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नेपाली साहित्यमा ई-पत्रिकाको चलन शुरु भएको भखषरै मािै िो। कररब ६ बर्ष अगाडड देखख िोम िेिीले कुिेतबाट स्पन्दन 

माससक ई-पत्रिका ननकासलरिनु भएको छ । त्यो नै अहिलेसम्म थािा भएको पहिलो नेपाली साहिस्त्यक ई-पत्रिका िो। उक्त 

पत्रिकामा नयााँ तथा पुराना सजषकिरुका नेपाली साहित्य सम्बस्न्ि सजृनािरु ननयसमत रुपमा प्रकाशन िुने गदषछन। स्पन्दन 

ननस्केको कररब ३ बर्ष पनछ प्रयास ई-पत्रिकाको शुरुिात ताईिानबाट भयो। छोटो समय म ैप्रयास संसारभरी फैसलन सफल 

भयो र अहिले २१ औ अंक र ३ बर्ष पुरा गररसकेको छ। प्रयास नै पहिलो साहिस्त्यक ई-पत्रिका िो जुन नेपाल बाहिर यनत 

िेरै वितररत र प्रसाररत छ। नेपाली साहित्यमा ई-पत्रिकाको मित्ि र विधिलाई स्थावपत गराउने शे्रय प्रयास पत्रिकालाई नै 

जान्छ। अहिले त्यहि त्रबधि र तररकालाई पछ्याउदै विसभन्न समाचारमुलक पत्रिकािरु पनन ई-पत्रिकाको रुपमा ई-मेल माफष त 

वितरण गनष थासलएको छ।  

नेपाली दाजुभाई, हददीबहिनीिरु कामको सशलससलामा विदेश जानेक्रम माि ैबढेको छैन बरु उनीिरुले आफु संगै सलएर 

गएका छन भार्ा, संस्कृनत, कला र आफ्नै खालको दैननकी पनन र फैलाएका छन ्आफ्नोपन संसार भरी। अहिले कररब 

३० लाख नेपाली नेपाल बाहिर, त्यस्त्तकै मािामा भारत लगायत साकष  राष्रमा र करोडौं नेपाली भार्ीिरु संसारका विसभन्न 

देशिरुमा आफ्नो भार्ा माफष त आफ्नो पुखाषको इनतिास, गौरिगाथा, संस्कृनत र परम्परालाई जोगाउदै अगाडड बढाउदै लैजाने 

काममा लागेकाछन। त्रबदेसशएका नेपालीिरु र विसभन्न देशमा बस्ने नेपालीभार्ी दाजभुाई, हददीबहिनीिरुले आ-आफ्नो 

कमषथलोमा नै नेपाली साहित्यको श्री-िवृि गनष त्रबत्रबि प्रयास गररराखेका छन।् यसैक्रममा त्रब.सं. २०६७ सालमा स्थापना 

भएको विश्ि नेपाली साहित्य मिासंघ पनन नेपाली साहित्यको विकास, प्रचारप्रसार र उन्ननतको लाधग ननरन्तर लाधग रिेको 

छ। यो ई-पत्रिका “साहित्ययक मूलिाटो” पनन त्यसैको एउटा पाइला िो। यो पत्रिकाको पहिलो अंक वि.ने.सा.म. को स्थापना 

हदिस (भानु जयन्ती) को उपलक्ष्यमा प्रकाशन िुनु पनन एउटा एनतिाससक कायष बनेको छ।  

प्रविधिको विकास र ब्यापकता संगै अबको युग ई-पत्रिका को युग नै िो। अब पाठक, लेखकले आ-आफ्नो डडस्जटल उपकरण 

माफष त नेपाली साहित्य लेख्ने/पढ्ने छन।् यो िाम्रो लाधग ठुलो सम्भािनाको िेि िो, नयााँ र प्रत्रबधि मैिी, प्रत्रबधि सुिाउाँ दो 

साहिस्त्यक काम गने।  

वि.ने.सा.म. लाई जस्तै यो ई-पत्रिकालाई पनन समस्त नेपाली साहित्य, भार्ा पे्रमी जनिरुले माया र सद्भाि प्रदान गनुष िुने 

छ, सियोग र प्रबिषन गनुष िुने छ भन्नेमा िामी मूलबाटो पररिार पूणषतया त्रबश्िस्त छौं। आशा गछौं नेपाली साहित्यको 

हितमा साहित्ययक मूलिाटो एकअको कोशेढंुगा िुनेछ । 
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बिशषे लखे  
भानु २०० औ ंवार्षिकीको पूविसन्ध्यामा रामकथा र्वस्तारको एक संक्षिप्त 
प्रसंग  
डा. गोविन्दराज भट्टराई, काठमाडौं, नेपाल  

आज प्रशिद्ध माननएको विश्िव्यापी भार्ा पनन एकहदन, इनििासको कुनै कालखण्डमा ससानो मूलबाट पलाएको थियो । जमषन, फे्रन्च, 
इंग्ललस, अरिी, थचननयााँ, जापानी सबै कुनै न कुनै पुरानो रूपबाट विकशसि िुाँदै आएका छन । प्रायः सबै भार्ाको मध्ययुगबाट निीकरण 
िुन िाल्यो । पुराना र नयााँका सन्धीकालमा धेरैजसो कवि स्रष्टा नै उशभएका छन । धरैजसो धाशमषक, आध्याग्त्मक काव्य गािा रचरे िा 
अनुिाद गरेर नयााँ भार्ालाई जनमानसमा स्िावपि गराएका छन । उदािरणको लाथग ल्याहटनमा दााँिे अशलग्लिअरीको (१२६२–१३२१) डडभाइन 
कमेडी, अङ्रेजीमा जेफ्री चौसर (१३४३–१४००) को क्यान्टबषरी टेल्ज ्। यिा आफ्नै पररिेिको कुरा गदाष हिन्दी, बंगाली, गुजरािी, आसामी, 
नेपाली, जस्िा भारोपेली भार्ा पनन कुनै न कुनै पूिषरूपबाट विकशसि भएका िुन । संस्कृिबाट यिााँसम्म पुलदा बीचमा प्राकृि, अप्रभ्रंि िुाँदै 
लोकबोली टेकेर िी अनघ बढेका थिए । प्रत्येक भार्ाको िाश्िीय रूप र लोकबोलीको सन्धीमा कोिी कवि साहित्यकार उशभएका थिए । 
निनले कुन ैप्राचीन पुराण गािा काव्यलाई लोकिाणीमा उिारे । अहिलेका अनघकािं आयषभारिीय भार्ािरूको जगमा रामकिा, कृष्णकिा 
नै रिेका छन । निनले रामायण र मिाभारिका किाबाटै प्रेरणा शलएका छन । द्रविड मलूका िेलुगु, मलायालम आहदमा पनन त्यिी ननयम 
लालदछ ।  

भारििर्षमा (ब्रज–हिन्दीको सन्दभषमा) िुलसीदासकृि रामचररि मानसलाई एक आहदरन्ि माननन्छ । यो कृनि रथचएको ४०० सयौँ िर्ष 
मनाउन साहित्य आकादेमी नयााँ हदल्लीले १९७५ मा एशसयाली रामायण परम्पराका विर्यमा एक अन्िराषग्ष्िय सम्मेलनको आयोजना गरेको 
थियो । त्यसमा धेरै जना एशसयाली रामायणबेत्िा अनुसन्धािािरूले कायषपि प्रस्ििु गरेका थिए । दःुखको कुरा छ, त्यिााँ कुनै नेपाली 
विद्िान थिएनन । नेपालको विर्यमा एन. आर. बनजीले द रामायण टम्ज इन नेपाशलज आटष (नेपाली कलामा रामायणका िब्दिरू) िीर्षक 
कायषपि प्रस्िुि गरेका थिए । अको िर्ष (१९७६ मा) इण्डोनेशसयामा अन्िराषग्ष्िय रामायण सम्मलेनको आयोजना गररएको थियो । त्यिी 
िर्ष भारिमा अन्िराषग्ष्िय संस्कृि सम्मेलन गररयो । यसरी संस्कृि मलूमाथि, रामकिामाथि बेलाबलेा अन्िराषग्ष्िय सम्मेलन पनन भएका 
छन । पााँच िर्ष अनघको रामचररिमानस एि ंरामायण सम्मेलन अमेररकामा भएको थियो । िर िी कुनैमा नेपाली विद्िान्ले भाग शलएका 
थिएनन । 

विश्िले बाग्ल्मकीलाई आहद कवि भनेको छ । त्यसैको अनकुरणमा अनके मािभृार्ामा मित्िपूणष योगदान हदनेिरूलाई आहदकवि, प्रिम 
कवि भन्ने चलन छ िर अङ्रेजीमा चौसरलाई फादर अि ्इंग्ललस शलटरेचर भननन्छ । बंगालीमा रामकिा लेखेरै आहद कवि भए, उडडयामा 
रामकिा लेखेर आहदकवि भएझैँ नेपाली भार्ामा रामकिालाई लोकिाणीमा उिाने भानुभक्िलाई आहद कवि भनेका छौँ । यी रामायणिरू 
विशभन्न कालमा रथचए । िुलसीदासभन्दा २०० िर्षपनछ नेपाली भानभुक्ि आएका थिए ।  

थरसेली सभ्यिाका इशलयाड र ओडडसीभन्दा िजारौँ गुणा िग्क्ि र प्रभाि भएको रामकिाले मानि समाजलाई वपिामािा र सन्िनि, गुरु, 
शिष्य, पनि–पत्नीिरू बीचका सम्बन्धको मित्ि र आदिष जीिनमागष देखायो । लौककक जीिनबाट त्रबस्िारै ज्ञान भग्क्ि र लोकोत्िर 
आध्याग्त्मक पाठ पनन पढायो । त्यसै कारणले िोला आज एशसयाली मुलकुिरूमा टाढाटाढासम्म पनन रामायण पुगेको पाइन्छ ।  

पूिी गोलाधषभरर नै रामकिाको विस्िार र प्रचार भएको देख्िा, िजारौँ िर्षपनछ पनन त्यो गािा र अनेक पुराकिा जीिन्ि रिेको देख्िा 
आश्चयष र िर्ष लालछ । यसले अनेक भार्ा पार गदै गयो, यसले भारिीय भार्ाभन्दा परका बमलेी, थचनीया, जापननज, मंगोशलयन, िाई 
सबै सब ैसंस्कृनि छोयो, यसले हिन्द,ू बौद्ध, कन्फ्युशसअन, मुग्स्लम अनेक धमष छोयो, त्यस्िै अनथगन्िी जानि छोयो, भूगोल छोयो । 
दईुिर्ष अनघ िाइल्याण्ड पुगेको समयमा राम्भाइ बानी विश्िविद्यालय चुन्िाइबुरीमा एउटा सांस्कृनिक कायषरम म आयोजना गररएको थियो 
। त्यो सबै रामकिामा आधाररि प्रस्िुनि थियो ।  

अनेक लोक भार्ामा आउनभुन्दा पहिले रामायण संस्कृिमा, त्यसबाट प्राकृिमा अनके अपभ्रंिमा सदै आयो । यो लोकिािाषमा पुलयो, लोक 
कलामा पुलयो, प्रस्िरमा, अनेक भार्ामा, काष्टमा, मगृ्त्िकामा, थचिमा पुलयो । यिा भारिीय भार्ा नाघेर फारसीमा पुलयो । दक्षिणपूिी 
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देिमा बमाषमा, पूिी देि लाओसमा, िाइल्याण्डमा, शभयिनाममा, मलायामा, मलेशियामा, बोननषओ, जाभा सुमािामा अझ ैटाढाका थचननयााँ 
र जापानी भार्ामा पनन पुलयो ।  

आज यो अिीिको रामायण मागषका अध्येिािरू आश्चयष मान्दछन- बौद्धमागी बमाषमा अनन मुग्स्लम समदुायले युक्ि मलेशसयामा विविधिाले 
युक्ि अन्य भूभागमा पनन रामायण पुगेको थियो, अझ ैछ । यसरी भूगोल, धमष, भार्ा र समयका अनेक अप्ठ्यारा नाघ्दै रामायणले यािा 
गर् यो । राम सीिा िनिास, भरि शमलन, सीिा िरण, िनुमानको भग्क्ि, रािणशसिको युद्ध आहद मलूकिा ि उस्िै छन िर लोकिाणीमा, 
अनेक भार्ामा, स्िानमा सदाषसदाष अनेक, संस्करण पुनरउत्सादन िुाँदै गए कनि किा िवपए, कनि लोप भए- कनि रामायण एक अकाषमा 
नशमल्ने पनन छन ।  

उदािरणको लाथग ड ेजोङले द स्टोरी अफ राम इन निब्बिमा लेखेका छन- उत्िरी निब्बिको िुङ िुआङ प्रान्िमा रामकिाका छ िटा 
पाण्डुशलवप भेहटएका छन । सन ७०० निरका िी पाण्डुशलवपमा सन्दशभषि नामिरू शभन्न छन- लक्ष्मणलाई लकुम भननएको छ भने रािणकी 
छोरी जन्मेपनछ ब्राह्मणिरूले निमीलाई आपिकुन िुन्छ भने । उनले िी छोरीलाई िामाको बाकसमा िालेर पानीमा बगाए । िर माझीिरूले 
निनलाई भेटेर बचाए जसको नाम सीिा राखखयो भनेको छ । उच्चारण शभन्निाले िोला िनुमानलाई िनुमान्ध, कैलािलाई नि–से, 
बाग्ल्मकीलाई रोगम्खार आहद भननएको छ । अन्त्यमा लेखकले भनेका छन१: आठौँ ििाब्दीदेखख आजसम्म पनन यो रामकिा निब्बिमा 
त्यनिकै लोकवप्रय छ । निब्बिका कनि कृनि भूटान र भारिमा पुनरमुहद्रि िुाँदैछन ।  

त्यसैगरी अको लेखमा शिलालेखका अध्येिा शििराममूिीले अनसुन्धान गदै जााँदा इण्डोनेशसयाको, युपा अशभलेख र बोननषओको कुटी 
अशभलेखमा बाग्ल्मकी रामायणका किा भेटे । िी चौिो ििाब्दीका अशभलेख िुन (प.ृ १९१) । रामकिाको विस्िारको अध्येिाले अन्त्यमा 
भनेका छन२: एशसयाका प्रत्येक कुनामा भारििर्षको धमषदिषनले यािा गरेको रिेछ । आहद बाग्ल्मकीको गम्भीर प्रभाि यनि व्यापक भएको 
रिेछ ।  

प्राचीन शभयिनामको िा–ककदमा पनन सािौँ ििाब्दीका अशभलेख ससं्कृिमा पाइएको छ । शभयिानामीमा दिरिका र रामका नाम फरक 
छन । प्राचीन शभयिनामको काम्पामा रामकिा घननभूि छ; विश्िको एक आश्चयष आङ्कोरिाटमा पनन प्रस्िरकलामा रामकिा अङ्ककि 
छन । जाभा र कम्बोडडया, सुमािा, बालीमा अझ ैपनन रामकिामा आधाररि पिष, उत्सििरू मनाइन्छन । िाइल्याण्डमा धेरै नाम र परम्परा 
संस्कृि मलूका छन, ििाइअड्डाको नाम नै ‘सुिणषभूम’ रिेको छ ।  

