 
के। 
अनािश्यक िोंग, अिम ्र प्रनतटठाको ररत्तो परबपरा त्यागेर 
माननस  

िेतनाको विगुल फुकेर गनतिान ्िुन ससरै्दन भन े

समाजका लाचग ऊ एउटा ननःस्िाथष सङ्कल्प गनष तयार िु”रै्दन 
भने 
समाजसधुारका ब”ुर्दािरू संविधानका पानाभरर सजाएर नै के । 
जब यिााँ कुन ैसुसंस्कार पलाउन ससरै्दन भन े। 
 

िामीले भूगोल र इनतिास पाएर पो के । 
प्रजातन्ि र मानिाचधकारमा अाँगुठा छाप लाएर पो के । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

स्िार्भमान र स्ितन्िताका गीत गाएर पो के । 
जब िामीले कहिल्यै आत्मननणषय र आत्मविश्िास पाउन 

सकेनौ” भन े

र्सगंो राटर न ैपाएर पो के । 
जब रे्दिको संिेर्दनिीलतालाई मुटुमा बोसन सकेनौ” भने । 

 

जेनेभारे्दखि बेइस्क्जङ् सबमेलनको नेततृ्ि गरेर नै के । 
महिला मुस्क्सत सङ्गठनको आन्र्दोलन छेडरे नै के । 

जब नारीको सााँच्िैको सबमान 

पुरुर्को आन्तररक िेतनाबाट िुन थाल्रै्दन भन े

उसलाई जगर्दबबा पुजेर नै के । 
उसलाई धरतीको उपनाम हर्दएर न ैके । 

व्यििारमा उसको र्सजषना र सहिटणुताको 
एक रत्ती कर्दर िुन ससरै्दन भन े। 

 

पचृथिी गोलो भएको प्रमाखणत गरेर पो के । 
जब यिााँको संस्कार िेप्टाको िेप्टै रिन्छ भन े

अन्तररिमा िानर्दार उडान िााँकेकोमा गिोत्फुल्ल भएर पो के। 
िन्द्रमा र मंगल ग्रिमा पाइला टेकेकोमा विजय मानेर पो के। 
अको नयााँ ग्रिको िोजीमा सफलता पाएको िबर ल्याएर पो 

के । 
जब एउटी अिला नारीको बलात्कार विरुद्धको गुिारमा 

एउटा अिसत नछमकेीको आकस्क्स्मक चित्कारमा 
एउटी पीडडत िदृ्धाको आतषनार्दमा 

माननस आफ्नो कोठाको पररचध नाघेर 
सियोगको िात फैलाउन समेत जान्रै्दन भन े

मस्क्न्र्दर, मस्क्स्जर्द, गुबबा र चगजाषभरर ईश्िर जपेर न ैके । 
जब संसारको सबैभन्र्दा ठूलो धमष गुर्मसकेको छ भन े। 

 

हिमाल िााँसेर नै के । 
जब मन रुन छाड्रै्दन भन े

रात िटेर न ैके । 
जब अन्धकार िट्रै्दन भन े

त्रबिान भएर न ैके । 
जब जगत ्जगमगाउाँ रै्दन भन े

फूल फुलेर न ैके । 
जब धरती मगमगाउाँ रै्दन भन े। 

***  
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गफै ि हो 
िुि थापा  

अमेररका  

 
 
 
 
 
 

िामीलाई बानी बसेको छ सध ैगफ गन े

अकाषकै भरमा आफनो िान र नाम कमाउने 
जिााँ जसरी भएपनन नाम भने आउनै पन े

िामी कस्क्त्त भोका छौ नाम र झटुो िानको 
न जाने गााँउको बाटै न सोधन ुभन्र्दा 
न जानेकै विर्यमा बिस हर्दन िस्क्प्पस िामी 
िमाण्डकै ज्ञानको िान रे्दिाउन ेिामी 
घरर्भि कस्तो गिृयुद्ध िर्लरिेछ थािा िुन्न 

विश्ि िास्क्न्त र बुद्धको ज्ञानको धाक लगाएर 
सगरमाथाको नााँउमा झटुो टाउको उिालेर 
 गोिाषलीको बिार्दरुीको इनतिासको धाक लाएर 
हर्दन भरी पसलमा उधारो चियाको िुश्कीमा 
विश्ि राजनननतको बिस गनष व्यस्तछौ िामी । 
कोिोमा र्दधुे बालक र सुत्केरी स्िास्नीलाई 

एक छाक जोिो गने िबम ेिबम ेिुर्दावपन 

िोिो पुरुिाथष रे्दिाएर धाक लाउने 
िास्तिमै विर र स्िार्भमानी छौ िामी । 
जाती, बंि र पुिाषको धाकलाएर 
अकाषलाई िोच्िाउन िस्क्प्पस िामी 
िास्तिमै मिान उच्ि र विरछौ 
गफैत िो िारंगीको पेट रेटेरवपन 

साडकेो िंुकार र भ्यागुतोको टरटरमा 
हर्दनलाई रात र राताँलाई हर्दन बनाउने 
अकबर र विरबलको कथाको पाि जस्तै 
कुन र्दाउपिेले आफुलाई उच्ि रे्दिाउन े

िोिा बिस र गफमा िरेक यिााँ व्यस्त छ 

रे्दिभने गररिी र बेरोजगारीले ग्रस्त छ । 
गफै त िो सब ैयिााँ र्मठो गफमै मस्त छ । 
तर आिा गरौ नयााँ िर्षले नयााँ वििेक ल्याओस ्

नयााँ जोि जााँगर र नयााँपन ल्याओस ्

रे्दिमा िाकेको कालो बार्दल फाटेर 
मोनतझ ैिबकन ेहिमर्ििर रे्दख्न पाओस ्

रे्दिका िरेक गल्लीिरुमा िरेक रे्दिबासीमा 
नयााँ सयुषको ककरणले न्यानोपन ल्याओस ्

यहि कामना छ नयााँ बर्षमा 
गफैत िो गफैमा भएपनन नयााँ नपेाल आओस ्

आिा गरौ नय गफ र िााँक एकहर्दन राम्रो 
कायषयोजना बन्न र रे्दि विकासमा काम आओस । 
नि भन ेगफै त िो रे्दि गफैको विर्य माि नबनोस । 
*** 

 

 बैिाख ेरमाईलो 
मनोज लुईंट्याल 

र्सलीगुड़ी, र्दाजीर्लगं, भारत  

 
 

 

 

 

 

अकािमैा बतासमैा 
गाउाँ २ स्िरे्दिैमा! 

कविता र ननबन्धैमा, 
कोयलीको कुिौ२ छन्र्दमा ?! 

प्रकृनत को ििस्थल मा 
प्रेमको स्पिैमा,  

नौला२ कोपीलैमा ! 
िैिािी ... आउ िै िााँड़ ै! 

ऋतुराज िसन्त नतमी आई िाल ! 
 

धानिेत पाकी ससयो 
नौलो धानले भण्डार भर् यो! 
युिािरू घर बाहिर ननस्क्स्कये 

तरूणीले गर्दाष आिािन ! 
 

िाली२ मैर्दानमा  
सुनौलो नारा धानैमा 

आलोड़ीत भ ैयुिकगण 

भयो बौलािा सबैको मन ! 
 

{(चधनताओ)२ चधन}२ 

भन्छ आज मातेको मन ! 
असमीको त्रबिु यािा :) ! 

 

सज्जाउाँ रै्द पाट मुंगा 
ओढ़ेर िार्दर मेख्ला ! 
र्सन्र्दरेु गुरााँसको रंग 

िाकेर सारा अंग ! 
फुलै फुल उस्क्न्नयेको 

स्ि िैन विरे्दिै आफन्त भाको । 
 

छैन कुन ैभेर्द भाि 

भए पनन चिरै अभाि ! 
जात पातै त्रबसषरै्द  

रंघरमा जौं िै !?! 

सबैको ििस समुंगल 

नयााँ सालको निकल्लोल ! 
*** 
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खप्िड, स्िगि धनििमा  
आर. डी. ‘प्रभास’ िटौत  

प्रभास  बेलु त्रबश्ि   ननकेतन, काठमाडौं    
 
 
 
 

चिरीत्रबरी  िञ्िल रङ्गरूपमा  
िुला-िुला  िप्तड  स्िगष-धनतषमा । 
स्ियम ् निेली  नयनार्भरामा, 
अिस्क्बभतै र्दिषक विस्क्स्मतै  त्यिााँ  ।। 
 

लडीबडी  छन ् निपल्लिाहर्दका, 
मुना युिा  औ  युिती तरङ्गका  । 
मर्दान्ध, बुझ्न ैपनन छन ् कहठन ् तर, 
लुकेर िेरूाँ   कक  अपार  सुन्र्दर  ! 
 

थरी-थरीका िकमसक फूल  छन,् 

त्यसै  मरै्दमा  भ्रमराहर्द  मस्त  छन ् । 
त्यिी ं छ   चथकष न ् धररणी- धरातल, 

लुकेर िेरूाँ   कक  अपार सुन्र्दर  ! 
 

स्ियम ् रसीली िसुधा छ यौिना, 
त्यतै कत ै छन ् रमणी िराङ्गना  । 
सुटुसक यो चित्त रमन्छ त्यैनतर 
यता रमेरै जलकी सुसुन्र्दारी, 
नर्दी छ काली जल ली सुश्यामली । 
उता रमेरै िसुधासंगै  कुर्दी, 
नर्दी छ  सेती जल  िुसल  िणषकी  ।। 
 

िसन्तको मार्दकता त्यतैनतर, 
कुिू-कुिूको  ध्िनन  व्यन्जना - स्िर । 
लता  जुिीको  मुिरी ननरन्तर, 

लुकेर िेरूाँ  कक अपार सुन्र्दर ! 
 

न बैि त्यो िदृ्ध िुन ेन जजषर, 
न रूपरङ्गै मर्लनै कतैनतर  । 
रिेछ यस्तो विचधले धरातल, 

लुकेर िेरूाँ  कक अपार सुन्र्दर ! 
 

स्िभाि साहै्र छ लजाल ुलोहित, 

पुग्यो त्यिााँ जो िुनपुग्छ मोहित । 
अिा ! िमेली िुरमा  छ गगषर, 
लुकेर िेरूाँ  कक अपार सुन्र्दर  ! 
 

रमे रमे िप्तड धनतषमा रम,े 

लता  रमे बाघ र नािुरै रम,े 

बुननन्छ राम्रो मकरंर्द  कुन्तल, 

लुकेर िेरूाँ  कक अपार सुन्र्दर !  
                                                                      
*** 
 

िुिर्कामिा 
रामिन्द्र उपाध्याय 

असम, भारत 

 
 
 
 
 
 

र्समलको रातो फुलले 

आाँिा खझमसयाइ मित्याएको 
पंिेली िरीले ितैे िडरेरमा 
आगो िााँरै्द अङ्गार िग्रै्द 

िैिािको घडरेीमा पुग्र्दा 
र्दईु जीउकी भइछ। 

 

अब नयााँ हर्दन गन्न ेछ 

अब नयााँ ससंार धान्न ेछ। 
 

त्यिााँ घाम ििी िुन 

जुनपनन त्यिी िुन 

तर हर्दनिाहि ंफरक छ 

िस्तुस्क्स्थनतमा अन्तर छ। 
 

एउटा टिरो बनननु छ 

ठेगाना अब िााँिींन्छ 

थर अउटा कोररन ुछ 

नयााँ पररिय एउटा िोस्क्जन्छ। 
*** 
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र्कवििा ! 
राजेन्द्र प्रसाइे  

सयालगरी, अमेररका   

 

सुन बार्दल भो सनु सूयष भए  

सुर द्िार िुल्यो सुनको नभमा  

सुनको भि भो सुनको जलले  

सुन तार बजाउाँछ कल्कलले ।  

(मिाकवि -लक्ष्मी प्र रे्दिकोटा) 
 

हिमाली पािा रातै छन ्आज फुलेर गुरााँस  

सूयष र िन्द्र िााँसेर भन्छन ्र्सजषना नमास ।  

(नारायण कुमार आिायष) 
 

अब लेक फुलोस ्अझ फााँट झलुोस ् 

अब िोक निोस,्अब भोक निोस ् 

ननर्मट्यान िउाँन ्सब र्दटुट कुरा 
श्रम र्सजषनाले भररउाँन ्िुिुरा । 
(कृटण प्र पराजुली) 
   

मेरो रे्दि त्रबिाल तर अिो “अन्धािरुको “निोस ्

सााँिो सुन्र्दरता रिोस ्प्रकृनतको, “नांगािरुको” निोस ्

धारा अमतृको बगोस ्युगयुगौं, “कालािरू”को निोस ् 

सााँच्िै िान्त अनन्त िोस ्तर कुनै, “सालािरू”को निोस ्। 
(िेमराज अचधकारी) 
 

पोिेर आाँसु मनको, बि पोखिर्दैंन  

छोपेर गनुष भन के, मन छोवपर्दैंन  

र्सस्क्ध्र्दन्छ रे्दि मन अन्त्य िुाँरै्द िुाँरै्दन  

रोककन्छ पाउ तर यो मन रोककरै्दन । 
(सुरेि सुबेर्दी) 
 

भरै्दछ भाि गिीरो नि पालुिामा  

संगीत कल्कल बगाउाँछ बालुिामा  
फसयो जतानतर उतै कविता उमाछष   
सााँच्िै प्रिीण कविकोककल िो बसन्त । 
(प्रभा भट्टराई)   

 

म मनले,तनले धनले लडेँ  

अझ लडेँ म त्यिााँ र्म्रर्द ुभािले 

र्ििर सुन्र्दर रे्दि हिमाल त्यो  

छ मनमा अजरामर फैर्लर्दों । 
(िन्द्र प्रसार्द न्यौपाने) 
 

कती ताकें  िााँकें , यसो र उसोको िढ्ने िुिुरो  

यता “मोगेज”् नतरै्द हर्दन हर्दन िुाँर्दो िाड कुपुरो   

के के बन्छु भन्थें, तर बने तमास ेर रर्मता  

कती वपउाँन ु“त्यिी” ल ुन त वपऊाँ  केिी, आज कविता ।  

(यो िैं आफ्नो)    

*** 
 

इच्छा 
डा. तुल्सी धरेल  

टोरोन्टो, सयानाडा  
 

सधै भरर मुिारमा मुस्कान रमाईरिोस ् 

त्रबिान उठ्र्दा नतम्रो तस्क्स्बर मेरो हर्दलमा छािोस । 
 

माया मेरो  िैन नतमीलाई आफ्नै लाई ठान्छु  

छायााँ नतम्रो छैन कत ै म मा माि ैमान्छु । 
 

सधै यािा एकै साथ धरै युग रिोस  

नतमी सध ैमेरो ननस्क्बत उर्ा ककरण भिस । 
 

भाग्य कस्तो  ल्याएछु मैले नतम्रो साथ पाउन  

सधै साथ यस्त ैरिोस भाग्य थामी राख्न । 
 

मलाई अब छैन इच्छा अरु केहि पाउन  

नतम्रो साथ पाएपछी अरु इच्छा आउन्न । 
 

नतमी िााँस यसरीनै मलाई िुिी पानष  
जेपनन ससछु गनष नतम्रो मुस्कान भनष । 

 

सधै भरर मुिारमा मुस्कान रमाईरिोस ् 

त्रबिान उठ्र्दा नतम्रो तस्क्स्बर मेरो हर्दलमा छािोस । 
*** 

  

  



Global Federation for Nepalese Literature                    Mulbato E-Journal Online                        Volume: 2                         Issue: 2                                Number: 6                   June   2014 

विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ             मूलबाटो अनलाईन ई-पत्रिका           बर्ष: २           अंक: २            संस्करण: ६        जून   २०१४ 28 

 

निमीलाई स्िागि छ ियाँ साल  

 

राकेि काकी 
लस ्एन्जेलस,् अमेररका  
 

िुभ रङ्चगन झलु्को 
प्रथम मुस्कान छछष हिमाल 

सुनौलो घर आाँगन 

मंगलमय नयााँ साल । 
 

पूणष िुन आिािरु 

िर सफलताको समय 

उिो िोस उद्देश्यिरू 

नयााँ साल मंगलमय । 
 

मनमा सुदृि विश्िास 

बन्धुत्िमा िोस सर्दभािना 
मनुजको सिुमय जीिन 

नयााँ सालको कामना । 
 

हृर्दयमा नि ज्योनत-पुञ्ज 

िगुन मीठो समुधुर ताल 

प्रफुस्क्ल्लत, उत्साहित र उल्लास 

नतमीलाई स्िागत छ नयााँ साल । 
*** 
 

रे्कही हाइरु्कहरू  

कृटणकान्त पस्क्ण्डत 

खिबती–िल्केबार २२० के. भी. प्रसारण लाईन आयोजना 
  
  

पैसाको िोलो 
ननतजा त्रबपिमा 
धाधलीपूणष ! 
  

आकास ेपुल 

सामान िोस्क्ज िोस्क्ज 

थैली िरायो ! 
  

आसा भरोसा 
छोरा छोरीले पाल्न े

र्दिुी निुन ु! 
  

एक हर्दन त 

जान ुन ैछ ननश्िय 

कतषब्य पुरा ! 
  

नेपाली जन 

अस्पतालको यािा 
नगरे िुन्न ! 
*** 
 
 

अघोरी 
कवपल अचधकारी  

ताइपेइ,ताइिान 

 

 

 

 

 

 

रािण िाल्न 

मान्छेको सेत ुबनाएर 
राम, िाड, गर्दषन टाउको टेसरै्द   

सुनको लंका पुग्छ 

सीतालाई र्दाउमा रािेर  

लंकेश्िरको मेजमानीमा र्दङ्ग पछष  

आजको राम । 
 

पारी तरी रिेछन अनचगन्ती रामिरु । 
अब म 

न रामको आश्िासनको पनछ छु 

न जनक, न छ बुद्धको आिा 
म त 

तीन पाईले बामन जस्तो 
एउटा पाइला जनकपुर टेकेर 

अको गोडा लुस्क्बबनी नै छोपेर  

तेस्रो पारसनाथको माथमा रािी 
ननसंकोि, मल-मुि र्दान गन े

िप्परे कमण्डल ुर्लई अलि भन्न े 

कालभैरब, बंगलामुिी बगलको  

सबषभिी, नननघषण 
नाङ्गाबाबाको िोजीमा छु । 

 

म त 

एउटा फोिोरी  

अघोरीको िोजीमा छु । 
*** 
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‘म’ र ‘हामी’  
मानकाजी 
भ्यानकुिर, सयानाडा 
 
 
 
 
 
 

पहिले, पहिले ‘म’,  

आम नेपाली जस्त,ै नेपालमा  

‘म’ िाला चथए, हर्दल हर्दमागमा।  

अनन,  

संसार नेपाल जिै ‘सानो-ठूलो’ लाग््यो  

गाना पनन त्यस्तै त्यस्त ै

नेपाल – सुन्र्दर िान्त वििाल गाइन््यो।  

तर पनछ, इ. सं १९६८ मा,  
पिन जब पुगें सोर्भयत संघमा  

आम सोर्भयत नागररकझ ैब्यबिार गनष थालेछु,  

‘म’ बाट ‘िामी’ मा पररणत िुन थालेछु,  

अनन, अनन,  

संसार सोर्भयत संघ जिै वििाल-ठूलो लाग््यो  

विश्िको सबभन्र्दा ठूलो रे्दिको महिमा जाग््यो ।।  

‘म’ िाला िुाँर्दा गमलाको फूिे फूल जस्त ै 

गमलाको पेिा िुन्थें, लाग््यो संसारै गमला जिै। 

जता, जो ले गमला लगे म उत ैलचगन्थें 
आफ्नो िैर्सयत ैविसषन्थ,े गुमाउथे ।।  

तर,  िामीिाला मा ‘म’ पररणत िुन्थें, जब 

विश्ि-फूलिारीको फूल िुन्थ ेतब। 
सारा विश्िन ै साझा बगैंिा झैं लाग््यो  
संसारै िराभरा रमणीय रङ्गमञ्ि िुन पुग््यो ।।  

‘म’ र ‘िामी’ िब्र्दगत त्यनत फरक नरे्दखिन,े  

तर, दृस्क्टटकोंणिाहि ंआकाि–पातालै फरक िुने ।  

संगत गुनाको फल, रिेछ फल्न–ेफुल्ने, 
अनन रिेछ, सोिी कमषको  फसल झलु्ने ।। 

 

३१ अगटट, २०१०     

 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फरर्क 

राजकुमार बराल 

स्क्जतपुर  ४, इलाम 

िाल: उपप्राध्यापक, त्रि. वि.  
 
 
 
 

 

ऊ 

पर्सना पुछ्रै्द 

त्यो उिा ठाउाँ बाट 

तल िेछष  
तर 

रे्दख्रै्दन मानिता 
फगत रे्दख्छ 

गगनिुबबी मिलिरु र 

पैसाका मान्छे । 
 

ऊ  

पहिलोपटक उिाईमा ििेको िोइन 

उसले 

पहिलोपटक 

पर्सना पुछेको पनन िोइन 

पहिले उिाइबाट 

उसले 

िररया डााँडा रे्दिेको चथयो 
िोलानाला र िउर रे्दिेको चथयो 

आमाको छायााँ पनन रे्दिेको चथयो । 

 

तर 

उिाई उस्त ैभएपनन 

पर्सना उस्तै भएपनन 

ऊ 

आाँिाभरर आाँसु पारै्द 

िुइइय गछष । 
***  
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जीििर्को िेद 

भोजेन्द्र बस्नते 

काठमाण्डौ, नेपाल   

 
 
 

पुस माघको हठिीमा तप्प िुहिनै लागेको काठमाडौं 
विद्युतीय पाटपजूाषमा जस्तो थुपाररएको संरिनार्भि 

िारकुन ेबाससामा तानाबाना बुन्रै्द घोस्क्त्लरिेछ मनुिा 
एउटा झ्यालको प्िालबाट संसार चियाउन िोज्रै्दछ 

तर पल्लो घरको र्भत्तोबािेक आकािसबम रे्दख्न ससरै्दन ।।  

 

जब घडीिरो प्रकृतमय धुनमा पहिलो डाको फलासछ 

झटपट ब्य”ूझरे रै्दननकीमा अग्रसर िुन ेजीिन िो गाउाँ”ले 

रिी टुप्लुसक सिारै नयन ओच्छ्याउाँ रै्द हटस्क्ल्पलाउाँ र्दा 
एक मेलो ननर्मट्यान्न पारर ससन ेकमषयोगीको बािूल्य 

हर्दन िलेपनछ िटपटाउाँछ ििररया, र्भत्तोबािेक केिी रे्दख्रै्दन ।। 
२ 

 

आित र विर्मताको र्दनर्दनाउाँ र्दो रापसंग पौंठेजोरी िेल्रै्दछ 

कफलुंगो छुटाउन ेसमय र पररस्क्स्थनतका िड्कन झले्रै्दछ 

जीिन भोगाई ठीक उल्टो छ, अनन र्दिुैनतर ननरस छ 

उसका लाचग पररश्रम र सत्कमष कै फल गोरस छ 

छसकालमा िाइ कािछ िान्र्दानी, र्भत्तोबािेक संसार रे्दख्रै्दन 
।। २ 

 

लेकबेंसी, उकाली ओरालीमय हर्दनियाष बाध्यता छ त्यता 
फलामको सािरामा मसल तन्काउाँने कस्तो रिर यता 
र्दईु िुट्टाले संसार भ्याउाँ रै्दछ, अनुपम प्राकृनतक छटा चियाउाँ रै्दछ 

ख्यारष ख्यारष र्दईु पांगे्रको िैिािीमा यता जीिन नघच्याउाँ रै्दछ 

झठू र भ्रमको िेतीमा र्दगुछष तर कोठाको र्भत्तोबािेक केिी 
रे्दख्रै्दन ।। २ 

 

पर्सनाको आिालमा जीिन िोबल्र्दा िोबल्र्दा सध ैननथ्रुसक िुन े
ऊ 

नछनतजसबम ननत्य नजर कफंजाएर जीि प्रेमकै ध्िनन 
सुननरिन्छ 

यता अन्धकार कोठामा िुराफात र तानाबाना बुननरिन्छ 

उसैको रगत र पर्सना डल्लो बनाएर मुिबाट हर्दनिु ननल्छ 

लुब्धतामा अन्धताको पट्टी बााँधेर कालो कतुषत गनेसंगै र्मल्छ 

र्दलालीको मनत र्लएर पनन यो र्भत्तोबािेक केिी रे्दख्रै्दन ।।  

 

ऊ मातभृूर्मको ऋण िुकाउन सघंर्षको पिाड ििरै्दछ 

यो मातभृूर्मकै र्िर झकुाउन र्दासतामा अनघ बढ्रै्दछ 

ऊ िेतबारीमा फूलेको लिलिाउाँ र्दो बाली हटप्न थैलो थाप्छ 

लुब्ध िररिको यो मोजमस्तीका लाचग पनन र्भि माग्छ 

छोड्नुन ेसंसार पनन नचिन्ने यो र्भत्तोबािेक केिी रे्दख्रै्दन ।।  

 

कलकल अमतृ र्लन जलभण्डारमा जब उता भेहटन्छ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

कलंकको ओस िाटेरै यता 
काकाकुलीन प्यास मेहटन्छ 

धन, र्दौलत, र्दासतामा हटसनुछ, उस्तै छ मनस्क्स्थनत र्दररद्र 

र्दाज्न योग्य छरै्द छैन िनािटी र िास्तविक िररि 

पैसासंग पयाषयिािी यो र्भत्तोबािेक केिी रे्दख्रै्दन ।।  

 

रगत जबने किके ठण्डीमा गनत छोडरे ननबषस्ि िुनससने यो 
इमानको तोसमाले संध ैनैनतकताको भारी अड्याउन ससन ेत्यो 
ििन्तको बल्र्दो तापमानमा नन अरुको र्दःुिको भुंग्रो ताप्ने यो 

अरुको बेर्दना र वपडंाको जाडोले आफू लुगलुगी काप्न ेत्यो 
ऊ जीिन चिन्र्दछ, यो ककन्र्दछ तर र्भत्तोबािेक केिी रे्दख्रै्दन 

।।  

 

उसका लाचग यो लबफू छ, यसका लाचग उ पािे छ 

उसको ननटकलकं मन छ, यसको लुब्धताको च्यााँिे छ 

यो पागलजस्तै छ, सुधानुष छ, अत्यन्तै गनतछाडा छ 

मेलर्मलाप संभि निुने नयनीिरुबीि अजंगको डााँडा छ  

उताको त्यसैलाई ससंार रे्दख्छ तर यो र्भत्तोबािेक केिी रे्दख्रै्दन 
।।   

 

व्यििाररक पठनिालामा समस्याका अनेक पोकापुन्तरा फुकाउाँ रै्द 

एक हर्दन जानुछ सबझेर कतषव्य र उपकारम ैमूल्य ज्यार्दा 
िुकाउाँ रै्द 

एउटा ससृ्क्टट िलाउने िस्क्सत र संसार रे्दख्छ, अकोको धुर्मल छ 
मन 

बोझ थार्महर्दने मातभृूर्म उन ैिुन ्तर कनत फरक छ जीिन ? 

ऊ सर्दा विश्िबन्धुत्ि सबझन्छ तर यो र्भत्तोबािेक केिी रे्दख्रै्दन 
।।  

र्भत्तोबािेक केिी रे्दख्रै्दन ।।  

*** 
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मुक्िर्कहरू 

निराज पिाडी 
बेसीििर, लमजुङ, नेपाल  

 
 
 

मान्छे सिषस्ि सुस्क्बपएको बिानाले सिषशे्रटठ धनी बन्ने िोडमा 
र्दौडडरिेछ 

राजनीनत रे्दिलाई भड्िालोमा िालेर पनन आफू बन्न ेमोिमा 
र्दौडडरिेछ 

‘म आफू बािेक अरू सब ैबेठीक’ रे्दख्ने नेतािरुको दृस्क्टटर्दोर्का 
कारण  

विडबबना ! िाम्रो रे्दि इनतिासम ैपहिलोपल्ट अधोगनतको 
र्दौडमा र्दौडरिेछ 

 

भौनतक विलार्सता बढ्र्दा सांस्कृनतक सबपर्दाको उपिास भा’छ 

स्िाथषले साम्राज्य फैलाउाँ र्दा आज मानिताको उपिास भा’छ 

यो रे्दिका नेतािरू विनार्सस्क्त्तका कुरािरूमा अस्क्ल्झने गनाषले 

रे्दिमा र्दण्डिीनता मौलाएर लोकतन्िको उपिास भा’छ । 
 

रे्दिी रे्दितािरू भस्क्सतभािमा रमाउाँछन ्धन ककन िााँिीयंो ? 

सेिा, श्रद्धा, ममता र करुणामा रमाउाँछन ्धन ककन िााँिीयंो ? 

िििाउन ुिोला श्रद्धा र करुणाका फूल बनाउनेछन ्धन्य 

रे्दिी रे्दितालाई श्रद्धा भस्क्सत भन्र्दा ठूलो िुन्न धन ककन 
िााँिींयो ? 

 

तािाबाट खझकेको माछा भुङ््ग्रोमा भन्र्दा िुन सकेन र्भन्न 
जीिन 

आश्िासनका पोकािरूले भोको पटे भनुषभन्र्दा भएन र्भन्न 
जीिन 

र्दल र नेताका सुतमुुषगी सोि, चिन्तन अनन व्यििारका 
कारणले 

आिै आिाको त्यान्द्रोबीि अल्झाइरिनुको विकल्प रे्दखिन्न 
जीिन 

 

सिषिारा नेताको जस्तो अन्यको मिल भव्य रे्दखिन्न 

ती नेताको जस्तो सौि पनन अन्यको भव्य रे्दखिन्न 

अगुिाको जीत िुन ुत प्रकृनतको ननयम न ैिो तर 

अगुिाकै कारण यो रे्दिको सुननस्क्श्ित गन्तव्य रे्दखिन्न 

 

लथार्लङ्ग भा’कोछ िाम्रो रे्दि सबिाल्न पिल गने कक ? 

लिण रे्दखिन्न नेताबाट रे्दि बन्न ेभर नपन ेकक ? 

िाम्रो रे्दि नेपाल उभो लाग्न ेसंकेतसबम रे्दखिन्न 

त्यसैले स्रटटािरूले एक पटक पिल गने कक ? 

 

ररस, डाि, ईटयाष गनेिरू गुरू िुन्नन ्िोस ्गने कक ? 

अिंकारी र धबकी हर्दने गुरू िुन्नन ्िोस ्गने कक ? 

अन्याय, अपराधिरू सिनु पनन पाप िो भननन्छ  

नम्रताको बिानामा अन्याय, अपराध नसिन ेकक ? 

 

 
 
 
 
 
 

िोटै िोटले स्क्जन्र्दगीलाई अन्तै मोड्यो हिजोआज 

सुि के िो ? कस्तो िुन्छ रे्दखिन ैछोड्यो हिजोआज 

धेरै िर्षिरू विती सके िोटिरु िप्ने बानी परेको  

बुझ्नुभो िजुर ! सानो िोटले छुन छोड्यो हिजोआज 

 

आर्दिष र नैनतकताको िडरेी बढ्रै्दछ िाम्रो नपेालमा  

धनी र गरीबबीिको िाडल बढ्रै्दछ िाम्रो नपेालमा 
जुनै सरकार आएपनन भएनन ्जनहितका कायष 

अभाि र भ्रटटािारको िले बढ्रै्दछ िाम्रो नेपालमा 
 

बन्र्दरुकले विनास माि गछष ती कलम जस्ता के िुन ्? 

कलमले र्सजषना गछष कवि जस्ता बन्र्दकेुिरू के िुन ्? 

कुण्ड क्ुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुवद्ध िुन्छ भन्छन ्िजुर ! 
िाम्रै िातका पााँि औला त एकै छैनन ्कवि के िुन ्? 

 

जातीय, धार्मषक सर्दभाि त्यो टुिन हर्दनु िुन्न 

िेि, सबप्रर्दायमा नेपाल यो विभसत िुनु िुन्न 

िोस ्गरौं जात, िेि, धमष आहर्दका नाऊमा 
सुन्र्दर िान्त वििाल नेपाल टुिन हर्दनु िुन्न । 

 

स्िार्भमानीको प्राथर्मकतामा रास्क्टरयता पन ेरै’छ 

हिजोआज नेता िुनु आफ्नो माि ैपेट भनुष रै’छ 

स्िार्भमानले स्िाथषसाँग स्िाथष साट्न नहर्दए पनछ 

बबुरािरुको फूनत ष बढ्र्दा ननररि बन्नु पने रै’छ । 
 

समाजमा बढ्र्दो उर्दण्डताले राटरको गनत चधमा भा’ छ 

भ्रटटािार, मिंगी, र्मसािट, हिसंा, बर्लयाको राज भा’ छ 

र्दौरा सुरुिाल, गुन्यु िोली, गाई, गुरााँस रोएका छन ्आज 

यार्द छ िजुर ! नेपाली रास्क्टरयता डलरमा बन्धक भा’ छ । 
 

रे्दि बनाउनका लाचग राटरप्रनत समपषण र त्याग गरे पुग्छ 

बनाइएका योजनािरुको निााँटी कायाषन्ियन गरे पुग्छ 

विनासले मुलकु बन्न ेभए सि िजारको मृत््य ुिेर जान््यो र ? 

सााँच्िै रे्दि बनाउन मन छ भन ेसत्कमषमा जुटे पुग्छ । 
*** 
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गीि  /गजल   
 

गजल  

हर्दिाकर भट्टराई 
तनिुाँ, नेपाल   
 
 
िरप्रिर साथ भैगो, रात समपषण छ ! 
रात संगै अनेकन, बात समपषण छ ! 
 
लोलाएका गगन िुस्क्बि, अधषनयनले 
उस्क्ब्जएका बैसको, मात समपषण छ ! 
 
सारथी बनन, स्क्जन्र्दगीको यािा अब 
अनन्त गोरेटोमा, िात समपषण छ ! 
 
थािा छैन भत्रबस्य, कस्ले रे्दख्छ िै 
कहिल्यै नटुट्न,े साथ समपषण छ ! 
 