लाओसमा लाक फ्रा लाम िीर्षकमा रामायण लेखखएको छ । िर यसको भूगोल अकै छ । लाओसलाई केन्द्र मानेर लङ्कासम्मको किा 
लेख्िा एउटा शभन्न भूगोलको स्िापना भएको छ । रामकिा भारििर्षमा िोइन अङ्कोरिािदेखख चान्िाइबुरी सम्मको प्रदेिमा छ । कनि 
नाम फरक छन । रािणलाई राफनासुआन भननएको छ । नौ सय िर्ष अनघ रामकिालाई अकै भूगोलमा स्िावपि गदाष कस्िो विथचि 
लालदछ, एक उदािरणः त्यसपनछ दिरि मेकङ नदीको ककनार फानफाओमा केिी हदन बसे । िर त्यिााँ पनन नागिरूले अिरोध उत्पन्न 
गरे । नाग त्यो ठाउाँका देउिा थिए । त्यसपनछ उनले आफ्नो देिको राजधानीलाई मेकोङ नदी पारीपहट्ट सारे र त्यसलाई चान्िाइबुरी सी 
सन्िानको नाम हदए । त्यो साििटा िीर्ष भएको नागको नामबाट रिेको नाम िो (२२३) । 

मे कोङको अिष उनीिरूले मदर गंगा मान े। भारिको गंगा, चीनको याड–शसककयाङ र लाओसको मेकोड नै गंगामािा िुन ।  

शभयिनाममा त्यसैगरी बौद्ध र राम सभ्यिा समानान्िर छन । खमेर रामायणलाई रामकेिी भनकेा छन । िास्ििमा यो रामकीनि षकै अप्रभिं 
िो ।  

यस प्रकार रामायणले भारििर्षको िररपररका नेपाल, बमाष, शसलोन, निब्बि माि िोइन टाढाका दक्षिणी पूिी देििरू— जाभा, सुमािा, 
बोननषओ, इण्डोनेशसया, कम्बोडडया, चाइना, जापानसम्म पनन विगि २००० िर्षदेखख िी देिको साहित्य, दिषन, धमष, कला, संस्कृनि र जीिन 
पद्धनिमा ठूलो प्रभाि पारररिेको छ । त्यो जीिन्ि परम्परा अटूट छ । िर रामायणको मूल किा उिी भए पनन यसका स्िान र भार्ा 
अनुसारका अनेक भेद छन । एक अध्ययनले देखाएको छ हिन्दीमा माि रामायणका ३५० जनि भेद (भेररएिन) फेला परेका छन । 

भननन्छ जसरी अलेलजाण्डर द रेटले रीसदेखख भारििर्षसम्म भौनिक विजय गरे त्यसैगरी रामायणले पथृ्िीको ठूलो भूभागमा माननसको 
हृदयमाथि आध्याग्त्मक विजय प्राप्ठि गरी भारिीय उपमिाद्िीपभन्दा िजारौँ कोि टाढासम्म फैशलयो । संस्कृि प्राकृि अपभ्रंिमा स्िानीय 
भार्ामा कैयौ िाणीलाई आज राष्ि बोली बनायो । उिा यो उदूष, फारसी, फ्रान्सेली, स्पेननि, पोिुषथगज, र अङ्रेजीमा व्याप्ठि पनन छ । 
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भारििर्षको िथ्यांक िेदाष संस्कृिका बाग्ल्मकी जािक किामा, जैन किामा, िाशमल, कन्नड, िेलुिु, मलायालम, हिन्दी, गुजरािी, काग्श्मरी, 
पञ्जाबी, आसामी, मननपुरी, िङ्गाली, उडडयामा पुगे । अनघ भननएका अनेक देििरू पुगे । सुनीनिकुमार चटजीको अध्ययन अनुसार दक्षिणी 
एशसयाई देििरूमा प्रायिः यो राग्ष्िय काव्यको रूपमा स्िावपि छ ।  

नेपाली साहित्यमा पनन भानुभक्िीय रामायणले त्यिी स्िान प्राप्ठि गरेको छ । िर नेपालीमा िुलनात्मक रूपले धेरै पनछ आयो । बंगालीमा 
पन्रौ ििाब्दीम ैकृनिदास ओझाको कृनििासी रामायण अििा श्री राम पाञ्चाली आएको थियो । उत्िर–भारिीय भार्ामा आउन ेयो प्रिम 
अनुिाद थियो । िर यो केिल अनुिाद थिएन यसमा ित्कालीन समाज र संस्कृनिको जीिन्ि थचि छ; यसले भग्क्िधारा र िैश्णि 
सम्प्रदायलाई जन्मायो । पन्रौं ििाब्दीको रामचररिमानसले आजसम्म त्यनिकै प्रभाि पारेको छ । अनेक भार्ा अनुसार संस्कृनि अनुसार, 
भूगोल िा इनििास अनुसार, रामायणका अनके भेद िुाँदै गए । त्यस्िै भानुभक्िीय नेपाली रामायणमा पनन कनि कुरा एक पिाड ेनेपालीको 
भूगोल इनििास, संस्कृनिले आकार हदएका पनन छन । यसका अनिुाद अनुकुलन पररिनि षि रूप अनके िुाँदै गए । लेख्य र गेयमा, लोक 
जीिनमा नेपालशभिै पनन त्यस्िा भेद छन । िर मूलकिा मानि सम्बन्धिरूको गािा र आदिीकरणले सबैको हृदय छोएको छ । आज 
पनन पूिीय काव्यको चचाषमा रामायण र मिाभारि ससिोच्च स्िानमै छन ककनकक निनमा िाम्रो अिीिको विरासि िा िेररटेज सुरक्षिि छ।  

नेपालको कुरा गदाष नेिारी भार्ामा िा चौिो, पाचौँ ििाब्दीमै रामायणको अनुिादको उल्लेख पाइन्छ िर नेपालीमा चाहिाँ माध्यशमक कालमा 
माि आयो । माध्यशमककालीन नपेाली आएको आज २०० िर्ष पुलन आाँटेकोछ । पहिलोपल्ट भानभुक्ि आचायषले रामायणको सफल अनिुाद 
गरे । भानुभक्ि आचायष काठमाडौँभन्दा कररब १५० कक.शम. पग्श्चमको िनिु नामक एउटा पिाडी ग्जल्लामा जन्मेका ब्राह्मण थिए । आज 
त्यिााँ भानभुक्िको सङ्रिालय छ । उनको जीिनकालमा रामायणको प्रकािन िुन सकेन । अशलक पनछ आउने काठमाडौँका मोिीराम भट्टले 
भानुभक्िलाई प्रकािमा ल्याए । मोिीरामले गजल, समालोचना, नाटक, जीिनी आहद लेखेर नेपाली साहित्यको जगत्लाई सदृढ बनाए । 
उनले भानुभक्िको जीिनचररि लेखेर ठूलो काम गरे । दईु दिक अनघ दाग्जषशलङका मोनििीर राईले त्यसको अनुिाद गरी द लाइफ अफ 
भानुभक्ि प्रकाशिि गरेका छन । उनले यसरी आहद कविलाई व्यापक रूपले थचनाए । िाम्रा आहदकविलाई पग्श्चमनिर थचनाउन ेप्रिम कृनि 
त्यनि मािा िो । त्यसैगरी नेपालीमा भने दाग्जषशलङका आइबी राईको भानुभक्िीय रामायणबारे गहिरो अध्ययन भानुभक्िका कृनि 
अध्ययनिरू १९६९ मा प्रकाशिि भयो ।  

आहदकवि भानुभक्िले सरल भार्ामा जनबोलीमा िुद्ध गेय छन्दमा रामायणको अनुिाद गररहदएकाले नेपाली जीिनले त्यसको अनुकरण 
गर् यो । रामगािाप्रनिको समाजको आगाध श्रद्धा र लोकजीिनशभि पलुन सक्ने उक्ि काव्यको गेयिाले त्यसमा अन्िननषिीि भग्क्ि र ज्ञानका 
प्रकािले गदाष रामायण व्यापक भयो । त्यसले नेपाली छन्द जन्मायो । त्यो बालन, शसलोक, सिाई भजन जस्िा अनेक लोकलय जन्मायो 
। िी िाम्रो जीिनमा शभिसम्म ैशभजे । त्यसले सािर ननरिर सबलैाई छोयो र प्रत्येक नपेालीले सािरिा शसक्ने प्रिम रन्ि यिी भयो ।  

आज २०० िर्ष पनछ फकेर िेदाष अथधकांि नेपालीको शििारम्भ भानुभक्िबाट भएको छ । त्यसैले त्यो आज नेपालमा भन्दा नेपालबाहिर 
उनलाई ठूलो श्रद्धाले जािीय कविको रूपमा सम्मान गररएको छ । भारिमा नेपाली जानिले भार्ाको लडाइाँ गदाष पनन भानुभक्िलाई सािी 
राखेरै गरे । त्यसैले यिा एकपल्ट चूडामखण बन्धुले भन्नु भएको छ- विश्िलाई देखाउन ेनेपालका सबैभन्दा ठूला सांस्कृनिक ननथध न ै
भानुभक्ि िुन । िाम्रै िररपरर सीमाना काट्ने त्रबग्त्िकै शसशलगुडीमा भानुको साशलक छ, दाजेशलङको चौरस्िामा, शसग्क्कमको गान्िोकमा, 
गेग्जङमा, गुिािाटी, शिलाङ, आसाम, गदै नेपाली जानिका बसोबास भएका ठाउाँ िरूमा टाढाटाढा पगेुका छन । नेपाली िाङ्मयका एक 
अशभभािक र पुखाष भएर उशभएका छन । भानुपि कनि िोलान, भानु प्रकािन, भानु पुरस्कार, भानु टोल, भानु स्मारक, भानु पुस्िकालय, 
भानु विद्यालय । शिलाङको राजधानी मघेालयमा पनन एकसय िर्ष अनघ स्िावपि विद्यालय आज बुद्धभानु सरस्ििी कलेज भएको देखेर 
िर्ष लालयो । नेपलामाभन्दा बाहिर भानुलाई जािीय कविको रूपमा थचनाउन नेपाली जानिले ठूलो प्रयत्न गरेका छन ।  

यनिखेर िा एनआरएनको िथ्यांक अनुसार विश्िका ६६ देिमा नेपाली जानि उल्लेख्य संख्यामै बसोबास गदषछन । प्रत्येक नपेाली डायास्पोराले 
मनाउने िर्षभररका सांस्कृनिक उत्सिमध्ये भानुजयन्िी एक अननिायष अनि मित्िपूणष पदषछ । यिा किार, इजरायल, युएइ, िेग्ल्जयम, 
कोररया, बुर्नाइ, मलेशिया, जापान, िाइिान, रुस, जमषनी, अष्िेशलयाजस्िा प्रत्येक िाखाले उिा िङकङ, बेलायि, अमेररका, जस्िा प्रत्येक 
केन्द्रले ठूलो धुमधामसाि, उल्लास र िर्षका साि भानुजयन्िी मनाउाँछन । यस अिसरमा गोष्ठी, सम्मेलन, पुरस्कार र सांस्कृनिक 
कायषरम मको श्रङृ्खला चल्दछ भन ेनेपालमा पनन प्रत्येकजसो ग्जल्लाले अनन काठमाडौँ केन्द्रले भानुभक्िको स्मरण गदषछन । यो िर्षको 
लाथग अमेररकी नेपालीले अनेसास माफष ि भान ुजयन्िी भव्यरूपले मनाउने सूचना गर् यो, किारको मोिाइल पुस्िकालयले गर् यो, विश्ि 
नेपाली साहित्य मिासंघले संसारभररलाई आह्िान गर् यो, बेलायिमा ठूलो ियारी भयो, िङकङमा भयो । यस्िो लालछ, सयौँ िर्ष अनघ 
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बाग्ल्मकी रामायण जिााँजिााँ पुलयो आज भानुभक्िीय रामायण त्यिााँ पुथगसक्यो; त्यिााँभन्दा टाढा पनन पुथगसक्यो । एक बाग्ल्मकी बत्िीले 
िजार बत्िी बाशलरिेको छ ।  

सन्िोर् ‘सगुन’ ले प्रसार गरेको एक सूचना बाड्न चािन्छुः  

भोशल िुरम बार नेपाली समयानसुार सााँझ छ बजेदेखख च्िाईस एफएम ९०.४ मेघािजष ििा www.choicefm.org अनलाईन माफष ि ्भान ु
जयग्न्िको अबसर पारेर अन्िराषग्ष्िय नेपाली साहित्य समाज किार च्याप्ठटर र निोहदि साहिग्त्यक मोबाइल पुस्िकालय किारद्िारा संयकु्ि 
रूपमा आयोग्जि चौिो किारव्यावप खुल्ला कवििा प्रनियोथगिाको प्रत्यि प्रसारण सुि नभुल्नुिोला । किारमा रिनुिुन ेसम्पूणष नेपाली 
भार्ा साहित्यप्रेशम मिानुभाििरूलाई नेिनल ग्स्िि ढाका रेष्टुरेन्टमा स्िानीय समय हदनको १२ बज ेउपग्स्िि भईहदनुिुन िाहदषक अनुरोध 
गदषछौ ।  

यिा नेपालमा त्रबिेको दिकभरी अनेक जािीय जनजािीय पहिचानका प्रश्न िीब्र भएर उठे । राजनीनि पनन उम्लेको समय थियो । 
माननसले आआफ्ना भार्ा संस्कृनिबाट जािीय पहिचान खोजे । त्यसबेला अिीिले आफूलाई सीशमि गररहदएको झोँकमा भानुप्रनि कि ै
अनास्िा पनन प्रकट भए । अहिले त्यो श्रद्धा फेरर भरराँदैछ । िास्ििमा प्रत्येक भार्ामा आहद कवि िा प्रिम साहित्यकार िुन सक्छन । 
िर िाम्रा मैथिली, अिधी, भोजपुरी, िारु, राई, शलम्बू, मगर, गुरुङ, िामाङ जस्िा भार्ाले पयाषप्ठि रूपले उ्न ेअिसर नपाएर, नसकेर धरैे 
कुग्ण्ठि भए, िी भखषरै उठिै छन । देिशभिका िी प्रत्येक भार्ामा एकहदन आहद कवििरूको पहिचान िोला, जस्िो मैथिलीमा विद्यापनि, 
नेिारीमा शसवद्धदास, मगर भार्ामा जीिबिादरु शसाँजाली, गुरुङमा िकष बिादरु गुरुङ, भोजपुरीमा रामदेि द्वििेदी ‘अलमस्ि’, िारुमा बठिा 
िारु, अिधीमा कक्कुररपा आहदलाई आहदकवि मान्न िाशलएको छ । भानुभक्िीय रामायण पनन नेपालका मैथिली, नेिारी, अिधी, मगर 
आहद भार्ामा अनुिाद भएका छन अरूमा िुाँदैछन । भोशल प्रत्येक भार्ाका प्रिम कवि िुनेछन । रामकिा अरू व्यापक िुनेछ । िर नपेाली 
जानिका साझा अगुिा ि सधैँ भानुभक्ि न ै रिेका थिए; रिने छन नेपाल बाहिर सब ै नेपाली जानिको सम्पकष  भार्ा नेपाली भएकैले 
भानुभक्िप्रनि उनको रामायणप्रनि सबैको श्रद्धा र आदर जोडडएको िो । मानि इनििासभरर भानुभक्िको शिरमा यो श्रद्धा र कृिज्ञिाको 
माला चहढरिनेछ ।  

धन्यिाद 

नोटः यस आलेखको मूल सन्दभषको रूपमा साहित्य अकोदेमी हदल्लीको एशसअन भेररएिन्ज इन रामायन, १९९३ रिेको छ । 

(२०६९ साल असार २९ गिेका हदन १९९ औँ भान ुजयन्िीको उपलक्ष्यमा नेपाल प्रज्ञा–प्रनिष्ठान ििा नेपाली िाङ्मय पररर्दद्िारा आयोग्जि  
नेपाली ििा असमी साहित्य अन्िविषमिष कायषरम ममा प्रस्िुि गोष्ठीपि) 

सन्धदभि सामाग्री  

१. The story of Rama has been popular in Tibet since about 800 AD upto the present day. Many Tibetan 
works have been reprinted in India and Bhutan. 