 

गजल  

 

सुिास आबबोटेली 
उर्दयपुर, नेपाल  

 
 
 
 
 

आफ्नो त िेत बन्धकी छ 

स्क्जन्र्दगी समेत बन्धकी छ 

 

बुिीको सपना, घरको िुसी 
नाननको िाकलेट बन्धकी छ 

 

मुस्क्सत र िास्क्न्त बेचिए यिााँ 
र िाहिर्दगेट बन्धकी छ 

 

यो रे्दिमा मुिष त्रबकिमा छन 

बिेको सिेत बन्धकी छ 

 

रातको जडोले समझायो मलाई 

भहट्टमा ज्याकेट बन्धकी छ । 
*** 

 
 
 
 
 

गजल  

जे. सागर  
काठमाडौँ, नेपाल   

िाल: आबुधाबी, यूएई 

 
 

 

मैले भात िााँर्दा िजुर भुजा ज्यूनार गररर्सन्छ 

म मेलो जााँर्दा िजुर अकफस सिार गररर्सन्छ । 

औकात त्रबसी थकाईले म अल्छी पो ननर्दाउाँ छु  

िजुर त आाँिा चिबली गिन वििार गररर्सन्छ । 

म जाबो त र्द:ुिीलाई र्दईु/िार पैसा हर्दने न िुाँ  

िजुर टन्नै भेहट ििाई मस्क्न्र्दर उद्दार गररर्सन्छ । 

यनत सस्ता गररब मान्छे मरुन न त सडकमा  

आिा ! िजुर कुकुरलाई कस्तो प्यार गररर्सन्छ । 

िजुरले बोले पछी नपत्याउन ेकुरै छैन  

घरको ईनार ‘सागर’ भनन बेर्लत्रबस्तार गररर्सन्छ । 

*** 

गजल  

कृटण कडले ‘‘स्क्जज्ञास’ु’  

िैरिनी, चितिन, नेपाल   

िाल: पररे्दिी भूमी   

 
 
 
 

 

माया प्रेमलाई गलत मान्न ेजमाना छैन अब  

र्दरुी छैन, िामी त्रबिमा - सीमाना छैन अब । 
 

पल-पलमा नयनसाम ुपरािनत षत िुन्छ्यौ नतमी  

नतमी रहित कुन ैयार्द र भािना छैन अब । 
 

आत्मा िुिी पानष सक परमात्मा त त्यस ैिुिी  

नर्दिुाउ मन त्यहि िो धमष ! उपासना छैन अब । 
 

नत हर्दन चथए जनतबेला िब्रै्दबाट िुिी र्मल््यो  

साथ बेगर िुिी छने िभुकामना छैन अब । 
 

नतबलाई पाए संघर्षम ैजीउन तयार स्क्जज्ञासु छ  

अन्यथा जीउन पुग्यो - िािना छैन अब । 
***
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व्यत्क्िति चचाि  

महािन्द पौड्याल: िेपाली साटहतयर्का एर्क महारिी 
निीन पौड्याल 

 र्दाजीर्लङ, भारत  

नेपाली साहित्यमा मिानन्र्द पौडयाल एक विर्िटट कथाकार, अन्िरे्क, ननबन्धकार, चिन्तक, ताककष क र ननभीक साहित्यकारको नाम 
िो। उनी  19 जनिरी, 1931 मा कार्लबपोङको बमबस्तीमा बाब ुिडानन्र्द र आमा विटणुकुमारी पौड्यालको घरमा जस्क्न्मएका िुन।् 
उनले औपिाररक र्ििाका िममा त्रिभुिन विश्िविद्यालय, काठमाडौंबाट नेपाली विर्यमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका िुन ् भन े
प्रायःजसो र्दाजीर्लङ-र्सस्क्सकमनतर र्ििण र र्ििा विभागनतर आिद्ध चथए। 

श्री पौड्यालले आफ्नो युिािस्थामा रामकृटण िमाष, पारसमखण प्रधान, अगमर्सिं चगरी, र्सवद्धिरण शे्रटठ नरबिार्दरु र्दािाल आहर्दर्सत 
साहिस्क्त्यक संसगष र सबपकष मा रिेका चथए। उनका मौर्लक, अनूहर्दत र अनुसन्धानात्मक गरी एघारिटा पुस्तक, तेह्रिटा जनत पुस्तक 
र पाठ्यपुस्तकको लेिन, सबपार्दन र प्रकािन, आठिटाजनत साहिस्क्त्यक पत्रिकाको सबपार्दनमा सररक छन।् र्सस्क्सकममा नेपाली 
साहिस्क्त्यक पररिेि र्सजषना गनष उनी धेरै सकिय रिेका िुन।् पुस्तकको अध्ययन, लेिन, प्रकािन तथा साहिस्क्त्यक पि-पत्रिका 
सबपार्दन प्रकािन एिं साहित्य पिाउाँ रै्द उनले आफ्नो सबपूणष जीिन साहित्यलाई समवपषत गरेका छन।् 

उनले नेपाली साहित्य सबमेलन पुरस्कार (र्दाजीर्लङ), भानु पुरस्कार (गान्तोक), र्ििकुमार राई पुरस्कार (नाबिी), डा. पारसमखण 
प्रधान पुरस्कार (कार्लबपोङ) जस्ता पुरस्कार तथा र्सस्क्सकम सबमान, काठमाडौंबाट साहिस्क्त्यक पिकार सङ्घबाट सबमान, बर्सत्रबयााँलो 
कार्लबपोङ, आहर्दबाट अर्भनस्क्न्र्दत र सबमाननत भएका छन।् उनको कृनतत्िमाचथ मूल्याङ्कन गररएका पुस्तकमध्ये करूणारे्दिी धमाषथष 
गूठी, गान्तोकबाट प्रकार्ित ‘मिानन्र्द पौड्याल: उनका विविध कृनतिरू’ तथा सलुिाबाट प्रकार्ित ‘पररे्दिी’ पत्रिकाले ‘मिानन्र्द पौड्याल 
अर्भनन्र्दन अङ्क’ प्रमुि िुन।्  

श्री पौड्याल मूलरूपमा एक सफल कथाकार िुन ्भने संस्मरण पनन प्रिस्त लेिकेा छन।् उनी निितेनािार्दी धाराका एक यथाथषिार्दी 
कथाकार िुन।् उनका कथामा इनतिास िेतना, सामन्ती व्यिस्थाको विरोध, नारीको िक र समानाचधकारको सन्रे्दि, लोकतत्िको 
प्रयोग, सामास्क्जक य़थाथषिार्द, मनोविज्ञानका विर्भन्न पिको समुचित प्रयोग पाइन्छन।् उनका केिी कथािरू जस्तै ‘पााँड े काजी’, 
‘ििल्र्दार’, ‘अपूिष रे्दिभस्क्सत’, ‘बूिाबूिी’ आहर्द कथा इनतिासर्सत गााँर्सएका छन।्  इनतिासका अर्लखित पानािरूलाई कथािस्तु बनाई 
जीिन्त पारी पाठकिरूलाई िास्तविकता भ्रम र्सजषना गनष उनी र्सपालु छन।् यसैगरर उनी मान्छेका मनका अन्तर-कुन्तर ििारी 
मनोिैज्ञाननकता हर्दन पनन सिम छन ्भन ेयौन मनोविज्ञानलाई पनन आफ्ना पाि-पािामाफष त ्कथालाई जीिन्तता हर्दने गरेका छन।् 

श्री पौड्यालले लेिन भार्ा सिसत, स्पटट, िुद्ध र धाराप्रिाि पाइन्छ। उनी लेख्र्दा प्रायः जसो छोटा छोटा िासयमा आफ्नो भनाइलाई 
िुलस्त िुने गरी व्यसत गछषन।् प्रायः ठेट नेपाली िब्र्दिरू प्रयोग गछषन।् अतः उनी विर्िटट भार्ा र िैलीबाट माननसको आन्तररक 
जीिनका अन्तननषरीिण तथा ननबन ग्रामीण नेपाली समाजको पयषिेिण गनष सिम छन।् उनी आफ्ना कृनतिरूमा रे्दिप्रेम, जातीय 
सद्भािना र साहिस्क्त्यक उत्थान गरी समाजलाई विर्िटट बनाउन िािने साहित्यकार िुन।् अतः एक विर्िटट कथाकार, एक ननभीक 
समालोिक, एक र्दि ननबन्धकार, एक र्दत्तचित्त साहिस्क्त्यक अनसुन्धाता, एक कुिल पाठ्यपुस्तक लेिक र एक प्रिर अनुिार्दक 
पौड्यालले नेपाली साहित्यलाई प्रायः पााँि र्दिकअनघरे्दखि विर्िटट योगर्दान हर्दएका छन।् 

*** 
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रुसर्का विायाि सन्ि सेगेइ रादोिेज्सस्र्कीर्को र्किा 
कृटणप्रकाि शे्रटठ 
मास्को, रुस मिासंघ  

 

रुसमा प्रिर्लत प्रमुि किस्क्श्ियन धमष अथाषत ्अथाषडसस ििषअन्तगषतका विर्भन्न सन्तिरुमध्ये मिामना सेगेइ रार्दोनेज्स्कीको नाम 
अग्रगण्य स्थानमा रिेको छ । यसै िर्ष मेई महिनामा उनको ७०० यौं जन्मजयन्ती मनाइयो । उनको जन्म सन ्१३१४ को ३ मेईका 
हर्दन भएको चथयो भन्ने स्िीकार गररएको छ । रोस्तोभ भेर्लकीननिासी बोयार भननने उच्ि िानर्दानका ककररल्ल तथा माररया 
र्दबपनतले ििषका धमषगुरुको परामिषअनसुार निजात र्ििुको नाम भाफोलोमेइ भन्न े राखिहर्दएका चथए । त्यस हर्दन सन्त 
भाफोलोमेइको धार्मषक उत्सि परेको िुाँर्दा उनलाई यस्तो नाम हर्दइएको चथयो । 

सात िर्षको उमेरमा भाफोलोमेइ र उनका र्दाजु स्तेपानका साथै ििषअन्तगषतको धार्मषक पाठिालामा र्ििाप्रास्क्प्तका लाचग भनाष गररयो 
। स्तेफानको र्दााँजोमा भाफोलोमेइले पिाइमा िांक्षित सफलता पाउन सकेनन ् । एकान्तप्रेमी भाफोलोमेइ र्दत्तचित्त भई पाठ तयार 
पार्दष्यो, तैपनन आफ्ना संगीसाँगातीभन्र्दा जहिले पनन विफल िुन््यो । आफ्नो विफलताबाट ननकै चिस्क्न्तत भएर एकपल्ट ऊ यताउनत 

भौंताररइरिेको चथयो । एकाएक उसको ध्यान पुरानो बााँझको रुिमुनन बर्सरिेको 
एकजना बूिो र्भिुलाई रे्दख्यो र उसको नस्क्जकै गएर हठंग उर्भयो । के िाहियो 
भनेर घुमन्त ेिदृ्ध र्भिुले सोध्र्दा उसले रुन्िे स्िरमा आफ्नो विफलताको बिान 
गयो र उसलाई पिाइमा सफलता र्मलोस ्भनी ईश्िरसंग प्राथषना गररहर्दने अनुरोध 
गयो । 

िदृ्ध र्भिुले उसलाई नस्क्जकै बोलाएर संगसंगै स्तुनतपाठ गनष लगायो र अन्त्यमा 
आफ्नो कोिामुनन झसु्क्ण्डरिेको झोलाबाट केिी िानेकुरा प्रसार्दको रुपमा हर्दएर अब 
ऊ पिाइमा पोख्त िुनछे भनी आर्ििाषर्द हर्दयो । केटोले र्भिुलाई ननबत्याएर 
आफ्नो घरमा र्लएर गयो जिााँ उसका धमषभीरु मतावपताले घमुन्ते र्भिुको 
स्िागतसत्कार गरे...भननन्छ, यस घटनापश्िात ्  भाफोलोमेइले पिाइमा उन्ननत 
गरे्दगयो र विर्भन्न विर्यमा मनग्ये ज्ञान िार्सल गयो । 

यिााँनेर िौद्धौं िताब्र्दीको रुसको सामास्क्जक तथा राजनैनतक अिस्थाबारे पनन 
संिेपमा उल्लेि गनुष आिश्यक ठान्र्दछु । त्यनतिेर िस्क्सतिाली तातार राज्यको 
आचधपत्यमा रिेको रुसमा विर्भन्न अधषस्ितन्ि राजारजौटािरु चथए । उनीिरु 
आफ्नो प्रमिु स्क्स्थनतको लाचग ताताररयाका िासक िााँको तफष बाट समथषन जुटाएर 
एक आपसमा प्रनतस्पधाष गरररिन्थे । तातार िासकिरुले रुसका राजारजौटािरुबाट 
ननयर्मत रुपमा कर पाइरिेको अिस्थामा िौद्धौं िताब्र्दीमा एकानतर रुसको 

भूभागमा तातार सैन्यको लूटपाट कम भएको चथयो भने अकोनतर रुसर्भि पनन तातार आचधपत्यबाट मुस्क्सतका लाचग  एकीकरणको 
प्रकिया िर्लरिेको चथयो । यस्तो एकीकरणको िममा बर्लयोले कमजोरलाई नराम्रोसंग पलेेर लजैाने स्क्स्थनत पनन उत्पन्न िुन््यो । 
रुसको कुनै पनन राजाले राज्यार्भिेर्भन्र्दा पहिले तातार िासकको तफष बाट स्िीकृनत र्लनु पर्दष्यो र तातार िासकिरु पनन रुसको कुन ै
एक राज्यलाई बर्लयो बन्न नहर्दनका लाचग आिश्यक कर्दम िाल्ने गर्दषथे । तैपनन त्यनतिेर मास्को राज्यको िस्क्सत त्रबस्तारै बढ्रै्द 
गएरिेको चथयो भने ओर्दाष भननन ेतातार िासकिरुको केन्द्रमा आन्तररक कलिले गर्दाष ओर्दाषको स्क्स्थनत त्रबस्तारै कमजोर िुाँरै्द गइरिेको 
चथयो । मास्कोका राजा इभान र्दाननर्लि (कार्लता) ले आफ्नी र्दईु छोरीिरुको वििाि यारोस्लाभ्ल र रोस्तोभ राज्यका 
राजकुमारिरुर्सत गररहर्दएपनछ मास्कोको स्क्स्थनत ननकै बर्लयो िुन गएको चथयो । 

यस्तो अिस्थामा युिा भाफोलोमइेको िररिननमाषण भएको चथयो । त्यनतिेर पाररिारको आचथषक अिस्था त्रबस्तारै कमजोर भइरिेको 
चथयो । अन्त्यमा ककररल्ल सपररिार रोस्तोभबाट रार्दोनेज भननने अनकन्टार गाउाँमा बसाइाँ सनष बाध्य भयो । त्यस ै ठाउाँमा 
भाफोलोमेइको युिािस्था त्रबतेको चथयो । उनका बाबआुमाको उमेर िस्क्ल्कसकेको चथयो भन े र्दाजु स्तेफान र भाइ प्योिको समेत 
त्रबिाबारी भइ स्ितन्त पाररिाररक जीिन त्रबताउन थार्लसकेका चथए । तर धार्मषक प्रिसृ्क्त्तनतर िल्केका भाफोलोमेइ अवििाहित न ैचथए 
र िदृ्ध आमाबाबकुा लाचग उनी एकमाि टेिा समान चथए । उनले ईश्िरभस्क्सतमा आफ्नो जीिन अपषण गनष िािेर पनन आमाबाबुको 
सेिासुश्रुर्ाको अर्भभारा आफ्नो कााँधमा आइपरेकोले उनले र्दीिा ग्रिण गरी मोनेटरीिासी बन्न पाइरिेका चथएनन ् । उनका र्दाज ु
स्तेफान पत्नीकोल मतृ्युपनछ विरस्क्सतएर र्भिुत्ि ग्रिण गरी िोत्कोभ मोनेटरीमा बस्न थालेका चथए । अन्त्यमा उनका बुिा ककररल्ल 
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र आमा माररया र्दिुैजना र्भिुर्भिुणी बनेर पुरुर् तथा महिला बस्ने व्यिस्था भएको त्यस ैिोत्कोभ मोनेटरीमा आश्रय र्लन पुगे 
(ककररल्ल र माररया भन्ने नाम समेत र्भिुत्ि ग्रिण गरेपनछको नाम िो भन्ने विश्िास गररन्छ) । त्यिींकै चििानघारीमाउनीिरु 
र्दफनाइएका छन ्। 

आफ्ना जन्मर्दातािरुको रे्दिान्तपनछ भाफोलोमेइले सारा धनसबपस्क्त्त कान्छो भाइ प्योिको स्क्जबमा लगाएर िातकोभबाट १२ भेस्र्ता 
टािा घनघोर सल्लाघारीको माझमा रिेको रमणीय थुबकोमा र्दाज ु स्तेपानको साथमा आश्रम बनाएर बस्ने अठोट गयो । िररपरर 
सल्लाका रुििरुको कमी चथएन । भाफोलोमेइले आफैले डकमीको काम समते गरेका चथए । उनीिरुले र्मलेर कुटी बनाए, ििषको पनन 
ननमाषण गरे । बााँझको रुिमुनन भेहटएको िदृ्ध र्भिुले भनेझैं सन्त िोइत्सा (त्रिननटी) को नामबाट त्यस ििषको नामकरण गररयो । 
त्यिीं न ै२३ िर्ीय भाफोलोमेइले ७ असटोबरका हर्दन इगुमेन र्मिाफानबाट मुण्डन गराई मागेर र्भिुत्ि प्राप्त गरे । सन्त सेगेइ र 
भािको धार्मषक उत्सिका हर्दन र्दीिार्दान गरी र्भिुत्ि प्रर्दान गररएको िुाँर्दा भाफोलोमेइले सेगेइ भन्न ेधार्मषक नाम प्राप्त गरेका चथए 
र उनी रार्दोनजेका सन्त सेगेइको नामबाट विश्िप्रर्सद्ध िुन पुगे ।  

अनकन्टार ठाउाँमा कुटी बनाएर जीिन यापन गनुष सस्क्जलो चथएन । जेठो र्दाजु स्तफेानले कुटीको कहठन जीिनको सट्टा मास्कोको 
बोगोयाब्लेन्स्की मोनेटरीको जीिन रोज्यो । सन्त सेगेइ एसलो पनष गए । उनी त्यिााँ एकान्तव्रतको विचध पूरा गरै्द अल्पािारी भई 
कठोर जीिन यापन गरै्द बस्न थाले । उनको यस्तो कठोर तपस्याबारे धेरैले थािा पाए र उनको एकान्त कुटीमा आएर ईश्िरको 
भस्क्सतमा जीिन अपषण गन ेइच्छा जनाए ।  

सन्त सेगेइले आश्रमको जीिन कठोर भएको सुनाउाँ रै्द सकभर उनीिरुलाई आफ्र थलोमा फकेर गिृस्थ िीिन व्यनतत गने सल्लाि हर्दए 
। तैपनन अन्ततोगत्िा १२ जनाले उनको कुटीको आसपासमा कुटी बनाएर एकान्त जीिन त्रबताउन ेअठोट गरे । सन्त सेगेइले स्िय ं
उनीिरुको कुटी बनाउन ेकाममा सघाएका चथए । सन्त सेगेइ एकान्तिासीिरुका लाचग उपरे्दिकको रुपमा माि नरिी िरेक काममा 
सघाउने एक बेतलबी र्दासको रुपमा चथए भन्न सककन्छ । यसरी नयिुखख्रटटका १२ जना र्िटयिरुजस्तै उनको आश्रममा १२ जना 
एकान्तिासीिरुको धार्मषक समुर्दाय रे्दिापयो र उनीिरुले सन्त सगेेइको नेततृ्िमा मोनेटरीको विचधविधानअनसुार पविि िोइत्सा ििषमा 

मध्यरात, वििान, मध्यान्ि र साझमा  ननयर्मत पूजापाठको व्यिस्था 
गररयो । सन्त स्र्गेइको सार्दा जीिन र उच्ि वििारको प्रिारका साथ ै
त्रबस्तारै त्यिााँ र्िटयिरुको संख्या पनन बढ्रै्द गयो । अन्त्यमा उनका 
र्दीिागुरु नै त्यस आश्रममा बस्न आए र उनले नै धमषगुरुको पनन भूर्मका 
ननिाषि गनष थाले । र्दीिागुरुको रे्दिान्तपश्िात ् सबै मोनेटरीमा जस्तै 
एकान्तिासीिरु सन्त सेगेइलाई धमषगुरु (इगुमेन) को आसनमा बसाउन 
िािन्थ,े तर उनले यसलाई लालिको रुपमा र्लने गरेका चथए र िेला 
िेलामा अन्यिबाटै धमषगुरु खझकाएर धार्मषक कमषकाण्ड िलाउन े गररएको 
चथयो । सबैले ननकै कर गनष थालेपनछ अन्त्यमा उनले रुसका तत्कालीन 
धमाषचधकारी मेरोपोर्लट अलेससीको ननणषय स्िीकान े अठोट गरेर र्दईुजना 
र्िटयिरुको साथमा पैर्दलै मास्कोतफष  प्रस्थान गरे । धमाषचधकारी त्यस िेला 
मास्कोमा नभएको िुाँर्दा उनी पेरेयास्लाभ्ल जालेस्कीका आकष िसपकिााँ पुगे 
। उनले सन्त सेगेइलाई विचधपूिषक इगुमेनको उपाचध प्रर्दान गरी आिश्यक 
उपरे्दि हर्दई सन्त िोइत्स्कीको इगुमेन भई कायष गने अर्भारा हर्दइपठाए । 
यो घटना सन ् १४४० : ४१ नतर घटेको माननन्छ । यस्तो मित्िपूणष 
धार्मषक उपाचध प्राप्त गरे तापनन उनको जीिनपद्धनत पूिषित ् न ै कायम 
रािेका चथए । उनी आफै िाते जााँतोमा गिुाँ वपधं्थ,े मइनबत्ती बनाउाँथ,े 

र्सकमीको काम पनन गर्दषथे अथाषत ्मोनेटरीका एकान्तिासीिरुलाई िर आिश्यक काममा सघाउाँथे... 

केिी समयपनछ सन्त सेगेइको ख्यानत सनुेर स्मोलेन्स्कका आखिषमास्क्न्रट र्समोन पविि िोइत्सा मोनेटरीमा आए । उनले त्यिााँ 
निननमाषणका लाचग आिश्यक साधनको समेत व्यिस्था गररहर्दए । यसरी पविि िोइत्सा मोनेटरीमा नया िाष र अन्य आिश्यक 
भिनिरु पनन रे्दिापरे । िमिः एकान्तिासी र्िटयिरुको सखं्या पनन बढ्रै्द गयो ।    

सन्त सेगेइको आश्रमका एकान्तिासीिरुको जीिन ननकै कहठन चथयो । ननत्यपूजाका लाचग िाहिने मैनबत्तीको सट्टा झरो बालेर काम 
िलाइन््यो भने र्दातािरुले ल्याएर हर्दने अन्न आहर्द िानेकुरा हर्दनको एकछाकको लाचग पनन पुग्रै्दन्यो, तर सन्त गेओगीले गाउाँ नतर 
गएर र्भइाेाटन गनषमा प्रनतबन्ध लगाइहर्दएका चथए । एकपल्ट र्दईु हर्दनसबम बासी रोटीको टुिा समेत िान नपाएर भोको रिेका 
र्दईुजना र्िटयिरुले सन्त सेगेइसमि आएर मागेर िान समेत नपाउन े आश्रममा नबस्ने भन्रै्द विद्रोि जनाइरिेको िेला कसलेै 
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र्दानस्िरुप पठाएको पाउरोटी र माछासहितको एक गाडा िानेकुरा आइपुगेको िोकापालेले िबर ल्यायो । सन्त सेगेइले घन्ट बजाएर 
सबैलाई ििषमा उपस्क्स्थत िुने सिूना हर्दई ििषमा पजूापाठ सबपन्न गररएपनछ माि सबैलाई साझा भोजनका लाचग ननबत्याए । 
पाउरोटीको र्दाताले अज्ञात न ै रिन िािेको कुरा गाडािानबाट सनुेपनछ यस घटनालाई भोकाएका एकान्तिासीिरुले सन्त सेगेइको 
िमत्कारको रुपमा ग्रिण गरे । 

रुसमा सन्तिरुले विर्भन्न प्रकारका िमत्कारिरु गर्दषछन ् भन्न े जनविश्िास छ । सन्त सेगेइको जीिनिररिमा पनन विर्भन्न 
िमत्कारिरुको िणषन पाइन्छ । सन्त सेगेइको िमत्कारबारे सुनेर रोगी केटोलाई मोनेटरीमा ल्याउाँ र्दा केटो मर्दाष बाब ुिाहि ििपेहटकाको 
व्यिस्था गनष जााँर्दासबम केटो ननरोगी भएको कथा िा मोनेटरीको विकासका साथ ैपानीको अभाि िुन जााँर्दा सन्त सेगेइले केिी तल 
हिउाँ  पग्लेर जमेको सानो पानीपोिरीनेर गई प्राथषना गर्दाष जलस्रोत उत्पन्न भएको कथालाई उर्दािरणको रुपमा र्लन सककन्छ । मुख्य 
कुरा के िो भने जीिनको व्यापक अनुभिद्िारा िाररएका सन्त सगेेइले विर्भन्न समस्यािरुको समाधान िोज्न आउने सबपन्न तथा 
विपन्न सबै िालका आगन्तुकिरुलाई उचित सरसल्लाि हर्दने गरेको िुाँर्दा ननकै टािासबम उनको ख्यानत फैर्लएको चथयो ।   

सन्त सेगेइलाई मास्कोका धमाषचधकारी मेरोपोर्लट अलेससीले आफ्नो िेर्पनछ मरोपोर्लटको पर्दभार सुबपन िािेका चथए, तर 
एकान्तप्रेमी सन्तले त्यो प्रस्ताि अस्िीकार गररहर्दए । रुसी अथाषडसस ििषका उच्ि पर्दाचधकारीिरु आपसी कलिको ननराकरणका लाचग 
सन्त सेगेइसाँग सियोग माग्र्दथ,े तर उनले जहिले पनन सत्यको पि समथषन गनेगरेका चथए ।  

तत्कालीन रुसका राजारजौटािरु पनन बेलनबितमा सन्त सेगेइको सरसल्लाि माग्र्दथे । उनले पनन तातार आचधपत्यबाट मुस्क्सतका 
लाचग रुसका राजारजौटािरुलाई मास्को राज्यको िररपरर एकबद्ध गराउन अथक पररश्रम गरै्द आएका चथए । रुसमा सबैनतर 
ख्यानतप्राप्त सन्त सेगेइको जीिनको सबभन्र्दा मित्िपूणष ननणषय चथयो : मास्कोका बडा राजा हर्दर्मिी इभानोर्भिले तातार 
आचधपत्यबाथ रुसको मुस्क्सतका लाचग संग्रामको ननस्क्बत आर्ििाषर्द प्रर्दान गनुष । सुरुमा उनले राजालाई धनसबपस्क्त्त हर्दएर भए पनन 
िास्क्न्तको ननस्क्बत प्रयास गने परामिष हर्दएका चथए, तर मास्को राज्यको बढ्र्दो िस्क्सतलाई सुरुमै िकनािूर पानष उद्धत तातारिरुका 
िासक मामाइले आफ्नो िैकम नमान्न े मास्को राज्यलाई सजाय हर्दन र्दलबलसहित धािा गनष  िािको िुाँर्दा सन्त सेगेइले राजा 
हर्दर्मिीलाई संग्रामका लाचग आर्ििाषर्द हर्दनुका साथ ैपहिले सैननक अनुभि प्राप्त गरेका र्दईुजना र्भिुिरुलाई पनन साथमा पठाइहर्दएका 
चथए र आफू तातारिरुविरुद्ध सामररक विजयको लाचग ििषमा प्राथषना गनष लागे । यसबाट रुसी सैन्यको नैनतक िस्क्सत ननकै बढ्न 
गएको  चथयो । रुसका विर्भन्न राज्यिरुका योद्धािरुसहित राजा हर्दर्मिीको सैन्यले सरासर र्दोन नर्दी पार गरी सन ् १३८० को ८ 
सेप्टेबबरको त्रबिान कुर्लकोभ भन्ने मैर्दानमा मामाइको सैन्यसंग संग्राम गयो । यस युद्धमा र्दिुै तफष का अनचगन्ती योद्धािरुको ज्यान 
गयो । सामान्य  योद्धाको रुपमा अग्रर्दलमा रिी युद्धमा भाग र्लइरिेका स्ियं राजा हर्दर्मिी पनन यस युद्धमा घाइते भएका चथए 
भननन्छ । आखिर मामाइको फौज नततरत्रबतर पाररयो र ििुलाई धपाएर विजयी बनी मास्कोनतर पके । यसै संग्राममा विजयी बनेका 
िुनाले राजा हर्दर्मिीले र्दोन्स्कोइ भन्ने उपनाम प्राप्त गरेका चथए र रुसको एकीकरणका लाचग प्रयत्निील सत्यननटठ राजाको रुपमा 
हर्दर्मिी र्दोन्स्की भन्ने नामले न ैउनी पनछ रुसी अथाषडसस ििषबाट सन्त समेत घोवर्त गररएका चथए । रुसी अथाषडसस ििषिरुमा 
अद्यावप कुर्लकोभ संग्राममा िीरगनत प्राप्त गने रुसी योद्धािरुको स्मनृतश्राद्धको रुपमा िरेक िर्ष असटोबरको अस्क्न्तम सप्तािनतर 
हर्दर्मिीको िननिार भनेर पूजापाठ गररन्छ ।  

सन्त सेगेइले मास्कोको नेततृ्िमा रुसको एकीकरणका लाचग पहिलेरे्दखि मास्को राज्यको विरोधी रहिआएको ररयाजान राज्यका रजौटा 
ओलेग र हर्दर्मिीको बीिमा मैिी सबबन्ध कायम गनष भनी पैर्दलै ररयाजान पुगेर राजा ओलेगका पुि र राजा हर्दर्मिीकी पुिीको 
िैिाहिक सबबन्ध जोने िााँजोपााँजो र्मलाएका चथए । यसरी सन्त सेगेइ आफ्नो सच्िररिको प्रभािले गर्दाष रुसी अथाषडसस ििषका माि 
प्रनतस्क्टठत सन्त नभई राजकाजमा समेत प्रत्यि प्रभाि पानष ससने धार्मषक तपस्िी बन्न पुगेका चथए ।   

अन्त्यमा मिामना सेगेइ रार्दोनजे्स्कीको जीिनिररिमा िखणषत एउटा कथाको सारसंिेप प्रस्तुत गनष िािन्छु । भननन्छ, एकपल्ट 
उनको र्दिषन गन ृ भनी ननकै टािाबाट एकजना ककसान मोनेटरीमा पुग्यो र सन्तको र्दिषन पाउन ससछु कक भनी मोनेटरीका 
र्िटयिरुसंग सोध्यो । र्िटयिरुले बारीनतर रे्दिाउाँ रै्द त्यिााँ माटो िोस्रेर काम गरररिेका सन्त सेगेइनतर इसारा गरै्द रे्दिाए  । 
ककसानलाई झिुो लुगा लगाएर मोनेटरीको बारीमा काम गरररिेको माननस नै सन्त िो भन्ने विश्िास नै भएन । तर त्यस्क्त्तकैमा एक 
जना कुलीन भारर्दार पनन लािालश्करसहित त्यिााँ आइपुग्यो र उसले सन्तलाई ननकै ननिुररएर अर्भिार्दन गरेको रे्दिेर ककसान छसक 
पयो । भारर्दार गइसकेपनछ ककसानले झिुो लुगा लगाइराख्न े सन्त सेगेइलाई िोग हर्दरैं्द आफूले उनलाई मगन्ते ठानेकोमा माफ 
गररहर्दन विनम्र आग्रि गयो । सन्तले ककसानको स्िागतसत्कार गरै्द जिाफ हर्दए : भाइ, िास्तविकता त त्यिी न ैिो, तर उनीिरु 
मलाई ठूलो सन्त भन्ठान्छन ्र मसंग भेटेर मसि पर्दषछन ्। म एक साधारण मगन्ते र्भिु माि ैत िुाँ । यस प्रकार त्यिा मिामना 
सन्त सेगेइ रार्दोनेज्स्कीसाँग सामान्य माननससंगजस्त ै गरी भेटेर कुरा समेत गनष पाइएकोमा रं्दग परै्द ककसान प्रफुल्ल मनले घर 
फककष यो ।  
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सन्त सेगेइको जीिनकालमा कैयौं िमत्कारिरु रे्दिापरेको विश्िास गररन्छ । सन्त सेगेइ रार्दोनजे्स्कीको पहिलो जीिनिररि लेख्न े
उनका र्िटय  एवपफानीको कथनानुसार एकपल्ट उनेले ििषमा पूजापाठ गर्दाष रे्दिर्दतूले न ैकुन ैअज्ञात र्भिुको रुप र्लएर उनको साथ 
हर्दएको रे्दखिएको चथयो रे । अकोपल्ट मध्यरातको पूजापाठको िेला स्ियं रे्दिमाता प्रकट भएर सन्तलाई र्दिषन हर्दएकी चथएन ्रे । तर 
अरुले आाँिा न ैनतर्मषयाषउने ज्योनत माि रे्दिकेा चथए भननन्छ । जे िोस,् आफ्नो सत्यननटठताको पररणामस्िरुप सामान्य धमषगुरुको 
रुपमा रे्दिापरेका सन्त सेगेइ रार्दोनेज्स्की ईिाको िौद्धौं िताब्र्दीको रुसका धार्मषक केन्द्रविन्र्द ुबन्न पुगेका चथए र ६ िताब्र्दीपश्िात ्
पनन रुसमा अद्यावप उनको  धमषकृनतत्िको पताका फिराइरिेकै छ....  

रुसमा त्यनतिेर प्रिर्लत पािोअनसुार विश्िससृ्क्टटको ६९०० साल (ईस्िी सन ्१३९२) को २५ सेप्टेबबरका हर्दन सन्त सेगेइले मोनेटरीका 
सबै र्िटयिरुलाई एकत्रित गरेर अस्क्न्तम उपरे्दि हर्दई रे्दि विसजषन गरे । उनले आफ्नो िि सामान्य चििानघारीमा गाडडहर्दने इच्छा 
जनाएका चथए । तर उनको रे्दिान्तको ३० िर्षपनछ तत्कालीन रुसी अथनषडसस ििषका धमाषचधकारी मेरोपोर्लट ककवप्रआनले उनलाई 
सन्तको उपाचध प्रर्दान गरेर उनको िि ििषमा र्दफनाउन ेआज्ञा हर्दए । अद्यावप उनको पविि िि मिामना सेगेइ रार्दोनेज्स्कीको 
नामबाट विभूवर्त िोइत्सा सेगेयभ मोनेटरी भननने रुसी अथाषडसस ििषअन्तगषतका िार प्रर्सद्ध तीथषस्थल लाभ्रा (वििाल मानेटरी अथाषत ्
धार्मषक मठ) कै पररसरमा रिेको छ र लािौ धमषभीरु र्दिषनाथीिरु हर्दनिूाँ त्यस समाचधस्थलमा पुग्र्दछन ्।  

यस पंस्क्सतकारले मास्कोबाट टािा रिेको िोइत्सा सेगेएभ लाभ्राको कैयौंपल्ट यािा गररसकेको छ र नेपाली पाठकिनृ्र्दलाई रुसको यस 
पविि तीथषस्थलको संक्षिप्त पररिय अको आलेिमा प्रस्ततु गने छु ।    
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रृ्कनि सर्मक्षा  

नसामर्को उपहार:  माक्मारु्कर - माक्मारु्कर  

डा. लेिनाथ काफ्ले  

र्िन्िु, ताइिान  

 

तीनिटा कथा संग्रि सहित १० िटा नेपाली कृनतले नेपाली साहित्यमा आसामबाट सेिा गरररिेका रेितीमोिन नतस्क्बसना आफू पेसाले 
भने अध्यापक िुन।् आकाििाणी गुिाटीका ननयर्मत कथाकार तथा त्रबर्भन्न सामास्क्जक संस्थािरूमा त्रबत्रबध तिमा रिेर नेपाली कला-
कौिल, संस्कृती र संस्कारलाई अर्भबवृद्ध गरररिेका उनी आसाम, भारतका बररटठ साहित्यकार िुन।्  

यो "मासमाकुर-मासमाकुर" कथा संग्रि कृनत २०१३ असटोबर २५ का हर्दन काठमाण्डौं स्क्स्थत प्रज्ञा भिनमा बररटठ साहित्यकार तथा 
समालोिक डा. गोविन्र्दराज भट्टराईले त्रबश्ि नेपाली साहित्य सबमेलनका बित लोकावपषत गनुष भएको िो ।  

रेितीमोिन नतस्क्बसनाको "मासमाकुर – मासमाकुर” १२ िटा छोटा लामा कथािरू केहि कहिकत ैप्रकार्ित पनन चथए र केहि ननतान्त ै
नयााँ िुन।् यस कृनतमा रिेका प्रत्येक कथाले एउटा र्भन्न अबस्था, त्रबर्य र 
उदे्दश्यको माला उनकेा छन।् कथाकारकाले िाम्रै समाज, घर, छरनछमेक र 
व्यस्क्सतकै िरीपरी घहटत िुन ससने िा भैसकेका िा समाजमा पसु्तौरे्दखि सुननरै्द 
आएका कथािरू हटपेर नतनीिरूलाई साहित्यको लेपले पोती फेरी समाजकै अगाडी 
राखिहर्दएका छन,् र्सजषनात्मक रुपले, नयााँ समय, अबस्था र ठाउाँ  अनुसार।  

एउटा यािाका सयिटा कथा बन्छन तथा एउटा जीिनका िजारिटा मिाभारत र 
त्यसैमध्येको एउटा कथा िो “फुपू टददी”। म पाि संगै एउटै रेलमा संजोगले 
भेहटएकी एउटी महिला जो आफ्नी भरै्दलाई भेट्न बडो ठूलो उत्साि र व्यग्रताका 
साथ लामो यािामा ननस्केकी िुस्क्न्छन त्यो पनन सहि टंुगो त्रबना। नतनै महिला फेरी 
भेट िुन पुस्क्ग्छन तर हठक उल्टो मनोर्दिा र सुस्ताताका साथ। आफैले िुकाषएकी-
बिाएकी भरै्दको अपमानले भारी मन र्लएर फकेकी फुपकुो कथा िो यो। गाउाँकी 
कानका ििरकी कररश्मा भएपनछ आएको िालिलन र ब्यबिारको पररितषनको 
सहटक ब्याख्या रिेको यो कथा उत्कृटठ लेिन, र्िलर्सलेिार प्रारबभ, मध्य र 
अन्त्य तथा यथाथषपरक पररघटनाका साथ बुननएको आख्यान िो।  

सत्यको मतृ्यू भसैकेको ननटकर्ष सहितको “सतयर्को लास” एक प्रतीकात्मक 
कचथका (िुक्ष्म कथा) िो। जीन्र्दगीका विविध भञ्ज्याङ, डााँडाकााँडा, पररिार र्भिको 
अन्तरविरोध र संबन्धको उतारििाि नै कथा “उर्काली ओराली” को त्रबर्य िो। 
िाम्रो पुरुर्प्रधान सोि र ब्यबिारले पारेको गिृ-जीिनका गााँठा र बन्धनलाई माध्यम बनाएर कथाकारले कथा बुनेका छन,् सरल र 
र्मठो तररकाले। आफ्नो स्क्जद्दी र आग्रि भन्र्दा पनन भािनाको पारस्पररक सबमान र उिीत ब्यबस्थापनको िााँिो औल्याएर िाम्रो 
नेपाली परबपरागत सामास्क्जक सोि र रुिीिार्दी िलनलाई फेने संरे्दि हर्दन्छ कथा “उकाली ओराली” ले।    

यस कथा संग्रिको िीर्षकथा "माक्मारु्कर – माक्मारु्कर” जोडी परेिाको कथा िो। यो जोडीलाई मान्छेको समाजको बर्दलाि र 
विसंगनतिरूले पाने प्रभािलाई उत्कृटठ िंगले कथाकारले कथा बुनकेा छन ्ननकै िुक्ष्मताका साथ। मान्छेिरूमा जस्त ैपंिी परेिा पनन 
प्रेममा ििुी िुन,ु उत्ताउलोपन आउनु, त्रबछोडमा र्दखुित िुन,ु ननरािा र एकांककपन आउनु, ती दृश्यिरूले मान्छेलाई समेत तरंचगत 
पानुष, ननहर्दषर् पंिीिरूका बास उठाइहर्दने मान्छेिरूका ब्यबिार र त्यो ब्यबिारले पंिीिरूमा परेको असरको जीिन्त लेिन िो िीर्ष कथा 
"मासमाकुर – मासमाकुर”।   

भननन्छ कुकुर जस्क्त्तको बफार्दार साथी आफ्नोलाचग आफू न ैपनन िुन सककरै्दन। माननसकोलाचग प्रकृतीको यनत नस्क्जक र प्रीय उपिार 
अरु केहि पनन िुन ै ससरै्दन। आफ्नै घरमा अंिबण्डा िुन्छ, िुला अलगअलग िुन्छन, सबबन्ध त्रबच्छेर्द िुन्छ, सबैले साथ छोड्न 
ससछन तर कुकुरले आफ्नो मार्लकको साथ कहिल्ल ैछाड्रै्दन। केिीलाई लाग्र्दछ, त्रबरे्दिी कुकुर स्िरे्दिी भन्र्दा राम्रा र गुणी िुन्छन। 
नतनीिरू रुपमा राम्रा िोलान तर सारमा न राम्रा िुन्छन न त गुणी नै। स्थानीय िािापानी, िानपान, पिाड मैर्दान, उकालो-ओरालो, 
धारा, बगैिाबीि पुस्तौंरे्दखि िुकेका स्थानीय सब ैप्राणी, रुित्रबरुिा, गाईबस्तु, ककटपतंग न ैअसल र भरपर्दाष िुन्छन बाहिरका भन्र्दा। 
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त्यसमा पनन कुकुर त झनै स्थानीय नै गुणी र असल िुन्छन। अिानक भेहटएको छाउरो ठूलो भएपछी पांगे्र िुन्छ। त्यो सदे्द र मायाल ु
पांगे्रलाई रेत्रबज भैहर्दन्छ त्यो पनन मार्लकको लाह्पिाषिीले। र एकहर्दन मार्लक कै िोट प्रिारले परलोक पुग्छ पांगे्र। आफ्नो प्रीय बन्ध ु
पांगे्रको मतृ्यूमा िसाइएका श्रद्धाञ्जलीका िब्र्दिरू िुन ्“दईु िोपा नँिु” कथा। 

िाम्रो समाजमा सब ै प्रकारका मान्छेिरू छन,् धनी, गररब, र्दिुी:, सुिी, बैज्ञाननक वििार भएका, पुरातनिार्दी सोि भएका, िोगी, 
पािण्डी सोि भएका, उर्दार र मानिीय वििार भएका। त्यसमा पनन गाउाँ ठााँउ त झन ्रुिीिार्दको उबषरा भूमी नै िो। त्यहि र त्यस्त ै
ठााँउमा िुन ेपरबपराको नाउमा जमेको रुिीिार्दी मैलोको एउटा कथा िो “बोक्सी”। र्दीनर्दिुी र बदृ्ध महिलालाई त्रबना कारण र प्रमाण 
लगाइहर्दने र्दोर् िो बोससी। त्यो र्दोर् र आरोपको िण्डन गनष त्यस्ता महिलािरूलाई ससंार स्क्जत्न भन्र्दा गाह्रो िुन ेगर्दषछ। धन्न जनु 
समाजले र्दोर् लगाउाँछ त्यहि ं अको पाि आउछ उनको उद्दार गनष, सबै र्दोर्बाट उन्मुस्क्सत हर्दलाउन। रुदे्रलाई लागेको टीबीलाई 
िकष मायाको बोससीको प्रनतफल रे्दख्छ त्यिााँको माननसिरूको िुल। धन्न बेलैमा डा। गोत्रबन्र्द आइ पगेुरआिा िोर्लहर्दन्छन गाउाँ लेका र 
धामी भसतेका। यो अन्धविश्िास र कुरीनतले गाजेको थलोको िास्तविक चििण िो कथा “बोक्सी”।  

जसरी बोससी कथा माफष त जनितेना जगाउाँन लेिकले प्रयास गरेका छन,् त्यसैगरी समाजमा सुननने केहि क्यिरूलाई पनन टपसकै 
हटपेर कथािरू बनाएका छन ् लेिकले। “तयो “ियिंर्कर राि”, “प्रेयसी”, “चुडले” र “ित्स्बरर्को िुि” यी िारै कथाबस्तु काल्पननक 
भुतवपिास िा त्रबक्षिप्त आत्मा िुन।् यी कथािरूले बोससी कथा जस्तो कुन ैजनिेतना फैलाउने िा कुनै अन्धविश्िासलाई चिने भन्र्दा 
पनन समाजमा ज-ेजस्ता सुननने, भननने र कस्क्ल्पने गररएका कथािरू छन ्नतनैका िृंिला िुन।्  

नन:सन्तान र्दबपती त्यसमा पनन पत्नीको सन्तान निुनुको िोक, ताप र पीडा र त्यसले ननबत्याएको पाररिाररक मनोर्दिा र 
मनोभािको र्महिन विश्लेर्ण गररएको कथा िो “नमा” । यो कथा आमा िुन नपाएकी आमाको कथा िो, सजंोग, ननयनतले आमाको 
भूर्मकामा प्रििे गरेकी आमाको कथा िो। पनत पल्लि, पत्नी रश्मी र भान्जा िुभमका िरीपरी घमुेको यो कथामा िुभम मातपृ्रमेबाट 
त्रबयोचगत पाि िो, जसलाई आमाको अभाि सध ैिड्ककन े गर्दषछ। त्यो अभािको पूनत ष रश्मीले पनतको आग्रि र आफ्न ैआत्माको 
आिाज सुनेर िभुमलाई छोरा स्िीकार गरी पररिार एक पूणष पररिारको रुपमा पररणत िुन्छ। सबबेर्दनिील त्रबर्यलाई गहिरो उठानगरी 
सकारात्मक अन्त्य गररएको यो कथा यो कृतीकै उत्कृटठ रिना िो।  

अहिलेको भौनतकिार्दी युग र उपभोगतार्दी समाजमा पनन इमान्र्दार मान्छेिरूको कमी छैन भन्ने लयमा लेखिएको कथा िो  
“मािििा”। कथाले एक अपररचित यािुले अको यािकुो भलुले छाडकेो गिना, पैसा आहर्द सामानले भररएको ब्याग कफताष गरेको 
घटनालाई मूल केन्द्र बनाएको छ। लोभ, लालि र तटृणाले भररएको यो र्दनुनयााँमा त्यस्ता माननसिरू पनन छन ्जसको हृर्दय अझ ैपनन 
पत्रबि र सत्यले भररएको छ। यो इमान्र्दाररताको कथा िो “मािििा”।  

रेितीमोिन नतस्क्बसना आफै असामका एक बररटठ साहित्यकार िुन।् आसामकै बार्सन्र्दा भएकोले उनको लेिनलयमा र भार्ा, िब्र्द 
ियनमा आसामको बासना सस्क्जल ैर्मर्सन पुगेको छ। िरेक कृनतमा पाइन ेमौर्लकता त्रबिेर् िुन ेगर्दषछ, जस्तो यस कृनतमा पनन छ। 
स्थानीय बोलीिाली र लिजका िब्र्दािरू टपसकै हटपेर कथािरूमा राखिहर्दएकोले कथा पढ्र्दा सााँस्क्च्िकै आसाम नतरै पुगेको अनुभि 
िुन्छ। त्यसले कथालाई अझ ैर्मठो र िटपटे बनाइहर्दएको छ। स्थानीय भेर्, भार्ा, भूगोल, संस्कार, िलन, अथषतन्ि, धमष, संस्कृती, 
सभ्यता र र्दिषनको र्मश्रण िो साहित्य। त्यसैले त्यसलाई अन्यथा मान्नै सककरै्दन। तथापी, पुस्तक आफै पनन भविटयकोसबमकोलाचग 
संग्रि र र्दस्तािेज पनन िुन े िुनाले आधारभूत ननयम र ब्यबस्था भन े मान्नु न ै शे्रटकर िुनजान्छ। यस कथा संग्रिलाई भार्ागत 
िुद्धताको दृस्क्टटकोणबाट िेर्दाष भने सुधार गनुष पने प्रिस्त ैठाउाँ  पाइन्छन।् त्रबिेर् गरी नेपाली िब्र्द िुाँर्दािुरै्द पनन केहि अंगे्रजी र हिस्क्न्र्द 
िब्र्दिरूको सापटी र प्रयोगलाई केहि लगाम लगाइहर्दएको भए कथा संग्रि भार्ागत हिसाबले पनन िससत िुने चथयो।  

अन्तमा, "मासमाकुर-मासमाकुर" एक मौर्लक र सरल कृनतको रुपमा नेपाली साहित्य भण्डारको लाचग आसामबाट एउटा गनतलो उपिार 
सात्रबत भएको छ।       

***  
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राष्र गौरि’ मा रात्ष्रयिा खोज्सदा 
डा. सीताराम अचधकारी 
रास्क्टरय परीिण सेिा, भारतीय भार्ा संस्थान, मैसूर, भारत  

कुनैपनन राटरको त्यिााँ बसोबास गने जनतामा प्रेम िुन ु स्िभाविक िो। कसैलाई कम र कसलैाई ज्यार्दा - यो त पररिारका 
सर्दस्यिरूमा पनन िुन्छ न,ै आमालाई धेर माया गने प्रायः छोरा छोरीिरूमा पाइन्छ नै। यसमा पनन कुनै छोरा छोरीले आमालाई धरे 
माया गछष र कसैले कम। यसरी नै कुन ैराटरका जनतामा पनन प्रमे अलग अलग रे्दखिन्छ। कसैले आफ्नो मातभृूर्मलाई धेरै न ैमाया 
गरेको िुन्छ, त्यिााँबाट उ अकोनतर पनन जान िािरै्दन। अकाष कसैले आफ्नो ठाउाँलाई नराम्रो गरर िेर् यो भने पनन उसको मनले विरोधको 
सूिना हर्दन्छ। पररिार र आफन्तिरू जस्तै राटरलाई पनन उसले आफ्नो हिस्सा बनाएको िुन्छ, उसको समवृद्धमा आफ्नो सिु र जसको 
विपर्दमा आफुलाई कश्ट भएको मिसुस गछष। यस्तै एउटा व्यस्क्सत, यिााँ कविको रूपमा र्लऔ,ं िुन िकष  बिार्दरु छेिी ‘आिये’। असमको 
बगाईंगाउाँमा बसोबास गन ेश्री आियेको कविता संग्रि राटर गौरि’को यिााँ ििाष भइरिेको छ। 

काव्य आत्मप्रकार्नको एउटा सर्सत माध्यम िो भननन्छ। काव्यमा व्यसत भाि र वििारिरू कविको पररिय हर्दने कायषमा ठूलो 
सिायक िुन्छन। कसैले आफ्नो रूचि, प्रेम र भाििरूको विपरीत अर्भव्यस्क्सत हर्दन ससरै्दन, त्यो पनन कवितामा। कसैले आफ्नो नराम्रो 
वििार आहर्द लुकाउन कुनै एउटा रिना प्रकावर्त गनुष अकै कुरा िो। रिनािरूमा लेिकका भाि र वििारिरू स्पटट रे्दख्न पाइन्छ। 
अनुभिी समालोिकले लेिकको एउटै रिनाबाट उसका व्यस्क्सतत्िको पररिय र्लन ससछन, िािे त्यसमा उसका व्यस्क्सतत्िको केिी 
वििरण हर्दइएको निोस।  

‘राटरगौरि’ पिेर यसमा कविको राटर प्रनतको प्रेम कुनै साधारण पाठकले पनन छलगैं रे्दख्न ससछ। िुन त आज राटरिार्दी कवितािरूको 
युग िोइन भननन्छ। व्यस्क्सतिार्दी रिनािरू साथ ैकंुहठत व्यस्क्सतका भाििरू कवितामा सिषि पाइन थालेका छन। राटर, समाज, पररिार 
प्रायःजसो पुराना िब्र्दिरू िुन भननन थालेको छ। राटरिार्दी कवितािरू लेख्न कसैले ‘पुरानो’ बननने डरले हिबमत गरै्दनन। यस्तो 
समयमा पनन ‘आिये’जीले राटर प्रनत आफ्नो रिना समवपषत गनुष कुनै साधारण कुरा िोइन। उनको पहिलो कविता नै राटरिार्दी स्िर 
र्लएर आएको छ - 

ज्ञान-विज्ञान-मिाज्ञान गुण गानले रे्दि गुञ्जन गरररे्दऊ 

कमषमय भस्क्सतमय गुणमय भस्क्सतमय िस्क्सत िानले 

सिषमय ऐटियषिाली भारत सन्तानमा स्िार्भमान भरररे्दऊ। (प ृ3) 

भारतका इनतिासमा विरे्दर्ीिरूको आिमणले भएका विध्िंसिरूको वििरण हर्दरैं्द, विद्रोिको पहिलो कर्दमलाई कविले धेरै उत्सािका साथ 
स्िागत गरेको छ। पहिलो स्ितंिता संग्रामलाई भारतका उत्थानको एउटा ठूलो कर्दम मानेर यसरी उल्लेि गरेका छन - 

अट्ठारि सय सतािन्न राटरको एक विश्ि घटना चथयो 

विश्ि गणतंिको श्रीगणेर् भयो इनतिास रह्यो, 

मानि इनतिासमा एक नि जागरण र्लएर आयो 

त्यिी मिानता भएर रह्यो रे्दिको अमर किानी भयो। (प ृ4) 

रे्दिमा आिमण गने पिलाई धपाउन गरेका विर्भन्न प्रयासिरूमा िहिर्द भएर गएका िीर पुरूर्िरूको महिमासबम राटरलाई न ैहर्दन 
ससने िुन कवि ‘आिये’। यसरी - 

आयाषितष जन्माउछ मतृ्यु विजयी िीर परम िीर 

जीिन बास्क्ज िेल्ने िीरिरू मतृ्युपनछ पनन वििम िीर। 

हिमर्ििर सरर सबमानले भरर गए िीर अश्रु झरर 

िे भारतमाताका सन्तान! रहि रिु नतमी अजबबरी। (प ृ11) 
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धेरै संघिष पश्िात भारत स्ितंि भएको िुिीमा र भारतिर्षलाई स्ितंिताको एिसास पनन कवि पनछ परेका छैनन। िुन त भारत 
स्ितंि भएको साठी िर्ष नाघेर गयो तर आज पनन सब ैस्ितंि भएको अनुभि गरै्दनन। यसैले कविले भन्नै पछष - 

रे्दि भयो स्ितंि 

राज जनतंि 

गणतंिको आह्िान 

छैनौ परतंि। (प ृ14) 

स्ितंिता हर्दिसको उल्लास सबैमा िुन ुस्िाभाविक िो। परतंिता जले िो र कसैको र्दासत्ि स्िीकार गनुष पनन िो। यसैले स्ितंिता र 
त्यससंग संबस्क्न्धत कुनैपनन हर्दन ककन मित्िको निोस। साधारण बात भएता पनन कविले कनत रोिक िंगले यसको उल्लेि गरेका 
छन - 

जनिरी छब्बीस िर्ेनी आउछ 

भारतको हृर्दयमा माया भरर ल्याउछ, 

यो हर्दनले भारताँलाई बर्लर्दान चिनाउछ 

‘रे्दििासी एक िौं’ भािनाले र्मलाउछ। (प ृ17) 

रे्दि स्ितंि भयो, विश्िका धेरै रे्दििरू पनन अकाषको पािबाट मुसत भए, तर के स्ितंिता सााँिो रूपमा आयो र संसारका माननसमा 
भन्ने प्रश्नमा उनका यी पंस्क्सतिरू समथषन हर्दन्छन - 

विश्ि राटरको मयाषहर्दत सबमान - 

माननसले प्राणी संिारले गरे। 

राटर राटरका प्रिरीिरू 

रे्दि रिक भनन किलाउनेिरू 

रे्दि भिक भइ नरभक्षि भए 

नर िार्दकिरू - 

सभ्यता अत्युस्क्सत व्यञ्जनािरू। (प ृ33) 

कनत संघिष गरेर पाएको स्ितंिताको रिा गनुष पने समयमा आजसबम पनन रे्दिको स्क्स्थनत नसुचिएको रे्दिेर कविले यसको कारण 
िोज्न ेप्रयास गरेको रे्दखिन्छ। रे्दिका नेता र अचधकारीिरूबाट साधारण जनतामाचथ भइरिेको र्ोिण र अत्यािार न ै रे्दिको स्क्स्थनत 
सुचिन नहर्दने एउटा कारण िो भनेर यसको िणषन यसरी गरेका छन - 

यो मातभृूर्मको छातीमा - 

न्याय िोज्र्दा अन्यायमा परे, मरे 

अन्यायीलाई न्याय हर्दलाईयो न्यायी अन्यायमा परे। (प ृ43) 

रे्दिको स्क्स्थनत सधुानष या त्रबगानषमा यस ै रे्दिका जनतािरूको िात िुन्छ। यसमा पनन रे्दिका विर्भन्न विभागमा रिेका न्याय र 
कानुनका हठकार्दारिरूको त अझ ै ठूलो भूर्मका िुन्छ। आज सुधाने तफष  नभएर त्रबगानष लाचगरिेका कमषिारीिरूलाई रे्दिेर रे्दिको 
स्क्स्थनतको कवि यस प्रकार अन्र्दाज लगाइरिेका छन - 

कानुन कुना पसछे 
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प्रिासन र्दःुिासन भएछ 

न्याय ननर्लएछ 

स्ितंिता छाडा भएछ 

सेतु बन्धन फुसका भएर 

हृर्दयको पारा पार िुडडइन लागेछ,  

लुट्ने लुटाउनेिरूका प्रयासमा। (प ृ52) 

रे्दिभसत भनेर आफुलाई ककटान गनेिरूले रे्दिलाई आज कुन हर्दिातफष  लांरै्दछन भन्ने यथाथषको पर्दाषफास गनष पनन कवि हििककिाएका 
छैनन। रे्दिका रिक र रे्दिभसतको नाउ र्लएर रे्दि लुहटरिेछन र अरूलाई धोका हर्दएर बांच्रै्दछन। यसको फल यस्तो भइरिेको छ - 

रे्दिभसतिरूले मात ृमातभृूर्मको छानतमा सााँध लगाये, 

र्दाज्यु भाईमा भ्रम ैभ्रम आत्मद्रािका पाठ र्सकाएर गए, 

गहद्दनर्सनिरू लुटािा प्रपञ्िक धोिेबाज भनन नाम कमाए, 

स्िांग रिे माला आफैं  पहिररए मातभृूर्मलाई कलंककत गराए। (प ृ56) 

भारतीय स्ितंिता आन्र्दोलनमा रे्दिका अन्य जानतिरूको जस्तै गोिाषलीिरूको पनन ठूलो योगर्दान चथयो भन्ने कुराको जानकारी हर्दन 
पनन कवि पनछ िटेको रे्दखिरैं्दन। िीर गोिाषली भनेर विश्िमा चिननने जानतले आफ्नो रगत भारतका स्ितंिताको लाचग हर्दए। िहिर्दिरू 
र उनीिरूले गरेका कायषको िणषन कविले धेरै ठाउाँमा गरेको छ। एउटा उर्दािरण यस प्रकार छ - 

कबमरमा बांधेर बम 

इन्दे्रनी र सावििी गये - 

बैरी विद्रोिी िीरांगना 

जीिन िोम ििाइहर्दये, 

र्दगुाषमल्ल र्दलबिार्दरुले 

िीरत्िको प्रर्दर्षन गरर 

लालककल्लालाई र्दगुाष र्दल ककल्ला 

बनाइहर्दये - 

यिी अमरत्िमा रामर्सिं ठकुरीले 

जन गण मन अचधनायक जय िे - 

धुन लगाइ हर्दये। (प ृ71) 

रे्दि स्ितंि भयो तर स्ितंिताको कारण बन्न ेगोिाषलीिरूलाई रे्दिमा केिी मित्ि नहर्दइएकोमा कविलाई िेर्द छ। रे्दिमा केिी परेमा 
आजपनन गोिाष जानतलाई सस्क्बझने गररन्छ। तर - 

तर, लालककल्लामा कसकैा नाम ैछैनन रे! (प ृ70) 

यसैले कवि आफ्नो जानततफष  औलं्याउरै्द स्ितंिताको िााँिोप्रनत सबलैाई यो सिूना हर्दन िािन्छन - 
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आज भारत स्िाधीन भो 

आज धरती स्िाधीन भो 

आज विश्ि स्िाधीन भो 

िाम्रो बांकी न ैछ। (प ृ72) 

आफ्नै जानतलाई सिेत गराउरै्द कवि भन्न तैयार भएका छन कक र्दईुिटा नाउमा िुट्टा रािेर नर्दी पार गछुष भन्नेिरूले डुब्न ुपछष। 
यसैले जिााँ बसकेो छ त्यिीं आफ्नो मान्नुपछष। त्यिी आफ्नो िक र्लनुपछष। र्दोधारमा ‘यताबाट लिेहटरं्दा उता र उताबाट लिेहटरं्दा कता’ 
भएर बााँच्न ुिंुरै्दन। कवि कै िब्र्दमा - 

एक िुट्टा िारर एक िुट्टा पारर नटेसनु यसरी 

श्रीरामपुर गेट बराबर िोट कुट पीट बेसरी 

ईि नमान्ने माननसको बच्िा काम लाग्न ेिोइन िै 

ठेस िाइ िोट नर्लए ज्ञान, र्दिु मान्नु िुन्न िै। (प ृ75) 

अन्त्यमा रे्दिमा भइरिेका विर्भन्न कायषकलापिरू प्रनत आफ्नो असिमनत व्यसत गरेको पाइन्छ। रे्दि बाहिरबाट िेर्दाष उन्ननतको 
र्ििरमा भएको कसैले रे्दिेता पनन र्भि एउटा भयािि स्क्स्थनत यथाथष रूपमा छ। भारत रे्दि वििाल छ, यिााँको ज्ञान र िस्क्सत कम 
छैन तर विश्िमा ननमुिा भै भारतिासीिरूले बााँच्न ुपरेको छ। यसमा कवि िेर्द प्रकट गर्दषछन - 

यस्तो निुन ुपर्दष्यो ककन यस्तो िंुरै्दछ यिो वििाल रे्दिमा 

माननसको मोल रिेन िीज सरी गननन्छन, बेचिन्छन विरे्दिमा, 

उद्धार िुन ुपर्दषछ यि ति सिषिमा विभेर्द नगरी कर्दावप 

यो कलंक िुन्छ राटरलाई विश्ि र्दरिारमा पुग्नछे र्ििर यद्यवप। (प ृ104) 

यसरी समस्त रूपमा भन्नु िो भने डा. िकष  बिार्दरु छेिी ‘आिये’ को राटरगौरि’ राटरलाई न ैसमवपषत काव्य रिना िो। रास्क्टरयताले 
भररएको र पूणष रूपमा राटरलाई समवपषत काव्य संग्रि र्ायर्द न ैपूिोत्तर भारतबाट नेपाली भार्ामा प्रकावर्त भएको छ। अन्त्यमा 
पाठकले राटरप्रनत प्रेम रे्दिाएर, आफुलाई यसको एउटा अंग मानेर, आफ्नो िक र्लन केिी प्रयास गनुषपने िााँिोप्रनत औलं्याएको पाइन्छ। 
सााँच्िै नै ‘िामी रे्दिभसत’ िौं तर िाम्रो यस रे्दिभस्क्सतको कर्दर रे्दिले गरेको छैन। िामीले रे्दिलाई यो जनाउन ेसमय आएको छ कक 
िामी यस रे्दिका नागररक माि नभएर सााँिा रे्दिभसत िौं र रे्दिले पनन यो स्िीकार गनुष पछष।  

***  
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गजलके्षत्रर्का नित्म्ि सुन्दर उपहार हो   : गजल दििि  

डा. धनपनत कोइराला 
कािासोती, नेपाल   

         

क) आमुि 

ऋवर्प्रसार्द लार्मछान ेउफष  गोिे साइाँलो पूज्यपार्द वपता बोधनाथ र ममतामयी माता हिमकुमारी लार्मछानेको गभषबाट वि.सं.२००९ साल 
भाद्र १० गते सोमिारका हर्दन नुिाकोट स्क्जल्लाको ितुराले–४, थपुष गाउाँमा जन्मेका िुन(्पल्लि साहिस्क्त्यक पत्रिका,२०७०: ५३) । २०२६ 
सालमा नुिाकोटबाट बसाइाँ सरेर आई भनपा–४, नारायणगि, चितिनमा बसोिास गरै्द आएका लार्मछान ेपेसाले विद्युत ् व्यिसायी 
िुाँर्दािुाँरै्द पनन नेपाली भार्ासाहित्यको शे्रयिवृद्ध गनषमा सााँच्िै नै कबमर कसेरै लाचग परेका साहिस्क्त्यक व्यस्क्सतत्ि िुन ् । त्रबद्याथी 
जीिनमा न ै२०२२ सालमा िास्क्न्त र्ििा मस्क्न्र्दर, साउनेपाटी, काठमाडौंमा आयोस्क्जत कविता प्रनतयोचगतामा प्रथम स्थान िााँर्सल गरेपनछ 
साहिस्क्त्यक यािामा सररक िुनपुगेका िुन ्उनी (पल्लि साहिस्क्त्यक पत्रिका, २०७०: ११९) । विश्िसाहित्य मिासङ्घका केन्द्रीय पार्षर्द, 

पल्लि साहिस्क्त्यक ई–पत्रिकाका सञ्िालक, पल्लि साहित्य प्रनतटठानका संस्थापक अध्यि, पल्लि साहिस्क्त्यक पत्रिकाका 
प्रधानसबपार्दक तथा व्यिस्थापक र गजल मञ्ि चितिनका अध्यिका रूपमा गिन भूर्मका ननिाषि गरररिेका गोि ेसाइाँलो विर्भन्न 
सङ्घसंस्थािरूमा सलंग्न छन ्। उनका सबमोिन गजलसङ्ग्रि (२०६२), मुस्कान  गजलसङ्ग्रि (२०६२), कार्दबबरी कवितासङ्ग्रि (२०६३), 
सूिमाला गजलसङ्ग्रि (२०६३) र वििेच्य ग्रन्थ ‘गजल र्दिषन’ (समालोिना,२०६९) आहर्द ग्रन्थाकार कृनतका साथ ैविर्भन्न पिपत्रिकामा 
कविता, कथा, गजल, ननबन्ध संस्मरण, समीिा तथा अनसुन्धानात्मक लेििरू प्रकार्ित छन ्। 

गोि ेसाइाँलो ( २००९, नुिाकोट) द्िारा र्लखित ‘गजल र्दिषन’ को आहर्दभागमा र्दीपेन्द्रकुमार जोिी ‘ननक’ को ‘प्रकािकीय िुभकामना’ 
िुसेन िााँको ‘िुभ सबमनत एिम ्आिीिाषर्द’ िीर्षकको िुभकामना, समालोिक कृटणिरर बरालको ‘िुभकामना’ िीर्षकको िभुचे्छा मन्तव्य, 

अकाष समालोिक घनश्याम पररश्रमीको ‘र्दईु िब्र्द’ नेपाल प्रज्ञा प्रनतटठानका सर्दस्य सचिि सनत रेग्मीको ‘गजल र्दिषनलाई र 
नारायणप्रसार्द िनालको अविश्रान्त यािीलाई िुभकामना र कृनतकारको गजल र्दिषनबारे मेरो दृस्क्टटकोण प्रस्तुत छ । यसको 
मध्यभागमा पयाषप्त दृटटान्तसहित गजलका बिरिरूको सैद्धास्क्न्तक ििाष गररएको छ भने अन्त्यमा उर्दूष–फारसी बिर र संस्कृत 
वपङ्गल छन्र्दको तुलना तथा उर्दूष भार्ाको लेिाइ र पिाइमा पाइने लचिलोपनाको ििाष गरी  सन्र्दभषसामग्रीको िणषिमानुरूप सूिी 
प्रस्तुत गररएको छ । 

ि) विर्यप्रिेि 

‘गजल र्दिषन’को आरबभमा नेपाली गजलकाररताको ऐनतिार्सक र्सिंािलोकन प्रस्तुत छ । यस ै पटृठभूर्ममा गजलको सदै्धास्क्न्तक 
परबपराको ििाष गरी यसैको एक सिसत कडीका रूपमा गजल र्दिषनलाई उभ्याइएको छ । यसमा गजलका मित्त्िपूणष अङ्गिरूको 
सामान्य पररिय हर्दई नेपालमा प्रयोग िुन ेवपङ्गल छन्र्द र फारसी–उर्दूषमा प्रयोग िुने बिरमध्ये आिररक बिरका १२ ओटा मात्रिक 
बिरका ५ ओटा र सूिसहित िास्िीय बिरिरूमध्ये मुफरर्द बिरका ७ ओटा मुरसकि बिरका २० ओटा, मुजाहिफ बिरतफष  मुफरर्द 
बिरबाट बनेका १२८ ओटा मुरसकि बिरबाट बनकेा ६९ ओटा र अन्य ५ ओटा गरी कुल २४६ ओटा बिरिरू र नतनको सूिसहित 
चिनारी प्रस्तुत गररएको छ । यस अनतररसत वपङ्गल छन्र्द एिम ्उर्दूष–फारसी समानान्तर  प्रतीत िुन े८० ओटा सूििरू पनन हर्दइएको 
छ ।  

आिररक बिरअन्तगषत ६ अिरका र्मसरारे्दखि १७ अिरसबमका र्मसरािरूको पयाषप्त उर्दािरण हर्दई गजल लेख्न इच्छुक तर गजलका 
ननयम र प्रविचधबारे केिी पनन नजानेका र्सकारुिरूलाई सस्क्जलै जान्न बुझ्न र लेख्न ससने गरी सामग्री प्रस्तुत गररएको छ । मात्रिक 
बिरअन्तगषत १६मािा, १८ मािा, २४ मािा र २७ मािाका गरी ४ प्रकारका गजल सूििरू प्रस्तुत गरी नतनका उर्दािरणिरू पनन र्सजल ै
बुझ्न ससन ेगरी हर्दइएको छ । िास्िीय बिरका प्राविचधक पििरू (रुसन, अकाषन, मुसबमन,् मुसद्दस, मुरब्बा र मुर्दाइफ) बारे विस्तारमा 
िणषन गररएको छ ।  
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िास्िीय बिरको मुफरर्द बिरअन्तगषत बिरे मुतकाररि, बिरे मुतर्दाररक, बििरे िजज, बिरे रजज, बिरे रमल बिरे कार्मल गरी मूल ६ 
ओटा बिर र नतनका सूक्ष्म भेर्दिरू, मुरसकि बिरअन्तगषत बिरे मनु्सरेि, बिरे मुसतस्क्जि, बिरे मुजारे, बिरे िफीफ, बिरे बसीत, बिरे 
मुजास, बिरे सरीअ, बिरे जर्दीर्द, बिरे करीब, बिरे मर्दीर्द बिरे तिील, बिरे कलीि, बिरे सगीर, बिरे सरीम, बिरे सलीम, बिरे िमीर्द, बिरे 
िमीम, बिरे असम र बिरे कबीर  गरी २० भेर्दिरूको पनन उस्क्त्तकै उर्दािरण हर्दई ििाष गररएको छ ।  

मुफरर्द बिरबाट बनकेा मुजाहिफ बिरअन्तगषत बिरे मुतकाररिबाट बनेका मुजाहिफ बिरका १९ भेर्दिरू, बिरे मुतर्दाररकबाट बनेका 
मुजाहिफबिरका १३ ओटा भेर्दिरू बिरे िजजबाट बनेका मुजाहिफ बिरका ५४ भेर्दिरू बिरे रमलबाट बनकेा मुजाहिफ बिरका ३१ 
भेर्दिरू र बिरे रजजबाट बनकेा ११ भेर्दिरूको पनन पयाषप्त दृटटान्तसहित ििाष प्रस्तुत गररएको छ । मुरसकि बिरबाट बनेका 
मुजाहिफ बिरका ६९ भेर्दिरू पनन त्यस्क्त्तकै व्यापकतापूिषक पररििाष गररएको छ । यस्त ैअन्य मुजाहिफ बिरअन्तगषतका ५ ओटा 
सूििरू र नतनका उर्दािरणिरू पनन प्रस्तुत गररएका छन ्। 