 
२. It reveals the tremendous influence of the Aadi Kavi in every place in Asia where Indian thought has travelled. 

 

***
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लेख  

रुसमा समाधिस्थ चमत्कारी लामाको कथा  
कृष्णप्रकाि शे्रष्ठ, मास्को, रुस मिासंघ 
 
 

आजभन्दा १० िर्षपहिले सन २००२ को ११ सेप्ठटेम्बरका हदन बुरय्ानियाको बौद्धवििार इभोग्ल्गन दाच्चानमा ८५ िर्षअनघ सन १९२७ मा 
पद्मासनमा ध्यानमलन अिस्िामा समाथधस्ि भएका यान्गाखझन्स्क दाच्चानका लामा दािी दोजो इनिगेलोभ (सन १८५२-१९२७) को िरीर 
बुम्िान (काठको बाकस गाडडएको थचिान) बाट सरकारका प्रनिननथधिरु र िैज्ञाननकिरुको रोिबरमा बाहिर ननकाल्दा जीवििािस्िामाझैं 
ननश्चल रिेको भेहट्टयो । यसलाई सनसनीपूणष चमत्कारको रुपमा शलइएको छ। रुस मिासंघमा प्रचशलि चार प्रमुख धमषिरु (इसाई, इस्लाम, 
यिुदी ििा बौद्ध) मध्ये बुद्धधमष पनन एक िो । रुस अन्िगषिका बुरय्ानिया, काग्ल्मककया, िुभा गणिन्ििरु एि ंअल्र्टाई प्रदेिमा समेि गरी 
१० लाख जनि बौद्ध मागीिरुको बसोिास रिेको अनुमान गररन्छ । रुसको वप्रमोएष प्रदेिमा आठौं ििाब्दीनिर नै थचननयााँ प्रभािको 
पररणामस्िरुप बौद्धधमष प्रचशलि भइसकेको भए िापनन सिौं ििाब्दीमा माि संसारको सबभन्दा वििाल बैकाल सरोिरले चचेको इलाका 
जाबैकालए्मा पन ेबुयाषनिया ििा स्िपी मैदानमा अिग्स्िि काग्ल्मककया प्रदेि पनन रुस साम्राज्यको संरिणमा आएपनछ माि ै निब्बिी 

सम्प्रदायको बौद्धधमष रुसको एक प्रमुख धमष बन्न पुगेको थियो । पहिले 
घुमन्िे जीिनपद्धनिमा अभ्यस्ि भएका जाबैकालए् प्रदेिका िाशसन्दािरुले 
बौद्धधमष रिण गरेपनछ उनीिरुको जीिनपद्धनि पनन बदशलदैं गयो । 
अन्त्यमा रुसमा सन १७४१ देखख बुद्धधमषले आथधकाररक मान्यिा प्राप्ठि 
गर् यो । मास्कोग्स्िि नेपाली राजदिूािासमा १२ मई २००६ (िुरम बार) का 
हदन २५५०-सौं बुद्धजयन्िीको उपलक्ष्यमा विश्ि बौद्ध प्रदिषनीको समुद्घाटन 
समारोिको रम ममा बुयाषनियाको इभोग्ल्गन दाच्चानमा ७५ िर्षसम्म 
जमीनमा गाडडएका प्रशसद्ध लामा दािी दोजो इनिगेलोभको िरीर बाहिर 
ननकाल्दा सजीि मान्छेको जस्ि ै भेहट्टएको िथ्यको जानकारी पाइएको 
थियो। िाल बुयाषनियाको इभोग्ल्गन दाच्चानमा राखखएको िी समाथधस्ि 
लामाको पूजा गररन्छ। आज म यिााँ रूसका नयन ै चमत्कारी लामाको 
विर्यमा संिेपमा बिाउन चनिन्छु, यद्यवप मैले स्िय ं फोटो र 
टेशलशभजनको पदाषमा माि पद्मासनमा ध्यानमलन लामालाई देख्न पाएको 
छु। रुसमा बुद्धधमषको विकासरम ममा बुयाषनियाका लामा दािी दोजो 
इनिगेलोभको वििेर् स्िान छ । उनको जन्म सन १८५१-५२ निर इभोग्ल्गन 
िेिमा भएको थियो र सानै उमेरमा उनी टुिुरो बनेका थिए । भननन्छ, 

सन १८६७ मा १५ िर्षको उमेरमा एक िािमा लौरो र अको िािमा मान्छेको खप्ठपर शलएर इनिगेलोभ बुरय्ानियाको एउटा दाच्चान 
(बौद्धवििार) मा ज्ञानको खोजमा आयो । उसको कुिार बुवद्धबाट प्रभाविि भएर लामािरुले उसलाई शििािीको रुपमा रिण गरे र िरपरका 
गाउाँ िासीिरुबाट चन्दा उठाएर उसले गनुषपन ेअननिायष सैननक सेिाको बदलामा कर निने व्यिस्िा शमलाए । उनले २३ िर्षसम्म इभोग्ल्गन 
दाच्चान (बौद्धवििार) मा अध्ययन गरेका थिए । अन्त्यमा सन १९११ मा उनी बाह्रौं बौद्ध धमषगुरु (पग्ण्डिो खाम्बो लामा) ननिाषथचि भए । 
सन १९१३ मा रुसमा रोमानोभ िंिको राज्यिासनको ३०० िर्ष परूा भएको सन्दभषमा आयोजना गररएको समारोिमा बौद्ध धमषगुरु पनन 
ननम्त्याइएका थिए । उनले सिषप्रिम मास्को लालमैदानमा दमकल (िारुणयन्ि) देखेका थिए र रुस साम्राज्यको राजधानी सेन्टवपटषसबगष 
पनन पुगेका थिए । भव्य समारोिको सिभागी िुन माि उनले देिको एशियाली हिस्सामा पन ेबुयाषनियाबाट युरोपको एक भव्य नगर 
सेन्टवपटषसबगषसम्म आफ्नो जीिनमा सबभन्दा लामो यो यािा सम्पन्न गरेका थिएनन । बरु रुसका सम्राट् (जार) संग भेट िुाँदा रुसका 
बौद्धमागीिरुलाई पनन सेनामा सेिा गने अिसर प्रदान गररयोस ्र देिको व्यिस्िावपका पररर्द् अिाषि ्राजकीय दमुामा समेि प्रनिननथधत्ि 
गने सम्भािना हदइयोस ्भन्ने माग गनष उनी समारोिमा सरीक भएका थिए । उनको यो सुझाि स्िीकार गररनुका साि ैउनलाई एउटा 
राजकीय पदक पनन प्रदान गररएको थियो: सन्ि स्िाननस्लाभ (ििृीय शे्रणी)।  

के अनुमान लगाउन सककन्छ भने सेन्टवपटषसबगषमा स्िावपि बौद्धवििारमा रोमानोभ िंिको िासनको िीन ििाब्दीको उपलक्ष्यमा सिषप्रिम 
सम्पन्न गररएको पूजापाठमा पनन उनको सिभाथगिा रिेको थियो। ननसन्देि नै उनी यस ैबौद्धमग्न्दरमा केिी हदन बसेका पनन थिए िोलान।  

प्रिम विश्ियुद्ध नछडपेनछ उनले रणमोचाषका लाथग सियोय पुर् याउने उद्देश्यले बुयाषि समुदायको िफष बाट अस्पिालिरुमा स्ियंसेिकिरु पठाए 
। उनको योगदानको सम्मान जनाउाँ दै सन १९१६ मा उनलाई सन्ि आन्ना भननने अको राजकीय पदक पनन प्रदान गररयो। 
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सन १९१७ मा रुसमा अक्टोबर समाजिादी रम ाग्न्ि सम्पन्न भएपनछ पनन उनले ित्कालीन सोशभयिमा समाििे भएर काम गने प्रयास गरे 
। िर उनको ित्परिा र सकरम यिाप्रनि नयााँ रम ाग्न्िकारी सत्िापिबाट उदासीनिा देखाइनुका सािै कुन ैप्रोत्सािन प्राप्ठि भएन । अझ धमषप्रनि 
राज्यको िफष बाट खुला रुपमा नै िैरभाि र विरोध भएको उनले स्पष्ट अनुभि गरे । यसबाट उनको धैयष टुटेको बुखझन्छ ।  अन्ििोगत्िा 
उनले खाम्बो लामाको पदत्याग गरेर सामान्य लामाको रुपमा आफूलाई प्रस्िुि गरे । भविष्यमा जनजीिन राम्रो निुने लिण देखेर उनले 
युिा लामािरुलाई देिबाट अन्यि जान ेसल्लाि हदन िाले । उनले आफू ियोिदृ्ध िुाँदा नयााँ कम्युननष्ट िासनबाट कुन ैखिरा नभएको 
विचार व्यक्ि गनेगरेका थिए । अन्त्यमा उनले आफ्नो जीिनको एक ठूलो परारम मको प्रदिषन गने अठोट गरेर बुयाषनियाका लामािरुलाई 
आफू समाथधस्ि िुने विचार सुनाउाँ दै उनको देि कोरोभ (काठको बाकस) मा राखेर गाडडहदने र िेलािेलामा त्यसमा के-कस्िो पररििषन 
आउाँछ भन्न ेननरीिण गने सल्लाि हददैं ७५ िर्षपनछ माि जमीनमुननबाट बाहिर ननकाल्न ेअनुरोध गरे । भननन्छ, त्यनिखेर उनले शिष्यिरु 
भेला गरेर आफू मिाप्रयाणका लाथग जान लागेको िर पनछ फकेर आउन ेविचार सुनाउाँ दै आफ्नो नाममा मने व्यग्क्िको नाममा पाठ गररने 
“िरे नामिी” भननने “पररननिाषणका लाथग िुभेच्छा” पाठ गनष आरि गरे । जीउाँ दा गुरुको नाममा यस्िो पाठ गनष अस्िीकार गररएपनछ 
पद्मासनमा बसेर उनले स्ियं त्यो पाठ गदै ध्यानमलन भए । पनछ माि सबैले त्यो पाठ समाप्ठि गरे । यसरी ७५ िर्षको उमेरमा सन १९२७ 
को १५ जून (पूखणषमा) का हदन ध्यानमलन भएर अचल भएका गुरुको इच्छाअनुसार लामािरुले पद्मासनमा बसेको उनको देि गुप्ठि रुपले 
देिदारु काठको बाकसमा राखेर थचिानघारीमा जमीनभन्दा डढे शमटरमुनन गाडडहदए र त्यसमाथि पिढंुेगािरुले छोवपहदए ।  

त्यसपनछ दािी दोजो इनिगेलोभ लामाको अनुमान सिी ननग्स्कन िाल्यो । कम्युननष्ट सत्िाले बौद्धवििारलाई  सुंगुर पाल्ने खोरमा पररणि 
गररहदयो भने लामािरुको उनछत्िो खननयो । कैयौं लामािरु बन्दीशिविरमा िन्क्याइए । देिका सिेसषिा स्टाशलनको मतृ्युपश्चाि ्माि सन 
१९५५ मा र त्यसपनछ सन १९७३ मा पनन गोप्ठय ढंगले इनिगेलोभ लामाको समाथधस्ि देिको ननरीिण गररएको थियो । समाथधस्ि लामाको 
देि यिािि ्थियो, िर टाउको केिी झकेुको िुाँदा पनछग्ल्िरको काठमा बााँथधहदए र बाकसमा नून पनन छररहदए । त्यनिञ्जेलसम्म धमषको 
खेदोखनाई साम्य भइसकेकोले बुयाषनियामा नयााँ दाच्चान (वििार) 
ननमाषण गररएको थियो । त्यिााँ नेपालबाट ल्याइएको ढलोटको 
बुद्धको ठूलो मूनि ष राखखएको छ रे । ििषमान खम्बोलामाले दइुष िर्ष 
नेपालमा अध्ययन गरेका थिए भन्ने सुनेको छु ।  

सन १९७०-१९८० को दिकनिर रुस र नेपालका बौद्ध समुदायबीच 
सुमधुर सम्बन्ध कायम रिेको थियो । नेपालका प्रशसद्ध बौद्धशभिु 
अमिृानन्द रुसका बौद्धधमाषबलम्बीिरुको ननमन्िणामा बारम्बार 
रुस आउन ेगरेको मलाई राम्रो सम्झना छ । िरेकपल्ट मास्को 
आउाँदा उनी मलाई आफ्नो भखषरै प्रकाशिि पुस्िक उपिार 
ल्याइहदन्िे । उनी बुयाषनिया पनन जान े गदषिे । एकपल्ट 
अनुिादकको रुपमा मलाई पनन त्यिााँ लैजान उनीसंग मैले आरि 
समेि गरेको थिएाँ । उनले अकोपल्ट आउाँदा अिश्य मेरो यो 
इच्छा साकार िुल्याउन ेिचन हदएका थिए, िर उनको असामनयक ननधनले गदाष मैले बुयाषनियाको दाच्चान िेने सम्भािना पाइनाँ।  

सन २००२ मा त्यसै दाच्चानका त्रबम्ब दोग्जषएभ लामाले ७५ िर्षपनछ आफ्नो समाथधस्ि िरीर जमीनमुननबाट बाहिर ननकाल्न ेदािी दोजो 
इनिगेलोभ लामाबाट आरि गररएको थियो भन्ने आफूले ककिोरािस्िामा सुनेको कुरा सम्झना गदै प्रशसद्ध लामाको इच्छाअनुसार िरीर 
बाहिर ननकाल्नुपन ेकुरामा जोड हदए । सन १९८८ देखख इभोग्ल्गन दाच्चानमा सेिारि लामा त्रबम्ब दोग्जषएभको किनानुसार इनिगेलोभलाई 
जीवििै अिस्िामा देख्न ेआम्गालान दाबाएभ (जन्म सन १९१४) ले देखाएको समाथधस्िलबाट त्यो बाकस खझकेर ल्याइएको थियो । 
इभोग्ल्गन दाच्चानका ििषमान चौद्धौं पाग्ण्डिो खाम्बो लामा आयुिेएभको समेि सिभाथगिामा प्रिासनबाट अनुमनि शलएर लामाको समाथधस्ि 
िरीर थचिानबाट बाहिर ननकाल्दा जस्िाको जस्ि ैभेहट्टयो । अकस्माि ्छाला खुइशलन पुगेको ठाउाँमा आलो रगि पनन देख्दा सबै छक्क 
परे । जमीन मुनन ७५ िर्षसम्म गाडडएको मानि िरीर जस्िाको िस्िै पाइनु सनसनीपूणष चमत्कार थियो । नङ, छाला र रौको रासायननक 
परीिण गररयो र िैज्ञाननकिरुले लामाको िरीर जीविि ैरिेको पुग्ष्ट गरेर यस पररघटनालाई अज्ञाि रिस्य बिाएका थिए ।  