अन्त्यमा संस्कृत वपङ्गल छन्र्दसाँग उर्दूष–फारसी बिरिरूको तुलना गरी जबमा ७६ ओटा र्मल्ने छन्र्दिरूको सूिी हर्दइएको पनन छ । 
उर्दूष भार्ाको लेिाइ र पिाइमा पाइने लचिलोपनाको पनन दृटटान्तसहित विस्ततृ िणषन गररएको पनन छ । यसमा प्रस्तुत बिरका 
सूििरूको पयाषप्त पुस्क्टटका लाचग कबतीमा २८२ ओटा गजलसङ्ग्रििरू र कबतीमा ११६ ओटा पिपत्रिकािरूमा प्रकार्ित िेरिरू साभार 
ग्रिण गररएको पनन छ ।       

यस प्रकार यस कृनतले नेपाली गजलजगत्मा आजसबम अत्यचधक प्रयोग भएका, ज्यारै्द कम प्रयोग भएका र प्रयोगै नभएका 
बिरिरूको पयाषप्त दृटटान्तिरू हर्दई जान्रै्द नजान्नेिरूका लाचग आंर्िक रूपमा जान्नेिरूका लाचग र गजलका पारिीिरूका लाचग पनन 
वििाल मागष ननमाषण गररहर्दएको छ ।  

 ग) कृनतगत मूल्य िा ननटकर्ष 

प्रस्तुत कृनतको यो सङ्क्षिप्त पयाषिलोकन गर्दाष यसका िास मूल्य एिम ्ननटकर्ष रे्दिा पर्दषछन ्। कूलतः यी त्यिरूलाई ननबन बुाँर्दामा 
समेटेर िेनुष ज्यार्दा उचित िुन ससतछ– 

१) पूणषतः अनुसन्धानमा आधाररत िुन ु

यसमा उर्दूष–फरसीमा र्लखित थुप्रै लिण ग्रन्थिरूको अध्ययन गररएको माि िोइन आजसबम नेपाली भार्ामा र्लखित 
लिणग्रन्थिरूको पनन पयाषप्त अध्ययन तथा अनिुीलन गरी यसका सार र रिस्यिरूलाई खििेर अत्यन्त सरल र औधी उपयोगी 
बनाउाँने प्रयत्न गररएको स्पटट रे्दख्न सककन्छ । सन्र्दभषग्रन्थ सूिीमा प्रस्तुत गररएका ग्रन्थ र पिपत्रिकािरूको ननकै लामो लकोबाट 
यस त्यको पुस्क्टट िुन्छ । कनतपय लेिकिरूले आफ्नो ग्रन्थको ओज बिाउाँनलाई आफूले पढ्रै्द नपिेका र उर्दािरणिरू पनन र्लरै्द 
नर्लएका ग्रन्थिरूको पनन सूिी प्रस्तुत गन े गरेको पाइन्छ तर यसमा हर्दइएका सूिीिरू त्यस्ता छैनन ् । कृनतमा जेजनत उद्धृत 
गररएका अंििरू छन ्नतनको माि सूिी हर्दएका छन ्बरु कनतपय उद्धृत गररएका अंििरू छुट्न गएका छन ्तर फजी पुस्तक एिम ्
पिपत्रिकािरूको उल्लेि यसमा पाइन्न । यस आधारमा िेर्दा लेिकले कबतीमा ५०० सय जनत पुस्तक तथा पिपत्रिकािरूको अध्ययन 
तथा अनुिीलन गरी यो ग्रन्थ तयार पारेको िुाँर्दा ती समग्र पुस्तक तथा पिपत्रिकािरूको सार रिस्य यसमा पाउन सककन्छ । यस 
मानेमा स्क्जज्ञास ुपाठकमाि नभई गजल तथा वपङ्गल छन्र्दबारे अध्ययन अनुसन्धान गन ेअनुसन्धातािरूका लाचग पननयो कृनत औधी 
उपयोगी बन्न गएको छ भन्र्दा मलाई कस्क्त्त हिस्क्च्किािट भएको छैन ।   

२) र्सकारु गजल लेिकिरूका ननस्क्बत औधी उपयोगी िुन ु

यसले आिररक र्मसरा, मात्रिक बिर र िास्िीय बिरिरूको िरेक कोणबाट पयाषप्त दृटटान्त हर्दएर गजल लेख्न िािने तर थोरै पनन 
ज्ञान नभएका व्यस्क्सतिरूलाई अत्यन्त सियोगी तथा गजल वििारर्द गुरुको काम गनष ससनु यसको मुख्य वििेर्ता िो ।  

३) वििाल गजलपथको ननमाषण गनषससन ु
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आंर्िक बिरका सूििरूमा गजल रिना गरररिेका गजलगोिरूका ननस्क्बत पनन पयाषप्त सूििरू हर्दई वििाल मागष िोर्लहर्दएको छ । अको 
कुरा उर्दूष–फारसी गजलबारे सैद्धास्क्न्तक अध्ययन तथा अनिुीलन गनष िािने अध्येतािरूका ननस्क्बत पनन यसले सिज गोरेटो प्रर्दान 
गरेको छ । यस दृस्क्टटले िेर्दाष पनन प्रस्तुत कृनत ननकै मूल्यिान ्प्रतीत िुन्छ । 

४) पयाषप्त उर्दािरण िुन ु

यसको अको वििेर्ता िो पयाषप्त उर्दािरण । िािे प्रिर्लत सूि िोस ्िा कम प्रिर्लत िा पूरै अप्रिर्लत बिर सूिको पनन उस्क्त्तकै 
मािामा उर्दाि।ण हर्दएर र्सकारुका ननस्क्बत उत्पन्न िुन ेसमस्यािरूको सरल समाधान ननकाल्न ेप्रयत्न गररएको छ । यसमा प्रयुसत 
दृटटान्तिरू सुप्रर्सद्ध गजल वििारर्दिरूका माि नभई निोहर्दत प्रनतभािरूका रिनािरूबाट साभार रूपमा र्लइएका छन ्। 

५) संस्कृत वपङ्गल छन्र्द र उर्दूष–फारसी गजलको तलुना गनुष 

यसमा संस्कृत वपङ्गल छन्र्दसाँग उर्द–ूफारसी बिरको गहिरो िोज अनुसन्धान गरी जबमा ७६ आृेेटा छन्र्दसाँग सामीप्य रिेको उद्धतृ 
गररएको छ । संस्कृतका वपङ्गल छन्र्द र उर्दूष–फारसी बिरका बीि यनत धेरै समरूपता भएको पुस्क्टट िुन ुतमाम गजलका हिमायती 
तथा वपङ्गल छन्र्दका हिमायतीिरूका लाचग िर्षको विर्य िो । यस मानेमा यो कृनत सबै साहित्यप्रेमीिरूका लाचग औधी मित्त्िपणूष 
बन्न गएको छ ।    

६) गजल लेिनमा िुद्धता, स्पटटता र सरलता ल्याउाँनमा ज्यारै्द उपयागी िुन ु

यसको लेिनमा स्क्सलटटता पाइाँरै्दन न त उर्दािरणमा न ै। सबभोग र विप्रलबभ िङृ्गार रसका माि नभई सकेसबम िाम्र ैजनजीविका, 
गररिी, पछौटेपन, िोर्ण, र्दमन, अत्यािार, िेचथनत र विसङ्गनतप्रनत बुलन्र्द स्िर घन्काइएका तथा प्रकृनतका कोमलता व्यसत भएका 
दृटटान्त हर्दएर गजलमा पनन विर्यिस्तुगत विविधता अाँटाउाँन सककन्छ भन्न ेत्य पनन उजागर गररएको छ । अझ ैभन्र्दा कृनतलाई 
अझ मार्मषक र बिुउपयोगी तुल्याउाँन ननकै स्पटट तथा सरल भार्ाको उपयोग गररएको पनन छ ।  

७) निोहर्दत प्रनतभािरूलाई पनन यथोचित स्थान हर्दन ु

यस कृनतले स्थावपत प्रनतभािरूका कृनतलाई माि नभएर भिषरै गजलको मिकफलमा कलम िलाउाँ रै्द गरेका निोहर्दत प्रनतभािरूका 
रिनािरूलाई पनन उस्क्त्तकै स्थान प्रर्दान गरेको छ । बुाँर्द राना, घनश्याम पररश्रमी, कृटणिरर बराल, ज्ञानुिाकर पौडले, सनत रेग्मी, िुसने 
िााँ आहर्दरे्दखि र्िि बराल, सरस्िती िमाष स्क्जज्ञास,ु र्मलन समीर आहर्द निोहर्दत प्रनतभािरूलाई पनन उच्ि स्थान हर्दएर गोि ेसाइाँलोले 
यस कृनतको झन ैउिाइ बिाएका छन ्। यस मानमेा प्रस्तुत कृनत मननीय, सङ्ग्रिणीय तथा अध्ययनयोग्य रिेको त्य स्ितः पुस्क्टट 
िुन्छ ।  

*** 
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देिप्रेमर्को बखाि ”छररएर्का र्कवििा” र्ित्र 

  

नन्र्दलाल आिायष 
गल्फडडया, उर्दयपुर, नेपाल           

 
 

(१) पररियः 

यस समाजमा राताँलाई हर्दन र हर्दनलाई रातका रुपमा िेन े र आफ्नो स्िाथषको घैलो टन्न भन े व्यनतmिरुको कर्म छैन । िामी 
उज्यालोका उपासक िौँ । रात नवितीकन उर्ाको आगमनको इच्छा राख्नु भुल िुन्छ । रातको सन्िासयुसत किर काटेपनछ माि हर्दन 
पाउने रिर पूरा िुन्छ । यस्ता रातका उपासकिरुबाट राटरलाई नबिाए राणा िासकले, पञ्िायती ननरंकुस व्यिस्था र िासकिरुको 
कुसीमोि एिं िानथापले पनछ पाररएका िामी कहिल्यै अनघ सनष ससरै्दनौँ । हृर्दयरे्दखि नै मन, ििन र कमषले राटरप्रनत प्रेम 
र्दसाषउनेिरुको तााँती पनन िामीकिााँ लाम ैछ । त्यस तााँतीमा काव्यात्मक िमता सहितको कलम र्लएर उर्भएका समकालीन पुस्ताका 
एक िचिषत साहित्यकार िो– रामवििम थापा । वि.सं.२०२६ साल पुस २५ गते िोटाङ स्क्जल्लाको र्दगुषम ठाउाँ  बाम्राङ गाविस िडा नं. ८ 
मा जन्मकेा, िाल इन्द्रपुर-१, मोरङमा बसोबास गरै्द आएका र बालकन्या मा.वि. धतुषङ्ग, िोटाङमा मा.वि. र उच्ि मा.वि.मा गखणत 
विर्यको र्ििण गरै्द आउनुभएका साहित्यकार थापा कर्ललै उमेरमा साहित्यको मिासागरमा पौडी िले्न थालेका िुन ्। 

बररटठ साहित्यकार परि ुप्रधानको कथनले समेत यसको पुस्क्टट गर्दषछ । बालपोर्को भुर्मकामा उनी लेख्छन-् “जुन िेला िामी (परि ु
प्रधान र कल्पना प्रधान) िोटाङ अथाषत ् हर्दसतेलमा विकास े प्रिासक भएर बसेका चथयौँ, त्यस िलेा रामवििम थापा ७-८ किाका 
मेधािी विद्याथी चथए । त्यस स्क्जल्लामा आफू बस्र्दा साहिस्क्त्यक िातािरण बनाउने प्रयास गरेको चथएाँ, त्यसको एउटा उपलव्धी िा 
फूल रामवििम थापामा फुलेको पाउाँ र्दा अत्यन्त िवर्षत छु ।” अहिले उनी लेिन र र्ििण कायषमा संलग्न छन ्। त्यसैले गर्दाष पनन 
उनको बाच्ने आधार कलम नै िो । जाचगरे जीिनले भौनतक सुि र िास्क्न्त हर्दए पनन उनी भौनतक सुि र सन्तोर्लाई भन्र्दा मनको 
सुिलाई प्राथर्मकता हर्दने गछषन ्। 

थापाको स्िाध्यायनको र्दायरा ननकै फराककलो रिेको उनका बौवद्धक रिनािरुले पुस्क्टट गर्दषछन ्। (१) पाििरु (लघुकथा संग्रि २०५५) (२) 
छररएका कविता (कविता संग्रि २०५६) र (३) बालपोर् (बालकविता संग्रि २०६४) गरेर तीनिटा कृनतिरु प्रकािन भइसकेका छन ्भन े
प्रकािनकै मिुमा आएका कृनतिरुको सखं्या ३ रिेको छ । ती कृनतिरु िुन ्–(१) जोगी खििडी (लेि-ननबन्ध संग्रि २०६२), (२) 
विगतका सािात्कार (अन्तिाषताष संग्रि), र (३) अध्ययनको चिन्तन-मन्थन (समीिा संग्रि) । उनी वििेर् गरेर 
कविता, मुसतक, लघुकथा, गजल,लेि–ननबन्ध, समीिा, िााँस्यव्यङ्गय र अन्तिाषताष विधामा कलमको ननब खियाउाँ रै्द आएका छन ् । 
रोगले गााँजेरको प्रनतकूल अिस्थामा पनन आफूर्भिको व्यथा लुकाउाँ रै्द साहित्यको रथ िााँसन कन्जुस्याइाँ पटसकै नगरेकाले पनन उनलाई 
यो सफलता र्मलेको िो । र्दजषनौं पिपत्रिकािरुमा आफ्ना रिनािरु प्रकािन गराइसकेका र प्रकािन गराइरिेका स्रटटा थापाको 
कलमप्रनत अचधकांि पाठकिरु सकारात्मक छन ्। 

जीिनको विमनत, विसंगनत, अमूतषता, अििेतनता र स्िच्छन्र्दतामा िैयस्क्सतक िब्र्दिीडा गने प्रनतभािाली स्रटटा थापाको साहिस्क्त्यक 
योगर्दानको कर्दर गरै्द विर्भन्न सघंसंस्थाले उनलाई विविध पुरस्कारले सबमाननत गरेका छन ्। उनले पाएका पुरस्कारिरु िुन–् (१) 
ने.नन.क. संगठन िोटाङबाट अर्भनन्र्दन, (२) धनिाङमा–भैरि (रास्क्टरय) कविता पुरस्कार–२०५७ (मोरङ्ग) (३) उत्कृटट कला पुरस्कार–
२०५८ (हिडापाली,मोरङ्ग) । उनी (१) नेपाल रेडिस सोसाइटी, (२) सुगन्ध प्रकािन, काठमाण्डौ, (३) रािाक प्रनतटठान िोटाङ, (४) िाणी 
प्रकािन, विराटनगर, (५) साहित्य संिार समूि, इटिरी जस्ता संघसंस्थाका आजीिन सर्दस्य िुन ् । यसबाट पनन उनको 
समाजसेिा, स्िरे्दिप्रेम र साहिस्क्त्यक अनुराग स्पस्क्टटन्छ । 

(२) कृनतगत वििेर्ताः– 

कवि रामवििम थापा ”छररएका कविता” कविता कृनतमा 

-अग्रज साहिस्क्त्यक स्रटटाप्रनत श्रद्धाले र्िर ननिुयाषउाँछन ्। 

-सिषस्ि रे्दिप्रेम ठान्रै्द रे्दिभस्क्सतको गीत गाउाँछन ्। 

-प्रेम–प्रणयका माध्यमबाट जीिनको रिस्य िोतल्र्दछन ्। 

-भोकले र्दाविएको पेट रे्दख्र्दा र नाङ्गो आाँङ भेट्र्दा समानताको बकालत गर्दषछन ्। 
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-यता पीडा, उता अभाि र त्यता भताभुङ्ग भेट्र्दा जीिनिोधले ममाषित िुन्छन ्। 

- िोटाङको प्रकृनतले मोहित पार्दाष त्यसैको भजन गाउाँछन ्। 

-अन्याय अत्यािारले सीमा नाघेको र चथिोर्मिोको लेिाजोिा नभएको भेट्टाउाँ र्दा विद्रोिको स्िर ससुेल्र्दछन ्। 

-काम गररिानेका िातगोडा जंस्क्जरले बााँधेर र्दासत्िको पाठ पिाइएको बित स्ितन्िता र स्िअस्क्स्थत्िको गाथा रच्ने मन गर्दषछन ्। 

-गाउाँ  नै गाउाँको रे्दि, अल्प र्िक्षित र अचधकािं अर्िक्षित नागररक बसेको रे्दिको नागररक िुनुको बोधले ग्राबय सरल भार्ालाई सलल 
बग्न हर्दई सरलता र्भिैबाट मीठास पैर्दा गर्दषछन ्। 

-जीिन र जगत्का यथाथषलाई जीिन्त रुपमा उतानष ससन ेविर्य, विबब र प्रतीकिरुको छनौट गनष िस्क्प्पस छन ्। 

-लयात्मक, गेयात्मक र माखझएको भार्ािैलीको प्रयोगबाट काव्यात्मक भाि व्यसत गने गर्दषछन ्। 

यस अथषमा कवि थापाका कृनतगत वििेर्तालाई ननबन बुाँर्दािरुमा कैर्द गनष सककन्छ । 

-पररटकारिार्दी जीिनिैलीबाट प्रभावित िुाँरै्द स्िच्छन्र्दतािार्दी भािधाराको रथ िााँसने एक सारचथ । 

-राटरिार्दी, मानितािार्दी र प्राकृनतक सौन्र्दयषताका असल पुजारी । 

-जीिनिार्दी स्िर उराल्रै्द उज्यालो भविटयको िािना राख्न े। 

-र्महिन व्यङ्गयको प्रयोग गरै्द असंगत पिप्रनत रोर् व्यसत गने । 

-लेिनाथीय पररटकार, रे्दिकोटेलीय भािोन्मेर् र भानभुसतीय सरलता र सिजतालाई अचधकांि रुपमा समेटेर काव्य र्सजषना गने । 

-सामास्क्जक असमानता िोर्ण र अन्यायलाई िााँक हर्दने । 

-पद्यात्मक र गद्यात्मक िैली प्रयोगका कुिल सजषक । 

-छानीछानी सिज भराष र मीठा नपेाली िब्र्दिरुको प्रयोग गरी भािमाधुयषताको उत्कृटट प्रिेपण गने । 

-सरल, सबप्रेटय, ग्राह्य एिं प्राञ्जल भार्ािैलीमा भाि सबप्रेर्ण गन ेकुसल काव्य पारिी । 

(३) छररएका कविता कृनतमा रे्दिप्रेमको विश्लेर्णः 

 

२०४३ सालरे्दखि २०५४ सालसबमका विर्भन्न पत्रिकामा प्रकार्ित ३८ िटा र अन्य ८ िटा गरेर जबमा ४६ िटा कवितािरुको सकंलन 
कृनत िो( छररएका कविता । यसमा विर्भन्न समयमा गोरिापि, मधुपकष , आरसी, सप्तकोिी, िट्याङ्ग, ओइरो, पाररजात, र्दानयत्ि,गररमा, 
पूिाषद्ध, र्मर्मषरे, अर्भव्यस्क्सत, प्रनतभा, नेपालीपि, कास्क्न्तपुर, निकविता, जनमत, कविता, सगर, साथी र र्मलन जस्ता पिपत्रिकािरुमा 
प्रकार्ित भएका ३८ िटा कवितािरु परेका छन ्। प्रबलरुपमा रे्दिभस्क्सतको गाथा समेहटएका कविताको संख्या भन े५ माि छ । ती 
िुन(्माटोको माया, स्िरे्दिको माया, मेरो राटर र म, रे्दिलाई अझ ैसञ्ि छैन , र नेपाल भ्रमण िर्ष(१९९८ । अन्य कवितािरुमा समेत 
रे्दिभस्क्सतको भािना यिति पाउन सककन्छ । 

सबपूणष नागररकको मनको जुिार र मुिार स्िरे्दि प्रेम िो । रर्सलो वििानी बनाउन माि िैन जीिनको सार न ैस्िरे्दिको माटोसाँग 
गााँर्सएको िुन्छ । स्िरे्दिको माटो नै िरेक नागररकको मुटु िो । यिीीँ माटोमा आफ्नो जााँगर, पौरि रे्दिाए माि माम पाइन्छ, जीिन 
धन्य बन्र्दछ । माटोलाई माया गनुष नागररक धमष िो । माटोप्रनत ममता र्दसाषएर अनघ बढ्नेको जीिनमा सर्दाबिार रुपमा िसन्त 
र्भत्र्नन्छ । कवि रामवििम ििीभतू भएर सबबोधन गर्दषछन-् 

माटो नै मुटु िो म बािूाँ यसमा नपेाल मेरो घर 

माटोको ममता फुलेछ कविता माटो छ मेरो भर । 
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माटो जीिन िो िसन्त िनको छााँया यसमैा धर 

माटो सुन्र्दर कल्प-ििृ मनको माया यसमैा गर । 

(माटोको माया, पटृठ-२) 

नेपाल िरेक नपेालीको ननस्क्बत रमणीय स्िगष िो । यिााँ सिोच्ि हिमटाकुरारे्दखि र्लएर मिोत्तरीको गहिराइसबमको भ-ूभाग छ । 
यिााँका पािा-पिेरा, उकाली-ओराली, लेक-िेंसी, भञ्ज्याङ्ग, मैर्दानी फााँटिरु सुन्र्दरता र रमणीयताका त्रबबबिरु िुन ्। यिााँ िरेक िगष र 
समुर्दाय एकसूिमा उननएका छन ् । यिााँ जन्मन पाएकोमा िरेक नेपालीले गिष गनुषपछष । पररितषन र स्ितन्िताका संिािक िरेक 
नेपालीले यस वििाल धरामा िास गनष र गााँस बटुल्न पाएकोमा गिषले र्िर ठाडो पानुषपछष । स्िरे्दिप्रनत कृताथष िुाँरै्द कविको कलम 
बोल्छ- 

नेपाल-आमा धरती छ साझा 

अग्लो सबैको छ हिमाल राजा । 

भार्ा छ राम्रो अनन भेर् राम्रो 

नेपाल यो सुन्र्दर रे्दि  िाम्रो । 

(स्िरे्दिको माया, पटृठ ४) 

रे्दि विकर्सत भए माि नागररक सप्रन्छन ्। िरेक सच्िा नागररकलाई स्िरे्दिप्रेमले मोिनी लगाएको िुन्छ । फुट्र्दा उठ्न सककन्न 
जुट्र्दा गन्तव्य विन्र्दमुा पुग्न फटाफट हिडं्न सककन्छ । स्िरे्दिको अनीटट चिताउने व्यस्क्सत मान्छे नभएर मान्छेको मुिारमा र्दानि िो 
। कविका ननस्क्बत पनन मेरो भन्ने एउटा चिज छ, त्यो िो- राटर । उनी राटरको समुन्ननत र उज्जिल भविटयका ननस्क्बत िरेक 
नेपालीलाई िोस्टेमा िैंस ेगनष आह्िान गर्दषछन ्। उनी नेपाललाई आफ्नो आाँिाको नानी सबझन्छन ्।  आफ्नो मुटुको प्रत्येक स्पन्र्दनमा 
स्िरे्दिको धुकधुकी भेट्र्दछन ् । उनले फेन े िरेक श्िासमा  र उनले िान े िरेक गााँसमा स्िरे्दिको प्यार र्मर्सएको पाउाँछन ् । उनी 
बोल्र्दछन-् 

िोटटेभन्र्दा म िैंसेको बाजा आफ्न ैबजाउाँ छु 

आाँिार्भि छ नानी यो राटर मेरै सजाउाँ छु । 

मुटुर्भि बसेको यो मुटुम ैििषराउाँछ 

आङ–नाङ्गो, भुाँडी–भोको सपना बबषराउाँछ । 

(मेरो राटर र म, पटृठ–३०) 

एउटै ित्केलाका औलंािरु त समान िुाँरै्दनन,् एकै आमा–बुिाका सन्तान त समान स्िरुप र स्िभािका िुाँरै्दनन ्भन ेएक रे्दिका अनेकन 
जनतामा समान वििार, समान आकांिा र समान कायषिलैी भेट्न ुआकािको फल आाँिा तरी मर भने सरि िुन्छ । नेपाल १०४ िर् े
राणकालीन कालरािी पार गर् यो, ३० िर् े ननरंकुि पञ्िायती व्यिस्थाको मिारोग िेप्यो र िरतरिले मुसत भयो तर मुस्क्सतको िर्ष 
मनाउन सकेन । नेतािरुको कुसीको भागबण्डा र लुछािुडीले उिी राणाकालीन युगको गन्धले र्दगुषस्क्न्धत पार् यो । मानिीय मूल्यमान्यता 
र र्सजषना कुहिरोको काग बन्यो । रे्दि अधोगनततफष  घिेहटयो । यसरी रे्दि विरामी पर् यो, असल डासटर र बैद्यको िोजीमा  रे्दिले 
घनिसकड लगाइरह्यो । ठाउाँ  र समयमा असन्तुस्क्टटको बोली नबोली र ननस्िाथष कायष नगरीकन रे्दिको हित िुन्न । रे्दिले अग्रगनत 
नभेटे रे्दि त्रबरामी िुन्छ । त्रबरामी रे्दिलाई ननको पान ेडासटर र बदै्य भनकेा असल नागररक िुन ्। अतः असल वििार र कायष गरेर 
स्िरे्दिप्रेम झल्काउन ु िरेक नागररकको कतषव्य र र्दानयत्ि र्दबु ै िो । कविको कलम ितषमानको अव्यिस्क्स्थत रिैयाप्रनत आिोियुसत 
स्िर सुसेल्र्दछ- 

भोको मान्छेलाई डााँडा पारी भन्नुिुाँरै्दन 

सिेत जनतालाई अब– 
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फोस्रा नारा र भार्णले छुाँ रै्दन, 

ए रे्दि िलाउन ेराटरकमीिरु िो ! 

अब यो कुहटल र कलुवर्त िालाले भएन 

थािा िुनुपर् यो– रे्दिलाई अझ ैसञ्ि छैन । 

(रे्दिलाई अझ ैसञ्ि छैन, पटृठ-३६) 

नेपालमा च्छो–रोल्पा जस्ता हिमताल, सगरमाथा, कंिनजघंा जस्ता हिमटाकुरा, लामटाङ्ग, िबबु जस्ता हिमनर्दी भएको अपार प्राकृनतक 
सबपर्दा भएको मुलुक िो । प्राकृनतक सबपर्दाले नै िामी धनी छौँ । िामी भौनतक सुिभन्र्दा आध्यास्क्त्मक सुिलाई उत्तम ठान्छौँ । 
अनतचथलाई रे्दितुल्य ठानी व्यििार गने िाम्रो सनातन परबपरा छ, संस्कार छ  । िामीले नेपाल भ्रमण िर्ष-१९९८ मनायौँ । त्यस िेला 
िाम्रो आनत्यलाई स्िीकारेर मनग्यै पयषटकिरुको ओइरो लाग्यो । रे्दिले विरे्दिी मुद्रा आजषन गने र बेरोजगारले रोजगार भेट्ने अिस्था 
र्सजषना भयो । िर्षको िर्षको रुपमा िामीले सन ् १९९८ लाई धुमधामका साथ मनायौँ । 

आफू मािै पररिय विना स्िगष भन्ने किााँ छ ? 

फुल्र्दो िुल्र्दो चिरसिु थलो स्िगष भन्ने यिााँ छ । 

घुबरै्द आओ अनतचथ–जन िो ! भव्य यािा सपार 

िाम्रा रे्दिो अनतचथ भि िे ! िर्ष िो यो अपार । 

(नेपाल भ्रमण िर्ष–१९९८, पटृठ–५७) 

(४) उपसंिारः- 

यसरी विविध विधामा त्यसमा पनन कविता र लघकुथा विधामा सिसतरुपले कलम िलाउाँ रै्द आएका स्रटटा रामवििम थापा बर्लयो 
कलम भएका साहित्यकार िुन ्भन्ने कुरा प्रकार्ित कृनत र प्रकािनको लिरमा उर्भएका अन्य कृनतिरुले पुस्क्टट गर्दषछन ्। मोफसलमा 
बसेर कलम िलाउन िुरुिात गरे पनन प्रनतभा र कमषिारी साहित्यप्रधान पत्रिकािरुको सबपार्दन गररसकेका र गरररिेका छन ्। आफूले 
भोगेको समसामयीक पररस्क्स्थनतलाई समेट्रै्द हृर्दयमा छाप बसाउने तागत भएका थापाको कलम स्िरे्दिप्रमे, मानितािार्द, 

प्रकृनतिार्द,विकृनतविसंगनतको चिरफारप्रनत बिी मुिररत भएको छ । समाजले र्दःुि हर्दाँर्दा पनन साहित्यले सुि हर्दन छाड्रै्दन भन्न े
भािनाले उनमा छाप छाडकेो छ । त्यसलेै उनको कलम समाजमा व्याप्त अभाि, िेरोजगारी, चथिोर्मिो, िोर्ण–र्दमनलाई टुलुटुल ुिेरेर 
बस्न ससरै्दन । लेिकसाँग छउाँ ञ्जले रिना िा कृनत लेिकको िुन्छ प्रकािन भइसकेपनछ त्यो रिना िा कृनतको पाठकको धन िुन्छ, 

लेिकले पाठकलाई आफ्ना वििारमा सिमत गराउन ससयो भन ेमाि त्यो लेिक जीवित रिन्छ नि िुन्न भन्न ेवििारबाट उनी प्रेररत 
छन ्। 

जाचगरे र लेिकीय र्दबु ैजीिनलाई एकै साथ िााँसरै्द िर्दषम व्यस्त जीिनमा रमाइरिेका स्रटटा थापाले आफ्नो कलमलाई हर्दनप्रनतहर्दन 
संख्यात्मकतातफष  भन्र्दा गुणात्मकतफष  झकुाएका छन ् । आफ्ना सबै जसो कृनत या रिनािरूमा नयनको संिेर्दनिील उपस्क्स्थनत त 
छर्दैंछ एक र्दरुाग्रिमुसत समीिक रूपमा पनन नयनको स्िर िको छ । ननसन्रे्दि; थापाको यो बौद्नघक उिाइ मोफसलिासीेे िामी 
कलमजीवििरूका ननस्क्बत गिषको कुरा िो । त्रबतेको अिाई र्दिकरे्दखि जीिनयापन र सजृनयापनका िेिमा विद्यमान ्अनके प्रकारका 
उकाली–ओरालीिरू झले्रै्द आएका पूिाषद्धमा िोिा रामवििम थापाको साहिस्क्त्यक कर्द आज जनु उाँिाइमा अस्क्ग्लएको छ त्यो नयनको 
र्दीघषकालीक र कटटसाध्य साहित्य साधनाकै प्रनतफल िो । मोफसलमा बसेर केन्द्रर्सत प्रनतस्पधाष गने काम िानिुने िोइन । 
मोफसलका स्रटटाप्रनत ख्यानत प्राप्त पत्रिकािरुले सौताको व्यििार गरररिेको पररप्रेक्ष्यमा िोटाङ जस्तो र्दगुषम र साहित्यरिीत ठाउाँमा 
रिेर रास्क्टरय ख्यानत िार्सल गनुष सबपूणष मोफसल बासीिरुको लाचग अनुकरणीय पाठ िो । 

***  
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अन्िरिािाि  

 

िेपालमा सबैिन्दा बढी लोर्कवप्रय उपन्यास र सिंस्मरणातमर्क 
निबन्धहरू हुि ्। 

 

रमेि कडले 

अध्यि, विनेसाम नेपाल िािा  
 

 

 

 

 

 

िेपाली साटहतय प्रर्कािि ििा वििरणर्को अिस्िा र्कस्िो छ ? 

नेपालमा प्रकािन तथा वितरण अिस्था समग्रमा राम्रो छ तर पुस्तक ब्यापारीले नाम निलेको िा त्रबज्ञापन नभएको 
पुस्तक राख्न गाह्रो मान्छन, जसले गर्दाष नयााँ स्रटटाको लाचग अहिले पनन प्रनतकुल समय छ । 
 

२. अटहले िेपाली साटहतयर्को रु्कि विधा सबैिन्दा लोर्कवप्रय बिेर्को होला ? 

नेपालमा सबैभन्र्दा बिी लोकवप्रय उपन्यास र संस्मरणात्मक ननबन्धिरू बिी त्रबसने भएकोले पनन यी बिी लोकवप्रय 
िुन्छन ्। 
 

३. विश्ि िेपाली साटहतय महासङ्घ िेपाल िाखार्को गनिविगध र्कस्िो छ ? 

नेपाल िािाले सामान्य गनतविचध बािेक िासै उल्लेि गनष लायक गनतविचध गनष सकेको छैन । तर िामी यस तफष  
केस्क्न्द्रत िुने कोर्िस गरै्दछौं ।  

 

४. िब्दहार कियििले टदिे सुविधा एििं ियाँ उपलत्ब्धहरु रे्क रे्क छि ्? 

िब्र्दिार कियिन्सले नयााँ राम्रा स्रटटालाई अगाडी ल्याउने सोिका साथ अनघ बिेको िुाँर्दा सबभािना भएका स्रटटािरुलाई 
मौका हर्दाँरै्द आएको छ । यसका लाचग छुटै्ट कोर् समेत िडा गरेर लाचग परेको छ । यसले छोटो समयमा नेपाली 
प्रकािन िेिमा आफुलाई स्थावपत प्रकािकिरु माझ राख्न सफल भएको छ ।  

 

५.  साटहतयले िपाईलाई रे्क टदयो ? 

मेरो स्िभाि समाज संग जोडडएर रिनु िो । साहित्य समाजको ऐना िो । त्यो ऐनामा िेर्दाष मेरो मुिार सन्तुटट रे्दख्छु , 

त्यहि सन्तुस्क्टट मेरो प्रास्क्प्त िो ।  
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डायस्पोरा साटहतय पढ्दा नतमा र्ित्रर्का विचार र िाििालाई छुिे 
खालर्को हुिपुदिछ। 

काजल नघर्मरे 

अध्यि, विनेसाम, कुिेत िािा 
 

 

 

 

अटहले रु्किै पुस्िर्क पढ्दै हुिुहुन्छ र्की ?  

जनत पटक पिे पनन फेरी पिुपिु लाग्र्दछ । मलाई मिाकिी लक्ष्मी प्रसार्द रे्दिकोटाको ''मनुा मर्दन”। त्यसैले यो कृनत फेरी 
पनन पढ्रै्द छु. मलाई लाग्छ म यो पछी पनन धेरै पटक पहिरिने छु ।  
 
विश्ि िेपाली साटहतय महासङ्घर्को इजरायलर्को गनिविगध र्कस्िो छ ? 

विश्ि नेपाली साहित्य मिासघं इजरायल िािाले मािष महिनामा इजरायल कविता प्रनतस्पधष प्रनतयोचगता कायषिम 
सबपन्न गर् यौं, अब केहि समयपछी गजल प्रनतयोचगता कायषिमको तयारीमा गरै्दछौं । 
 

डायस्पोरा साटहतय लेखि र्कस्िो हुिुपलाि ?  

डायस्पोरा साहित्य पढ्र्दा आत्मा र्भिका वििार र भािनालाई छुने िालको िुनुपर्दषछ । 
 

साटहतयले िपाईलाई रे्क टदयो ?   

साहित्यले मलाई मन र्भिका िरेक वििार र भािनािरुलाई सजृना बनाउने अबसर प्रर्दान गर् यो । धन्यिार्द । 
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फूलबारी 

मैगिल मटहला पर दहेज न सामात्जर्क उतपीडि रे्क इनिहास, िििमाि न िविष्य 

करुणा झा 
राजविराज, सप्तरी   

 

 

प्रािीन काल साँ, मैचथल समाज म ेकई तरिक प्रथा विद्यमान रिल अनछ जाहिमे अचधकांि परबपरा के िुरुआत कोनो नीक उद्देश्य साँ 
कायल गेल छल । मुर्दा समय के संग संग अहि प्रथा सब में िकृृनत सब आबैत गेल आ आब त एकर उपयोचगता सब पर सेिो प्रश्न 
चिन्ि लागैत जा रिल अनछ । जेकर पररणाम स्िरुप पाररिाररक आ सामास्क्जक स्तर पर एिन अनके मान्यतासब आई अपन 
औचित्य पुरा के कुरा गंिा िुकल अनछ । र्दोसर हर्दस ककछु परबपरा एिनो अनछ ज,े बर्दलैत समय के संग संग अचधक विकराल रुप 
ग्रिण करेत जा रिल अनछ । र्दिेज प्रथा एिने एक कुररती बनन क पिाड जका ठाड अनछ, जे नई जानन कतेको पररिार के अपना 
िपेट में ल लेन ेअनछ । अई प्रथा के अन्तगषत कन्य ेाके वपता ओकरा सासुर विर्दा करैत काल उपिार में ककछु धन रै्दत अनछ । 
आब याि धन िैिाहिक संबन्ध स्थावपत करबा के माध्यम बनन गेल अनछ । िर पि के लोक मिुमांगा धन के आिा करै लागल 
अनछ, जे नई भेटला पर स्िी के िोर्ण भेनाई, ओकरा मानर्सक आ िारररीक रुप साँ प्रताडडत केनाई करेनो िडका बात नई अनछ । 
याि कारण अनछ जे सब वििाि योग्य कन्या के वपता के एकेटा डर सताबैत अनछ जे यहर्द ओ र्दिेज रे्दबाक योग्य धन संिय नई 
करत त ओकरा बेटी के वििाि में परेिानी त िोयब ेकरत, संगहि सासुर में कन्या के आर्दर नई भेटत । 

िैरानी के बात ई अनछ ज,े जहिया अई प्रथा के िुरुआत भले तहिया साँ लऽ कऽ आई धरर अई प्रथा के स्िरुप में नकारात्मक 
पररितषन रे्दिल गेल अनछ इनतिास कऽ पन्ना पर नजरर र्दौडाबी त ई प्रमाखणत िोइत अनछ ज ेर्दिेज के ज ेरुप आई िम सब रे्दिैत 
छी, पहिले एिन नई छल । उत्तरिैहर्दक काल में आरंभ भले ई परबपरा आई अपन घखृणत रुप में िमरा सबिक सामत ेठाड अनछ । 
र्दिेज प्रथा के औचित्य आ उद्देश्य में जे मित्िपूणष पररितषन भेल अनछ ओ ननबनर्लखित कालान्तर के माध्यमसाँ नीक साँ बुझल जा 
सकैत अनछ । 

उतिर िैटदर्क र्काल: 

ऋगिैहर्दक काल म ेर्दिेज प्रथा के कोनो औचित्य या मान्यता नई छल । अथषिेर्द के अनुसार उत्तरिैहर्दक काल मे िस्त ुके रुप म े
अई प्रथा के प्रिलन िुरु भले जकेर स्व्रुप ितषमान र्दिेज व्यिस्था साँ विल्कुल र्भन्न छल । अई काल म ेकन्य के वपता, ओकरा पनत 
के घर विर्दा करैत समय ककछु उिााँपर रै्दत छल, मुर्दा ओकरा र्दिेज नइ माि उपिार मानल जाइत छल । ई पहिले साँ ननस्क्श्ित नई 
रिैत छल । विर्दा करैत काल वपता के ज ेसिी लागैत छल स्िेच्छा साँ रै्दत छल । जकेरा िर पि सिर्ष स्िस्कार करैत छल । अई म े
न्यूनतम आ अचधकतम कोनो सीमा ननधाषररत नई छल । अई िस्तु पर पनत या ससुर पि के अचधकार नइ िोइ छल । अइ काल में 
र्लिल गेल धमषग्रन्थ आ पौरास्क्ेणक कथा सब में कतउ र्दिेज साँ सबबन्धीत कोनो प्रसंग उल्लेि नहि अनछ । 

मध्यर्काल: 

मध्यकाल में उपिार म ेरे्दल बस्तु के स्िीधन के नाम साँ पििान भेटय लागल । एकर स्िरुप बस्तु छल । वपता अपन ईच्छा आ 
काविर्लयत के अनुसार धन या उपिार र्दऽ बेटी के विर्दा करैत छल । एकरा पाछु मुख्य कारण ई छल जे जे उपिार िो अपन बेटी के 
र्दऽ रिल अनछ ओ कोनो परेिानी में या कोनो िराब समय में ओकरा काज आत्रब सकैत अनछ अई स्िीधन साँ सासुर पि के कोनो 
सबबन्ध नई रिैत छल । मुर्दा एकर स्िरुप पहिले स कनन विकृत भऽ गेल छल । विर्दाई के समय धन के सेिो मित्ि बिय लागल 
वििेर् कऽ राजस्थान के उच्ि आ सबपन्न राजपूत सब अई प्रथा के अत्यचधक बिा रे्दलक, एकर पाछु ओकर मकसर्द बेसी साँ बसेी 
धन व्यय क अपन प्रनतटठा बिेनाई छल । अहि ठाम साँ अई प्रथाके िुरुआत भेल, जाहि में “स्िीधन” िब्र्द गौण भऽ “र्दिेज” िब्र्द के 
उत्पनत भेल । 

नधुनिर्क र्काल: 

ितषमान समय में र्दिेज व्यिस्था, एक एिन प्रथाके रुप ग्रिण कऽ िुकल अनछ, जेकर अन्तगषत कन्या के माता वपता आ पररिारक 
लोक सबमान र्दिेज में रे्दल गेल धन पर ननभषर करेत अनछ । िर पि सेिो िुलेआम अपन बेटा के सौर्दा करैत अनछ । प्रािीन परंपरा 
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के नाम पर कन्या पि पर र्दबाब डालल आ ओकरा प्रताडडत काएल जाइत अनछ । ई व्यिस्था समाज के सब िगष के अपना िपेट में 
लऽ लेने अनछ । सबपिन्न पररिार के तऽ र्दिेज लेबय या रे्दब ैमें कोनो िराबी नजर नई आबैत अनछ, ककये कक िुनका माि ई 
ननिेिर् लागैत अनछ । िुनका अनुसार धन आ उपिार के साथ यहर्द बेटी के विर्दा करब त िुनकर मानसबमान बिै के संगहि बेटी के 
सेिो िुििाल स्क्जनगी भेटता मुर्दा ननधषन वपता के िास्त ेबेटी के वििाि केनाई बिुत भाडी पडतै अनछ । िुनका बुझल अनछ ज ेयहर्द 
र्दिेज के प्रबन्ध नई कऽ सकब त वििािक पश्िात बेटी के सासुर मे स्क्जनाई र्दभुर भऽ जायत । 

र्मगिलाञ्चल में दहेज प्रिा: 

प्रािीन र्मचथला सब साँऽ सुर्िक्षित सुव्यिस्क्स्थत, सुमदृ्ध र्मचथलाञ्िल में र्दिेजक िलन बिुत पुरान बात नई अनछ । अई ठाम राजा 
जनक के िासन छल, आ जनकपिुी सीता के वििाि क लेल स्ियंिर के आिािन काएल गेल छल । अहि र्मचथलािंल के गागी, मिैयेी 
आ काव्यायनी िेर्द के ऋिा सब के रिना केन ेछल । यानन, अहिठाम कन्या र्ििा के प्रिलन आहर्द काल साँ छल अई ठाम लडकीप ्
के अपन मजी साँ िर के िनुाि करबा के आजार्दी छल । 

र्मचथलाञ्िल म ेवििािक आधार लडका के योग्य या सपुाि भेनाइ मानल जाइ छल । भकंुप, अकाल आ बाहि साँ िस्त र्मचथलाञ्िल 
के लोक िरर्दम अई बात के मिति रै्दत छल ज,े कन्या जाहि घर जाय ओइ ठाम सुि िास्क्न्त आ िेती ठीक ठाक िो । र्ििा के 
प्रिार प्रसार के बार्द िर के सममाननत नौकरी साँ जुडनाई वििाि के आधार बनन गेल । वपछला ककछु र्दिक साँ र्दिेज कऽ प्रिलन िुरु 
भेल आ आई अई ठाम ई सब साँ विकराल रुप मे अनछ । बेटा के बाप वििाि के आय के जररया बनाबे के लेल, झठु सि बास्क्जक 
बेटी के बाप पर र्दबाब बनाबैत अनछ आ वििाि के बार्दो बध ुके निैर साँ धन लाब ैके लेल तरि तरि के र्डयन्ि करैत रिैत अनछ । 
र्दिेज प्रथा के समाप्त करबाक लेल आई धरर कतेको ननयम आ कानुन लागु कायल गेल अनछ । जाहि में कोनो भी कारगर र्सद्ध नई 
भऽ सकल । र्दिेज ननरोधक काननु के अनुसार र्दिेज लेनाई आ रे्दनाई र्दनुु गैरकानीनी घोवर्त कायल गेल अनछ मुर्दा, िइ्ििाररक रुप 
साँ कोनो लाभ नई भेटल । आईयो विना कोनो हििक के िर पि र्दिेज के माग करैत अनछ आ नई भेटला पर नििन्धु के िुनकर 
कोप के र्िकार िोिय पडतै अनछ । 

निष्र्कर्ि: 

र्दिेज एक एिन सामास्क्जक व्यिस्था अनछ जकर पररत्याग भेनाई बिुत जरुरी अनछ । उल्लेिनीय अनछ ज े र्िक्षित आ सबपन्न 
पररिार सेिो र्दिेज लेनाई अपन परबपरा के हिस्सा मानैत अनछ त अल्पर्िक्षित या अर्िक्षित लोक कऽ बात की । यूिा पीिी ज े
समाज के भविटय मानल जाइत अनछ, िुनका सब के अई प्रथा के समाप्त करबा कऽ लेल आगु आबे पडत ताकक भविटय म ेप्रत्येक 
कन्या के सबमान के साथ जीबकेै अिसर भेटय आ ककयो भी कन्य र्दिेज ित्या के र्िकार नई िोइ । र्दिेज विरोधी कानुन के 
व्यििार म ेलागु कर पडत ैआ माता वपता के अपन कन्या के र्िक्षित क अपना पैड पर ठाि िोमय के योग्य बनब ेपडतई । मैचथल 
समाजक महिला सबके िेतना अर्भबवृद्ध के लेल कायषिम करय पडतई । कन्या यहर्द र्िक्षित रितईत ओ अपन अथष उपाजषन कऽ 
अपन पररिार के भरण पोर्ण करतई तऽ ओकरा पर हिसंा ककयो नई करै सकत ै। जन्म ेसाँ कन्या के िारीररक आ मानर्सक रुप साँ 
सबल बनबय पडतै । तिन ेमैचथल महिला के लेल ई र्दिेजक अर्भिाप िटतई । 

*** 
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सुन्दरिा 
श्यामकृटण िुर्लमुली 

 

सौन्र्दयषको मापन के िो ?  

सौन्र्दयष केका लाचग ?  

सुन्र्दर िस्तु आफैमा उत्कृटट िुन्छ । त्यसका लाचग कुनै प्रनतयोचगताको जरुरत परै्दन, त्यसको लाचग कुनै विज्ञापनको जरुरत परै्दन, 

त्यसको बोिा छोडाउनुपरै्दन । गुलाफ आफैमा सुन्र्दर छ, त्यसलाई कसैले सुन्र्दरताको ताज पहिर् याउनुपरै्दन । 

सुन्र्दरता केका लाचग ?  

* नामका लाचग ?  

* र्दामका लाचग ?  

* यौनका लाचग ?  

* त्रबिीका लाचग ?  

* प्रेमका लाचग ?  

* जीिनका लाचग ?  

ताज-प्रिार-िौद्विकता या प्रनतभा प्रटफुटनका लाचग ?  

नतमी जसलाई स्ितन्िता भन्छौ 

म त्यसलाई बन्धन भन्छु 

नतमी जसलाई सुन्र्दर भन्छौ 

म त्यसलाई कुरुप भन्छु । 

नांचगएर रे्दिको नाम िबकाउन सककने भए अब सब ैनांचगए िुन्छ । (टेरेसा, रोजा लसजबिगष, जोन अफ आकष  नांचगनु परेका चथएनन ्
त।) सायर्द यो नयााँ प्रयोग िोला नांचगएर रे्दिको नाम िबकाउन,े सनु्र्दरता बेिेर िौद्विकता जगाउन े। 

सयाटिाकले िारररीक िमता मापन गनेिरु, िा र पेन्टीमा सौन्र्दयष रे्दख्नेिरु, व्यूटी विथ िेनको नाममा िेतनाको ित्या गरै्दछन ्कचथत ्
िौद्विक जमात (नांगा िौद्विक जमात) तयार गरै्दछन ्। अरु िुवद्ध लडाएर बााँच्छन,् उनीिरु िरीर नगं्याएर बााँच्छन ्। 

राम्रो केि, उत्कृटट मुस्कान, सुन्र्दर छाला सुन्र्दरताका मापनिरु ऋनन फेर्सयल, पेडडसयुर, मेननसयुर गरेर छाला िबकाउनेिरु नााँचगन 
ताँछाडमछाड गरै्दछन ्। गोल्डनेगेजले सुन्र्दरता नाप्नेिरु िौवद्धकतालाई बन्धक रािी आधुननक र्दास बााँचिरिेछन ्। 

मलाई सोध्न मनलाग्छ कनतजना सुन्र्दरी भुट्टो भए ? कनतजना विश्िसुन्र्दरी सुकी भए ? कनतजना िबिाण्डसुन्र्दरी जोन अफ आकष  
भए ? कनतजना रोजा भए ? सनु्र्दरताको मापन के िो ? पर्सनालाई सोध, लुहटएको अस्क्स्मतालाई सोध । आमुल पररितषनकालाचग 
जीिनमरणको यदु्ध गनेलाई सोध । 
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आधुननकता (अझ उत्तरआधुननकता)का नाममा नांचगनेिरु एउटा सपना पार्लरिेछन,् वपाँजडार्भि प्रनतभा प्रटफुटन गरेर । कोसीमा 
बगेको सपनािरुमा िोज सुन्र्दरता के िो ? बगरमा बालुिा बोसनलेाई सोध सुन्र्दरता के िो ? रातहर्दन घरेल ुहिाँसा सिेर आाँसु वपउनेलाई 
सोध सुन्र्दरता के िो ? जङ्गलमा घााँसर्दाउरा गने नाङ्गा िुट्टािरु, कणाषलीका भोका पेटिरुलाई सोध, बन्र्दकु बोसन ेआमालाई सोध ।  

मान्छेको जात । नभरेसबम भररने सपना रे्दख्छन ् । जि मान्छे भररन्छ तब पोखिन ेबाटो िोज्छ अनन पोखिन्छ छताछुल्ल भई, 

छ्यानवििार नपरु् याइ । अनन जताततै बग्छ । बस ्अनन त्यनतकै ससुछ । जीिनको टुङ्गो । 

नसकली दृटटान्त बााँच्नेिरु, नसकलताको जीिनर्दिषन जीउनेिरु िरेक कुराको नसकल गने नाममा आफैलाई नसकली बनाउाँछन ् । 
नसकलको नाममा नाङ्गो नसकल गनेिरु प्रनतभालाई िुाँडाल्छन,् पहििानलाई र्दतु्काछषन,् मौर्लकतालाई लताछषन,् पहििानलाई गुमाउाँछन ्
। अनन विज्ञापन बााँच्छन,् िस्त ु बन्छन,् भोक मेटाउाँछन,् रस भुलाउाँछन ् । मिङ्गो जीिनलाई सस्तो बनाउनेिरु अिला जीिन 
बााँचिरिेछन ्। 

मस्क्न्र्दरमा धाउन ेयािीिरु सनुर्दरता िोज्न बजार र्दौडडरिेछन ्। अनन स्ितन्ि जीिन बााँच्नेिरु थािै नपाई बाँधुिा बननरिेछन ्। अदृटय 
बन्धनलाई स्ितन्िता छान्नेिरु हर्दिास्िप्न रे्दखिरिेछन ्अनन सुन्र्दरताको नाममा बिुरास्क्टरय कबपनीको विश्ि िाटबजारमा िात फैलाई 
आफ्नो सौन्र्दयष बेचिरिेछन ्। 

म विश्िसुन्र्दरी िुाँ । 

म िबिाण्डसुन्र्दरी िुाँ । 

म अमेररकी सुन्र्दरी िुाँ । 

म नेपाल सुन्र्दरी िुाँ । 

पुाँजीिार्द र साम्राज्यिार्दका जीिनर्दातािरु । कागजी बाघका बहर्दषत्रबहिन र िनतयारत्रबहिन सुरिार्दस्तािरु । 

*** 
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साटहत्तयर्क समाचार  

विर्िन्ि महतिपूणि निणिय गदै महासङ्घर्को बैठर्क सम्पन्ि 

 

लण्डन, २८ जुन २०१४ । विश्ि नपेाल साहित्य मिासङ्घ, विश्ि केन्द्रीय सर्मनतको इबैठक विर्भन्न ननणषय गरै्द सबपन्न भयो । 

साहित्य मिासङ्घले आयोजना गनष लागेको र्दोस्रो विश्िब्यापी िुल्ला कविता प्रनतयोचगताको लाचग आयोजक उपसर्मनत संयोजक आले 
माइला (र्सगंापुर) लाई तोसयो भने सर्दस्य अर्मत राई (कुिेत), धन लेप्िा (अमेररका) रेिती नतर्मस्क्ल्सना (आसम भारत) र सुननल 
िड्का (थाइल्याण्ड)लाई ियन गरयो । कायषिमको सिआयोजक ससं्थािरु मातभृूर्मको लाचग युिा अर्भयान, नेपाली साहित्य प्रनतटठान 
िङकङ, अनेसास ताइिान, नेपाली साहित्य विकास पररर्र्द, युके, विनेसाम िािािरु रिनछेन ्। 

आगामी जुलाई १३ तर्दनसुार असार २९ गत ेसाहित्य मिासङ्घ ५ औ बर्षमा प्रििे गन ेतथा भानु जयस्क्न्तको अिसरमा यसबर्षको 
उत्कृटट सर्दस्य, उकृटट िािा घोर्णा गररने भएकोले सबपूणष िािािरुलाई प्रनतिेर्दन पठाउन ननरे्दिन जारी गरयो । त्यस्तैगरर उसत 
हर्दन नेपाली साहित्य र्दतु सबमान (सगरमाथा, कन्िनजंघा र लोत्से) घोर्णा गन े ननणषय भयो । सो हर्दन विर्भन्न िािािरुले 
आआफ्नै तररकाले भान ुजयस्क्न्त तथा स्थापना हर्दिस मनाउनेछन ्भने केन्द्रले इभेला गरर र्सजषना बािन गनेछ । 

प्रनतयोचगताको ननस्क्बत र्सजषना सबप्रेर्ण सूिना गररमा, मधुपकष  लगायत साहित्यजन्य पत्रिका लगायतमा प्रिार प्रसार गने ननणषय 
भयो । त्यस्तैगरर अनुकुलता अनुसार द्धैमार्सक रुपबाट साहिस्क्त्यक बिस िलाउन े र अन्य मुलकुका प्राक्षज्ञक ननकाय संग सबबन्ध 
विस्तार गने ननणषय गरयो । 

साहित्य मिासङ्घको वप्रन्ट प्रकािन साहित्य संसार र अनलाइन प्रकािन मुलबाटोको ननयमािली माचथ बिृत छलफल पनछ 
िसोधनपनछ पाररत गररयो । त्यस्तै गैर नाफामुलक साहिस्क्त्यक ससं्थाको रुपमा साहित्य मिासङ्घलाई कबपनी रस्क्जटटार कायाषलयमा 
र्दताष गने औपिाररक ननणषय भयो । 

मिासंघका उपाध्यि सागर शे्रटठको आमा र सचिि िगेन्द्र अचधकारीको आमा विरामी िुनुभएकोमा र्सघ्र स्िास््य लाभको कामना 
प्रस्ताि पाररत भयो । मकर बिार्दरु बान्तािा पुस्तक प्रोजेसट सबपन्न गनुषिुने उपाध्यि शे्रटठलाई धन्यिार्द प्रस्ताि पाररत भयो । 
त्यस्तै ननस्क्टिय पर्दाचधकारीिरुलाई एक पल्ट अस्क्न्तम सुिना हर्दने र आिश्यक परे आगामी बैठकबाट ििािरुलाई िाहर्दषक विर्दा गरर 
नयााँ पर्दपूनत ष एि ंथप गने ननणषय भयो । 

बैठकको अध्यिता युकेबाट अध्यि विश्िास र्दीप नतगेलाले गरेका चथए भने ताइिानबाट डा. लेिनाथ काफ्लेले संिालन गनुषभएको 
चथयो । 

  



Global Federation for Nepalese Literature                    Mulbato E-Journal Online                        Volume: 2                         Issue: 2                                Number: 6                   June   2014 

विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ             मूलबाटो अनलाईन ई-पत्रिका           बर्ष: २           अंक: २            संस्करण: ६        जून   २०१४ 58 

 

मर्करबहादरु बान्िािा अब रात्ष्रय व्यनितिर्को रुपमा 
काठमाण्डौं । टंक प्रसार्द उप्रेतीद्धारा र्लखित, विश्ि नेपाली साहित्य मिासंघ केन्द्रद्धारा प्रकार्सत राटर र जनता प्रनत सर्दा समवपषत 
व्यनतत्ि मकरबिार्दरु बान्तािा भन्ने पुस्तक सांस्कृनतविर्द सत्यमोिन जोिीज्यकूो प्रमुि आनत्यमा यिी जेटठ १७ गते काठमाण्डौ 
स्क्स्थत नतनकुनेमा अिस्क्स्थत िोटल नेिनल र्भजनको त्रििेणी िलमा एक बिृत समारोिको साथ विमोिन भएको छ । 

उसत कायषिम प्रकािक तथा विश्ि नेपाली साहित्य मिासघंका क्ेन्द्रीय उपाध्यि सागर शे्रटठको सभापनतत्िमा सबपन्न भएको चथयो 
। पुस्तकको समालोिन िररटठ प्राज्ञ प्रा. मोिनराज िमाषले गनुष भएको चथयो भने लेिक टंक प्रसार्द उप्रेतीले उसत पुस्तक अहिले 
सबम ननस्केका आत्म वव्रतान्त मध्ये शे्रटठ रिेको र मकरबिार्दरु बान्तािाको योगर्दान इनतिास रे्दिी भविश्य सबम रहि रिने छ भनी 
ककटान गनुष भएको चथयो । 

प्रमुि 

अनतचथ सत्यमोिन जोिीले आफ्नो मन्तव्यको िममा यो पुस्तक सब ैराटरबार्दी प्रिासक, नीनत ननमाषणमा बस्न ेनेतािरुले कुन ैपनन 
कायषगर्दाष यो पुस्तक ह्याण्ड बुकको रुपमा र्लएर यस पुस्तकलाई अगाडड रािी मकरबिार्दरु बान्तािा जस्तै राटर र जनता प्रनत 
ईमान्र्दार िुन र्ससनु पर्दषछ भन्न ुभएको चथयो साथ ैप्रमुि अनतचथ र सभापनत सागर शे्रटठद्धारा पुस्तकका नायक मकरबिार्दरु बान्तािा, 
उिााँको श्रीमनत विटणुरे्दबी बान्तािा र लेिक टंक प्रसार्द उप्रेतीलाई र्दोसल्ला ओिाएर र माला लगाएर सबमान गररएको चथयो । 

उसत विमोिन समारोिमा विर्भन्न विर्िटठ अनतचथ तथा अन्य संघ संस्थाका प्रनतननधीिरुले उसत पुस्तकको बारेमा बोल्रै्द 
मकरबिार्दरु बान्तािाको र्दीघाषयु र स–ुसस्ि्यको कामना गरेको चथयो । उसत समारोिमा विर्भन्न संघ संस्था र व्यस्क्सतिरुले 
मकरबिार्दरु बान्तािालाई समेत सबमान गरेको चथयो । 

कायषिमको सभापनत सागर शे्रटठज्यूले मन्तव्यको िममा विश्ि नपेाली साहित्य मिासंघको बारेमा र पुस्तक प्रकािन गनषको उरे्दश्यको 
बारेमा प्रकाि पारै्द भन्नुभयो । इनतिास सााँिो र सबैको लेखिनु पर्दषछ तब माि यथाषथ ितषमान बााँच्न ससर्दछ । शे्रद्धय मकरबिार्दरु 
िान्तािा ज्यकूो ब्यस्क्सतत्ि तथा कृनतत्ि समेहटएको यस पुस्तकमा लेख्न छुटेका र ओझलेमा पाररएका, बंग्याइएका सत्यतािरु बाहिर 
आएका छन ्। भविश्यले सोध्न ेइनतिासको धेरै प्रश्नका उत्तरिरु यसमा समेहटएका छन ्र ब्यस्क्सतको योगर्दानलाई कर्दर गनष कन्जुस 
गने िाम्रो समाजलाई पाठ र्सकाइएको छ । 

विगतलाई ननयाल्र्दा िासक िगषबाट इनतिासका पुस्तकिरु जलाइएको नततो इनतिास समेत पाउर्दछौ फलतः धेरै समुर्दाय र स्थानको 
इनतिास लोप भएको स्क्स्थती छ । सहि इनतिासलाई कुस्क्ल्िएर अनतिमण समेत भएको पाउछौ । त्यसैले यो कृनतले मित्िपणूष 
इनतिासिरुलाई िुस्त र र्दरुुस्त राख्रै्द । िास्तविक इनतिासलाई जोगाई राख्नछे भन्रै्द सब ैप्रत्यि अप्रत्यि रुपमा सियोग प¥ुयाउनुिुन े
तथा र्मडडया कर्मषिरुलाई धन्यबार्द हर्दनु भएको चथयो ।  

कायषिम गजलकार तथा कवि आनन्र्द शे्रटठले सञ्िालन गनुष भएको चथयो भन ेकायषिमको अन्तमा चियापानको समेत व्यिस्था 
गररएको चथयो । 

फोटो कफचर   
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िेलायिमा साटहतय महासङ्घर्को एर्कल र्सजििा िाचि िङृ्खला १ सम्पन्ि 

लण्डन, मे २०१४ । िेलायतका िचिषत नेपाली किी केर्दार सुनुिार संकेतको एकल र्सजषना िािन िङृ्िला १ कायषिम सबपन्न भएको 
छ । 

विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ िेलायत िािाको आयोजनामा सबपन्न उसत कायषिममा कवि सकेंतले उनका प्रारस्क्बभक, माध्यर्मक 
र ितषमान िरणका ३ र्दजषन रोिक कवितािरु बािन गनुषभएको चथयो । साउथ लण्डनको मस्क्न्टज रेटटुरेटटमा आयोस्क्जत कायषिममा 
िेलायतका विर्भन्न स्थानबाट स्रटटािरु जबमा भएका चथए । कायषिमको प्रारबभमा कवि संकेतलाई कायषिमका सभापनत तथा 
साहित्य मिासङ्घ युकेका अध्यि सर्मप जजषर िााँङिाङले टोपी र िर्दा लगाई हर्दएका चथए भने सुरेन्द्र इङनामले र्मठो बााँसुरीको 
धुनले सबलैाई स्िागत गरर िािन कायषिमको औपिाररक िुरुिात भएको चथयो । 

र्सजषना िािनको समापनमा कवि संकेतलाई साहित्य मिासङ्घ विश्ि केन्द्रीय सर्मनतका अध्यि विश्िास र्दीप नतगेलाले कर्दरपि 
प्रर्दान गरै्द, साहित्य मिासङ्घले विश्िभरका साहित्यकार तथा साहिस्क्त्यक संस्थािरुलाई एकै संजालमा जोड्नको लाचग अनिरत काम 
गरै्द आएको कुरा बताउनुभयो । 

कायषिममा साहित्यकारिरु सुरेसजङ्ग िाि, िरर थापा, कोमल मल्ल, गोपीकृटण प्रसाई, याम सनुिुार, बलरे्दि भट्ट, नारायण गााँउले, 

र्दचधबन्धु घनतषमगर लगायतले र्सजषना िािन सहित मन्तब्य राख्न ुभएको चथयो । 
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रूसमा नटदर्कवि िािुिक्ि नचायिर्को द्वििििावर्िर्कर्को सन्दििमा िव्य समारोह सम्पन्ि 

कृटणप्रकाि शे्रटठ 

 

मास्को, १७ जून २०१४ (मङ्गलिार) । रूसको राजधानीको एक रमणीय स्थलमा रिेको ‘पाकष  पैलेस’ स्क्स्थत रेटटुरााँमा आहर्दकवि 
भानुभसत आिायषको द्विितिावर्षक समारोि सर्मनत रूस मिासघंको अग्रसरतामा मास्कोस्क्स्थत नेपाली राजर्दतूािासको तत्िािधानमा 
आहर्दकवि भानुभसत आिायषको द्विितिावर्षक समारोिको सप्तािव्यापी कायषिमको उत्कर्षस्िरूप भव्य नेपाल–रूस साहित्य सबमेलनको 
साथै सयुररयो िस्त,ु बुद्धको कांस्य मूनत ष र मानेिरू, पौभा (थान्का), गलैंिा, चिया, कफी इत्याहर्द  नपेालमा उत्पाहर्दत घरेल ुर्िल्पकला 
तथा िस्तकलाका िस्तुिरूको प्रर्दिषनी र पयषटन विकाससबबन्धी वििेर् कायषिमको समेत आयोजना गररएको चथयो । 

नेपाली राजर्दतूािास पररिारका साथै रूसमा बसोिास गरररिेका नपेालीिरुका विर्भन्न संघसंस्थािरू (गैरआिासीय नेपाली सघं, रूस 
सीआईएस नेपाल उद्योगिाखणज्य संघ, विश्ि नेपाली साहित्य मिासंघ, नेपाल िेलकूर्द तथा संस्कृनत समाज, नेपाली नारी ननकुञ्ज, 
नेपाली छािसघं) का पर्दाचधकारीिरू, साहित्यानुरागी मिानुभाििरू र आहर्दकवि भानुभसत आिायष द्विितिावर्षक समारोि सर्मनत 
रूसका सबपूणष सर्दस्यिरूको समुपस्क्स्थनत रिेको चथयो । भान–ुसमारोिमा आमस्क्न्ित रूस लेिक संघ, रर्सयाली विज्ञान प्रज्ञा–
प्रनतटठानअन्तगषत प्राच्यविद्या संस्थान, मास्को राजकीय कलाअध्ययन संस्थानिरूका साथै मास्को बदु्धधमष समाज र पयषटन 
एजेन्सीिरू आहर्द विर्भन्न रर्सयाली सांस्कृनतक, िैक्षिक तथा अनसुंधानमूलक संस्थािरूका प्रनतननचधिरू पनन ननकै संख्यामा उपस्क्स्थत 

चथए । रूसमा भानुभसतको द्विितिावर्षक समारोि मनाउन े
ननमन्िणा स्िीकार गरी मास्को आइपुग्नुभएका मर्दन पुरस्कार 
विजेता नेपाली साहित्यकारद्िय कृटण धरािासी तथा अमर 
ल्यौपानकेा साथै सिुर्द संयोगिि मास्को पुग्नुभएका नेपालका 
पूिष र्ििामन्िी र्दीनानाथ िमाषको समते उपस्क्स्थनतले रूसमा 
भान–ुसमारोिको रौनक ननकै बढ्न गएको चथयो । 

आहर्दकवि भानुभसत आिायष द्विितिावर्षक समारोि सर्मनतका 
सर्दस्य–सचिि डा. मखणराज पोिरेल (रूस–नेपाल मैिी तथा 
सियोग समाजका उपाध्यि) ले आहर्दकविप्रनत समवपषत नेपाल–
रूस साहित्य सबमेलनको सञ्िालन गरै्द समारोि सर्मनतका 
संरिक, नेपाली राजर्दतू डा. रविमोिन सापकोटा कोवपला, 
अनतचथ नेपाली साहित्यकारद्िय कृटण धरािासी तथा अमर 

न्यौपान,े नेपालका पूिष र्ििामन्िी र्दीनानाथ िमाष, गैरआिासीय नेपाली सघं केन्द्रीय ननितषमान अध्यि जीिा लार्मछाने, केन्द्रीय 
कोर्ाध्यि डा. बद्री के.सी., केन्द्रीय सर्दस्यद्िय गोविन्र्दप्रसार्द गौतम (अध्यि, विश्ि नेपाली साहित्य मिासंघ), सवपला राजभण्डारी 
(विश्ि महिला प्रनतननचध) प्रभनृत गण्यमान्य जनलाई आसन ग्रिण गराएर समारोिको कायषिमबारे प्रकाि पानुषभयो ।  

गैरआिासीय नेपाली संघ रूस रास्क्टरय सर्मनतका अध्यि डा. मधुकृटण शे्रटठ ‘माधुयष’ (समारोि सर्मनतका उपाध्यि) ले आहर्दकवि 
भानुभसत आिायषको व्यस्क्सतत्ि र कृनतत्िबारे संिेपमा प्रकाि पारै्द समारोिमा उपस्क्स्थत सबै मिानुभाििरूको िाहर्दषक स्िागत गनुषभयो। 

रूसका लाचग मिामहिम नेपाली राजर्दतू डा. रविमोिन सापकोटा कोवपलाज्यूले मास्कोमा भानुभसत आिायषको द्विितिावर्षक समारोि 
मनाउन े िममा रूस भूर्ममा आहर्दकविको आिि प्रनतमा स्थापना गररनुका साथ ै रूसी भार्ामा समेत भानुभसतका कवितािरूको 
अनुिार्द प्रकािनको मित्िबारे जोड हर्दनुभयो । 

तत्पश्िात ्आहर्दकवि भानुभसत आिायष द्विितिावर्षक समारोि सर्मनतका अध्यि कृटणप्रकाि शे्रटठबाट समारोि सर्मनतका संरिक 
रूसका लाचग नेपाली राजर्दतू डा. रविमोिन सापकोटा कोवपलाज्यूलाई िार्दा ओिाएर सबमान गररयो र मिमहिम राजर्दतूज्यूबाट िाहि ं
रूसमा भानुभसत आिायषप्रनत समवपषत सप्तािव्यापी कायषिमका आयोजक एि ंसियोगीिरूलाई पनन िार्दा ओिाएर सबमान गररएको 
चथयो । 

त्यसै अिसरमा गैरआिासीय नेपाली संघ रूसका अध्यि डा. मधुकृटण शे्रटठ ‘माधुयष’ र नेपाली राजर्दतू मिामहिम डा. रविमोिन 
सापकोटा कोवपलाज्यूले अनतचथ साहित्यकारद्िय कृटण धरािासी तथा अमर न्यौपानेलाई िार्दा ओिाएर सबमान गरै्द रूसमा रिेका 
नेपाली समुर्दायको तफष बाट प्रर्दान गररने ‘जय पृ् िी – इभान र्मनाएभ’ स्रटटा–सबमानबाट विभूवर्त गनुषभयो । यस पंस्क्सतकारले पनन 
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भान–ुसमारोिको उपलक्ष्यमा रूसको यािा गने पहिलो नेपाली साहित्यकार तथा नेपालको यािा गने पहिलो रूसी प्राच्यविर्दको 
नामअंककत उसत पााँिौं सबमानपिबाट विभूवर्त िुन े सौभाग्य पाएको चथयो । स्मरण रिोस,् ५ िर्षअनघ लक्ष्मीप्रसार्द रे्दिकोटाको 
जन्मिताब्र्दीको सन्र्दभषमा मास्कोमा आयोस्क्जत समारोिका अनतचथद्िय नेपाली साहित्यकार डा. िुििन्द्र गौतम तथा डा. गोविन्र्दराज 
भट्टराई पनन यस स्रटटा–सबमानबाट विभूवर्त िुनुभएको चथयो ।       