भननन्छ, दािी दोजो इनिगेलोभले नयााँ दाच्चान ननमाषणका लाथग प्रिम खाम्बो लामा दाम्बा दोजी जायाएभको घन्ट र बज्र गाडडएको स्िान 
देखाएको िुाँदा धमषभीरुिरुले उनलाई प्रिम खाम्बोलामाको अििारको रुपमा मान्न ेगरेका छन । िाल उनको िरीर अशमिाभबुद्धको लोक 
माननन े“हदभाग्जन दगुान” मा ऐनाको बाकसशभि अनुकूल िािािरणको व्यिस्िा गरेर सुरक्षिि राखखएको छ । रशसयाली राजकीय मानविकी 
विश्िविद्यालयकी प्रोफेसर गाशलना एिोभाले टेशलशभजनद्िारा िालै प्रसाररि व्याख्यानमा जनाएअनुसार “लामाको िरीर मिृकको िबजस्िो 
देखखदैंन । उनको िरीरको जोनी खुम्च्याउन सककन्छ, मांसवपण्ड कोमल छ र जीविि मान्छैकोजस्ि ैथिच्न सककन्छ, ७५ िर्षसम्म लामाको 
िरीर राखखएको बाकस खोल्दा एक ककशसमको सुगन्घ फैशलएको थियो” । िाल दािी दोजो इनिगेलोभ लामाको समाथधस्ि िरीर रुसको 
केन्द्रीय बौद्धवििार बुयाषनियाग्स्िि इभोग्ल्गन दाच्चानमा राखखएको छ र भक्िजनिरु त्यसको पूजा गदषछन ।  
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मलाई िािा भएअनुसार अहिलेसम्म दइुषजना नेपालीिरुले माि 
उक्ि समाथधस्ि लामालाई नग्जकैबाट देख्ने र स्पिष गने समेि 
सम्भािना प्राप्ठि गरेका छन: रुसका लाथग नेपाली राजदिू 
हिरण्यलाल शे्रष्ठ ििा उिााँको अनुिादकको रुपमा काग्ल्मककया 
गएका मेरा आत्मीय िन्धु रुिदास उलक । पद्मासनमा ध्यानमलन 
भएर जमीनमुनन ७५ िर्षसम्म रिेको बुयाषनियाका समाथधस्ि 
लामाको देि ननद्रािस्िामा रिेको जीविि मान्छेकै जस्िो छ र 
स्पिष गदाष कोमल मांसपेिीमा शमशमषर िापको समेि अनुभि िुन्छ 
भन्ने रुिदास उलकको किन छ । जे भए िापनन जमीनबाट 
बाहिर ननकाशलएपनछ समाथधस्ि लामाको देिको ननग्म्ि वििारको 
िािािरण अनुकूल निुन सक्छ र समयको दौरानमा समाथधस्ि 
देिमा पररििषन आउन ेठूलो सम्भािना छ भन्न ेमलाई लालछ ।  

समाथधस्ि लामा दािी दोजो इनिगेलोभले जमीनमुनन त्यनिका िर्ष त्रबिाए िापनन अझ ैजीविि ैिुन सक्ने सम्भािनालाई नकानष नसककएला 
र यसलाई चमत्कार न ैमान्न सककएला । िर यस्िो अनौठो पररघटना अठारौं ििाब्दीमा शभयिनामको एउटा बौद्धवििारमा पनन घटेको 
थियो भने योगाभ्यासको चमत्कारमा पत्यार नलागेर अंरेजिरुले ४२ हदनसम्म जमीनमा गाडपेनछ बाहिर ननकालेर िेदाष भारिीय िररन्द 
योगी जीवििै भेहट्टएको किन पनन छ । अन्यि पनन यस्िा चमत्कारपूणष पररघटनािरु देखखएका थिए । ननष्कर्षस्िरुप के भन्न सककन्छ 
भने यस्िा पररघटनािरु िाम्रा नाटककार, थचिकार, कवि, दािषननक िालकृष्ण समद्िारा प्रनिपाहदि ननयशमि आकग्स्मकिाको नै द्योिक 
िो । यस पररप्रेक्ष्यमा चमत्कार पनन प्रकृनिको ननयमको प्रनिकूल िुाँदैन भनी कुनै जमानामा सन्ि आफ्गुग्स्िनले भनेको किनको पनन यिााँ 
सम्झना नगनष सककंदैन । इच्छामरणको सामथ्यष राख्न े शसद्धपुरुर्ले माि जीिनदीप ननभाउने प्रकरम यामा यसरी ननयन्िण राख्न सक्िछ 
भन्ने धाशमषक अिधारणा भए िापनन जुनसुकै चमत्कार पनन प्रकृनिको ननयमको विपरीि िुाँदैन भन्ने कुरा कदावप त्रबसषन सककंदैन ।  

 ३० जून २०१३, आइििार 

*** 
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मेन नदीको ससरेटो  
त्रबनोद खडका  
दोिा, किार 

 

 

सेप्ठटेम्बर २०१२ । यािामा ननक्लदा मौसम अनुसारका सिी लुगािरु छनौट गनष नसक्नलेु कहिलेकािी असिज पररणाम भोलन बाध्य पाछष 
भन्ने सुनेको थिए, सााँच्चै िो रिेछ । अझ ैपनन स्मरणपटलबाट िटेको छैन लण्डनको त्यो ननमोिी स्यााँठ अनन मेरो पािलो कोट । आज 
भन्दा झण्ड ैत्रबस बर्ष पहिलेको कुरा, मलाई के िािा लण्डनमा त्यस्िो स्यााँठ पनन चल्छ, र जाडोले टोक्छ भन्न ेकुरा । त्यो जाडोले मलाई 
त्यसरी अत्िायो जसरी उहिले बाल्यकालमा पल्ला गााँउका गुरंुग बा को कुकुरले अत्याउथ्यो । आधा रािमा पनन म त्यिी कुकुर सम्झरे 
िसषन्िे । एउटा पािलो कोटका भरमा मैले गरेको त्यो यािा अहिले सम्झदा पनन झसंगै पो िुन्छु । एयर ईग्ण्डयाको जम्िो जेटमा हदल्लीबाट 
लण्डन हिथ्रोसम्म एउटै जिाजमा यािा गरररिेको सियािी पजंािी भाईले जिाजम ैभन्थ्यो लुगा कपडा राम्रो लेराएको छैनस भन ेि गईस, 
ठण्डी बिुि छ । िर पनन मैले हिम्मि िारेको थिईन । िर जब यिािषको सामना गनुष पर् यो म सााँच्चै नै आग्त्िएको थिए । लण्डनमा न ै
नयााँ बाक्ला लुगा कपडा िाल्न सक्ने आथिषक ग्स्ििी पनन थिएन । यस अिषमा जाडोको डसाईलाई पचाउनुको कुन ैविकल्प थिएन । समयले 
नराम्रोसंग खुम्चाएको थियो मलाई ।         

जमषनीको यसपालीको यािाको अिस्िा पनन कररि कररि यस्िै यस्िै नै भयो भन्दा पनन िुन्छ । जमषनी सिकमी माननयाले त्यनि जाडो 
छैन भनेर च्याटबक्समा लेखेको भरमा म फेरी एक पटक पािलो कोटका भरमा नै जमषनीको यािामा ननक्लेको थिए । ईन्टरनेटमा मौसम 
र यसको भविष्यिाणी िेनष सक्न ेअिसर िुाँदा िुाँदै पनन मलेै यी सब ैकुरािरुलाई चासो हदएको थिईन ।   

औपचाररक कायषरम म िुरु भएपनछको पहिलो सााँझ िामीलाई एउटा डडनरमा जाने ननम्िो थियो । िर किााँ जाने के खाने भन्ने कुरा गोप्ठय 
राखखएको थियो । ननम्िो काडषमा लेखखए अनुसार क्याजुयल ड्रसेमा डडनरमा जान सककन ेभएका कारणले मैले िाफ हटसटष र जीन्स पाईन्ट 
लगाएर ननक्लेको थिए । िोककएको समयभन्दा पहिले न ैम िोटेलबाट बाहिर ननग्क्लसकेको थिए अरु पािुनािरु पनन जम्मा भसैकेका थिए 
। िामीलाई िाम्रो मूख्य कायषरम मस्िलसम्म लाने शलएर आउने िीनै महिला चालक भएको बस नै िोटेलसंगैको सडकछेउमा िाम्रा लाथग 
पाककिं ग गरेर राखखएको थियो । चालक महिला फुटपािमा त्रबन्दास िग्ल्लदै चुरोट िाननरिेकी थिईन । यिा भन ेमेरो पहिरन धेरैका लाथग 
आश्चयषको त्रबर्य भएको थियो । कोिी कोिी छड्के िेदै थिए मलाई । मैले बुझकेो थिए कक उनीिरु मलाई भन्दा पनन मेरा पहिरनलाई 
ननिाशलरिेका थिए । अरु सबै एउटा ग्स्िटर माथि ज्याकेट िा ओभरकोट खप्ठटेर ननग्क्लेका थिए । म भने एउटा िाफ हटसटषमा । त्यिााँको 
मौसमले भन्दा पनन उननिरुको िेराइले मलाई केिी अप्यारो मििुस भैरिेको थियो । यद्यपी िाफ हटसटषमा पनन मलाई अहिलेसम्म ि 
खास ैजाडो मििुस पनन भएको थिएन ।  

बस िोककएकै समयमा लिस्िलिफष  गुड्यो ।  

बसमा भ्लाडकोभ मसंगै बस्नका लाथग आइपुलयो । आइपुलयो माि िोइन सदा झ ैगफ पनन िुरु गरीिाल्यो । ग्स्िजरल्याण्डबाट आएको 
यो भ्लाडकोभले गफ िुरु गरेपनछ ननस्टप जान्छ र अरुले अको आधा घण्टा केिी बोलौला भनेर नसोचे पनन िुाँन्छ । कहिले कािी यसको 
एकिफी कुरा सुननरिन पर्षदा कम्िी सकस िुदैन । त्यसमाथि समिषनका लाथग कम्िीमा पनन टाउको सम्म भए पनन िल्लाउन ैपर् यो । 
िर यिााँ उसको गफको एउटै त्रबर्यले पनन त्रबट नमादै आधा घण्टा त्रबिेछ र िामी िाम्रो लिस्िल जमषनीको फ्रान्कफटष ििरको मने नदीको 
ककनारामा आइ पुथगसकेका थियौ । िाम्रो रेष्टुरा मेन नदीको एउटा ककनारासंग जोडडएको थियो जो कलात्मक देखखन्थ्यो । िररपरीका 
पररद्धष्यिरुले यो स्िान कि ैदोभान झ ैभएको आभास हदन्थ्यो । िर दईूिटा नदीको संगमस्िल भन ेिोइन बरु एउटै नदीलाई काटेर यिााँ 
केिीशभि सम्म पठाईएको माि िो ।  

बसबाट ननक्लने त्रबग्त्िकै मेन नदीको ककनाराको थचसो स्यााँठले मलाई िुरुमा ि चीसो चुम्बन गर् यो अनन त्रबस्िारै अंगालोमा बेरेर ककरक्कै 
पानष िाशल िाल्यो । सोथच नसक्नकुो स्यााँठ चशलरिेको थियो यो नदी ककनारामा जसले सब ैथचसो मलाई न ैघोप्ठटाई रिेझ ैआभास भइरिेको 
थियो । यस्िो थचसो ि मैले कल्पनासम्म पनन गरेको थिईन । यदी यस्िै थचसो िोला भन्ने सोचकेो भए म यो डडनर पाटीलाई एउटा 
बिाना बनाएर त्याथगहदन्िे । मलाई आफ्नो पहिरनदेखख आफैलाई यनिखेर भन ेिल्का लाज पनन लालयो । म फटाफट गएर रेष्टुराशभि 
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नछररिाले । रेष्टुराशभि ि न्यानो छदै थियो । ४० डडरी सेग्ल्सयस िापरम म भएको ठााँउबाट ननक्लेको मान्छे, हटसटषले ि धान्ला भन्ठानेको 
थिए िर जमषनीको चीसो आफूले सोचेभन्दा अशल फरक नै पनष गयो यसपाली ।  

डडनरको िुरुिाि सदा झ ैरक्सी र िाईन वपउने कायषरम मबाट न ैभयो । मान्छेिरु िािमा दारुको थगलास शलएर शभन्न शभन्न समूिमा 
विभाग्जि भएर गफको दनुनयााँनिर लागे । िेटरिरु महदराले भररएका थगलासिरु बोकेर ओल्लो छेउ र पल्लो छेउ गरररिेका थिए । म भन े
एउटा स्प्राईट िो िा सभेेन अप सहििको थगलास िािमा शलएर त्यस ैिग्ल्लरिेको थिए । नेपथ्यमा वपयानोको संगीिको मन्द धुन आइरिेको 
थियो । रेष्टुराशभिको कल्यांग कुलुंग आिाजले शभिको बािाबरण सााँझमा चरािरुले बास बस्न ेबेला भएको बााँसघारी जस्ि ैभाको थियो । 
पीउनेिरु अगाडीको िारमा कोिी उशभएर ि कोिी बसेर वपई रिेका थिए । दनुनयााँभरीका गफिरु ओशलषएका थिए । गफको त्रबर्यका कुन ै
सीमा थिएन । त्रबग्जनेस नेटिककिं गको नाम हदएर गररने भएपनन यस्िा वपउने र खान ेकायषरम मिरुमा मान्छेिरु खान ेवपउन ेकायषरम ममा न ै
ज्यादा केग्न्द्रि भएको देखखन्छ ।  

कुनै पनन डडनर टेिलमा कोिी पनन पािुनािरु अझसैम्म बसेका थिएनन । सबै खाली थिए । केिी बेरको भीडसंगको घुलशमलपनछ म 
एकान्िको खोजीमा रेष्टुराको शससाको झ्यालनिर लागे जिााँबाट िररपररको दृष्यिरु र खासगरी मेन नदीलाई स्पष्टसंग देख्न सककन्छ िा 
भनौ नजरले स्पर्ष गनष सककन्छ । यद्यपी रािको अाँध्यारो पूणष रुपले ओशलषसकेको थियो । रािको अाँध्यारोलाई थचरेर विजुली िग्त्ििरुले 
उज्यालो बााँड्ने प्रयास गरररिेका थिए । िीनै विजुली बग्त्ििरुको प्रकासमा मेन नदीको आाँचल अझ ैचग्म्कलो देखखईरिेको थियो । यिी 
शससाको झ्यालबाट नदीलाई ननिाशलरिदा म एउटा अनििमा ठोग्क्कन पुगेको थिए । आज भन्दा त्रबस बर्ष पहिलेको कुरा िो । फ्रान्कफटषबाट 
काठमाण्डौनिर फकष ने उडान आधा रािमा माि थियो । िोटेलबाट हदनको १२ बजे नै चेक आउट भैसकेपनछ र लगेज िोटेलको स्टोर रुममा 
राख्न हदएपनछ िामीसंग जाने कुनै ठााँउ थिएन, पुलने कुनै लििरु थिएनन । सवपगं मलिरुमा केिल सामानिरु िेनष िा आइ सवपगं गनष 
मलाई रिर छैन । सायद त्यस्ि ैलालथ्यो िोला मेरो िाककमलाई पनन । िािमा आआफ्ना त्रब्रफकेस च्यापेर िामीिरु िोटलबाट ननग्क्लयौ 
गनिव्यहिन यािामा । त्यनिखेर अकफशसयल काममा विदेि यािा गदाष िािमा त्रब्रफकेस झणु्डाएर हिड्ने चलन थियो । आज भोशल त्यस्िो 
चलन छैन । मान्छेिरु आफूलाई सिज िुने खालको एक्जेक्युहटभ ब्याग बोकेर यािामा ननक्लन्छन । हिड्दै जााँदा िामीिरु मने नदीको 
ककनारामा पुगेका रिेछौ । मेन नदीको त्यो भागको ककनारामा घााँस ेमैदान सहििको पाकष  थियो जिााँ मान्छेिरु अधषनलन भएर िररयो घााँस े
मैदानमा उत्िानो परेर सनबाथिगं गरररिेका देखखन्ि े। बगलमा मने नदी धशमलो पानीसंग खेल्दै सुस्ि गिीमा बथगरिेको देखखन्थ्यो । 
घमाईलो हदनको त्यो रमाईलो िण ननश्चय पनन स्मरणयालय थियो । नदी ककनाराको त्यो पाकष का कुनै ठााँउिरुमा युगल जोडीिरु प्रेम 
साटासाट गरररिेका पनन देखखन्िे जो िाम्रा लाथग ननिान्ि नौलो थियो । मेरा िाककमले आफ्नो त्रब्रफकेसको शसरानी िालेर ननदाउने प्रयास 
गदै थिए । मैले पनन त्यस्िै बिाना गरे । के को सककन्थ्यो ननदाउन । यसो उसो गर् यो िर ध्यान िररपरीका िीन ैदृष्यिरुले खखथचरिेको 
थियो । िीनै युगल जोडीका करम याकलापिरुले ध्यान भंग गरररिन्थ्यो । युिा उमेरको बलेा मलेै रोक्न खोजे पनन मेरो मनले के मान्थ्यो र 
। िो यो त्यिी मेन नदी िो जसले िाम्रो गनिव्यहिन यािामा कुनै हदन आश्रय हदएको थियो िर आज त्यिी नदीको ककनारा मेरा साम ु
थचसो शसरेटोको आिंक शलएर देखा परेको थियो ।   