अनतचथ साहित्यकार अमर न्यौपानेले आफ्नो मन्तव्य राख्न ेिममा ‘पद्मश्री’ पुरस्कार तथा ‘मर्दन’ पुरस्कार प्राप्त िमिः ‘पानीको 
घाम’ र ‘सेतो धरती’ को सन्र्दभषमा आफ्नो कृनतत्िको बारेमा सिेंपमा बताउाँ रै्द नपेाली जनजीिनको झाँकी प्रस्तुत गनुषका साथै केिी 
कविता पनन पिेर सुनाउनु भएको चथयो ।  

अकाष मर्दन पुरस्कार विजेता अनतचथ साहित्यकार कृटण धरािासीले रूसको यािा गने सबभािना प्रर्दान गररएकोमा िाहर्दषक आभार प्रकट 
गरै्द नेपाल र भारतभन्र्दा बाहिर सिषप्रथम रूसमा नै भानुभसतको सार्लक स्थापना भएकोमा िर्ोद्गार पोख्नभुयो ।  

नेपालका पूिष र्ििामन्िी र्दीनानाथ िमाषले सयंोगिि मास्कोमा भान–ुसमारोिमा सिभागी बन्न पाइएकोका आनन्र्दानभुूनत व्यसत गरै्द 
‘मलाई बन्र्दकुको डर लाग्रै्दन, कलमको ननकै डर लाग्छ’ भन्ने भािनाले भररएको कवितापाठ गनुषभयो । 

तत्पश्िात ्  रूसमा नेपाली िाङ्मयको प्रिारप्रसारमा सकिय रिी नेपाली कवितािरूको रूसी पद्यानुिार्दमा सियोग गने रूसी कवि–
किनयिीिरूलाई सबमान गने िम िल्यो । विश्ि नेपाली साहित्य मिासंघ रूस िािाबाट २००–यौं भानुजयन्तीको उपलक्ष्यमा प्रकार्ित 
‘लोसको गरूाँ  हित भनी’ िीर्षकको संग्रिमा समाविटट आहर्दकवि भानुभसतका कविता र काव्यांििरूको पद्यानुिार्दमा सियोग प¥ुयाउन े
ररयाजान नगरननिासी किनयिी ल्युर्दर्मला सास्क्ल्तकोभा कारणिि समारोिमा उपस्क्स्थत िुन नसकेकाले सबमानपि िस्तान्तरण गनष 
सककएन । पहिले पनन ‘स्नेि र ककबबर्दन्तीको रे्दि’ भन्ने 
िीर्षकमा नेपालप्रनत समवपषत कवितास्रग्रि प्रकािमा 
ल्याइसकेकी र िालै िाम्रा आहर्दकवि भानुभसतप्रनत समवपषत 
‘काव्यका अमर भान’ु िीर्षकमा रूसी भार्ामा एक पहिलो काव्य 
रिना गने मास्कोकी किनयिी ल्युर्दर्मला आभ्रे्दएभा, नेपाली 
कवितािरुको पद्यानुिार्दमा संलग्न र भानुभसतप्रनत समवपषत 
कवितास्रग्रि ‘स्िगषद्िारीको पलु’ प्रकार्ित गने र्दोनिती 
रोस्तोभननिासी कवि इगोर एर्लसेएभ, नेपालको सांस्कृनतक र 
प्रतीकात्मक विर्यिस्तुमा कविता रिना गरी ‘कामरे्दि’ 
िीर्षकमा द्विभावर्क (रूसी तथा नेपाली) संग्रि प्रकािमा 
ल्याउन ेर िाल रूसी भार्ामा भानुभसतप्रनत समवपषत लेििरुको 
प्रकािनमा सियोग गने प्रनतस्क्टठत सांस्कृनतक कायषकताष, रूसको 
राजकीय पुरस्कार विजेता मास्कोका कवि भ्लाहर्दर्मर 
र्सस्क्ल्कनलाई िार्दा ओिाएर सबमानपि प्रर्दान गररएको चथयो ।  

नेपाल–रूस साहित्य सबमेलनमा भ्लाहर्दर्मर र्सस्क्ल्कनले ‘बज्र’ िीर्षकको कविता पाठ गरेका चथए । त्यसमा बज्रको चििण गररएको एक 
श्लोक ननबप्रकार छ : 

‘झलसक व्योम थकाषई गजषन्छ रोर्पूिषक । 
बझु्नै सकेन मान्छेले उस्को इच्छा अझैँतक ।।’ 

किनयिी ल्युर्दर्मला आभ्रे्दएभाले भानुभसतप्रनत समवपषत काव्यको एक अंि पाठ गरेकी चथइन ् । कालुगा अञ्िलमा ‘एत्नोर्मर’ 
(‘निृंिलोक’) अन्तगषत ननर्मषत ‘नेपाली घर’ मा रूसमा नेपालका आहर्दकविको द्विितिावर्षक समारोि मनाउन ेिममा रूस हर्दिस (१२ 
जून २०१४) िभुमुिुतषमा भानुभसत आिायषको आिि–प्रनतमा स्थावपत गररएको सन्र्दभष गााँर्सएको उसत काव्यको एक सानो अिंको 
नेपली अनुिार्द नेपाली पठकिनृ्र्दसमि यिााँ प्रस्तुत गनष िािन्छु : 

मान्छेको हितका लाचग बााँिेथ ेभानुभसत ती, 
त्यसैले आज नेपालीमाझ छन ्मान्य ती अनत ।  
मनाइाँरै्दछ सिषि उन्को द्विितिावर्षक, 
सूयषभैंm िस्क्बकलो उन्को नाम बन्रै्दछ साथषक ।।... 
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कालुगामा रह्यो उन्को आिि–प्रनतमा अतः, 
गनेछन ्रूसमा उन्ले सूयषको अब स्िागत ।  
रूसमा ग्रीटममा िुन्छ न्यानो तथा घमाइलो, 
‘निृंिलोक’ मा मान्छे गछषन ्ननत्य रमाइलो ।। 
‘नेपाली घर’ ले गछष ननत्य स्िागत र्मिको, 
कवि–लेिकको िोला त्यिााँ र्मलन स्नेिको । 
कुिाग्र बुवद्धको सौबय दृस्क्टट हर्दएर काञ्िन  
भानुभसत त्यिााँ बस्छन ्सर्दा न्यानो छरीकन ।। 

यस प्रकार नेपाली र रूसी भार्ामा कवितािािन तथा मन्तव्य अर्भव्यञ्जनको िम सककएपनछ आहर्दकवि भानुभसत आिायष 
द्विितिावर्षक समारोि सर्मनतको अध्यिका नाताले मैले समारोिमा उपस्क्स्थत रर्सयाली विद्िान–्विर्दरु्ी (बौद्ध स्थापत्यकलाकी विर्दरु्ी 
र्भसतोररया भतेोग्रार्दोभा, नेपाली नाट्य तथा संगीत विर्दरु्ी ताच्याना मोरोजोभा, बौद्धग्रन्थ वििेर्ज्ञ र्भसटर याकोभ्लेभ, इनतिासविद् 
सेगेइ मुतुषजार्लएभ, ‘मुनामर्दन’ को समछन्र्दी अनुिार्दक कवि इभान गोलुस्क्ब्निी, प्रथम रूसी सगरमाथा विजेता एडुआडष र्मस्लोभ्स्की 
प्रभनृत) आमस्क्न्ित व्यस्क्सतत्ििरू र रर्सयाली र्मििरूप्रनत आभार प्रकट गरै्द रूसमा भान–ुसप्तािको सफल आयोजनामा सियोग 
प¥ुयाउने राजर्दतूािास पररिार, विर्भन्न संघसंस्थाका पर्दाचधकारीिरू र समारोि सर्मनतका सर्दस्यिरुका साथै संरिक नेपाली राजर्दतू 
डा. रविमोिन सापकोटा कोवपलज्यू, अनतचथ नेपाली साहित्यकारद्िय कृटण धरािासी एिं अमर न्यौपानेप्रनत पनन िाहर्दषक कृतज्ञता 
ज्ञापन गरी नेपल–रूस साहित्य सबमेलनको विचधित ्विसजषन गरेको चथएाँ । 

तत्पश्िात ् नेपाली राजर्दतूािासको तत्िािधानमा नेपालमा पयषटन विकाससबबन्धी अन्तरकिया कायषिम, नेपालविर्यक ितृ्तचिि 
प्रर्दिषन र नेपालमा उत्पाहर्दत िस्तिुरूको प्रर्दिषनी अिलोकन सबपन्न भयो र भान–ुसमारोिका सिभागीिरुको सबमानमा नेपाली राजर्दतू 
र्दबपस्क्त्त डा. रविमोिन सापकोटा कोवपला तथा डा. सलुोिना सापकोटाले आयोजना गनुषभएको सन्ध्याभोजमा सरीक भएर वििारको 
आर्दानप्रर्दान गरै्द नेपाली र रर्सयाली र्मििरू सबै एक र्दोस्राको फोटो खिच्ने र खििाउने कायषमा जुटेका रे्दखिए । समारोि समाप्त 
भएपनछ विर्दािारी िुने िममा सबै रर्सयाली सिभागीिरूलाई राजर्दतूािासको तफष बाट नेपालमा पयषटनविर्यक सूिना–सामग्रीिरू र 
बुद्धको मूनत षसहितको नेपाली रास्क्टरय झण्डाअङ्ककत ब्याग उपिार प्रर्दान गररएका चथयो... 

 

नेपाली साहित्यकरद्िय धरािासी र न्यौपान े‘लेमोन्तोभ पर्दक’ बाट रूसमा सबमाननत 

कृटणप्रकाि शे्रटठ 

 

मास्को, १६ जून २०१४ (सोमिार) । रूसमा आहर्दकवि भानभुसत आिायषको द्विितिावर्षक समारोिमा भाग र्लन मास्को 
आइरिनुभएका मर्दन पुरस्कार विजेता नेपालका लब्धप्रनतटठ साहित्यकारद्िय श्री कृटण धरािासी तथा श्री अमर न्यौपानेलाई रूस 
लेिक संघले रूसका विख्यात कवि एिं गद्यकार र्मिाइल लेमोन्तोभको नाममा स्थापना गररएको साहिस्क्त्यक सबमान ‘लेमोन्तोभ 
पर्दक’ बाट विभूवर्त गररएको छ । यसै साल रूसमा पनन भानुभसतकै र्दौंतरी रूसी कविको द्विितिावर्षक समारोि भव्यताका साथ 
मनाइाँरै्दछ ।  
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आहर्दकवि भानभुसत आिायष द्विितिावर्षक समारोि 
सर्मनत, रूस मिासंघको अग्रसरतामा रूस लेिक संघ 
मास्को नगर संगठनको कायाषलयमा रूसी लेिक–
कवििरूसंग नेपली साहित्यकारिरूको सद्भािना भेटघाटको 
कायषिम राखिएको चथयो । झण्ड ै ३ िजार सर्दस्यसंख्या 
भएको मास्को नगर संगठनका अध्यि प्रो. भ्लार्दीर्मर 
गुसेभले नेपालका अनतचथ–साहित्यकारद्िय श्री कृटण 
धरािासी एिं श्री अमर न्यौपान े र उिााँलाई साथ हर्दन े
िामी सबै नेपालीिरूको िाहर्दषक स्िागत गनुषभयो ।  

सद्भािना भेटघाटको अिसरमा रर्सयाली पिबाट रूस 
लेिक संघ मास्को नगर संगठनका कायषकारी अध्यि, 
कवि भ्लाहर्दर्मर बोयाररनोभ, रुसको राजकीय पुरस्कार 
विजेता कवि भ्लाहर्दर्मर र्सस्क्ल्कन, रूसी भार्ामा लक्ष्मीप्रसार्द रे्दिकोटाको िण्डकाव्य ‘मुनामर्दन’ को छन्र्दानुिार्दकताष इभान गोलुस्क्ब्निी 
र र्दोनिती रोस्तोभ नगरननिासी कवि इगोर एर्लसेएभको सिभाचगता रिेको चथयो भने नेपाली पिबाट गैरआिासीय नेपाली संघका 
केन्द्रीय ननितषमान अध्यि जीिा लार्मछाने, द्विितिावर्षक समारोि सर्मनतका अध्यि कृटणप्रकाि शे्रटठ, उपाध्यिद्िय डा. मधुकृटण 
शे्रटठ (गैरआिासीय नेपाली संघ रूस रास्क्टरय समन्िय पररर्र्दका अध्यि) तथा गोविन्र्दप्रसार्द गौतम (विश्ि नेपाली साहित्य मिासघं 

रूस िािाका अध्यि), कोर्ाध्यि डडल्ली िरेल ‘सुमन’ को 
उपस्क्स्थनत रिेको चथयो ।  

सौिार्दषपूणष िातािरणमा सबपन्न वििारविमिषको िममा अलेससान्द्र 
पुस्क्श्कन, र्मिाइल लेमोन्तोभ, फ्योर्दोर र्दोस्तोएभ्स्की, लेभ 
तोल्स्तोइ, आन्तोन ििेोभजस्ता विश्िविख्यात लेिक–कवििरूलाई 
जन्माउने र फैलािटमा विश्िको सबभन्र्दा वििाल रे्दि रूस र 
बुद्धको जन्मभूर्म एि ं अग्लाइमा आकाि छुन े रे्दि नेपालको 
प्रािीनतम सस्क्न्नकटता, भावर्क, सांस्कृनतक र िैिाररक 
समानतामा जोड हर्दइनुका साथै रूसी र नेपालीमा छोटा कवितािरू 
पनन पहिएको चथयो । यस ैसन्र्दभषमा र्दिु ैरे्दिका साहित्यकमीिरुको 
आपसी सबपकष  र प्रनतननचधमण्डलिरुको आर्दानप्रर्दानका साथै रूसी 
तथा नेपाली साहिस्क्त्यक कृनतिरुको एक अकाषको भार्ामा 
अनुिार्दको मित्ि र आिश्कताबारे जोड हर्दइएको चथयो । नेपालको 

तीनपल्ट यािा गन ेर्दागेस्तानी कवि रासुल िाबजातोभले नेपालविर्यक ‘जीिनिि’ तथा ‘जीवित रे्दिी कुमारी’ िीर्षकका काव्यकृनतिरू 
आभार भार्ामा रिना गरे तापनन रूसी भार्ामा अनुिार्द भई प्रकार्ित गररएको िुाँर्दा नेपालीमा पनन यसै पंस्क्सतकारको छन्र्दोबद्ध 
अनुिार्द २५ िर्षअनघ न ै नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रनतटठानबाट प्रकािमा ल्याइएको जनाउ हर्दरैं्द यस ै िर्ष रासुल िाबजातोभको ९०–यौं 
जन्मजयन्तीको उपलिमा नेपाल र र्दागेस्तानको प्राकृनतक छटा र जनजीिनको झलक हर्दने रंगीन छविचिििरूद्िारा अल्बमग्रन्थको 
रुपमा सजाएर मास्कोबाट प्रकािमा ल्याइएको जनाएको चथएाँ । र्मिाइल लेमोन्तोभको अमर कृनत ‘िाम्रा जमानाका िररिनायक’ 
उपन्यास तीन र्दिकअनघ नै यस ैपंस्क्सतकारबाट नेपालीमा अनुिार्द भई प्रकर्ित भएको र िाल अप्राप्य भइसकेको जानकारी हर्दएको 
चथएाँ । ननटकर्षस्िरूप अनिुार्दको माध्यमबाट नेपाली र रुसी साहिस्क्त्यक कृनतिरू िाम्रा रे्दिका जनतािरूलाई उपलब्ध गराई एक 
र्दोस्राको चिन्तन र र्दिषनबाट अिगत गराउनु आिश्यक छ भनी जोड हर्दइएको चथयो । यस ैपररप्रेक्ष्यमा र्दोनिती रोस्तोभ नगरका कवि 
इगोर एर्लसेएभद्िारा नेपालका आहर्दकविको द्विितिावर्षक समारोिप्रनत समवपषत गरी प्रकािका ल्याइएको द्विभावर्क (रूसीबाट 
नेपालीमा कृटणप्रकािबाट पद्यानिुार्द गररएको) कवितासंग्रि ‘स्िगषद्िारीको पुल’ को विमोिन गररएको चथयो । 

अहर्दकवि भानुभसतका कविता र काव्यांिको मूल पाठ र रूसी भार्ामा कृटणप्रकाि शे्रटठ तथा ल्युर्दर्मला सास्क्ल्तकोभाको संयुसत 
छन्र्दोबद्ध अनुिार्द समते समािेि गररएको ‘लोकको गरूाँ  हित भनी’ िीर्षकमा विश्ि नेपाली साहित्य मिासघंबाट प्रकार्ित ग्रन्थ रूस 
लेिक संघ मास्को नगर संगठनको पुस्तकालयका लाचग प्रर्दान गररएको चथयो भने सद्भािना भेटघाटमा उपस्क्स्थत रूसी लेिक–
कवििरूलाई बुद्धको मूनत ष उपिार हर्दइएको चथयो ।  
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विरे्दिी साहित्यकारिरूमध्ये सिषप्रथम नेपाली साहित्यकारद्ियलाई रूसी कवि र्मिाइल लेमोन्तोभको नामले विभूवर्त पर्दक प्रर्दान गरेर 
सबमान गररएकोमा रूस लेिक संघप्रनत कृतज्ञता ज्ञापन गरेर िामीले यो अविस्मरणीय घटनालाई छविचििमा अंककत गनष फोटोिरू 
पनन खििंेर ल्याएका छौं...  

 

रूसमा िािुिक्िप्रनि समवपिि बििोज र अन्िरकिया र्कायििम 

कृटणप्रकाि शे्रटठ 

मास्को, १५ जून २०१४ (आइतिार) । विगत िर्षिरुमा जस्त ैयस िर्ष मास्को मिानगरीको िोिल्लाबाट टािा प्रकृनतको कािमा मास्को 
अञ्िलको इस्िा नर्दीको रमणीय तटमा पनन गैरआिासीय नेपाली हर्दिस (एनआरएन ड)े भव्यताका साथ मनाइएको छ । यस 
कायषिमको आयोजक गैरआिासीय नेपाली सघं रुस रास्क्टरय समन्िय पररर्र्दले यस बनभोज कायषिमलाई आहर्दकवि भानभुसत 
आिायषको द्विितिावर्षक समारोिप्रनत समवपषत गरी अन्तरकिया कायषिम पनन सबपन्न गरेको छ । रूसका लाचग नेपाली राजर्दतू डा. 
रविमोिन सापकोटा कोवपलाज्यूको संयोजकत्िमा मास्कोमा गहठत आहर्दकवि भानभुसत आिायष द्विितिावर्षक समारोि सर्मनत रुस 
मिासंघबाट घोवर्त सप्तािव्यापी कायषिममा भाग र्लनका लाचग ननबत्याइएका मर्दन पुरस्कार विजेता नेपालका िररटठ 
साहित्यकारद्िय श्री कृयण धरािासी तथा श्री अमर न्यौपानकेो समेत समुपस्क्स्थनतले गर्दाष बनभोज कायषिमको रौनक ननकै बढ्न 
गएको चथयो ।  

गैरआिासीय नेपाली संघ रूस रास्क्टरय समन्िय पररर्द्को तत्िािधानमा यस पार्ल एघारौं पल्ट इस्िा नर्दीको रमणीय तटमा फुटबल 
प्रनतयोचगता, रस्साकस्सी, घैंटो फोड्ने िेल आहर्दसहित बनभोज कायषिमको आयोजना गरेर ‘गैरआिासीय नेपाली हर्दिस’ (‘एनआरएन 
ड’े) र आहर्दकवि भानुभसत आिायषको द्विितिावर्षक समारोि पनन भव्यताका साथ मनाइयो । बनभोज कायषिममा नेपाली राजर्दतूिास 
पररिारका साथ ै रुसमा बसोिास गरररिेका विर्भन्न सामास्क्जक, सांस्कृनतक, साहिस्क्त्यक र िैक्षिक संस्थाका पर्दाचधकारीिरुका साथ ै
रुसको राजधानीमा त्यिासबम जान र आउनका लाचग ३ िटा बसको व्यिस्था र्मलाइएको चथयो भन ेगाडी िुनेिरु आफ्नो अनकूुल िेरी 
आइरिेका चथए ।  

र्दिषकिरु िौस्याउाँ रै्द चथए भने माचथ टिरोनेरको सानो ििुरमा ठूल्ठूला  मकलिरुमा बलेको कोइलाको आगोमा सुइरोमा गुाँचथएको िरा र 
च्याङ्ग्राको मास ुपोलेर सेकुिा बनाइाँरै्द चथयो । टिोको पालीमा र्दाल, भात, तरकारी, मास,ु अिार आहर्दका ठूल्ठूला तसलािरुअगाडड 
बनभोजका सिभागीिरु लाम लागेर मन परेको िानेकुरा एकपटके थालमा िालेर कत ै उर्भई विर्भन्न नेपाली पररकारिरुको स्िार्द 
र्लइरिेका रे्दखिन्थ े । कत ै पुरानो पुस्ताका नेपालीिरु चथए । यसपटक मौसमले साथ नहर्दएको िुर्दा ककिोरककिोरीिरूको ननस्क्बत 
चििकला प्रनतयोचगताको आयोजना गनष नसककएकोमा गैरआिासीय नेपाली संघ अन्तराषस्क्टरय समन्िय पररर्र्दमा विश्ि नेपाली महिला 
प्रनतननचध सवपला राजभण्डारीको 
गुनासो सुननएको चथयो ।  

फूटबल प्रनतयोचगता समाप्त 
भएपनछ बनभोजका सिभागी 
सबैलाई गैरआिासीय नपेली 
हर्दिस तथा आहर्दकवि भानुभसत 
आिायषको द्विकतिावर्षक 
समारोिको उपलक्ष्यमा आयोस्क्जत 
अन्तरकिया कायषिममा भाग 
र्लन तल मैर्दानमा ननबत्याइयो 
। गैरआिासीय नेपाली संघ 
रूसका मिासचिि मिेि िड्काले अन्तरकिया कायषिमको सञ्िालन गरै्द अध्यिमण्डलमा मान्यजनिरुलाई स्थान ग्रिण गराउनभुयो ।  

गैरआिासीय नेपाली संघ रूस रास्क्टरय समन्िय पररर्र्दका अध्यि डा. मधुकृटण शे्रटठ ‘माधयुष’ (आहर्दकवि भानुभसत आिायष 
द्विकतिावर्षक समारोि सर्मनत, रुसका उपाध्यि) ले स्िागत मन्तव्यमा रुसमा बसोिास गरररिेका नेपालीिरुले गतः ११ िर्षरे्दखि रूस 
हर्दिसको अिसर पारेर बनभोज कायषिमको आयोजना गरी एनआरएन ड ेमनाउन ेपरबपराबारे प्रकाि पारै्द यसपटक रुसमा नेपाली 
साहित्यकारद्ियको पनन स्िागत गनष पाइएकोमा िर्ष प्रकट गनुष भयो र बनभोेृज कायषिममा उपस्क्स्थत सबैको िाहर्दषक स्िागत 
गनुषभयो ।  
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अन्तराषस्क्टरय समन्िय पररर्र्दका ननितषमान अध्यि जीिा लार्मछानेले ५ िर्षअनघ बनभोजमा मुधषन्य नेपाली साहित्यकारद्िय डा. 
िुििन्द्र गौतम तथा डा. गोविन्र्दराज भट्टको स्िागत गररएकोेे स्मरण गरै्द यसपटक नेपाली साहित्यकारद्ियले कालुगा अञ्िलस्क्स्थत 
‘निृंिग्राम’ मा बनेको नेपाली घरमा अहर्दकवि भानुभसत आिायषको प्रनतमा अनािरण सबपन्न गनष सककएकोमा िर्ष प्रकट गनुषभयो ।  

केन्द्रीय कोर्ाध्यि डा. बद्री केसीले विर्भन्न रे्दििरुमा पनन नेपालीिरुले बनभोज कायषिम गनष थालेको सूचित गरै्द फ्रन्सलगायत 
कनतपय रे्दिमा त सरकारले समते यसका लाचग सियोग गन ेउर्दािरण प्रस्तुत गनुषभएको चथयो ।   

गैरआिासीय नेपाली संघ केन्द्रीय सर्दस्यद्िय गोविन्र्दप्रसार्द गौतम र सवपला राजभण्डारी, आहर्दकवि भानभुसत आिायष द्विितिावर्षक 
समारोि सर्मनतका सर्दस्य–सचिि डा. मखणराज पोिरेल आहर्द विर्भन्न संघसंस्थाका प्रनतननचधिरुले मन्तव्य व्यसत गररसकेपनछ  
अनतचथ साहित्यकारद्ियको बोल्ने पालो आएको चथयो । कृटण धरािासीले नेपाल र भारतबाहिर आहर्दकवि भानुभसतको सार्लक 
स्थापनामा रूस पहिलो भएको जनाउ हर्दरैं्द रूसको यािा गन ेपहिलेरे्दखिको िािना साकार भएकोमा ननमन्िणाका लाचग आभार र रूस 
लेिक सघंबाट ‘लेमोन्तोभ पर्दक’ प्रर्दान गररएकोमा उद्गार पोख्त ैअनुिार्दको माध्यमबाट नेपाली सहित्यलाई विश्िभररका पाठकसमि 
प¥ुयाउनु आिश्यक छ भनी जोड हर्दनुभयो भन ेअमर न्यौपानलेे आफ्नो साहित्य र्सजषनाको अनुभि िणषन गरै्द नेपाली जनजीिनको 
चििण प्रस्तुत गनुषभएको चथयो ।   

आहर्दकवि भानभुसत आिायष द्विितिावर्षक समारोि सर्मनतको अध्यिको िैर्सयतले यस पंस्क्सतकारलाई पनन आको अध्यिको 
िैर्सयतले यस पंस्क्सतकारलाई पनन आको अध्यिको िैर्सयतले यस पंस्क्सतकारलाई पनन आफ्नो मन्तव्य रख्ने सबभािना हर्दइाँर्दा सन ्
१९५८ मा तािकन्र्दमा आयोस्क्जा अफ्रो–एर्िया लेिक सबमेलनमा भाग र्लन आउाँर्दा मिाकवि लक्ष्मीप्रसार्द रे्दिकोटाले नेपाली 
कवितािरुको अंगे्रजी अनुिार्द गरी द्विभावर्क ‘इन्दे्रनी’ पत्रिका उपिार ल्याएको िुाँर्दा तत्काल ैरूसी भार्ामा पहिलो नेपाली कवितासंग्रि 

प्रकािमा आएको अिगत गराउाँ रै्द इतरभार्ािरुमा नेपाली 
साहित्यको अनुिार्दको थालनी पनन परोि र प्रत्यि रुपमा 
रूसबाटै भएको र अहिले पनन जीिा लार्मटानकेो सत्प्रयास 
र  प्रकािनमा नेपाली कविता संग्रि, कथासंग्रि, 
ननबन्धसंग्रि, उपन्यास समेत अंगे्रजी भार्ामा प्रकार्ित 
भएको र रुसिासी िामी नेपालीिरु र रुसी कवििरुको 
संयुसत प्रयासबाट लक्ष्मीप्रसार्द रे्दिकोटाका कवितािरुको 
र्दईु संग्रि ‘संकर्लत रिना’ र ‘सुनको वििान’ का साथ ै
‘मुनामर्दन’ िण्डकाव्य र िाल ै भानुभसत आिायषका 
कविता र काव्यांि संग्रि ‘लोकको गरुाँ  हित ् भनी’ 
प्रकािमा ल्याइएको सूिना हर्दएको चथएाँ ।    

आहर्दकवि भानुभसत आिायष द्विितिावर्षक समारोि सर्मनतका सरंिक, रुसका लाचग मिामहिम राजर्दतू डा. रविमोिन सापकोटाले 
रुसमा बसोिास गरररिेका नेपालीिरुलाई एक ठाउाँमा भेला गरी आपसी सद्भािनाको पिकासमा योगर्दान प¥ुयाउन ेबनभोज कायषिम र 
अन्तरकियाका आयोजकिरुप्रनत धन्यिार्द ज्ञापन गनुषभयो । 

यसै िर्ष मास्को सडकननमाषण राजकीय प्राविचधक विश्िविद्यालय (मार्दी) बाट ‘ईट–खझगंटीको उत्पार्दन सकुाउन े र पाको तुल्याउने 
िेिसबम स्थानान्तरण गन ेस्ििार्लत प्रणाली’ भन्ने विर्यमा विद्यािाररचधको िोधपिको पुपषि गरेर विद्यािाररचधको प्राक्षज्ञक उपाचध 
प्राप्त गनुषिुने गैरआिासीय नपाली संघ रूसका कमषठ सर्दस्य राजाराम िौधरीलाई िार्दा ओिाएर सबमान गररएको चथयो ।    

अन्तरकिया कायषिमको समास्क्प्तपश्िात ् फेरर िानपीन र प्रनतयोचगता विजेतािरुलाई प्रिंसापि प्रर्दान गन ेकायषिम सबपन्न भएको 
चथयो । यसरी यसपल्ट इस्िातटमा परबपरागत बनभोज कायषिमका साथ ैआहर्दकवि भानुभसत आिायष द्विितिावर्षक समारोिको 
सन्र्दभषमा अन्तरकिया कायषिम पनन सफलतापूिषक  सुसबपन्न भयो । 

यस िर्षको एघारौं बनभोज कायषिमलाई व्यिस्क्स्थत र सफल बनाउनका लाचग तजेबिार्दरु िािको संयोजकत्िमा गहठत सर्मनत र 
कायषर्दलका सर्दस्यिरु, रामेश्िर गौतमको संयोजकत्िमा गहठत िेलकूर्दसबबन्धी कायषर्दलका सर्दस्यिरु, आचथषक सकंलन कायषर्दलका 
सर्दस्यिरुका साथ ैगैरआिासीय नपेाली संघ रुस रास्क्टरय समन्िय पररर्र्दप्रनत आभारसहित िाहर्दषक धन्यिार्द ज्ञापन गर्दषछु ।   
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रूसमा नटदर्कविर्को प्रनिमा अिािरण र ‘िािु सिंग्रहालय’ र्को स्िापिा 
कृटणप्रकाि शे्रटठ 

१२ जून २०१४ (िुििार । रूस हर्दिसको िभुउपलक्ष्यमा मास्कोबाट ९० ककलेर्मटर टािा रिेको ‘निृंि–लोक’ (‘एत्नोर्मर’) अन्तरगत 
ननर्मषत ‘नेपाली घर’ मा आहर्दकवि भानुभसत आिायषको आिि प्रनतमाको अनािरण समारोि सुसबपन्न भयो । रूसमा िाम्रा 
आहर्दकविको द्विितिावर्षक समारोि मनाउने िममा मास्को आइरिनुभएका मर्दन–पुरस्कार विजेता नेपाली साहित्यकारद्िय श्री कृटण 
धरािासी तथा श्री अमर न्यौपाने, ‘एत्नोर्मर’ का प्रमुि रुस्लान बरैामोभ र मूनत षकार अलेससेइ र्लओनोभका साथ ैआहर्दकवि भानभुसत 
आिायष द्विितिावर्षक समारोि सर्मनतक संरिक,  रुसका लाचग नेपाली राजर्दतू डा. रविमोिन सापकोटा कोवपलाज्यूले आहर्दकवि 
भानुभसत आिायषको आिि प्रनतमाको अनािरण गनुषभएको चथयो ।  

आहर्दकवि भानभुसत आिायष द्विितिावर्षक समारोि सर्मनतका सर्दस्य–सचिि डा. मखणराज पोिरेलले भव्य समारोिको सञ्िलन गरै्द 
रूसमा भानुभसत आिायषको द्विितिावर्षक समारोि मनाउन नेपाल सरकारको संस्कृनत, पयषटन तथा नागररक उड्डयन मन्िालयबाट 
रूसका लाचग संयोजक ननयुसत कृटणप्रकाि शे्रटठको अध्यितामा आहर्दकवि भानुभसत आिायष द्विकतिावर्षक समारोि सर्मनत गठन 
गररएको उल्लेि गनुषभयो र रूसमा बसोिास गरररिेका नेपालीिरुका सब ैसामास्क्जक संस्थािरुको प्रनतननचधत्िसहित सबै साहित्यानुरागी  
नेपालीिरू समाििे भएको उसत समारेि सर्मनतमा मधुकृटण शे्रटठ ‘माधुयष’.(अध्यि, गैरअिासीय नपेाली सघं, रूस) तथा गोविन्र्दप्रसार्द 
गौतम (अध्यि, विश्ि नेपाली साहित्य मिासघं, रुस) उपाध्यि रिनुका साथ ैडडल्ली िरेल ‘सुमन’ कोर्ाध्यि र डा मखिज पोिरेल 
(उपाध्यि, रूस–नेपाल मैिी तथा सियोग समाज) सर्दस्य–सचिि रिेको जानकारी हर्दनुभयो । समारोि सर्मनतले तय गरेको 
सप्तािव्यापी कायषिमअन्तगषत ‘नेपाली घर’ मा आहर्दकविको प्रनतमा स्थापना समारोिमा उपस्क्स्थत नेपालीिरु तथा रर्सयाली 
र्मििरूप्रनत अर्भिार्दन व्यसत गरै्द उिााँले रूसमा 
भानुभसतको प्रनतमा स्थापनाको वििारलाई मूतषरूप हर्दन 
उपस्क्स्थत सबैप्रनत िाहर्दषक धन्यिार्द ज्ञापन गनुषभयो । 

कालुगा अञ्िलस्क्स्थत ‘एत्नोर्मर’ का प्रमुि रुस्लान 
बैरामोभले ससंारका विर्भन्न जनजानतिरूको विविध 
संस्कृनतको प्रनतननचधत्ि गने यस थलोमा नेपालका कविको 
िार्लग स्थापनाको सन्र्दभषमा नेपालबाट समेत 
साहित्यकारिरू आउनभुएकोमा िर्ष प्रकट गरै्द प्रनतमा 
अनािरण समारोिका सिभागी सबैको िाहर्दषक स्िागत 
गनुषभएको चथयो । 

मास्को िेमर्लनमा रूस हर्दिसको अिसरमा अयोस्क्जत भव्य 
राजकीय समारोिमा भाग र्लएर सोझैँ १०० ककलोर्मटरको र्दरूी पार गरेर आहर्दकवि भानुभसत आिायषको प्रनतमा अनािरण समारोिमा 
भाग र्लन आइपुग्नुभएका मिामहिम नेपाली राजर्दतू डा. रविमोिन सापकोटा कोवपलाज्यूले नेपालीिरूका लाचग िाम्रा आहर्दकविको 
वििार्दरहित मित्िको बारेमा संिेपमा प्रकाि पानुषिुाँरै्द भानुभसतलाई सिषमान्य र सिषकार्लक व्यस्क्सतत्िको रूपमा चििण गनुषभयो र 
यूरोपका रे्दििरुमध्ये सिषप्रथम रूसको भूर्ममा भानुभसतको प्रनतमा अनािरण गन े सुअिसर पाइएकोमा वििेर् िर्ष प्रकट गनुषिुाँरै्द 
नेपालका आहर्दकविको प्रनतमा स्थापनामा योगर्दान प¥ुयाउने सबैप्रनत आभार प्रकट गनुषभयो ।  