यनिखेर सम्म सबै जसो पािुनािरु डडनर टेबुलनिर जम्मा भैसकेका थिए । मेरो टेबुलको अगाडी एउटा मध्य अमेररकी जस्िै देखखन ेअधबसै े
पािुाँना बसेको थियो । उ आफूलाई समुिमा अली ठूलै देखाउन चािन्थ्यो । पनछ कुरा बुझ्दा िािा भयो उ अमेररकन रिेछ । उसका मपाई 
प्रस्िुिीले उ अमेररका उसका पररिारका हिसाबले आिाशसय सुत्रबधा पाउने पहिले पुस्िा िुनुपछष जो सायद मध्य अमेररकी मलुुकबाट त्यिा 
प्रिेि गरेको िोला । उसैसंग कुरा गदाष गदाष िाकेको झ ैभान िुन ेएउटा मेग्क्सकन पािुना मेरो अगाडी आइपुलयो । उसैले कुरोको लिरो 
िान्यो पनछ कुरािरुकै पिरो बन्यो । उसंग मेरो धेरै लामो कुराकानी भयो । उसले उसको कम्पनीको िालि सिी नभएको बिायो र िी सब ै
कुरािरुको मूख्य कारण कम्पनीशभिका विविध कमषचारी युननयनिरु र निननिरुको राजनैनिक कृयाकलापिरु नै ग्जम्मेिार भएको बिायो । 
यसो िेदाष उत्िर अमेररकी देि भए पनन मेग्क्सकोको राजनैनिक अिस्िा सिी नभएको र त्यिााँका सािषजननक संस्िानिरुको ग्स्ििी पनन 
िाम्रै देिको सािषजननक संस्िािरुको जस्ि ैराम्रो नभएको भान िुाँन्थ्यो । सायद िाम्रै देिको जस्िो बेिाल न ैचााँिी भएको िोइन िोला । 
मेरा प्रश्नको जिाफमा उसले उसको देिमा कम्पनीिरुको उत्िान िुन नसक्नुमा कामदारिरुको युननयनिरुको िाि भएको प्रष्टायो । ओिो 
युननयन बाजीले त्यिााँ पनन खत्िम बनाएको रिेछ । मैले मनमन ैभने । प्रिम महिला प्रधानमन्िी मागषरेट थ्याचरलाई पनन कामदार 
युननयनले कम्िी गाह्रो पारेको थिएन । िाम्रै देिको कुरा गदाष पनन कमषचारी िा कामदारिरुको भलाईका लाथग युननयनिरुले कग्त्िको मद्धि 
गरे त्यो ि िपशसलका कुरा भए िर यो प्रिाले सेिा प्रदायक संस्िािरुमा समेि राजनैनिक िस्ििेपका कारण निनीिरु सेिायोलय रिन 
सकेनन र देिमा आजसम्म पनन आधारभुि आिश्यकिाका पररपुिीका सिालिरुमा समरमा सािषजननक सस्िानिरु अयोलय साविि भैरिेको 
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जगजािेर छ । त्रबद्धुि प्राथधकरण लोडसेडडगंको समयािथध बढाईरिेको छ, दरु संचार मोबाईल ि बााँड्दैछ िर नेटिकष  हदन सककरिेको छैन, 
िलीबसका अििेर्िरु अब म्युग्जयमिरुमा खोज्नु पन ेिुन्छ । यस्िै छ अरु सािषजननक संस्िािरुको िालि पनन या ि िी त्रबलाई सके या 
ि आफ्नो ग्जम्मेिारीका सिालमा अपांग ननयिी गुजारी रिेका छन ।    

कायषरम म आयोजक संस्िाका कमषचारीिरु पािुनािरुको विशभन्न झणु्डिरुमा बााँडडएका थिए । राल्फ केसर कहिले यो टेबुल ि कहिले त्यो 
टेबुलमा पुलदै गफका एकदईू लाईन जोड्दै थियो । यसपाली मलेै उसलाई सग्जलो बनाईहदए । उसलाई मैले सोध ेकक यो उसको यस बर्षको 
कनिऔ ंभ्रमण िो । त्यसपनछ उसको बयान िुरु भैिाल्यो । त्यसो ि उ त्यनि धेरै बोल्न ेखालको मान्छे िोइन । उसले िेश्रो पटक 
पासपोटषमा पाना िवपएको बिायो र पाईन्टको पछाडीपहटृको बगलीबाट पासपोटष यसरी ननकाल्यो कक त्यो कुन ैमित्िपूणष डकुमेण्ट नभएर 
बरु कुनै पहढसकेर फाल्न गाह्रो लागेर पोको पारेर बगलीमा कोचेको दैननक पत्रिका िोस । केिी िणमा नै उ िाम्रो टेबुलबाट पनन टाहढई 
िाल्यो ।  

यो सााँझको डडनर कायषरम म मेरा लाथग सारै स्मरखणय बन्न पुलयो जब डडनरमा एउटै खाना सभष भयो । मासकुा ठूला टुरम ा सहििका प्ठलेटिरु 
जसै डडनर टेबुलिरुमा सग्जन िाले मलाई एक पटक फेरी असग्जलो मििुस िुन िाल्यो । प्ठलेटमा सग्जएर आएको मासुिरु अरु केिी 
नभएर बरु त्रबफ ग्स्टक अिाषि गाईको मासुिरु नै थिए । मैले िुरुन्िै यो खाना अग्स्िकार गरे र भेज खानाका लाथग अनुरोध गरे । ननकै 
हढला गरेर आएको मेरो त्यो भजे खाना जोख्यो भन ेसय राम जनि िुाँदो िो । त्यो खाना के थियो मैले आजसम्म बुझकेो छैन । मलाई 
त्यो खानाको नाम पनन िािा छैन । झटै्ट मैले त्यो खानाका फोटो उिाररिाले । मैले त्यस्िो खाना न पहिले कहिले खाएको थिए न ि 
भविष्यमा न ैखााँउला ।  

िारांसमा भन्नु पदाष एउटा िामझामको डडनर कायषरम मबाट फकष दा सायद मेरो पेटको एक छेउ पनन भररएको थिएन । खोई ककन िो िर 
रेष्टुराबाट फकष दा भने मेन नदीको शसरेटो त्यनि ननदयी बनेन, सायद भोको पेट भएकाले िोला । यनिखेर म िलुको भएर बसनिर लागेको 
थिए । मेन नदीको शसरेटोभन्दा पनन सााँझको त्यो उलषदो भोक सायदै मेरो स्मरणपटलबाट िराउाँला । 

४ अक्टुिर २०१३ 

*** 
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एउटा सोच्दै नसोचेको यात्रा र चेपांग िस्स्त सभत्र लुकेको रहस्य 
सागर शे्रष्ठ, साउदी अरब  

 

 

सदा झैं म आफ्नो काममा व्यस्ि थिएं । त्यो हदन िाम्रो िोटलको त्रििेणी िलमा एउटा िभुकायष (त्रबिािको ईन्गेजमेन्ट) भईरिेको थियो । 
मलाई फोटो खखच्ने ग्जम्मा हदएको िुनाले सकेसम्म प्रोफेिनल बन्न ेकोशिस गरररिेको थिएं ।  

त्यनिकैमा पविि सेिा समाजकी अध्यि दीिा चापागाईजी त्यिााँ आइपुथगन र काग्न्िपुरको फन्ट पजेमा अनघल्लो हदनमा छावपएको फोटो 
र क्याप्ठिन लेखखएको थियो १० बर्ष दखख ओडारमा बास, ककरा, फटेङ्गा र घााँसको भर । पहिले देखख नै समाजसेिा प्रनि अशल बढी रुथच 
राख्ने भएकोले दीिाजी ले पनन एक चोटी िास्िविकिा के िो? त्यिीं गएर बुझौं न भनेर अनुरोध गनुष भयो । कुन ैियारीविना िामी (दीिा, 
उद्धि र म) थचििन ग्जल्लाको त्यो अनि दगुषम ओडारमा जान ेिरखरमा लालयौं । यिाउिा फोन घुमाउन निर लालयौं । शसमसीम पानी 
परररिेको थियो लालयो यो िुभ साईिको संकेि िो ।  

बेलुका भैसकेको िुनाले िामी ििार ििार आफ्नो गन्िव्य निर प्रस्िान गर् यौं । उद्धिग्ज र म कलकंीमा गएर दीिाजीलाई पखखष बस्यौं । 
धेरै बेरको प्रनििा पनछ कररि ८ बजे निर ििााँ आइ पुलन ुभयो । गाडी खोज्दा खोज्दै ९ बजी िाल्यो । िल्ल िल्ल एउटा माईरम ोबसमा 

िाम्रो यािा िुने लगभग टुङ्गो लालयो । िाम्रो गाडी आफ्नै रफ्िारमा अगाडी बढीरिेको 
थियो ख ैम के–के सोच्दै थिए कनिबेला ननदाएछु िािै भएन । व्युखझदा ि मुग्ललनमा 
पुगेका रिेछौं । मन नलाथग नलाथग पनन त्यिााँ अशलकनि खाना खायौं र अगाडी 
बढ्यौं । रािको कररब १: ३० बजे निर िामीलाई थचििनको पुलचोक भन्न ेठाउाँमा 
झारी हदयो । रािको विचमा किााँ बस्ने के खान ेअप्ठठेरो पररग्स्िनि ि थियो न ैिर 
पनन िामीले िाम्रो यािाको दौरान म ै एक उच्च प्रिरी अथधकृिलाई िामी यस्िो 
ठााँउमा जांदै छौं भनेर जानकारीको सािमा आिश्यक सियोगको लाथग अनुरोध 
गररसकेका थियौं । ििााँकै सियोगमा एकजना स्िाननय सुरिाकमी भाई बसपाकष मा 
पखखषरिेको रिेछ । िामी पुलने विनिकै ििााँले त्यिी नग्जकै रिेको िोटल जुनमा बस्न े

ब्यिस्िा शमलाउन ुभएको रिेछ िामी त्यहि ंगएर िाम्रो त्यस हदनको यािालाई 
विसषजन गर् यौं । 

अनि िककि पनन थियौं, त्यसैले आराम गनषनिर लालयौ । भोशलपल्ट वििान ै
ब्युखझदा ि झमझम पानी परररिेको थियो । समाचार सुनौ भनेर हट. शभ. 
खोल्यौ । बाढी पहिरोले दाषचुलामा विनास बनाएको दृश्यिरु देखाई रिेको 
थियो । काठमाडौमा सम्पकष  गदाष घर पररिारबाट पनन काठमाडौ फकष न आरि 
र त्यस्िो ठााँउमा नजान अनुरोध गरररिेको थियो । िामी दोधारमा पर् यौं के 
गने के? सोध खोज गदाष सबैले नजानको लाथग नै अनुरोध गनषभयो, िर 
पनन यिााँ सम्म आइपुगेपनछ थचििन ग्स्िि काग्न्िपुर पग्ब्लकेिनको अकफस सम्म पुगौन ि भनी त्यसिफष  लाथगयो । उक्ि अकफसमा 
पुगेर विमलजीलाई भेहटयो र कुराकानी गदाष उिााँले पनन पानी परररिेको छ, खोला बढेको छ नजानसु भन्ने नै सल्लाि हदनुभयो । त्यो 
ठााँउमा पुलनलाई एउटै खोला १५–२० पटक िारपार गनुष पदोरिेछ । 

िामी अझ ैपनन दोधारम ैथियौ, जाने कक नजाने ककन कक त्यो ठााँउ अनि विकट, अप्ठठेरो, दगुषम रिैकै कारण कोहि पनन िामीसाँग जान 
मान्नु भएन । अन्िमा िामी िग्क्िखोर नग्जकै गाउाँ  बेसी चेपांग सरंािलय सम्म पुगेर केिी जानकारी शलने अनन साझा शभजन कायषरम मको 
सुहटगं शलएर फकष ने रम ममा त्यस िफष  लालयौ । त्यो संरािलय ििा आश्रय स्िलमा पुगेर उक्ि सरंािलयको संस्िापक के. वप. ककरण 
िमाषसाँग साझा शभजनको लाथग अन्िरिाषिा शलयौं । िामीले िाम्रो कुरा राख्यौं िामी जसरी पनन त्यो चेपांग बस्िीमा पुलनुपछष , सियोग 
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गनषका लाथग अनुरोध गर् यौं । ििााँले िाम्रो अनुरोधलाई स्िीकाषन ुभयो । एउटा बलेरो 
गाडी ररजषभ गरेर आफनो गन्िव्य िफष  लालयौ । केहि कक. शम. अगाडी बढ्दै गदाष 
िाम्रो गाडी विथरयो । केिी समय त्यो गाडीलाई बनाएपनछ िामी अगाडी बढौं कररब 
१ घण्टाको यािा पनछ िामी टााँडी बजार िुाँदै िग्क्िखोरको अग्म्िम नाकासम्म पुलयौ 
। त्यिााँ िामीले वििानको खाना चाउचाउ बनाएर खादैं थियौ खोलामा बाढी आएकोले 
गाढी त्यिााँबाट अगाडड जान नसक्ने जानकारी हदनुभयो गुरुजीले िामी ि झन 
अप्ठठेरोमा पर् यौं अगाडी जान ु कक फकष न ुभयो । केहि समयको सर-सल्लाि पनछ 
गाडीलाई फकाषई हदयौ र िामी पदैल यािा अगाडड बढ्यौ । दजषनौ जगांरिरु िदै 
डााँडा, पाखा, शभर, पहिरो खोला नाला साँग रम्दै फोटो खखच्दै अगाडड बढ्यौ, निन 
दोभानबाट पाईमाराङ्ग सम्म पुलनलाई िामीलाई कररब १० घण्टा जनि लालयो 
बेलुकी कररब ६:३० बजेनिर िामी थचििन ग्जल्लाको शसद्धी गा. वि. स.का िडा न ं
८ मा पन ेपाईमाराङ्गको ओडारमा पुलदा िामीले आफूलाई छुटै संसारमा पुगेको 
अनुभि गर् यौं । त्यो ओडारमा िामी बल्ल बल्ल पुलयौ । ७२ िवर्षय िस्ि बिादरु 
चेपांगको िालि देख्दा िामीले मन िाम्न सकेनौ । लोलने छोरा िो िामीले ि 
मनलाई यस्ि ैिो ससंार भनेर बझुायौ िर दीिाजीले मनलाई िाम्न सक्नु भएन 
भक्काननएर रुनु भयो । उनी रोएको देखेर त्यो िदृ चेपांगले नरोउ छोरी मेरो कमष यस्िै रिेछ भनरे सम्झाए पनछ िामी नग्जकै रिेको 
गााँउको बस्िी िफष  लालयौ । उक्ि घर (खरको झपुडी) त्यिााँको अिलोकन गदाष जो कसलैाई मन िाम्न गाह्रो िुछ नै िर्ैं बर्ष देखख एकसरो 