रुस मिासंघमा आहर्दकवि भानभुसत आिायष द्विितिावर्षक समारोि सर्मनतको अध्यिको िैर्सयतले यसै पंस्क्सतकारले रूसमा स्थावपत 
भानुभसतको प्रनतमामा भािसुमन अपषण गने सबभािना पाएपनछ कैयौं िर्षरे्दखि मनको र्भिी तिमा िुस्क्बिएर बर्सरिेका भािनािरू 
ताँछाड्–मछाड गरै्द िमवििीन रुपमा व्यस्क्सतन थालेका चथए । अन्तररि चिन्त्तनका प्रितषक स्क्त्सआलकोभ्स्कीको जन्मथलोमा नेपाली 
आहर्दकविको िस्तननर्मषत स्मारक स्थापना भएकोमा िर्षविभोर िुाँरै्द भािनात्मक स्मारक अथाषत ् भानुभसतप्रनत समवपषत पुस्तक 
प्रकािनमा जोड हर्दएाँ र  विश्िव्यापी गैरआिासीय नेपाली संघमा विश्ि नारी प्रनतननचध सवपला राजभण्डारीले नेपालबाट ल्याएको 
भानुभसतको ‘रामायण’ लगायत कृनतसंग्रिको पुस्तक र विश्ि नेपाली साहित्य मिासंघ रूसबाट प्रकार्ित भानुभसतका कवितािरुको 
रुसी भार्ामा छन्र्दोबद्ध अनुिार्दसहितको द्विभावर्क पुस्तक ‘लोकको गरूाँ  हित ्भनी’ का साथै डा. ऋवर्कान्त मण्डलको सियोगबाट 
भिषरै प्रकािमा ल्याइएको भान ुसमारोिप्रनत समवपषत मैचथली लोकसाहित्य ‘गोन ु झाका कथाकुथङु्ग्री’ िीर्षकका ‘भािनात्मक भान–ु
स्मारक’ का केिी पुस्तक–पुटपिरु आहर्दकविको प्रनतमाछेउ अपषण गररहर्दएाँ । भान ुप्रनतमा स्थावपत किलाई ‘भानु संग्रिालय’ नामकरण 
गने प्रस्ताि करतलध्िननबाट समथषन गररएपनछ त्यिााँ प्रर्दर्िषत नेपालविर्यक रूसी भार्ामा प्रकार्ित कृनतिरु पनन संग्रिालयकै 
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स्क्जबमामा राखिहर्दएाँ । यसरी रूस हर्दिसका हर्दन रूस भूर्ममा भानुभसतको आिि प्रनतमा स्थापनाका साथ ै‘भान ुसंग्रिालय’ को समते 
र्िलान्यास भएको छ । 

गैरआिासीय नेपाली संघ केन्द्रीय ननितषमान अध्यि जीबा लार्मछानेले छोटो समयम ैभानभुसतको प्रनतमा स्थापना गन ेवििार कसरी 
साकार भएको चथयो भन्न े विर्यमा प्रकाि पारै्द मूनत षकार अलेससेइ लेओनोभ तथा  ‘एत्नोर्मर’ का प्रमुि रुस्लाम बैरामोभप्रनत 
कृतज्ञता ज्ञापन गनुषभयो ।  

गैरआिासीय नेपाली संघ रूसका अध्यि डा. मधुकृटण शे्रटठ ‘माधयुष’ ले रूसमा भानुभसतको प्रनतमा स्थापना भएकोमा उद्गार प्रकट 
गरै्द नेपालबाट मुधषन्य साहित्यकारद्िय कृटण धरािासी तथा अमर न्यौपानकेो समेत सिभाचगतामा प्रनतमा अनािरण सबपन्न 
भएकोमा यसको व्यिस्था र्मलाउने सबैप्रनत कृतज्ञता जनाउनुभयो । 

विश्ि नेपाली साहित्य मिासघं रूस िािाका अध्यि गोविन्र्दप्रसार्द गौतमले रूसमा िरेक िर्ष भानजुयन्ती मनाउने परबपरा बर्ससकेको 
स्मरण गराउाँ रै्द आहर्दकविको द्वििताब्र्दीय जन्मजयन्तीको उपलक्ष्यमा मिासघंको तफष बाट भानुका कवितािरुलाई रुसी भार्ामा समेत 
अनुिार्द गरी ‘लोकको गरूाँ  हित भनी’ संग्रि प्रकािमा ल्याइएको र भविटयमा पनन यो िम जारी राखिने सर्दीिा व्यसत गनुषभयो ।  

नेपालको कैयौंपल्ट यािा गररसकेका र िाल ै नेपलयािाबाट स्िरे्दि फकेका ‘इन्भेटट ब्याङ्क’ का ननरे्दिक एभ्गेनी कोजोरेजोभले 
नेपाललाई अनत माया गने र्दागेस्तानी कवि रासुल िाबजातोभद्िारा रचिएका नेपाल विर्यक काव्यकृनतिरु ‘जीिनिि’ र ‘जीवित रे्दिी 
कुमारी’ नेपालीमा कृटणप्रकाि शे्रटठको अनुिार्दसहित यस ैसाल प्रकािमा ल्याइएको सचिि त्रिभावर्क (आभार, रूसी र नेपाली) संयुसत 
ग्रन्थ ‘र्दईु रे्दिताप्रनत’ तथा इभान कोजेरेजोभको नेपालका 
छविचिििरूको रङ्गीन अल्बमको प्रर्दिषन गरेर ‘एत्नोर्मर’ 
लाई उपिार हर्दनुभयो भने प्रो. सेगेइ मुतुषर्लजाएभ तथा 
यसैं पंस्क्सतकारको संयुसत प्रयासबाट संि्ेेपमा र्दागेस्तान र 
नेपालको सिांचगण पररिय हर्दने ‘ककेर्िया िुलीरे्दखिन ्
हिमाली उच्ितातक’ िीर्षकको ग्रन्थ ‘एत्नोर्मर’ तथा ‘भान ु
संग्रिालय’ लाई पनन उपिार हर्दनभुयो ।  

नेपाली अनतचथ मर्दन पुरस्कार विजेता साहित्यकार श्री 
कृटण धरािासीले विश्िविख्यात रुसी लेिकिरुका कृनतिरु 
पिेर धेरै पहिलेरे्दखि न ैरूसबारे गररने कल्पना भानुभसतको 
द्विितिावर्षक समारोिको सन्र्दभषमा साकार भएकोमा िर्ष 
प्रकट गरै्द एर्िया (भारत र नपेाल) बािेक अन्यि कत ै
पनन भानुभसतको िार्लक स्थापना नभएको पररप्रेक्ष्यमा 
अमेररकामा िार्लक स्थापना गन ेतरिर भइरिेको जनाउ 
हर्दरैं्द रूस नै यस िेिमा पहिलो रे्दि बन्न पुगेको अर्भव्यस्क्सत हर्दनुभयो र साहित्यको ननस्क्बत रे्दिको सीमाना तगारो बन्न नससन े
जनाउाँ रै्द भानुभसतको मातभृार्ा नेपालीका अनुपम साहिस्क्त्यक कृनतिरुको अंगे्रजीमा अनुिार्द गन े अर्भयानको थालनी गन ेआफ्नो 
योजना बताउनुभयो भन े ‘सेतो धरती’ उपन्यासका लाचग गतः िर्षको मर्दन पुरस्कार विजेता साहित्यकार अमर न्यौपानेले नेपाली 
साहित्यको विकासमा सबपन्न रूसी साहित्यको सकारात्मक प्रभाि परेको जनाउ हर्दरैं्द  रूस जस्तो पविि रे्दिमा पर्दापषण गने र 
मास्कोमा आहर्दकवि भानुभसतको द्विितिावर्षक समारोिमा भाग र्लने सबभािना प्रर्दान गररएकोमा रूसिासी सबपूणष साहित्यानुरागी 
नेपालीिरुप्रनत कृतज्ञता व्यसत गनुषभयो ।   

रूसमा आहर्दकवि भानुभसत आिायषको आिि प्रनतमा अनािरण ्समारोिको समापन गरै्द अन्त्यमा यस पंस्क्सतकारबाट ‘एत्नोर्मर’ का 
प्रमुिलाई भानुभसतको द्विभावर्क कवितासङ्ग्रि ‘लोकको गरूाँ  हित ्भनी’ तथा रूसी भार्ाभार्ीिरूलाई मैचथली लोकसाहित्यको पररिय 
हर्दने पुस्तक ‘गोनु झाका कथाकुथङु्ग्री’ उपिारस्िरूप प्रर्दान गररएको चथयो । 

तत्पश्िात ्समारोिका सबै रर्सयाली तथा नेपाली सिभागीिरु भव्य संन्धाभोजमा सामेल भएका चथए र कालुगा अञ्िलको स्िच्छ र 
रमाइलो सााँझमा ननकै बेरसबम तीन गजूरयुसत नेपाली परबपरागत िषलीको ‘नेपाली घर’ का िोटाकोठा ििारे्द, प्रिेि किको बीिमा 
राखिएको बज्रको मठनेर र घरबाहिर अन्यि पनन फोटो खिाँच्रै्द घरबाहिर िररपरर घुमकफर गरै्द नेपाली गैह्री िुङ्गे तीनधारा, िरपरका 
प्रस्तर मूनत षिरु र काटठकारीका नमूनािरु, िैत्य र बौद्ध मन्ििििरु, छानाको ककनारामा जडडएका  र िािा िल्र्दा बज्ने बतासे घन्टीिरु, 
त्रिभावर्क र्िलास्तबभनेरको ठूलो घन्ट, प्रथम सगरमाथा विजेताद्ियको आर्दम िार्लक र द्िारपालको रूपमा ब्याघ्रव्यानघ्रनीका र्दईु 
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मूनत ष रिेका प्रिेिद्िार, काटका स्तबभिरुमा छाना अड्यएर बनाइएका नेपाली िलैीकै र्दईु सत्तल आहर्दको कलाकाररता ननयाल्रै्द 
रमाइरिेका चथए...     

 

रूसमा िािुिक्ि द्वििििावर्िर्क समारोहर्का अनिगि िेपाली साटहतयर्कारद्ियर्को स्िागि 

कृटणप्रकाि शे्रटठ 

 

रूसमा आहर्दकवि भानुभसत आिायषको द्विितिावर्षक समारोि सर्मनतको तत्िािधानमा गैरआिासीय नेपाली संघ रूस रास्क्टरय समन्िय 
पररर्द्, विश्ि नेपाली साहित्य मिासंघ रूस िािा लगायत रूसमा बसोिास गरररिेका नेपालीिरुका सबै सामास्क्जक संस्थािरुको समेत 
सकिय सिभाचगतामा िाम्रो आहर्दकवि भानुभसत आिायषको द्विितिावर्षक समारोिको सन्र्दभषमा आयोस्क्जत गररने सप्तािव्यापी 
कायषिममा भाग र्लने ननमन्िण स्िीकार गरी मर्दन पुरस्कार विजेता साहित्यकारद्िय श्री कृटण धरािासी तथा श्री अमर न्यौपान े
हिजो (१० जून मंगलिार २०१४) मास्को आइपुग्नुभयो । आहर्दकवि भानुभसत आिायषको द्विितिावर्षक समारोि सर्मनतका 
उपाध्यिद्िय डा. मधुकृटण शे्रटठ ‘माधुयष’ (अध्यि, गैरआिासीय नेपाली संघ रूस) तथा गोविन्र्दप्रसार्द गौतम (अध्यि, विश्ि नेपाली 
साहित्य मिासंघ रूस) का साथ ै सर्दस्य–सचिि डा. मखणराज पोिरेल (उपाध्यि, रूस–नेपाल मैिी तथा सियोग समाज), सवपला 
राजभण्डारी (गैरआिासीय नेपाली संघ अन्तराषस्क्टरय समन्िय पररर्द्मा विश्ि नेपाली नारी प्रनतननचध), रामेश्िर गौतम एि ं कविता 

िासयले र्दोमोरे्दर्दोभो विमानस्थलमा नेपाली अनतचथिरूको िाहर्दषक 
स्िागत गनुषभयो । 

आज (११ जनू) त्रबिानै कृटणप्रकाि शे्रटठ (अध्यि, आहर्दकवि 
भानुभसत आिायषको द्विितिावर्षक समारोि सर्मनत) र िीर्दा 
लार्मछान े (केन्द्रीय ननितषमान अध्यि, गैरआिासीय नेपाली सघं) 
बाट मास्कोमा नेपाली उपन्यासकारद्ियको िाहर्दषक स्िागत गररनुका 
साथै रूसको राजधानीका विर्भन्न र्दिषनीय स्थलिरूमा घुबरै्द नगर 
अिलोकन गराइएको चथयो । यस िममा बोरोभ्योभ थुबकोबाट 
वििाल मास्को नगरको दृश्यािलोकन, नस्क्जकै रिेको मास्को 
राजकीय विश्िविद्यालय, इस्क्न्र्दरा गान्धी िोकमा स्थावपत मिात्मा 
गान्धीको िार्लक, एर्िया, अकफ्रका र ल्याहटन अमेररकाका 

विकासोन्मिु रे्दििरूका लाचग आिश्यक रास्क्टरय वििेर्ज्ञिरूको तैयारीमा योगर्दान प¥ुयाउने उद्देश्यले सोर्भयत रूसद्िारा ५४ िर्षअनघ 
मास्कोमा स्थापना गररएको रर्सयाली जनमैिी विश्िविद्यालय, सन ् १८१२ मा नेपोर्लयनको आिमणबाट मुस्क्सतका लाचग मिान ्
रे्दिभस्क्सतपूणष युद्धको िेला बोरोहर्दनो रणिेिमा लडडएको संग्रामको झलक हर्दने भव्य ितृ्त– दृश्यािली ‘पानोरामा’ चिििाला, द्वितीय 
विश्ियुद्धमा जमषन फािीिार्दमाचथ सोर्भयत जनताको अतलुनीय विजयको स्मारकस्िरुप ननर्मषत विजय पाकष  आहर्द र्दिषनीय स्थलिरू 
रे्दिाइएको चथयो । 

आहर्दकवि भानुभसत आिायषको द्विितिावर्षक समारोिको सन्र्दभषमा रूसमा भानभुसत आिायषको आिि प्रनतमा अनािरण, पुस्तक 
प्रर्दिषनी, नेपाली–रूसी साहित्य सबमेलन आहर्द सबपन्न गररने छन ्। 
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सम्हार्लि िसरे्कर्का नँसु खगेन्रर्को मुक्िर्क सिंग्रह लोर्कापिण 

 

सुिेत बिैाि ७, िननबार िीरेन्द्रनगरमा बिृत काव्य गोटठी गररएको छ । काव्य गोटठीमा साहित्यकार िगेन्द्र अचधकारी अमतृको 
कृनत सबिार्लन नसकेका आाँि ु(मुसतक संग्रि) को लोकापषण समते गररयो । सोिी अिसरमा यस अनलाईन पत्रिका सिीकिबर डट 
कमको पनन औपिाररक उद्घाटन भएको छ । 

िाङ्मय िौतारी नेपाल सिुेतको आयोजनामा गररएको उसत कृनत लोकापषण एिम ्अनलाइन पत्रिकाको उद्घाटन कायषिममा विर्भन्न 
स्क्जल्लाका साहित्यकारिरुको उपस्क्स्थनत रिेको चथयो । सबिार्लन नसकेका आाँसु मुसतक सङ्ग्रिको लोकापषण कृनतकारकी आमा 
बस्क्त्तसरा अचधकारीको िातबाट गररएको चथयो भन े अनलाइन पत्रिकाको उद्घाटन सुिेत सयाबपस र्ििाका सयाबपस प्रमुि डा. 
मिेन्द्रकुमार मल्लले गनुषभएको चथयो । िगेन्द्र अचधकारी अमतृका यस अनघ र्दईुिटा गजल सङ्ग्रि िसन्तम ैफूलका आाँस २०६५ र 
आाँसुले जलेका मनिरु २०६९ प्रकार्ित भइसकेका छन ्। 

विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ विश्ि केस्क्न्द्रय सर्मनत प्रकािक रिेको उसत मुसतक सङ्ग्रिमा १४४ िटा मुसतकिरु समाििे 
गररएकोछ । प्रमुि अनतचथको आिनबाट बोल्रै्द डा. मल्लले भन्नुभयो, साहित्यकारिरुले अब माया प्रेमका किानी माि िोइन समाज 
पररितषन र रुपान्तरणका लाचग रिनािरुको र्सजषना गनुषपर्दषछ । सोिी अिसरमा डा. मल्लले थप्नुभयो, पिकाररताको िेिमा अनलाइन 
माध्यमबाट विश्िव्यापी रुपमा सबैलाई सूिना प¥ुयाउन िार्लएको कर्दमले नेपाली पिकाररतामा अको इटा थवपनेछ । अनलाइन 
पत्रिकाको ननरन्तरता हर्दनु ठूलो कुरा भएको सिीकिबर डटकमको हटमलाई ननरन्तर लाग्न सुझाि समेत हर्दनुभएको चथयो । 

लोकापषण गररएको कृनत सबिार्लन नसकेका आाँसुको समीिा गरै्द प्राज्ञ डा र्दीपक गौतमले मध्यपस्क्श्िमाञ्िल िेिमा माि िोइन नेपाली 
साहित्यकै िेिमा यो मुसतक सङ्ग्रि एउटा कोिेिुङ्गा बन्न सकोस ् । िास्तिमा नेपाली साहित्यको िेिमा लेिन र प्रकािनलाई 
ननरन्तरता हर्दनु अझ ठूलो कुरा भएको र अचधकारीले त्यो ननरन्तर रुपमा लाचगरिेको पाएकोमा अझ िुसी रिेको बताउनु भयो । 
पिकार मिासङ्घ सिुेत िािाका सभापनत गणेि कञ्िन भारतीले िुभकामना मन्तव्यको िममा भन्नुभयो, साहित्यिरुले ितारमा 
साहित्यको र्सजषना गनुष भन्र्दा त्यो र्सजषनालाई स्तररय बनाउनमा बहि ध्यान हर्दनु पने बेला आएको छ । 

कायषिममा बाल साहित्यकार प्रजीता पन्त, सरस्िती पन्त, सूयषबिार्दरु िािी, पर्दमबिार्दरु थापा, पुटपराज आिायष, रामकुमार िािी, 
विद्या ननर्दोर् पिाडी, पिल अर्सम थापा, मखण पोख्रेल, नारायण नतर्मल्सेना, लगायतका श्रटटािरुले आ आफ्नो रिना िािन गनुषभएको 
चथयो । कायषिममा िगेन्द्र अचधकारी अमतृको व्यस्क्सतत्िको बारेमा िाङ्मय िौतारी नेपाल सिुेतका सिसचिि मिेन्द्र िन्र्द 
मिासागरले ििाष गनुषभएको चथयो भने अनतचथिरुलाई सो संस्थाका उपाध्यि युिराज संगमले स्िागत गनुषभएको चथयो । 

सोहि अिसरमा सबिार्लन नसकेका आाँिुका कृनतकारलाई सबमान समेत गररएको चथयो । विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ विश्ि 
केस्क्न्द्रय सर्मनतका अध्यि विश्िासर्दीप नतगेलाले इमले माफष त पठाउन ु भएको कायषिम सफलताको िुभकामना कायषिम सिंालक 
ऋवर् िमाष सुर्दामाले िािन गरेर सुनाउनु भएको चथयो । कायषिम संस्थाका अध्यि गणेिभसत गौतमको अध्यितामा सबपन्न भएको 
चथयो । 
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इज़रायलमा विश्ि िेपाली साटहतय महासिंघ िाखार्को र्कवििा प्रनियोगगिा सम्पन्ि  :अगधर्कारी 
प्रिम 

 

तेल अर्भि (इज़रायल) िैि २, विश्ि नेपाली सहित्यमिा संघ इज़रायल िािाले आयोजना गरेको िुल्ला कविता प्रनतयोचगता हिजो १५ 
मािष िननबार का हर्दन तेल अर्भि ििरको यसोभामाला-२० मा भव्यताका साथ सबपना भएको छ । प्रिासमा रिेर पनन नेपाली भार्ा 
र साहित्यलाई माया गरर ननरन्तर कलम िलाउन ु िुने साहित्य अनुरागी तथा साहित्य प्रेमीिरुलाई आझ प्रोत्सािन गरै्द साहिस्क्त्यको 
एकै आाँगनमा समेट्रै्द त्रबनेसासले कविता प्रनतयोचगताको आयोजना गरेको िो। इज़रायलमा रिेका साहिस्क्त्यक मनिरुलाई माि समेटी 
गररएको यो आयोजना ननकै नै सोिाद्रषता पूणष िातािरणमा सबपन्न भए चथयो । 

कायषिममा विश्ि नेपाली साहित्य मिासघं इजरायल िािाकी अक्ष्यि काजल नघर्मरे (नानु) को सभापनतत्िमा सबपन्न उसत 
कायषिममा  इजरायलका लाचग नेपाली राजर्दतु मिामहिम श्री प्रल्िार्द कुमार प्रसाईको प्रमुि आनत्यामा, नेपाली राजर्दतुािास 
इजरायलका काउस्क्न्सलर तथा  उपननयोग प्रमुि िड्क प्रसार्द र्दािाल  तथा  नेपालबाट आउनभुएकी ररना शे्रटट अनतथी र इजरायलमा 
रिेका विर्भन्न संघसंस्थािरु र  र्मडडयाको उपस्क्स्थनत रिेको चथयो । उसत साहिस्क्त्यक कायषिममा थुप्रैले कविता पठाई सिभाचगता 
जनाए पनन नेपाल र केन्द्र बाट जबमा र्दस उत्कृटट प्रनतयोगीका कविता टप टेन मा छनोट भएको चथयो र उनीिरुलाइ कायषिममा 
प्रत्यि कविता ििनमा समािेस गररएको चथयो । 

अनौपिाररक रुपमा कायषिम संयोजक हर्दपेन्द्र थापाले सुरु गनुष भएको साहिस्क्त्यक कायषिममा ननकै उत्साि जनक उपस्क्स्थनत रिेको 
चथयो । रास्क्टरय गाना संगै अनघ बिेको कायषिम आयोजक टीम द्िारा सुन्र्दर स्िागत गीत प्रस्तुत भएको चथयो र त्यस्त ै गरर 
स्िागत मन्तव्य संस्थाकी सि-सचिि सान ु गुरुङले हर्दनु भएको चथयो भन े मिासंघका उपाध्यि कृटण कुमार रायमाझीले संस्था 
स्थापना रे्दखि अहिले सबमका साहिस्क्त्यक गनतत्रबचध र आगामी हर्दिरुमा साहित्यलाई अझ िुस्त र तन्र्दरुुस्त गरै्द अनघ बढ्न े बताउन ु
भयो । यसरी अनौपिाररक पाटो सककए पनछ उसत साहिस्क्त्यक कायषिमको औपिाररक पाटोलाई द्रतु गनत संस्थाकी  मिासचिि सुननता 
राइ ले हर्दन ुभएको चथयो । 

ऐनतिार्सक रुपमा इज़रायलमै पहिलो पटक आयोस्क्जत कविता प्रनतयोचगता ननश्पिा र पारर्दिी बनाउन विस्िनेपाली साहित्य मिासघं 
इज़रायल िािाले तीन प्रकिया द्िारा ननणषय लाइ अस्क्न्तम रुप हर्दएको चथयो । “ककन रोइ रिेनछन जननी” र ”म अनन मेरो रे्दि” 

र्िर्षक मा कविता प्रनतयोचगता आयोजनाको स्िरुप कररब ७/८ महिना अनघ बनेको चथयो । आयोजकले यस सबबस्क्न्ध समािार प्रिार 
प्रसार गरर कविता संकलन गने कायष गरेको चथयो । यसरर संकर्लत कवितािरुलाई आयोजकले ननस्पि र पारर्दर्िषतालाइ ध्यानमा 
रािी अध्ययनको लाचग नेपालमा इस्क्न्र्दरा प्रसाई (उिााँ बारे डडटेल मुनन राखिएको छ) लाइ पठाइएको चथयो भने केन्द्रमा विस्िनेपाली 
साहित्य मिासंघकै मिासचिि समर्दिी काइला  (उिााँ बारे डडटेल मुनन राखिएको छ)  लाइ पठाइएको चथयो । यसरर ननणाषय 
गनष   पठाइएको प्रनतस्पधीिरुको कविता नाम र ठेगाना नरािी माि र्सरेल नबबर रािेर पठाइएको चथयो । 

नेपाल र सबबस्क्न्धत केन्द्र बाट कविताको ननस्पि रुपमा स्तर, ओज, िुद्धता र मातभृमूीमा समपषण र्िर्षक साँग कनत वपर्सएको छ 
आहर्द कुरािरुको अध्ययन पनछ ननणाषयकले नबबर हर्दइ पठाउन ु भएको चथयो र त्यो नबबरलाइ इज़रायलमा प्रत्यि तीन जना 
ननणाषयक ज्य ू िरु नेपाली साहित्य फााँटमा कलम िलाउन सफल साहित्यप्रेमीिरू इज़रायाल्का लाचग नेपाल एबबासीबाट उपननयोग 
प्रमुि िड्क प्रसार्द र्दािाल , कृटण पि थापा (अनेसास-अध्यि उिााँ कविता, कथा, गजल गीत आहर्दमा कलम िलाउन ुिुन्छ), र िरी 
मानान्धर (अनेसास-मिासचिि, गजल, कविता, गीत संस्मरण आहर्दमा कलम िलाउन ुिुन्छ) उिााँ िरुले ननणाषयकको मित्िपूणष भूमीका 
ननभाउनु भएको चथयो । यसरर कवितालाइ ननफन्न ेकायष त्रिकोणात्मक रुपमा भएको चथयो । 

“ककन रोईरिेनछन ् जननी” र ”म अनन मेरो रे्दि” र्िर्षक रिेको कविता प्रनतयोचगतामा सिभागीता जनाउने प्रनतयोगीिरू श्री राम 
अचधकारी, र्मरा मन थापा, सुमन काकी, लक्ष्मी अनुरागी, उर्ा न्यौपान,े राज्यिती त्रिपाठी, कल्पना पौडले ‘स्क्जज्ञास’ु, र्लला 
सीटौला,  िान्ती  पाखख्रन, त्रबजे बद्रोिी राइष र ननमषला िड्का रिेका चथए । अस्क्न्तम ननणषयलाई प्रस्ततु गरै्द ननणाषयक उपननयोग प्रमुि 
िड्क प्रसार्द र्दािाल र कृटण पि थापा ले छोटो मन्तब्य राख्नु भएको चथयो र साथै विस्िनेपाली साहित्य मिासंघ िािा इज़रायलाले 
गरेको यस साहिस्क्त्यक कायषिमको प्रसंसा गनुष िुाँरै्द ननणाषयकको मित्िपूणष भूमीका ननभाउने अिसर प्रर्दान गन े त्रबनेसास प्रनत धन्यिार्द 
तथा कविता प्रनतयोचगतामा त्रबजय र सिभागी सबलैाई बधाई हर्दनु भएको चथयो । 

प्रनतयोचगतामा सिभागी प्रनतयोगीिरुको  प्रस्तुनत, िुद्धता,  िव्र्द, रिना तथा िािन िैली आहर्दलाई िेरी र्दस प्रनतस्पधी बाट प्रथम श्रीराम 
अचधकारर, हर्दनतय मीरा मन थापा र ततृीय सुमन काकी िुनु भएको चथयो भने सान्त्िनामा लक्ष्मी अनुरागी र  उर्ा न्यौपाने त्रिपाठीले 
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प्राप्त गनुष भएको चथयो । प्रथम, द्विनतय र तनृतय नतन ैजनालाई विश्ि नेपाली साहित्य मिासघं इजरायल िािाले विश्ि नेपाली 
साहित्य मिासंघको लोगो अंककत रफी र  प्रसंसा पि पुरस्कार राज्धतु मिामहिमको िातबाट प्रर्दान गरेको चथयो । 

उसत साहिनतक कायषिमलाई केहि मनोरन्जनात्मक बनाउन बीि त्रबिमा राजकुमारी ओली, ननिा िनाल अयाषल, सात्रब पाठक , मन ु
मन र्सग्रे्दल, साविि लुइाँटेल, धमषराज ओन्त आहर्दले विर्भन्न कविता, गजल प्रस्तुत गरेका चथए भने र्मना बान्तिा राइ (संस्थाकी 
सल्लािकार तथा ककरााँत राई ययोख्िाकी अध्यि) ले र्मठो गीत र गजल पस्क्स्कनु भएको चथयो र त्यस्तै गरर कमल पोख्रले ले र्मठो 
बसुररको धून बजाई सबैलाई मन्िमुग्ध पानुष भएको चथयो । यस ै िममा कविताको र्िर्षकसाँग सबबस्क्न्धत एक एकांकी नाटकको 
अर्भयान अजुषन जैसिालले ननकै नै गिन प्रस्तुनत हर्दएका चथए । 

नेपाली भार्ा र साहित्यको प्रिार प्रसार पहिले पनन विरे्दि बाट नै भएको चथयो, नेपाली भार्ा र साहित्यलाई माया गने सबपूणषमा 
विस्िनेपाली साहित्यमिासंघ इज़रयल िािाले आयोजना गरेको यस कविता प्रनतयोचगताको आयोजना गरर  यसलाई झक झसयौरै्द अझ 
फराककलो भंडडया राज्धुत मिामहिले िुलेर प्रसंसा गनुष िुाँरै्द आगामी हर्दनिरुमा पनन यस्ता कायषिमिरु भैरिुन भनन िुभ-कामना व्यसत 
गनुष भयो । 

विस्िनेपाली साहित्यमिासंघ इज़रयल िािाले आयोजना गरेको कविता प्रनतयोचगतामा सिभागीता जनाएका सबपूणष प्रनतयोगीिरुलाई 
धन्यिार्द तथा त्रबजयीलाइ बधाई हर्दरै्द कायषिममा उपस्क्स्थत सबपूणषमा धन्यिार्द तथा आभार व्यसत गरै्द उसत साहिस्क्त्यक कायषि 
सफल पानष प्रत्यि िा अप्रत्यि सियोग पुयाषउनु िुने सबमैा धन्यिार्द तथा आभार  व्यसत गरै्द संस्थाकी अध्यि काजल नघर्मरे (नानु) 
ले साहिस्क्त्यक कायषिमको समापन गनुष भयो । 
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रुसत्स्िि ‘िेपाली घर’ मा सम्पन्ि बुद्धजयन्िी समारोह 

कृटणप्रकाि शे्रटठ 

 

मास्को, १४ मेई २०१४ (बधुिार) । केन्द्रीय रुसको कालुगा अञ्िलस्क्स्थत 
‘एत्नोर्मर’ (‘निृंिलोक’) अन्तगषत ननर्मषत ‘नपेाली घर’ को प्रागंणमा रुसमा रिेका 
नेपालीिरुले २५५८–नौं बदु्धजयन्ती भव्यताका साथ मनाए । रुसमा रिेको 
नेपाली समुर्दायका प्रनतननचधिरु र नतनका रर्सयाली र्मििरुका साथै आमस्क्न्ित 
पािुनािरुको समुपस्क्स्थनतमा नेपालका विभूनत, एर्ियाका ज्योनत र विश्िमा 
िास्क्न्त तथा अहिसंाका अग्रर्दतू  र्सद्धाथष गौतम बुद्धको धराितरण, बोचधप्रास्क्प्त तथा मिापररननिाषणको पविि हर्दन िैिाि पूखणषमाकै 
िुभमुिुतषको अिसरमा मास्कोबाट ९० ककलोर्मटर टािा पन ेरमणीय स्थलमा  रर्सयाली तथा नेपाली उद्यमीिरुको संयुसत लगानी र 
अथक प्रयासस्िरूप नेपालको सांस्कृनतक केन्द्रको रुपमा अस्क्स्तत्िमा आएको ‘नेपालमण्डप’ मा बनेको ‘नेपाली घर’ मा गिृप्रिेिोत्सि 
पनन सुसबपन्न भएको छ ।  

नेपाली पाठकिनृ्र्दलाई सिषप्रथम रुसमा ननर्मषत ‘नेपाली घर’ कै संक्षिप्त पररिय हर्दन िािन्छु । वििाल ‘एत्नोर्मर’ पररयोजनअन्तगषत 
र्दक्षिण एर्ियाका भारत, श्रीलंका आहर्द रे्दिका मण्डपिरुको माझमा एक अत्यन्त आकर्षक र मौर्लक िैलीको ‘नेपाल–मण्डप’ ले त्यिााँ 
पुग्ने जोकोिीलाई पनन टािैबाट आकवर्षत गर्दषछ । रुसमा नेपाली संस्कृनतको प्रिारप्रसारका लाचग एक सांस्कृनतक केन्द्रको रुपमा यस 
‘नेपाल–मण्डप’ ले कायष गन े सुननस्क्श्ित छ । नेपालमण्डपको प्रिेिद्िारमै रिेका र्सिं–र्सिंनी, गणेि–कुमारका कलात्मक 

प्रस्तरमूनत षिरुले सजाइएको गजूरयसुत प्रिेिद्िार, र्दईु बगलमा कलात्मक स्तबभ 
भएका र्दईु पाटी, िातले धकेल्र्दा घुबन े तामाका मन्ियुसत मानेिरु जडान 
गररएका लङिरु, ठूलो घण्ट, तीनिटा गजूरले सुिोर्भत छाना र छानाको िररपरर 
बलेंसीमा बतास िल्र्दा बज्न े स–साना कफरकफरे घन्टीिरूको पंस्क्सत र 
काटठकारीको कलात्मक िापा भएको तोरणसहितको मलूिोका िार्लएको नेपाली 
िैलीको घर, पिाषलमा विर्भन्न रे्दिरे्दिीका मूनत षिरू रिेको गहिरो ठाउाँमा तीनिटा 
कलात्मक िुङ्गेधारा, त्यसैमाचथ रे्दखिने गरी आाँगनको बीिमा बनाइएको 
पालािरुजडडत र्दीपमालाको घेरार्भि रिेको बुद्धका मूनत षिरुसहितको आकर्षक 
प्रस्तरकै िीभा (सानो िैत्य), रूिको िौतारी आहर्द नेपार्लत्िको चिन्िारी हर्दन े
कुरािरूले र्सगंाररएको आाँगनको एकानतर अग्लो थुबकोका प्रथम सगरमाथा 

विजेता आरोिीद्िय तेस्क्न्जङ नोगे िेपाष र एडमुण्ड हिलारीको युगल सार्लक पनन रिेको छ ।  र्दईु िर्ष लगाएर ननमाषण गररएको यस 
पररयोजनाका लाचग ईंटा, िंुगा, र्समेन्टजस्ता ननमाषण सामग्रीिरु बािेक आिश्यक तयैारी िस्तु (अग्रािका कलात्मक झ्याल–िोकाका 
फे्रम र पाटीका स्तबभका साथ ै िलोटका विर्भन्न कलात्मक सामग्री र प्रस्तरका र्िलापि, िुङ्गेधारा, िैत्य एिं मूनत षिरू आहर्द) 
नेपालबाटै ल्याइएका िुन ् । नेपालबाटै कार्लगि ल्याएर बनाइएको १२ सय िगषर्मटर िेिफल भएको र्दईुतले ‘नेपाली घर’ को 
अगलबगलमा गंगा–जमुनाको मनूत षिरुको बीिमा अटटमङ्गलका प्रतीकचिन्िअंककत िापािरुसहितको मलूिोकाबाट र्भि पस्नासाथ 
पहिलो तलाम ैबीिमा धलोटको बज्र राखिएको प्रिेिकि, त्यसको अगलबगलमा प्रर्दिषनीकि, सभाकि, संग्रिालय आहर्दका साथै तल–

माचथ र्दिु ै तलामा गरी २२ डबलकोठासहितको िोटल, नेपाली रेटटुरााँ, नेपाली 
सयुररओ र सुर्भननयर पसल आहर्द पनन संिार्लत गररन ेछन ्। 

रुसका लामािरुले ढ्याङ्रो बजाएर मन्िोच्िारण गरी गिृप्रनतटठाको 
विचधव्यििार पूरा गरेपनछ रुसी पोिाकमा सस्क्जएकी युितीले डबलरोटी र ननू 
राखिएको बुटे्ट रुमालले िाककएको तसला र्दईु िातले र्लएर समारोिमा 
उपस्क्स्थत नेपाली राजर्दतू डा. रविमोिन सापकोटा, मार्भ्रककयाकी राजर्दतू तथा 
भारतीय राजर्दतूािासका र्ििा कोन्सुलर र्दीपक र्मश्र लगायत गण्यमान्य 
व्यस्क्सतिरुसमि प्रस्तुत गरै्द रुसी परबपराअनुसार आगन्तुक पािुनािरुको 
िाहर्दषक सत्कार गरेकी चथइन ्। 
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तत्पश्िात ् रुस–नेपाल मैिी तथा सियोग समाजका उपाध्यि डा. मखणराज 
पोिरेलले समारोिको सञ्िालन गरै्द नेपालको लुस्क्बबनीमा जन्मेका र भारतको 
बोधगयामा बोचध प्राप्त गरेका बदु्धको जन्मजयन्तीको उपलक्ष्यमा ‘नेपाली घर’ 