कपडामा अनन ओड्न ेओछ्यान केिी छैन । चोटा कोठा यिा उिा िेररयो 
खानेकुरा केिी छैन । खै कसरी निननिरु बााँथचरिेका छन एकनछन ि म सोच 
मलनै भए । एकैचोहट धेरै प्रश्निरु ओकले जिाफ केिी थिएन । सब ैआफनो 
अगाडड छलषङ्ग थियो । बास िामी त्यिााँ ककन गएका थियौ त्यो काम िफष  
लालयौ । दीिा जी र के. पी. जीले ७२ िवर्षय िस्ि बिादरु चेपांगलाई नुिाई 
धुिाई नयााँ कपडा लगाई हदयो । लथगएको चामल, दाल, आलु आदी िरकारी 
िस्िान्िरण गररयो र उक्ि चेपांगलाई काठमाण्डौ जान अनुरोध गररयो । 

डााँडा कााँडा अाँधेरो भसैकेको थियो । िामीलाई अको थचन्िा िवपयो । के खान े
अनन किााँ सुत्ने ? िािा एकदम ैचशलरिेको थियो । जाडो भएको िुनाले केहि समय आगो पनन िाप्ठयौ । मकै पोलेर खायौ । सबै भन्दा 
ठूलो समस्या त्यिााँ सुत्नकै देखखयो । िामीले भोलाषको पािले बुनकेो घुम ओडरे त्यो राि कटायौ । ग्जन्दगीको यो एउटा नौलो अनुभि 
बटुल्यौ । 

रािी के को ननन्द्रा लालथ्यो, एकानिर उवपाँया जुम्राले टोकेको छ अकोनिर ओड्ने छैन । धन्न गमी महिना भएको िुनाले जाडोबाट चै बथचयो 
। भोशलपल्ट वििान ैउठेर त्यो ठााँउको अिलोकन गदाष विकासको ककरण पुगेको जस्िो पनन देखखन्थ्यो । िर त्यो सेिा खोरम ो थियो।  

कुनै कुनै NGO/INGO िरुको मागी खाने भााँडो रिेछ । त्यिााँ विजलुी सोलारबाट प्रत्येक घरमा बलेको छ । बारीको पाटामा एउटा रुखमा 
स्पीकर राखेर रेडडयो बजाएको छ । रमाईलो जस्िो लालछ । िर गहिररएर 
िेने िो भन ेत्यिााँ केहि पनन छैन खोरम ो छ । कनि हदनमा चुल्िोमा आगो 
बल्छ । िर्ौ िर्षमा एकपटक मागेर लुगा लगााँउछ िामी आफै कल्पना गनष 
सक्छौं त्यिााँको बसाई कस्िो िोला? नि गररब चेपांगिरुको िक अथधकार र 
विकासको लाथग के. वप. ककरण िमाष भन्न ेएकजना व्यग्क्िले हदलो ज्यान 
लगाएर काम गरररिेको भेहटयो । सरकारको न ि रािि पुगेको छ न ि कोहि 
व्यग्त्ि न,ै त्यसैले त्यिााँको चेपागंिरु के. वप. ककरण िमाषलाई न ैसरकार, 
मन्िी, बुबा भन्दा रिेछन । िुन पनन उिााँले चेपांगिरुको लाथग ठूलो योगदान 
हदनु भएको रिेछ । ४७ जना चपेांगिरुका बच्चािरुलाई आश्रय हदएर पढाई 
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रिेको रिेछ । जुन सरकारले गनष नसक्ने काम उिााँले गरररिनु भएकोले िोला चेपांगिरु उिााँलाई 
देििा, प्रधानमन्िी, बुबा भनेर सम्बोधन गदाष रिेछन ।  

चेपांग बुढा भने रािी न ैिामी बसकेो ठााँउ छाडरे किााँ गएछ िािा भएन ओडारमा गयोिोला भनेर 
पुनः ओडारमा पुलयौ त्यिााँ रिेनछ । खल्लो मन शलएर िामी त्यिााँबाट फककष यौं । बाटोमा आउाँ दै 
गदाष चेपांगिरुको बारेमा धरै कुरा जान्न मन लालयो िर िामीसाँग प्रिस्ि समय थिएन । मैले 
सुक्ष्म ननररिण गदाष चेपांगिरुलाई गोटी बनाएर खेल्नेिरु पनन धरै रिेछन । खान हदने लाउन 
हदने िािनामा सोझा चेपांगिरुलाई धमष पररिषिन गराएको पनन पाईयो । प्रत्येक जसो चेपांगिरुलाई 
ऋण बोकाईएको पनन पाईयो । चपेांगिरुलाई यस्िो पढाईकोछ उननिरु सधै गररबी नै रहिरिोस ्
। लुगा भएर पनन िोरम ो लगाईयोस ्। चप्ठपल भएर पनन खाली खटुा हिडोस । यसै शसलशसलमा 
िामीले खाली खुटा हिडडरिेको एक जना चेपांगलाई सोध्यौ निम्रो चप्ठपल छैन िेर खुटामा रगि 
बथगरिेको छ भन्दा छैन भन्यो । झोलामा के छ भनेर िदाष चप्ठपल भेहटयो । िास्िविकिा बुझ्दा 
त्यो उनीिरुको रिर भन्दा पनन बाध्यिा रिेछ । बाटोमा फकष दै गदाष एकजना बी. ए. Third Year 
मा िढ्दै गरेको र चेपांग जािीमा बढी पढेको चेपांग भेहटयो । ििााँले चेपांगिरुको पररििषनको लाथग लडडरिेको किा सुनाउदा पररििषन अब 
धेरै टाढा छैन जस्िो लालयो िर खै त्यो च ैिेनुष छ । फेरर भािी हदनमा त्यिााँ पुथगयो भन ेके के पररििषन भएछ लेखौला । 

गाउाँ  बेसी आश्रय स्िलमा अध्ययन गदै गरेकी जमुना चेपांगले हदएको जानकारी अनुसार चेपांगिरु पुराना, िोिा कपडा लगााँउछन िर 
चेपांगको भेर्भुर्ा चै फररया, चौबन्धी चोलो पटुका िो रे । चेपांगिरु थगठा भ्याकुर खान्छन कहिले कािी हढडो पनन खान्छन । प्रायजसो 
बनको कन्दमुल खाएर बााँचेका िुन्छन । चेपांगिरु धेरै न ैअशिक्षिि िुन्छन । यो जािी अनि वपछडडएको जानिमा पदषछ । अशिक्षिि भएकै 
कारणले गदाष नयननिरुले सानै उमरेमा त्रबिाि गछषन । 

अको यािा संस्मरणमा भेट्ने िाचा गदै अहिलेलाई विदा पााँउ । नमस्कार । 

*** 
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इच्छुक–िकपत्र 
नन्दलाल आचायष, सप्ठिरी, नेपाल  

 

पररथचि मिोदय, 

सप्रेम सम्झना ! 

आज म पररथचि बीच अपररथचि बनेको छु । आफ्नो र विरानो छुट्याउन गम खााँदै छु । भागबण्डामा म किा परेँ ! आखखरमा म किा 
शमल्न गएाँ ! आफैँ ले जान्न सकेको छैन । विल्कुल ैकसैलाई भन्न सकेको छैन । सााँच्चै भन्न ैनसक्न ेअिस्िामा पुगेको छु । पररथचि बीच 
एक्कासी म अपररथचि बनेको छु । िग्ल्िर परेको छैन । माग्स्िर सरेको छैन । भागबण्डामा शमल्न जाने गरेको िैन । म शसङ्गो थिएाँ । 
शसङ्गै रिन रुचाउाँ छु । टुकरम न चािन्न । कसैले मलाई आफ्नो अनकूुल विभाजन गरेको मन पराउन्न । 

मिोदय ! म स्पष्ट कुरा बिाउाँ दै छु । आफ्नो इनििगृ्त्ि ओछ्याउाँ दै छु । मलेै केिी बोल्न ुपदैनथ्यो । मेरो कलमले धेरै ठाउाँ  बोशलसकेको 
छ । िर आज यिााँ नबोली भएन । िानािान र फालाफालको िमासा िेरररिेको छु । म घरर यिा जान, घरर उिा पुलन उदाएको थिइन । 
फुटको मिाजालमा बेररन अस्ि भएको थिइन । मेरो आफ्नो स्िान थियो, छ र भइरिने छ । कसैले द्विविधामा नपरे िुन्छ । 

मेरो कलमले भण्डाफोर अशभयान चलायो । मेरो क्यामेराले चोखो ग्स्िनि कैद गर् यो । मेरो ‘जनादेि’ले जनिाको बोली हटप्ठयो । मेरो 
‘जनहदिा’ले समयलाई पकरम यो । मेरो ‘कलम’ले ििषमान टेकेर भविष्य लेख्यो । उत्िर फकेर दक्षिण टेख्यो । पूिष हिाँडरे पग्श्चम भेट्यो । 
म थचननएको पनन त्यसैले िोला । मलाई समयको उपज माननएको  

भारिको स्िाशमत्िको नेपालीिरूको भूशम यििि छ । सग्न्धसम्झौिाका जेजस्िा भए पनन िी सबै कागजमा सीशमि छन । समयसमयमा 
परोिरूपमा दिगजा िडपेका कुराको चचाष िुाँदा पिाड खडा िुन्छ । अहिलेलाई यिी सङ्केि काफी छ । मैले देिरादनुमा वि.सं. २०१३ सालमा 
पहिलो पटक आाँखा खोलेँ । । ‘िोकाञ्जली’ ननमाषण गदाषको अनभुूनि बेललै थियो । ‘इनििासको यस घडीमा’ अविष्कार गदाष मुलकुका 
कुनाकुना चिारेँ । अझ ‘बन्दी र चन्द्राथगरी’ सािषजननक गदाष अनुभनूिलाई गहिरो विचारले मस्काएाँ र भविष्यको बोली त्यसमा शमसाएाँ । 
सफल कवि, समीिक, भूशमका लेखक, गद्य लेखक, संस्मरण लेखक र पिसाहित्य–लेखकका रूपमा पररथचि िुन दौडधुप गरररिेकै बखि 
राज्यआिङ्कको शिकार भएाँ । िुन ि पटक पटक कैयौं पटक ममाथि किो अमानिीय व्यििार भयो । त्यो कहिरन मबािेक उसैलाई िािा 
िुनुपछष जसले मेरो िुमषि शलन ेकाम गर् यो । २०५९ साल जेष्ठ १३ गिे मिेन्द्र पुशलस क्लबमा मेरो भौनिक लीलालाई सदाको लाथग 
शसद्धयाएर मलाई इनििासका पानामा सीशमि राख्न े प्रयास गररयो । समदृ्धिाली नेपालको कामना र चािनाले कलम परेम र हिाँडकेो िुाँ 
भन्दाभन्दै गद्दारभाटिरूले पत्िर–हृदय बनाए । िर, म जागेकै छु । म यिैउि ैघुमकफर गरररिेकै छु । सााँचो कुरा गने िो भन ेम कवििाका 
प्रत्येक िरफिरूमा श्िास फेदै छु । 

िगषसङ्घर्षमा दृढिा र आनन्दानभुूनि गने बानी बसालेँ । अन्िरसङ्घर्षमा िमेसा रम ाग्न्िकारी धारको पिपोर्ण गरेँ । पररग्स्िनिबस 
विचलनको शिकार िुन परेमा धैयषिापूिषक कायष फत्ि ेगन ेगुणिरू आफूमा विकशसि गरेँ । ननरन्िर रम ाग्न्िको हदिामा अनघ बढ्न ेजमको 
गरररिेँ । रागात्मक, लयबद्ध र विम्बमय भार्ामा विचार र अनुभूनिको संश्लेर्णमाफष ि ्जीिनको पुनःसजृनलाई कवििा ठम्याउाँ दै अन्िरिस्ि ु
र रूपको एकत्िको मान्यिालाई कवििामा राम्रोसाँग संिरण गरेँ । कवििाको मलू ित्ििरू–भार्ा, लयविधान, भािविधान, विचारपि, त्रबम्ब, 
प्रिीक ििा अलङ्कार–योजना र शिल्प–चेिनालाई आफ्ना कवििािरूमा उत्िम ििरले  विन्यास गरेँ । संिेदनात्मक उजाष, अनुभूनिको उद्धलेन 
र भािनात्मक उच्छलनको प्रचुरिासाँगै विचारको गहिराइ र िगषचेिनाको िीक्ष्णिालाई समेि मलेै लेखनीको आधार बनाएाँ । सधैँ उदात्ि 
भािगि अन्ििषस्िकुो अशभव्यग्क्ि कवििामाफष ि ्व्यक्ि गरररिेँ।  

मलाई छोएका विर्यिस्िुलाई मलेै नग्जकैबाट अनभुूि गरेको छु । त्यसमा स्िानीय रङ्ग, भूगोल र प्रकृनिलाई विचारशसि घोलेर मानिीकरण 
गने गरेको छु ।  निीन विम्ब र प्रिीकमापषmि ्निीन ऊजाषिील आदिषको उद्बोधन गने प्रण गरेको छु । म जनिा बीचबाट उठेँ र जनिा 
बीचबाटै कलमी परारम म देखाउन िालेँ । मैले मनका सरल, सिज, हृदयस्पिी र कमला भािनािरूलाई गीिझैँ लयात्मक पाराले व्यक्ि गरेँ 
। इस्पानिलो विचार राखेर वप्रर्यजनका लाथग आाँखाको नानी भएाँ भने बैरीका लाथग छािीशभिसम्म भदेन गने छुरी बनेँ । समयका सिक्ि 
लयात्मक दस्िािेजका रूपमा आफ्ना कवििालाई विकास गरेकै िुाँ । रम ाग्न्िका गायक–कवि बन्न ेउद्देश्य स्िरूप िगषचेिना, िगषप्रेम, िगषघणृा 
र िगषमुग्क्िको िास्िि अशभव्यग्क्ि हदन कहटबद्ध रिेँ । 

पररथचि मिािय ! िपाईं ज ेभन्नुस ्। मैले अशभव्यग्क्िको जोखखम मोलेकै िुाँ । भन्न मन लागेको कुरा हदल खोलेर भनकैे िुाँ । ननरिषक 
बााँच्नुभन्दा सािषक मनुष उथचि सम्झकैे िुाँ । मैले मतृ्युलाई धेरै पहिले न ैथचनेको थिएाँ । सुझबुझका साि स्िीकारेर रम ाग्न्िमा िोशमएको िुाँ 
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। म िरपल ननडर रिेँ । जस्िोसकैु पररग्स्िनिमा पनन ििुका सामु कहिल्यै झकुकनाँ । मैले जनयुद्धको विजय र सुन्दर भविष्यको सपनालाई 
नग्जकैबाट ठम्याएको थिएाँ । कलमका पारखीले सपना देख्न सक्नुपछष भन्न ेमान्यिालाई आत्मसाि ्गरेर नेपालको साहिग्त्यक, सांस्कृनिक 
र पिकाररिा जगत्मा िाम फालेँ । विचार र व्यििारको सम्यक शमलन खोज्नमा मलेै धेरै समय वििाएाँ ।  

िुन ि व्यििारमा लचकिा, विचारमा दृढिा, बोलाईमा शिष्टिा, प्रस्िुनिमा नम्रिा र थचन्िनमा िस्िुननष्ठिाले ओिप्रोि अनुकरणीय 
व्यग्क्ित्िका रूपमा मलाई पनन संसारले िेरोस ्भन्ने ठान्िेँ । अझ कसैले प्रनिभािान कवि, िमिािान पिकार, ननष्ठािान राजनैनिक 
विचारक, प्ठयारो शमि, आदरणीय अशभभािक भननदेओस ्भन्ठान्िेँ । ित्िपत्ि जो कोिीले नछचोल्न नसक्ने ननष्ठाको िग्क्ििाली पिषि 
बन्न चािन्िेँ । िास्ििमा िामी राम्रो बाटो हिाँड्नेिरूको सक्कली पिगामी िुन खोज्छौँ । त्यसका लाथग ि सिषप्रिम उनीिरूले उमारेका 
बेनाषिरूको सुसारे िुन सक्नुपछष । आफ्ना विचार, िब्द र कमषमा सम्यक शमलान गनष नसकेमा  िामी केिी गनष र िुन सक्दैनौँ । 

 पररथचि मिोदय ! श्िास फेनुष ठूलो कुरो िोइन । नफेनुष पनन ठूलो िोइन । फेरेर पनन नफेरेकोझ ैिुन ुर देखखनु चाहिाँ बडो दःुखद र लाजमदो 
िो । उज्यालोकोखेिी गछुष भनेर िलो र जुिा बनाएाँ । रािो हदन मररित्िे गरेँ । श्रीमिी िक्मा केसीको रिको अको पाङ्रो िुन समय 
कफहटक्कै हदइन । प्ठयारी छोरी समीिाका चािनािरू िामिामिुमिुम पारेँ । मलाई जीिनसाँग जुध्न बाम े सरररिेकािरू र टुकुटुकु 
हिाँडडरिेकािरूको कफरम ी थियो । मलाईद्िारा शसजषनाको जग बशलयो पानुष थियो । पुरािनिादी भूि सिार िटाउन ुथियो । 

पररििषनको गािा रच्न आट गनुषपछष । जसले आाँट्छ, उसैले मि चाट्छ । म सबैको मन सगरमािा बनोस ्भन्ठान्िेँ । माटोको भविष्यमा 
ध्यान जाओस ्भन्न चािन्िेँ । खसुी राख्न चािन्िेँ । म दःुख साट्न चािन्िेँ । गौरििाली इनििासको गौरिनायक िुन रुचाउन्िेँ । कलमी 
अस्िले रूहढिादका पखाषल िोड्न, अन्धविश्िासका िगारा पन्छाउन, यिाग्स्िनििादी खोवपल्टा पुनष अनन पश्चगमनका इरादािरू चकनाचुर 
पानष चािन्िेँ । िदषम थचत्ि त्यिै गयो । आफूलाई फकेर िेने समय भेहटनाँ । जीिन साहटन्छ नै भन्ने पनन िेक्का राखखन ।  

रम ाग्न्िले पररििषन ल्याउाँछ । साहिग्त्यक र सांस्कृनिक रम ाग्न्िजस्िो मिान रम ाग्न्ि अको कुनै छैन । समाज रूपान्िरणको दीघषकालीन स्िाद 
शलन रम ाग्न्िसमरमा उिनै पछष । ननभीकिापूिषक रम ाग्न्िलिरलाई गनि हदनैपछष । म यिी रूपान्िरणको अशभयानमा जुटेँ । हिमालका कवििा 
लेखेँ । पिाडका लय सुसलेेँ । िराईका फााँटिरूलाई भाका हदएाँ । सामाग्जक चेिनाको विशिष्ट रूपलाई साहित्य ठाननहदएाँ । अन्यायी 
िासकको कडा विरोधी बननहदएाँ । 

पररथचि मिोदय ! पररििषनको अशभयन्िा बनेर उज्यालो सपनाको गीि गाउाँ दागाउाँ दै आरोप–प्रत्यारोपको शिकार भएाँ । बम र बारुदभन्दा 
कलम नै िग्क्ििाली अस्ि ठान्दै गएाँ । मेरा छेउमै कला–चेिनादेखख बेखबरिरूको एउटा झणु्ड नै थियो । पररििषन भन्न ेविग्त्िकै गोमन–
सााँप आएकै ठान्ने अको िुल थियो । मुदाष िाग्न्िको रट लगाएर ननरंकुििाको आनन्द लुट्ने पि बशलयो थियो । श्रमजीिीका झपुडीमाथि 
आशलिान दरबार बनाएर ढशलमली गनेिरूको कमी थिएन । िी सबै मतृ्युदेखख िस्ि थिए । िी कायरिरूको मन कुहिएको थियो । प्रेम–
सद्भाि िराएको थियो । माि अरूलाई घणृा र आफूलाई सखु जुटाइरिेका थिए ।  

जीिन्ि िाग्न्ि र दीघषकालीन पररििषन मेरो कवििाको स्िर थियो । लय थियो । ध्येय थियो । मैले आइपने सम्भाविि खिरालाई 
स्िीकारेको थिएाँ । त्यसैमा रूपान्िरणको त्रबउ उम्रने ठानेको थिएाँ । अनेकोटको जङ्गलमा सांस्कृनिकमीिरूलाई आििायीिरूले एकै गााँस 
बनाएको देखेको थिएाँ । िगषप्रेम र िगीय विचारले म जेशलएको थिएाँ । बधिालाका रूपमा देि रूपान्िरण निोओस ्भन्ने कुरामा िरसम्भि 
चनाखो थिएाँ । मैले भनेर के गनुष र ! हिसंाििृ ि हदनप्रनिहदन बढेको बढ्यै थियो । आििायीिरूका छानािरू ठडडएका ठडडयै थिए । 
अननग्श्चि भविष्यको राजमागष वििाल–वििाल िुाँदै थियो । िुनुपन ेकुरा केिी भएको थिएन । निुनुपने कुरा हदन दईु गुणा राि चार गुणाले 
िुवद्ध िुाँदो थियो । 

बौद्धकिाको नाममा भ्रमको खेिी गनष पल्केकािरू जनिाको नाममा पजेरो गुडाइरिेका थिए । मचाहिाँ कवििालाई धाररलो िनियार बनाउन 
व्यस्ि र व्यर थिएाँ । कवििामा जीिनको रङ खोग्जरिेको थिएाँ । समाज रूपान्िरणको ओखिीका रूपमा कवििालाई विकशसि पादौ थिएाँ 
। मैले कवििामा अनुभूनिको घोलन माि शमसाइन, त्यसमा सिासको जलप पनन लगाएाँ । बशलदानीको गािा समिे टासेँ । मलाई लालदछ– 
मेरो कवििाले आििायीको मनमा ढ्याङ्रो बजायो । त्यसको ननद्रा िरण गर् यो । त्यसको अमनचयन र सुख रछ्यानमा शमल्काई हदयो । 
मैले ननमाषण गरेको कवििाशिविर निनले भत्काउन सकेनन । बरू मरेो भौनिक कायालाई भत्काउन चािे । 
 

***   
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अमरससहंको खोजीमा 
आनन्दराम पौडले, िेटौडा, नेपाल   

  

 

केिी िप्ठिाअनघ मण्डला नाट्यघर, अनामनगरमा नाटकको पिृक स्िाद शलइयो। िेटौंडा, निलपुरका िुल्सी िापाजीले लेख्नुभएको "अमरशसिंको 
खोजीमा अमरशसिं नाटक" उज्िल िमाष भण्डारीको ननदेिनमा िरङ्ग सांस्कृनिक पररिारले मञ्चन गरेको थियो। सबै बन्दोबस्ि शमलाएर 
त्यसपनछ ढुक्कसाँग जीिन बााँचौंला र जीिनको स्िाद शलउाँला भनेर िरखर गदाषगदै जीिन सककएजस्ि ैयिााँपनन नाटकको िैयारी मै नाटक 
सककन्छ। एकठाउाँमा बसेर अजय र पराजयले आफ्नो देि खुम्चाँदै गरेको, देिको अग्स्ित्िमाथि न ैप्रश्नथचन्ि खडा भएको ग्स्िनिको चचाष 
गरररिेका िुन्छन। त्यग्त्िकैमा, "िपाईंिरु देि खोज्न ेिोभन ेआज नाट्यिालामा जानोस"् भनेर नेपथ्यबाट कसैले सल्लाि हदन्छ। सल्लाि 
मानेर अजय र पराजय नाट्यिाला पुलछन। त्यिााँ नाटक िैन, नाटकको िैयारी भैरिेको िुन्छ। नाटकको मुख्य पाि अमरशसिंको भूशमका 
खेल्ने विजय नआइपुगेकोले ननदेिक, कलाकार सबै छट्पहटईरिेका िुन्छन। विजयको खोजी साँगसाँगै कलाकारिरुले आ-आफ्नो भूशमकाको 
िैयारी, गेटअप र सम्बादको अभ्यास गरररिेका िुन्छन। यिी सम्बादशभिै प्रनिकात्मक िर रोचक ििरले नेपाल राष्िको अग्स्मिा र 
स्िाशभमानको ददुषिा प्रष्ट झल्काँ दै जान्छ। एउटा सम्बाद िेरौं "अहिले नेपाल किो छ ?" "खुग्म्चंदै छ।" साँगसाँगैको अको सम्बादपनन कम 
गम्भीर छैन "अब फेरर लडाईं िोला ?" "लडाईं भैरिेछ। विदेिीसाँग िैन, एक नेपालीको अको नेपालीसाँग।" नाटकमा अङ्रेजसाँगको लडाईंमा 
आफ्नो ग्स्िनि कमजोर भएकोले सम्झौिाको आदेि गनष भीमसने िापाले मिारानीलाइ सल्लाि हदन्छन। िर, मिारानीले, "िामी सब ै
ओइररएर आउाँछौं, झन डटेर लड्नु; लिने िैन" भनेर आदेि हदन खोग्ज्छन। ग्स्रम प्ठटमा नभएको सम्बाद बोलेको भनेर ननदेिकले िस्ििेप 
गछषन। प्रदीप भन्ने पाि भन्छन "िाम्रा पखुाषले इनििास बनाउन जानेनन कक ? िेनुषभएन, मिारानीको भूशमकामा रिेकी शमनाले सम्बाद 
फेरबदल गररन। विद्रोि, आफ्नै इनििासविरुद्ध।" राजनीनिक नेिािरु र राज्यव्यिस्िाले गरेका पिपाि र अन्यायबाट हदक्क भएका एकजना 
कमल भन्न ेपािले, "अब नाटक खेग्ल्दन, विदेि जान्छु" भन्छन। प्रदीप र सरोजले भन्छन "कमल दाई, लािुरबाट फकेपनछ आउनचािी ं
यिीं आउनुिोला। इमान्दाररिा र ििादरुी िचेेको पैसाले कुन ैबार या पिमा साँगै जाऔलंा।" यसरी इनििासको आलोकमा मुलकुको दरुािस्िाको 
थचिण गदै नाटक अनघ बढ्छ। अमरशसिं नआइपुगेकोमा अजय र पराजयको सम्बाद यस्िो छ "सााँच्च ै त्यो अमरशसिं कलाकार ककन 
आइपुगेन ?" "आज नेपाल बन्द िोकक ?" नाटकको अन्िनिर अमरशसिंको भूशमकामा रिेका विजय आइपुलछन। िर, िककि र क्लान्ि 
देखखन्छन। भन्छन "मैले खोजें, बाहिर अमरशसिं छैनन। अमरशसिं िामी शभि ैछन। िाम्रो आत्मामा छन।" यो किनलाइ आम दिषकले 
बोलेरै साि हदन्छन। िाम्रो इनििासका कमजोरीलाइ कोट्याउाँ दै, र ननमाषण भैरिेको इनििासपनन गररमापूणष िुन नसक्न ेदिाषउाँ दै नाटक 
टुङ्थगन्छ। 

नाटक रङ्गमञ्चीय र अशभनयेात्मक विधा िो। साहित्यका अरु विधाजस्िो यस्मा विचार र सौन्दयषको संयोजन ििा उत्कृष्ट लेखनले माि 
पुलदैन। रङ्गमञ्चको व्यिस्िा ििा अशभनय पनन त्यग्त्िकै जीिन्ि िुनुपछष। सम्बादको ममषलाइ आत्मसाि गरी त्यसमा प्राण भरेर 
रङ्गमञ्चमा प्रस्ििु गनुष सामान्यकमष िोइन। िव्द साँगसाँगै िारीररक भािभङ्थगमा (बडील्याङ्लिेज), िारीररक गनि र आरोि-अिरोिको 
शसलशसला स्िाभाविक लयमा अशभव्यक्ि िुनुपछष। यस्मा उज्जिल िमाष भण्डारीलगायि सब ैकलाकारले नाटकमाथि न्याय गरेका छन।   

६०-७० बर्ष अनघसम्म नाटकिरु केिल मनोरञ्जनको साधन माि िुनगेिे। त्यस्ले पररििषनका सम्भािना र ननकासका सङ्केि हददैंनिे। िर, 
४०-५० बर्षदेखख यिा आएर नाटकमा पािलाइ सामाग्जक प्रनिननथधको रुपमा प्रस्ििु गररएको पाइन्छ। मूल्याङ्कन र त्रबश्लेर्ण पनन 
िगषचेिनाको दग्ष्टकोणबाट भैरिेको िुन्छ। बिोल्ि ब्रेख्ि बारम्बार भन्नेगिे "म चािन्छु, मेरा नाट्यमञ्चले संसारको पररििषनीय ित्ििरुको 
पररििषन िुाँदैगरेको ग्स्िनिलाइ देखाओस।् सामाग्जक पयाषिरणको आलोकमा लगािार पररमाग्जषि, पुनसृषग्जि र विकशसि भैरिेको जीिन्ि 
समाजको थचिण गरोस।्" यी सूििरुको आधारमा मूल्याङ्कन गदाष "अमरशसिंको खोजीमा अमरशसिं नाटक" सफल छ। 

*** 
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कबिता / गजल / गीत  
उत्तरआिुननक मान्धछे 
मीन बिादरु िापा  
पिरैया, कैलाली, नेपाल 
 
 
 
मान्छे, मान्छेजस्ि ैमान्छे भैहदए 

मान्छे, आफूजस्िै मान्छे भैहदए 

मान्छे, मनजस्िै ननश्छल मनशभिको मान्छे भैहदए 

मान्छे, जीिनजस्ि ैभोगाइ भैहदए 

मान्छे, मान्छेजस्ि ैप्रनित्रबम्ब भैहदए 

पीडािरुको सखुानुभूनि िााँशसरिेको िुने थिएन 

सुखिरुको आिषनाद रोइरिेको िुने थिएन 

मनजस्िै गोलाधषमा घुशमरिने 

जीिनजस्ि ैचरम िरुको परररम मा भोथगरिने थिएन । 

 

मान्छे, मान्छेजस्ि ैमान्छे भैहदएर 

अिचेिनिरु  

ओठमाः रोइरिेको िुन ेथिएन 

आाँखामाः िााँशसरिेको िुन ेथिएन 

स्पिषिरुमाः मिसुस गरररिेको िुन ेथिएन 

मान्छे िुनकुा सबै पररभार्ािरु 

सािषकिाका बरम िािरुमा 

ननस्लोट अग्स्ित्ि खोग्जरिेको िुन ेथिएन । 

 

मान्छे हिजो, मान्छे आज, मान्छे भोशल 

एउटै युग स्िीकारोग्क्िमा 

मान्छे, मान्छेजस्ि ैमान्छे भएर युगिरुझैं  

कालान्िरका विर्मिािरु ननमषम भोथगरिने थिएन 

सायद मान्छे, मान्छेजस्ि ैमान्छे भैहदएर 

अश्किरु ओठभरर िााँशसरिेको िुने थियो 

मुस्कानिरु आाँखाभरी रोइरिेको िुने थियो 

मान्छे, मान्छेजस्ि ैमान्छे भैहदएर उत्िरआधुननक भैहदएको िुने 

थियो । 

आफ्नै खुट्टािरु भााँचेर 

ओठको अपाङ्गिा हिडडरिेको िुन ेथियो 

 

 

 

 

 

 

आफ्नै ओठ रगिाम्य पारेर 

आाँिुिरुको वििििा गुलाब भएर िााँशसरिेको िुन ेथियो 

फोरेर आफ्न ैआाँखािरु 

सबै अिचेिनिरु दृग्ष्ि गरररिेको िुने थियो । 

 