को प्रांगणमा उपस्क्स्थत सबैप्रनत िाहर्दषक िुभकामना व्यसत गनुषभयो ।  

तत्पश्िात ्कालुगा अञ्िलमा अिस्क्स्थत ‘एत्नोर्मर’ पररयोजनाका प्रमुि रुस्लान 
बैरामोभले १० िर्षअनघ सन ् २००४ मा पहिलोपल्ट नेपालको यािा गर्दाष 
‘एत्नोर्मर’ पररयोजनअन्तगषत नपेालको सिभाचगताबारे सोि बनाइएको र 
नेपाली उद्यमीिरुका साथ ै रुसका लाचग तत्कालीन नेपाली राजर्दतू सूयषककरण 
गुरुङसंगको कुराकानीपश्िात ् सयंुसत रुपले नेपाल घरको र्िलान्यास गन े

योजना बनी ननमाषणकायष पनन सरुु गररएको सबझना गरै्द बुद्धजयन्तीका हर्दनरे्दखि नपेाली घरको सञ्िालन िुन लागेकोमा िर्ोर्दगार 
व्यसत गनुषका साथै अनतचथिरुको िाहर्दषक स्िागत गनुषभयो ।    

गैरआिासीय नेपाली संघ केन्द्रीय ननितषमान अध्यि जीिा लार्मछानेले नेपाली घरको आन्तररक साजसज्जाको कायष सबपन्न 
गररएपनछ बुद्धजयन्तीको पािन अिसरमा गिृप्रिेिको समारोि गनष पाइएकोमा िर्षप्रकट गनुषभयो र ठीक तीन िर्षअनघ सन ्२०११ को 
२४ जुलाईका हर्दन प्रमुि अचथनतद्िय नेपालका उपप्रधानमन्िी तथा कालुगा अञ्िलका भाईस–गभनषरको समुपस्क्स्थनतमा मास्कोमा 
बसोिास गरररिेका अचधकािं नेपालीिरू तथा छैटौ. गैरआिासीय नपेाली िेिीय सबमेलनमा भाग र्लन मास्कोमा भेला भएका विश्िका 
२५ रे्दििरूबाट आएका ३०० प्रनतननचधिरूसमेत गरी ४०० भन्र्दा बिी नेपालीिरूका साथै र्दिौं रर्सयाली र्मििरूले पनन उद्घाटन 
समारोिमा भाग र्लएको त्यको स्मरण गरै्द यसपल्ट ‘नेपाली घर’ को सञ्िालनसहित रुसमा सानो नेपालको झलक हर्दने स्थलमा 
बुद्धजयन्ती समारोि भव्यतापूिषक मनाउन उपस्क्स्थत सबैप्रनत िाहर्दषक िुभेच्छा प्रकट गनुषभयो ।  

गैरआिासीय नेपाली संघ केन्द्रीय कोर्ाध्यि डा. बद्री के.सी.ले ‘नेपाली घर’ ले कायाषरबभ गरेपनछ अब नेपालको यािा गनष इच्छुक तर 
अझैँ नेपाल नपुगेका रर्सयाली र्मििरुले रुसमै नेपालको सानो झलक पाउन ससने िुाँर्दा यिााँ केिी हर्दन बसेर नेपाली रिनसिन, 

िानवपन र जनजीिनको केिी अनुभि र्भिबाटै बटुलेर नेपालको सांस्कृनतक, धार्मषक र सामास्क्जक जीिनिलैीको पररिय प्राप्त 
गनुषिुनेछ भन्न ेसर्दीच्छा व्यसत गनुषभयो । 

गैरआिासीय नेपाली संध अन्तराषस्क्टरय समन्िय पररर्र्दमा विश्िभरर छररएर रिेका नेपाली नारीिरुको प्रनतननचधत्ि गने केन्द्रीय सर्दस्य 
सवपला राजभण्डारीले रुसमा नेपालको सानो पररिय हर्दने ‘नेपाल घर’ को ननमाषणमा सुरुरे्दखि न ैसंलग्न भई यिााँ प्रर्दर्िषत नपेाली 
संस्कृनतका सबपूणष कलात्मक सामग्रीिरुको ननमाषणको िममा नेपाली संस्कृनतबारे वििेर् जानकारी समेत िार्सल गररएको जनाउाँ रै्द 
‘नेपाली घर’ को ननमाषणमा भाग र्लने िास्तुकलाविद्, मूनत षकार, धातुकमी र काटठकमी र्िल्पीिरु र रुसका अर्भयन्ता एिं कामर्दारिरु 
सबैप्रनत िाहर्दषक धन्यिार्द ज्ञापन गनुषभयो र ३ िर्षअचध सुसबपन्न यस ‘नेपाली घर’ को उद्घाटनपश्िात ्िरेक िर्ष यिााँ आएर नेपाली 
परबपराअनुसार प्रस्तरमूनत षिरुमा तैललेपन गन ेर वििेर् िर्ोल्लासका साथ बुद्धजयन्ती मनाउन ेपरबपरा कायम भएको जानकारी हर्दरैं्द 
यस सालको बैिाि पूखणषमाका हर्दन गिृप्रिेिोत्सिसहित बुद्धजयन्ती मनाउन उपस्क्स्थत सबैप्रनत आभार र िुभकामना प्रकट गनुषभयो । 

गैरआिासीय नेपाली संघ रुसका अध्यि डा. मधकृुटण शे्रटठ ‘माधयुष’ ले बुद्धको जन्मस्थल नेपाल िो भन्न े विश्िव्यापी अर्भयानमा 
रुसमा रिेका नपेालीिरुले पनन सकियतापूिषक भाग र्लइरिेको जानकारी हर्दनुभएको चथयो ।  

रुसका लाचग मिामहिम नेपाली राजर्दतू डा. रविमोिन सापकोटा कोवपलाज्यूले बुद्धजयन्तीको उपलक्ष्यमा िभुकामना व्यसत गनुषभई 
‘र्सद्धाथष गौतम नेपालको लुस्क्बबनीको राजकीय पररिारमा जन्मेका राजकुमार भईकन पनन राजिी िन र विलार्िताले उनलाई कस्क्त्त 
पनन आकवर्षत गनष सकेन । उनी यस सांसाररक मोिबाट विरसत भई र्दःुि के िो, र्दःुिको कारण के िो र यसबाट कसरी मुसत िुन 
सककन्छ भनी ज्ञानको िोजमा ननसले र ननरन्तर तपस्या गरी ज्ञान प्राप्त गरे’ 

भन्नुिुाँरै्द तीनिटा सबैभन्र्दा मित्ि राख्न ेघट्नािरु घटेको ‘यस्तो िभु अिसरमा 
नेपाल िाउसको साइत गनष पाउनु सौभाग्यको कुरा िो’  भन्न े अर्भव्यस्क्सत 
हर्दनुभयो र अगाडड थप्नुभयो : ‘यो घर नेपालको मौर्लक संस्कृनत र कलाको 
अलौककक नमूना िो । नेपाली विविध संस्कृनत र रिनसिनको झल्को सानो 
छानामुनन पाउन ससने गरी यसको ननमाषण गररएको छ । िरेक नेपालीलाई 
यिााँ आउाँर्दा आफ्नो घरमा आएको जस्तो मिसूस िुन्छ र नेपाल मन पराउन े
विरे्दिी र्मििरुलाई पनन यो घरले नेपाली झल्को मेटाउाँछ । म यो 
पररयोजनाबाट अत्यन्तै िुिी र प्रभावित छु । यस पररयोजनाको कारणले न ै
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विर्भन्न संस्कृनत, कला तथा बनािटलाई एकै ठाउाँमा रे्दख्न पाउने अिसर प्रर्दान 
गरेको िो । माननसिरु भौनतकिार्दी िुाँरै्द गइरिेको समयमा मानििरुको 
सामास्क्जक भािना तथा आचथषक रुचि र्दिुैलाई र्मश्रण गरेर तयार गररएको 
यस्तो सुन्र्दर नमनूा अत्यन्तै प्रिंसनीय छ...’ । आफ्नो मन्तव्यको अन्त्यमा 
मिामहिमज्यूले ‘नेपाली पहििानको यस संरिना ननमाषणमा संलग्न िुनुिुने’ 
नेपालीिरु र एत्नोर्मर पररयोजना अध्यि रुस्लान र उनको सबपणूष टोलीलाई 
पनन धन्यिार्द ज्ञापन गनुषभयो । 

नेपाली राजर्दतू डा. रविमोिन सापकोटाज्यूले ‘नेपाली घर’ को सञ्िालनमा 
वििेर् योगर्दान पुर् याउन ु िुन े रुस्लान बैरामोभ, जीिा लार्मछान,े सवपला 

राजभण्डारी, उत्सि अमात्य तथा डा. बद्री के.सी.लाई िार्दा ओिाएर सबमान गनुषभयो भने गैरआिासीय नेपाली संघ रुसका अध्यि डा. 
मधुकृटण शे्रटठ ‘माधुयष’ का साथ ै िररटठ नागररकको िैर्सयतले यस 
पंस्क्सतकरलाई पनन िार्दा ओिाएर सबमान गनुषभयो। 

तत्पश्िात ् पािन बुद्धजयन्तीको सन्र्दभषमा बुद्धको र्ििाको मनन गरै्द िीभा 
(िेत्य) को िररपरर रिेका पालािरुमा  ज्ञानको प्रतीक ज्योनत प्रज्ज्िलन गरेर 
समारोिको औपिाररक िण्डको समापन गररयो  

त्यसपनछ समारोिमा उपस्क्स्थत आयोजक तथा अनतचथिरु सबैले ‘नेपाली घर’ 

मा प्रिेि गरे । पािुनािरुलाई नपेाली घरको िोटाकोठाको अिलोकन गराइयो 
। त्यिााँ एक ठूलो किमा नेपाली पररकारिरुद्िारा सजाइएका टेबलुिरु रिेका 
चथए । िसन्तकालीन उज्यालो सााँझमा ‘नेपाली घर’ मा नेपालीिरु र नतनका 
पािुनािरु सन्ध्याभोजमा सरीक भएर रमाउाँ रै्द अनुभिको आर्दानप्रर्दान गरररिेका रे्दखिन्थ े । मास्कोनतर फकष ने िममा म ३ िर्षअनघ 
सबपन्न भएको ‘नेपाली घरको’ उर्दघाटन समारोिको िलेा त्यिााँ प्रागंणमा सजाइर झनु्ड्याइएको ठूलो नेपाली घन्टको बगलम ैस्थावपत 
त्रिभावर्क र्िलापिको ननबन श्लोक अनायासै गुनगुनाउन पुगेको चथएाँ:   

नेपाली संस्कृनत, र्िल्प, कला, जीिन–पद्धनत 

प्रिाराथष र्लई लक्ष्य रे्दिको गनष उन्ननत, 

रूसमा यो बनेको छ ‘नेपाली घर’ सुन्र्दर  

नेपाल–रूस मैिीको बनोस ्यो सङ्गम–स्थल ! 
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दाइँ साटहतय   : िेपाली साटहतयमा ियाँ प्रयोग 

निराज पिाडी 

 

र्दरुाडााँडा (लमजुङ)– स्थानीय र्दरुाडााँडा– ६ अिषल्यानीमा र्दाइाँ साहित्यको वििेर् समारोि सबपन्न भएको छ । हिमालिुली कला साहित्य 
प्रनतटठानको आयोजनामा र्दाइाँ साहित्य समारोि पुसको पहिलो सातामा सबपन्न गररएको िो । ‘िाम्रो संस्कृनत िाम्रो पहििान, जोगाई 
रािौं यसको सान’ नाराका साथ आयोजना गररएको र्दाइाँ साहित्य समारोिको यो छैटौं िृंिला िो ।  

उसत समारोिका प्रमुि अनतचथ त्रिविवि नेपाली विभागका प्रा. डा. ितराज आिायषले िले गरामा रिेको कुननयोको जुरो खझकेर 
उद्घाटन गनुषभएको चथयो । उद्घाटन मन्तव्यको िममा उिााँले विस्तारै गाउाँ बाट ििरोन्मुि िुाँरै्द गैरिेको िाम्रो समाजमा यस्ता 
कायषिमले गाउाँको मौर्लक संस्कृनत, कृवर् र जनजीिनको उजागर गनष मद्दत गने बताउन ुिुाँरै्द कला कौिललाई जीिनमा उतानुष पछष र 
यो अनुपम अिसर िो । िाएर लगाउने माि जीिन िोइन, उन्नत समाज र सभ्यताका लाचग साहित्य जरुरी िुन्छ । यो कायषिमले 
भोर्ल भोर्लका हर्दनमा पनन ननरन्तरता पाउाँ रै्द जाओस ्भन्रै्द यस्ता कायषिमले कृवर् र साहित्यको विकासमा टेिा पुग्छ भन्ने विश्िास 
व्यसत गनुष भयो।  

नेपाली साहित्यको श्रीिवृद्ध र साहित्यमा नयााँ प्रयोग तथा नयााँ पुस्तालाई साहित्य लेिनतफष  प्रोत्साहित गने उद्देश्यले हिमालिुली कला 
साहित्य प्रनतटठानले विगतको ५ बर्षरे्दखि यसको ननरन्तरता हर्दरै्द र्दाइाँ साहित्य समारोिको आयोजना गरेको िो । सो समारोि 
हिमालिुली कला साहित्य प्रनतटठानका कािा अध्यि बेन सुयेलको सभापस्क्त्िमा भएको चथयो । 

साहित्य र्सजषनासाँगै ककसान िगषसाँग आफ्ना अनुभूनतिरू साट्न, मानि जीिनको आकर्षक पिेा बन्रै्द गएको ककसान पेिाको ऐश्ियष, 
सुि एिम ्कमषलाई सबमान गनषका लाचग िलेगरासबम पुगेर स्रटटािरूले कृवर्को मित्ि र कृर्किरूको उत्तम जीिनको मुसत कण्ठले 
प्रिंसा गरेका चथए । उता, साहित्यकारिरूको र्दररलो र गविषलो उपस्क्स्थनतले ककसान पेिामा रमाइरिेका र्दरुाडााँडाका बा-आमा, हर्दर्दी-बहिर्दी, 
र्दाज-ुभाईिरूको बासलो उपस्क्स्थनत उिााँिरूले प्रर्दिषन गनुष भएको आत्मीय आचथत्यता, स्िागत, सत्कार तथा सबमानले 
साहित्यकमीिरूलाई उस्क्त्तकै पुलककत बनाएको चथयो ।  

 

ककसान िगषको कमषथलोको मुटु िलेगरामा आफ्ना साहिस्क्त्यक र्सजषनािरू पस्कन तयार बनेर साहित्यकमी माि िोइन राजनीनतकमी, 
सञ्िारकमी तथा कमषिारीिरू पनन उस्क्त्तकै मािामा सिभागी भएका चथए । र्दयाँरेिरूले ‘माली गाईको नानत, तारी गाईको बाच्छो, मेरा 
भाई बरााँर्दो ...  िो ... िो, िाँ ... !’ भन्रै्द भाका िालेर र्दाइाँ गीत गाएको दृश्यले लोकसंस्कृनत, साहित्य र कलाको एकसाथ प्रस्तनुत गरेको 
दृश्य सास्क्च्िकै अनुपम चथयो ।  

िलोका धनी हर्दपक पौडलेको िले गह्रोमा आयोस्क्जत र्दाइाँ साहित्य समारोिमा उिााँकी ियोिदृ्ध आमा पवििा पौडलेले कर्ललै उमेरमा 
मुिाग्र गनुष भएका मिाभारत, रामायण आहर्दका श्लोकिरू सुनेर स्रटटािरू र्दङ्ग परेका चथए । उसत समारोिमा बेसीििर, चिनत, 

मोिोररयाकोट, भोटेओडार, सुन्र्दरबजार, ताकुष  जस्ता स्थानबाट नारी स्रटटािरू समेत र्दयाँरे बन्न र आफ्ना र्सजषना पस्कन पुगेका चथए । 
िलोमा पुगेपनछ उनीिरूले पालैपालो धान झााँट्न,े पराल नछराल्न ेतथा गीत गाउाँ रै्द गोरु धपाउाँने गरेको दृश्य स्मरण योग्य चथयो । 
समारोिमा गण्डकी अञ्िलका प्रिर्लत लोक भाका माि िोइन, सुर्दरुपस्क्श्िमको रे्दउडा भाकारे्दखि पिूीय गीत, मारुनी, छन्र्द कविता, गजल, 

मुसतक, िाइकुको फोिोरा छुटाउाँ रै्द स्रटटा एिम ्कलाकलािरूले गरेको एकसेएकको बजेोड प्रस्तुनत पनन कम रोिन चथएन ।  

र्दाइाँ साहित्य समारोिमा ककसानका ममषस्पिी भािना, उन्नत िेती गनुषपने र फसल बिाउन ुपने जस्ता सन्रे्दिरे्दखि र्दरुाडााँडाले गरेको 
सामास्क्जक िास्क्न्त, िैक्षिक, राजनीनतक र विकासको योगर्दान पनन सबझने काम गरे स्रटटािरूले । त्यनतमाि िोइन र्दरुाडााँडामा र्ििाको 
विगुल फुसन ेपं. तोयानाथ, साहित्यको विगुल फुसन ुिुने तीथषराज िमाष, ठाकुरप्रसार्द छााँगा, यर्दनुाथ सरल पनछल्लो पुस्ताका विश्िनाथ 
न्यौपानेको समेत प्रिंसा गररएको चथयो ।  

सबैिेिमा एक स ेएक रिेको त्यस्तो उिषर र्दरुाडााँडामा पनछल्लो अथाषत नयााँ पुस्तामा साहित्यमा कलम िलाउन ेकिा–९ की विननता 
न्यौपाने बािेक नभेहटनु भने िनुौनत र आश्ियषको विर्य भएको स्रटटािरूले अनुभि गरे । स्रटटाका र्सजषनामा राजनीनतक विर्य 
िस्तुले पनन त्यस्क्त्तकै ठाउाँ  पाएको चथयो । विचग्रएको राजनीनतप्रनत स्रटटािरूले छेडछाड मािै गरेन ्िलेगराको र्मयोमा र्दाइाँका गोरु 
घुमेझ ैराजनीनतमा पनन र्मयोको आिश्यकता परेको सन्रे्दि हर्दएका चथए ।  

र्दरुाडााँडा गाविसका सब ैिडाका आमा समूि, स्थानीय स्टार सलिले सालको पातका टपरीमा गुन्द्रकुको अिारसहित नघउ र मि सहित 
पस्केको धेरै हर्दन पनछ नयााँ स्िार्दको िाना िान पाउाँ र्दा र्दयाँरे बनेर त्यिााँसबम पुगेका स्रटटािरू झनै र्दङ्ग रे्दखिन्थे ।  
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उसत समारोिमा भान ु प्रनतटठानका सचिि ऋर्भरे्दि नघर्मरे, स्क्जल्ला कृवर् विकास कायाषलयका िागिानी विकास अचधकृत ज्ञानेन्द्र 
अचधकारी, लमजुङ कृवर् सयाबपसका प्रमुि लालप्रसार्द अमगाइाँ, कााँगे्रसका स्क्जल्ला सर्दस्य रेिम िड्का, सो र्दलका र्दरुाडााँडाका सभापनत 
कृटणराज िननया, सुन्र्दरबजार गाविसका सचिि पुस्तकराज न्यौपाने, स्थानीय समाजसेिीिरूसहित स्थानीय र्ििक, बुवद्धजीिी िगषको 
सिभाचगताले समारोि थप आकर्षक एिम ्साथषक बनकेो चथयो ।  

राटरकविको गिृ स्क्जल्ला लमजुङमा र्सजषनाको माध्यमबाट ककसानका ममष साट्न मंर्सरमा र्दाइाँ साहित्य माि िोइन, असारमा रोपाई 
साहित्य पनन गरररै्द आएको छ भने स्क्जल्लाका पयषटकीय िेििरूको प्रिार प्रसारका लाचग पयषटन साहित्यका समारोि पनन गरररै्द 
आएको छ । त्यसको संयोजन गरररिेको छ हिमालिुली कला साहित्य प्रनतटठानले ।   

 

मास्र्कोमा िया ँिर्ि २०७१ र्को रमाइलो सािंस्रृ्कनिर्क साँझ 

कृटणप्रकाि शे्रटठ 

 

मास्को, १३ अवप्रल २०१४ (आइतिार) । त्रबिम सबबत ्२०७१ को िुभागमनको स्िागताथष गैरआिासीय नेपाली सघं रुस तथा नेपाली 
छािसंघ, रर्सयाली जनमैिी विश्िविद्यालयको तत्िािधानमा रुसमा रिेका नपेालीिरुका विर्भन्न संघसंस्थािरु (रुस सीआईएस नेपाल 
उद्योगिाखणज्य संघ, नेपाली नारी ननकुञ्ज, नेपाल िेलकूर्द तथा ससं्कृनत समाज, विश्ि नेपाली साहित्य मिासघं रुस) को समते सकिय 
सिभाचगतामा भव्य समारोि र सासं्कृनतक सााँझ सुसबपन्न भएको छ ।    

रर्सयाली जनमैिी विश्िविद्यालयको ‘इन्टरसलब’ को प्रेिालय ध्िजापताकाझैँ रंगीविरंगी बेलुनिरुको मालाले र्सगंाररएको चथयो भन े
रंगमञ्िको पटृठभूर्म रुस र नेपालका रास्क्टरय झण्डािरुका साथ ैनि िर्ष २०७१ सांस्कृनतक सााँझको रंगीन भव्य पोटटरले र्सगंाररएको 
चथयो । त्यसमा लिरै अङ्ककत समारोिका आयोजक संस्थािरुको लोगोिरुको मध्यभागमा सान्र्दर्भषक अर्भलेिसहित नेपालबाट यसै 
समारोिका लाचग ननबत्याइएका गायक आनन्र्द काकी तथा गानयका रर्मला न्योपानेको मिुाकृनत रे्दख्न सककन््यो ।  

रुसस्क्स्थत नेपाली राजर्दतूािास पररिारका साथै विर्भन्न नेपाली सघंसंस्थाका पर्दाचधकारीिरु र सर्दस्यिरु तथा नतनका रुसी र्मििरुले 
ििािि भररएको प्रेिालयमा नेपाली रास्क्टरय गानको धूनबाट सांस्कृनतक सााँझको िुभारबभ गररयो । रुसका लाचग नेपाली राजर्दतू डा. 
रविमोिन सापकोटा, गैरआिासीय नेपाली सघंका ननितषमान केन्द्रीय अध्यि जीिा लार्मछान,े रुस रास्क्टरय समन्िय पररर्र्दका अध्यि 
डा. मधुकृटण शे्रटठ ‘माधुयष’, नेपाली छािसंघका अध्यि ककरण रानाभाट लगायत पर्दाचधकारीिरुका साथ ैजेटठ नागररकको िैर्सयतले 
यसै पंस्क्सतकारद्िारा जोर पानसमा र्दीप प्रज्ज्िलन गररएपनछ सांस्कृनतक सााँझको औपिाररक िण्ड सरुु भयो । 

मञ्िबाट डा. मधुकृटण शे्रटठ 
‘माधुयष’ बाट नयााँ िर्ष २०७१ 
को आगमनको पूिषिलेामा 
उत्पन्न रास्क्टरय र अन्तराषस्क्टरय 
घटना समेत झल्कने गरी 
काव्यात्मक अर्भव्यस्क्सतसहित 
मन्तव्य प्रस्तुत गरै्द सिुर्द 
पररितषनको अर्भलार्ासहित 
नयााँ िर्षको िुभकामना व्यसत 

गररएपनछ ननितषमान केन्द्रीय अध्यि जीिा लार्मछाने लगायत विर्भन्न संघसंस्थाको तफष बाट नि िर्ष २०७१ को उपलक्ष्यमा िभुेच्छा 
संप्रेर्ण गररएको चथयो ।  

रुसका लाचग मिामहिम नेपाली राजर्दतू डा. रविमोिन सापकोटा कोवपलाज्यूले समारोिसबबन्धीेे कायषिमको सारसंिेप उतारै्द एकै 
थलोमा पत्रिका विमोिन, उत्कृटट छािछािािरुमा छाििसृ्क्त्त वितरण, नि िर्षको उपलक्ष्यमा सांस्कृनतक कायषिम आहर्दको आयोजना गरी 
अमूल्य समयको सर्दपुयोग गनष नेपालीिरुद्िारा गररएको प्रयासको सरािना गरै्द उपस्क्स्थत सबैलाई नयााँ िर्ष प्रगनतमूलक रिोस ्भन्न े
आियको िभुकामना व्यसत गनुषभयो ।  

तत्पश्िात ्नेपाली छािसंघका अध्यि ककरण रानाभाटका साथै मिामहिम नेपाली राजर्दतू डा. रविमोिन सापकोटाज्यू तथा रुसमा सन ्
१९६१ मा सिषप्रथम झलु्केको नपेाली छािसंध सोर्भयत संघको मुिपि ‘ककरण’ पत्रिकाको संस्थापक–सबपार्दकको िैर्सयतले यस ै
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पंस्क्सतकारबाट नेपाली छािसंघ जनमैिी विश्िविद्यालयको िावर्षक पत्रिका 
र स्माररक ‘जनमैिी – २०१४’ को लोकापषण गररयो । नेपाली, रुसी तथा 
अंगे्रजी भार्ाका लेि, कविता, कथासहित रंगीन फोटो सामग्रीिरुद्िारा 
पनन सुसस्क्ज्जत ननकै आकर्षक ठूलो साइजको एक सय पटृठयुसत 
पत्रिकाको सन्र्दभषमा त्यसका सबपार्दक प्रखणल प्रधानबाट संिेपमा प्रकाि 
पाररएको चथयो ।     

त्यसपनछ गैरआिासीय नेपाली सघंका संस्थापक डा. उपेन्द्र मितोद्िारा 
स्थावपत रुसका विर्भन्न नगरिरुमा अध्ययनरत नेपाली 
छािछािािरुमध्ये  िावर्षक परीिामा उत्कृटट अंक प्राप्त गनेिरुलाई  
‘फुलकुमारी मितो छाििसृ्क्त्त’ प्रर्दान गनष गैरआिासीय नेपाली संघ अन्तराषस्क्टरय समन्िय पररर्र्दमा रुसका प्रनतननचध–सर्दस्य 
गोविन्र्दप्रसार्द गौतमको संयोजकत्िमा गहठत छाििसृ्क्त्तसबबन्धी सर्मनतको तफष बाट पोिोर सालको तुलनामा यो छाििसृ्क्त्त प्राप्त गन े
विद्याथीिरुको संख्यामा यस साल िवृद्ध भएको जनाउाँ रै्द यस िर्ष  छाििसृ्क्त्त प्राप्त गन े२५ जनाको नाम घोवर्त गररयो (मास्कोका 
विर्भन्न र्ििणसंस्थानिरुमा अध्ययनरत १० जनामध्ये ७ जना विद्याथी जनमैिी विश्िविद्यालयकै छािछािा चथए) । यसरी नेपाली 
राजर्दतूज्यूको िातबाट उमेिप्रसार्द भट्टराई, रुपा पुडासनैी, पुनम झा (मास्को), सकृुत िासय, समुन िौधरी, नरूी साि,  निीन सिेाईँ, र्मलन 
िनतिडा, िरर भट्टराई, र्मलन ननरौला (र.ज.वि.वि.) का साथै अन्य नगरिरुमा अध्ययनरत आककना सैंज,ु मर्दन अचधकारी, िगेि यार्दि 
(तुला), सुमन र्दािाल, प्रताप राई, विटणुप्रसार्द अचधकारी (ररयाजान), सुमन प्रधान, वप्रयङ्का र्दािाल, रहिस कोज ु(माइकोप),सरु्मत रौननयार, 

सुबास थापा, विनायक अयाषल, सजन न्गािुसी (त्भेर), असीम पौडले (स्मोलेन्स्क), हर्दव्येन्द्र र्सघं (बेल्गोरोर्द) लाई भव्य िातािरणमा 
प्रिंसापिसहित छाििसृ्क्त्तको रकम पनन प्रर्दान गररयो ।  

यस प्रकार समारोिको औपिाररक िण्डपश्िात ्सांस्कृनतक कायषिम 
सुरु भयो । नेपाली विद्याथीिरुले माि नभई नतनका रर्सयाली 
र्मििरुले पनन  गीत र नतृ्यको प्रर्दिषन गरेका चथए । नेपाली 
मूलकी गानयका राइसा सायर्द–सािबाट नेपाली लोकलयमा आधाररत 
गीत प्रस्तुत गरररं्दा नेपालीिरुले ताली वपटेर िर्षप्कट गरेका चथए । 
नेपाली छाि तथा छािाले रोिक पाराले सांस्कृनतक कायषिमको 
उद्घोर्णा गरेको रे्दिेर मलाई िर्ष लाचगरिेको चथयो ।  

सांस्कृनतक सााँझको प्रमिु आकर्षण चथयो : रुसमा पहिलोपल्ट 
आइरिेका अनतचथ गायक–गानयकाको प्रस्तुनत । गायक आनन्र्द 

काकीको स्िरमा गुञ्जेका गीत र गजलिरुमा राटरप्रेम, विरे्दिमा बस्ने नेपालीिरुको भािना आहर्द माि अर्भव्यस्क्सतएको नभई उनको 
सिसत स्िरको आरोि–अिरोिले मुन्ध पारेको चथयो । मेरै बगलमै बर्सरिेका रुसी र्मििरुले मास्कोमा नेपाली कलाकारिरुको 
सांस्कृनतक कायषिम फेरर कहिले र किााँ िेनष–सुन्न सककन्छ भन्ने स्क्जज्ञासा समेत जनाएका चथए । गानयका रर्मला न्यौपानेले 
मास्कोमा नेपाली लोकगीतको रन्को माि प्रस्तुत गरेकी चथइनन,् बरु ठटेउलो पाराले िाँसीहर्दल्लगीसमेत र्मलाएर स्िस्फूतष झ्याउरे, 

र्दोिोरी आहर्दको मार्दकताले श्रोतािरुलाई मनोरञ्जन प्रर्दान गरेकी चथइन ्।   

िसन्तकालीन मास्कोमा नपेाली नयााँ िर्षको सांस्कृनतक सााँझ ननकै सफल रिेको चथयो । म सोर्भयत कालमा उनछल्लो पटक 
राटरकवि माधिप्रसार्द नघर्मरेको नेततृ्िमा रुस भ्रमणमा आएको नेपाली कलाकारटोलीद्िारा मास्कोको ठेटरिलमा सबपन्न भव्य 
सांस्कृनतक प्रर्दिषनको सबझनामा डुब्न पुगेको चथएाँ । नेपाल र रुसबीि सांस्कृनतक आर्दानप्रर्दानको सबझौतालाई कियािील गरी िेला 
िेलामा मास्को र  अन्य नगरिरुमा नेपाली कलाकारिरुको सांस्कृनतक कायषिमको आयोजना गने िााँजोपााँजो र्मलाउन सककएमा रुसी 
र्मििरुलाई नेपाली कलाको समुचित पररिय हर्दन सककन ेचथयो भन्ने लाग्छ...  

िाम्रो नयााँ िर्ष २०७१ को सुअिसरमा नेपाली कलाकारिरुलाई ननबत्याएर मास्कोमा रमाइलो सांस्कृनतक सांझको आयोजना गन ेभाई–
बहिनीिरुप्रनत वििेर् आभारसहित नयााँ िर्षको िुभेच्छा ! 

 

Literary Interaction Ceremony: TULASI DIWASA ON HIS LITERARY JOURNEY  
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Thursday, January 30, 2014 a literary conversation was held within the premises of Indian library, New Road in Nepal honoring 

prominent poet Dr. Tulasi Diwasa. The programme jointly organized by the Embassy of India in Kathmandu and B.P. Koirala India-

Nepal Foundation was moderated by Professor Dr. Abhi Subedi.  

After a brief introduction about poet Tulasi, the moderator of the program Professor Abhi Subedi started having conversation with 

him about his literary journey. The program mainly concentration on Diwasa’s poetic journey.  

Poet Tulasi Diwasa shared his brilliant ideas on poetry and his poetic journey, some of which are as follows:   

1) A poem should always be fresh and new.  

2) A poem should always embrace the truth and not any falsehood or hypocrisy.  

3) The poet should have the confidence to be the critic of his own poems.    

4) A poem should be such that it touches and speaks the heart and mind of the people.  

5) Translation is needed for the Nepali poems and other literary works to be made easily accessible to the international world. 

Highly professional and capable translators need to be selected to do the translation and such literary works should be 

introduced and promoted abroad. However, limited individual effort and lack of professionalism with limited resources are 

insufficient to promote the Nepali poetry and other literary masterpieces internationally. 

6) Despite all the attempts of translation of the poems into a foreign language, the translated version of the poem can never 

give the same essence and impulse to the reader/listener as the original one does.  

 

The ceremony concluded with a short interaction with the audiences. The hall was filled with many intellectual personalities as senior 

poet and writer Mr. Kamal Raj Regmi, Vice President of PEN Nepal Mr. Prakash A. Raj, Prof. Dr. Chudamani Regmi ‘Bandhu’ of 

TU, artist Sandhya Regmi, Kishore Pahadi, Story-writer Maya Thakuri, Dipendra Dev, Shobha Khatiwada Kaphle, Dr. Aruna Uprety, 

artist Dr. Renuka Gurung and popular journalists from both Nepal and India. Out of the audience Dr. Shiva Risal, Prakash A. Raj, 

Sandhya Regmi, Vijaya Bishphote and some more intellectuals had raised questions, which were answered by both Tulasi Diwasa 

and Abhi Subedi. 

Tulasi Diwasa’s poems, writings, speeches and ideas are revolutionary and controversial most of the time in sharp contrast to the 

average writers and thinkers of Nepal. Nevertheless, it is this very confidence, uniqueness, boldness, aggressiveness and the fire of 

creativity in him that has indeed made him a prominent literary figure and a successful poet of Nepal. He is a great inspiration to all, 

especially to our future generation. 

गीिर्कार ििा गजलर्कार कर्करण टी र्लम्बूर्को गजल सङ्रह “िाििार्का नरु्करा” र्काठमान्डुमा पुि ब्रबमोगचि 
 

On Saturday March 29th, 2014 Kiran T. limbu’s collection of gajals “Bhawana ka Ankura” and music album “Bhawana ka phoolharu” 

got relaunched at Siddhardha Foodland Baneshwor, Kathmandu with senior poet Bairagi Kainla as chief guest and senior song-writer 

Prof. Dr. Krishna Hari Baral as special guest. The ceremony was chaired by Dr. Sushma Acharya, the President of Bangmaya 

Pratisthan Nepal Chapter. Kiran T. limbu is a gazalkar and also a song-writer, he lives in london and is the vice-president of 

Bangmaya Pratisthan london. Other distinguished at the occasion were senior poet Usha Sherchan and artist & writer Sandhya Regmi, 

who expressed their opinion on poets, poetry, lyricists and lyrics. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=218521618336909&set=a.127817197407352.1073741897.100005372162705&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=218545705001167&set=a.218545635001174.1073742062.100005372162705&type=1&relevant_count=4
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=218548898334181&set=a.218548788334192.1073742063.100005372162705&type=1&relevant_count=4
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