सााँच्चै अचेल मान्छे, मान्छेजस्िै मान्छे भैहदएर पनन 

मान्छे िराउाँ दो रिेछ 

जीिनजस्ि ैगीि भएर ओठको सारङ्गीमा 

आाँिुिरुको आिषनाद रेहटरिाँदो रिेछ 

विगिझैं मीठो स्िैरकल्पनालाई 

आफ्नै आाँखािरु फोरेर भविष्यका दगुषमिािरु थचिाइरिाँदो रिेछ 

उत्िरआधुननक मान्छे, 

मान्छेजस्ि ैमान्छे निुाँदो रिेछ 

आफूजस्ि ैआफू निुाँदो रिेछ 

जीिनजस्ि ैजीिनको निुाँदो रिेछ 

उत्िरआधुननक मान्छे ि अको पनन उत्िरआधुननक मान्छे िुाँदो 

रिेछ । 

*** 
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एक सााँझ  
राजु स्याङिान 
मिोत्िरी, नेपाल   
 

एक सााँझ 
जब शसकारीिरु  
विकासे िाईपङ्खी घोडा चढेर  
सल्लाि शमलेको लियिस्ली प्रचार गदै  
आफ्नो भब्य स्िगष नगरी निर फककष दै थिए  
हठक त्यसै बलेा  
शसिंदरिारको मुल गेटमा  
एक लस्कर सहिदिरु  
िािमा कचौरा बोकेर  
एक टुरम ा नुन माथगरिेको देखें ।  
 
एक अको सााँझ  
जि नछमेकीको भट्टीपसलमा  
ठेकेदारिरु सााँध सीमाना नशमथचएको बािानामा  
जााँडपाटी मनाईरिेको थिए  
हठक त्यसैबेला 
नालापानीको ककल्लामा बलभद्र कुिाँरिरु  
च्यानिएको मानथचिमाथि उशभएर  
अिपृ्ठि आाँखािरुले  
उिी पुरानो खुाँडा र िरिारिरु खोग्जरिेको देखें ।  
 
फेरी अको सााँझ  
जि सन्ििीिरु  
छानिमा जाशल िमसकु र रािदानीसगै अशलकनि देि च्यापेर  
ककष लाको जंगलीमा पािमा अननदो सपना सजाएर 
बेरोजगार भएको बािानामा  
देउरालीको चेप्ठटे ढुङ्गा कुल्चेर  
िल दोभानको पुरानो सााँघु िरररिेका थिए  
हठक त्यसैबेला  
भकुृटी, अरननको, र गौिम बुद्ध 
आधी रािमा ऐंठनबाट भग्स्कएर  
रोईरिेको देखें । 
 
गएको एक सााँझ 
जि अघाएका एक िुल मान्छेिरु  
फशलफाप नभएको बािानामा   
मरररिेको ननग्जषि ढुङ्गाको ईश्िरलाई  

 
 
 
 
 
 
 

चौरासी ब्यन्जन चढाईरिेको थिए  
हठक त्यसैबेला  

छानिको रगि बेचेर गााँस साट्न ेग्जन्दगीिरु  
“मिंगी बढेछ” भन्दै  

दईु िोपा आाँिु ककरानापसलको कुईनेटोमा बगाएर 
झपुडीमा फकष दा मािकेो बािना गदै  

लालाबालालाई माथि आकास गंगाको खुपे जून देखाउाँ दै  
ननदाउन लोलाईरिेको देखें ।  

 
िो यिााँ ज ेिुन्छ  
िरेक सााँझ िुन्छ 

ए कोिी छ ?  
यो ििाब्दीको नयााँ स्पाटाषकस 

ए कोिी छ ? 
यो सिाब्दीको नयााँ गौिम बुद्ध 

आउ  
एउटा सुनौलो वििानसगै सेिो परेिा चढी 
एक टुरम ा रोटी र िशसयााँ शलएर आउ ।  

 
*** 
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दईु टुक्राहरु   
जे. एन. दािाल 
माचाचसुेट, अमेररका 
 
 
 
 
मौका िेरी िान्न खोजें िर एउटा टालो आयो 
आफूभन्दा अनघ सरी अको एउटा कालो आयो 
अनौठा यी ब्यिािरु भन्न अनघ यो मंचबाट 
उशभएर धेरै सुनें बल्ल बोल्ने पालो आयो । 
  
एकपल्ट भननकन पुलदै पुलदैन 
म भन्छु, ऊ बुझ्दै बझु्दैन 
ख्याल गनुषिोस अमेररकनसंग बाि गदाष 
दईुपल्ट नभनी िुाँदै िुाँदैन । 
*** 

 

 

ढोका िन्धद गरेपनछ 
हदल पाक्सािा 
 
ढोका बन्द गरेपनछ िमाउन आयौ  
लडपेनछ बिानामा समाउन आयौ  
साईनो िाम्रो िुिालोले ढाककसकेछ  
हदन ढल्यो अधंेररमा रमाउन आयौ । 

*** 

 

 

 

 

 

 

पररचयको खडरेी 
िेदप्रकाि भट्ट 

डडले्धुरा, िाल: थचििन   

 

 
विचारको मध्य  

र संसारको यिािषिा  
ननरन्िर जुध्छन 

प्रापक, प्रनिफल अमूिष  
िेने मोिडा फरक  

िर उिी रिन्छ पिाड 
चािे चट्टान भन  

िा बनाऊ माटोको नरम हढस्को  
शििा देऊ  

आचरण त्रबछ्याऊ  
त्रबसौनीन ैत्यिी िो । 
रुम र कसका ननशमत्ि  

कसले के देला भन्न ेआस  
श्िासनै निम्रो नभएको बेला  

ब्युिाऊ आफ्नै लाि  
र थचर त्यिााँ व्याप्ठि घणृा  

फाल खोरम ो नाटकीयिा 
गाह्रो पछष िािा छ  

कनि ि बिुलाएका छन  
दाह्रा ककट्न नपाएको छट्पटीमा  

निमी िााँशसदेऊ  
हदल खोलेर ।  

घुकीदेखख पर पनन आधार छ  
त्यिी िाग्त्िकिामा उभ्याऊ  

आफू अनन आफ्नो प्रमाणलाई  
एक पल्ट जलाऊ अन्धकार  

िेर उज्यालो  
अनन आफ्न ैछायााँ 
त्यो कालो आकृनि  

मनले स्िच्छ  
विचारले पररपक्ि  
स्नेिी र कोमल  

पर-िीिमै अडडएको । 
*** 
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शव-आसन  
डा. मधु माधुयष, मास्को, रुसी मिासंघ  
  
 
 
किै दिगजा िरायो र कालापानी शमथचयो  
विरोधमा आरम ोिको समाचार छावपयो  
कविले िािो "रम ाग्न्िकारी" कवििा दन्कायो  
कलाकारले व्यंलयमा र संगीिकारले गीिमा रम न्दन ओकल्यो  
समाचार र कवििाको रापले 'म' आगो भैसकेको थिएाँ !  
दिगजा र कालापानी िेनष कोहि गएन... ।  
  
भ्रष्ट नेिा सत्िामा आयो र संत्रबधान ठिरै भयो:  
"अग्श्लल" कोटीमा दररएर छापामा / आस्िामा नेिाको अग्स्ित्ि 
सककयो   
थचिकारले क्यानभासमा र मुनि षकारले ढंुगामा आिेग पोख्यो   
"गणिाग्न्िक" / लोकिाग्न्िक" कवििाको बम पड्क्यो   
छापा र कवििा त्रबस्फोटनमा "म" खरानी भैसकेको थिएाँ...  
देि/संत्रबधान ननमाषिा कोहि आएन... । 
  
जुन बेला नालापानी देखेर अंरेजले र् याल काढ्यो  
के लेख्न ेके फलाक्ने ? लेखकको सायद "बुवद्ध" थिएन  
कवििामा "नाल", "पानी" िा विरंग... केहि पनन थिएन  
गीि, थचि, मूनि ष, ...कलािरुमा "फमाषशलटी" थिएन   
मुखष "म" बैरीको िोपसाँग ढंुगा-मुढा गदै 'जीिन' खेशलरिेको थिएाँ  
नालापानी जोगाउन महिला आए, पुरुर् आए  
अिाषि ्माननस आए !  
  
कुनै बेला अिंुिमाषले   
छोरी भकुृटी हदएर "आरम ामक" भोटबाट देि जोगाएको इनििास 
सुनेको थिएाँ   
सबै घरको चुल्िोमा आगो नबलेसम्म भाि नखान ेिासकको किा 
सुनेको थिएाँ   
"देि ४ जाि ३६ िणषको साझा फूलबारी" भन्न ेपरारम मीको जीिनी 
सुनेको थिएाँ... । 
  
आज-  
ननयुग्क्ि बुझ्न   
"िाम्रा" शसल्ली निेा हदल्ली दौडडरिन्छन    
"ररमोट-कन्िोल शसलनल" मा चशलरिन्छन    
देि भन्दा 'सत्िा' सुन्छन    

 
 
 
 
 
 

संत्रबधान भन्दा 'भत्िा' सुन्छन... । 
  

देि आयषघाटमा "सास फेरररिेछ" 
विचरा "दखु्न ेकवि" कवििा लेखखरिेछ 
"सिषज्ञािा" पिकार समाचार छावपरिेछ 

निमी जस्ि ै"म" पनन शभिशभिै जशलरिेछु 
पररभार्ामा सककएाँ िुाँला 'म' पनन इनििासमा छु 
माटो उचाल्न भनेर कोहि आएन, कोहि गएन । 

  
समयको कालखण्डमा 

देि खोज्न कोहि आए भने 
संरािलय लगेर दिगजा देखाई हदनू 

कालापानीको आाँि ुअनन नालापानीको रगि देखाई हदन ू
र भन्न ु 

"िामी िि-आसनमा छौं 
'डडस्टबष' नगर । 

*** 
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अभ्यन्धतरको प्राथिना   
दीप्ठस िाि, इजरायल  
 
 
 
 
ननदोर् स्िच्छन्द छालिरुले 
छुाँ दै र भालदै गरेको, 
छपक्क थचसो बालुिामा वपाँध त्रबसाएर 
पानीको आिि-्जाििमा 
आफ्नै आकृिी खोग्जरिेछु 
मनमनै सकंल्प गदै 
अभ्यन्िरको प्रािषना ओठिरुको कम्पनसंगै 
  
पलकिरुको बन्द संघारशभि 
िठाि ्म पुलछु उिी ँ
जीिन बााँच्नुको सारस्िलमा, 
म कनि उल्टो! 
या सुल्टो?  
सबै िगृ्प्ठ ि मालछन 
म िषृ्णाको कामना गछुष 
ररत्िो मनिरु सधंै भररने चाि गछषन, 
कृयाशिलिा जीउनुको सचूक! 
भररपूणषिामा सुष्किा अनी पट्टय्ारिरु 
उफ!  
म आधाआधी मनको िरेली खोग्जरिेछु 
अभ्यन्िरको प्रािषना िषृ्णाको पूकारसंगै 
  
हृदयमा उ्न ेिािाकारसबै।। 
समेटेर िब्दमाला उनुाँ, 
िचषस्ििा भन्न ुखोग्जिरुको समाप्ठिी! 
अल्पिाम ैचािनाको बाटैबाटो 
ग्जन्दगीको बिुमुल्य दस्िाबजे खोजुाँ 
म कनि उल्टो! 
या सुल्टो? 
सबै सललो प्राप्ठिी मालछन 
म भलन आकााँिा खोज्छु 
टुरेम  अशभलार्ा चलायमान रिन्छन 
त्यिी रिरैरिरको अनिरि यािा कनि आनन्दी! 
म अत्रबराम बाटािरु नावपरिेछु 
अभ्यन्िरको प्रािषना द्रत्रबभूि िषृ्णासंगै 
अधूरा रिरिरुको लम्पसार त्रबस्कुनमा 
एउटा शसाँगो युग बांचुाँ, 
कौिुकी मनोबेगको उदे्दलनमा 
म सबषदृग्ष् ट स्िापन गरुाँ 
म ग्जन्दगी लेखुाँ लामो सेि,ु 
संगोल भािकमनिरु छुन 

 
 
 
 
 
 
 

म कनि उल्टो! 
या सुल्टो ? 

सबै आाँखाले िेछषन 
म आाँखामा िेछुष 

आाँखाको खोवपल्टोमा सम्पूणष रिस्य िुन्छ 
म दृष् य थचिाइरिेछु अनन्ि गहिराइ शभि शभि ।। 

यिी सागरको ननलो कालो गहिराइ जस्िै 
  

सषृ्टीको सुिधार 
िषृ्णा ब्यरिा र कौिूिलिा नै ि िो।।। 

*** 

 
 

नतम्रै कारण (गीत)   
लोकराज अथधकारी, रेडडयो 

सगरमािा 
 
 
 

निम्रै कारण िो आज मेरो यो िालि बनेको 
के यस्ि ैिुन्छ र, लौ भन ि सााँचो मााँया भनेको ? 

 

जन्मघर छोड,े निम्रै लाथग, आफन्ि संगको नािा िोड े
सबै गुमाए, निम्रै साम ुआए, िर निमीबाटै धोका खाएाँ 

निम्रै कारण िो आज मेरो यो िालि बनेको 
के यस्ि ैिुन्छ र, लौ भन ि सााँचो मााँया भनेको । 

 

ककन देखायौ, शमठो सपना, िाचा र कसम खायौ खुिायौ 
जि आज आयो, पुरा गने त्यो हदन, निमी िरायौ, मलाई रुिायौ? 

निम्रै कारण िो आज मेरो यो िालि बनेको 
के यस्ि ैिुन्छ र, लौ भन ि सााँचो माया भनेको । 

*** 
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जगत सत्य ब्रह्म समथ्या  
कवपल अथधकारी, िाइपेइ, िाइिान  
 

 

 

सबले िीर ननिुराउंछन 
श्रद्धाले, विश्िासले िा डरले  
म पनन ननिुराउछु 
िुलमा । 

आज, 
केदारनाि नै बलछ गंगामा  
आाँगनका भक्ि शमशसन्छन सुनामीमा 
न उ बचाउन सक्छ आफूलाई न नििषयािी । 

बुद्द जन्मभूशम नेपाल  
कुरूिेि बन्छ 
कनि बगी रिेछ त्रििुली आमाका 
कनि ढाल्यों बन्ध ुबान्धि ? 

पिुपनि आफ्न ैभक्िको रिा गनष सक्दैन  
स-पररिार लास देखेर  ऊ आफैं  मुछाष पछष  
यो पत्रबि भूशम रे  
पलपल जन्मी रिन्छ परपीडक । 

अनन म सोच्छु 
कहिाँ किै छ यो ब्रह्म सत्य ? 
सायद, 
जगि सत्य ब्रह्म शमथ्या  ! 

८ जुलाई, २०१३ 

*** 

 

 

 
 
 

िाल-गजल 
इ. राकेि काकी 

उपाध्यि, अनेसास, लस एन्जेलस 
च्याप्ठटर, लस एन्जेलस,् अमेररका 

 
 

 
खेलु यिा आउ चरी कनि राम्री 

थचहटक्क अिो सुन्दरी कनि राम्री । 
 

नि रंगीन मोिक सबैनिर झलझल 
सजाइ पखेटा भरी कनि राम्री । 

 

कुरा अनि प्ठयारो सुनाइन थचरत्रबर 
छ गुञ्जन नानािरी कनि राम्री । 

 

फुरुक्क िुदै फुरष फुरष उडकेो  
बिास चलाई सरसरी कनि राम्री । 

 

बसेछ नन िािमा मुलायम कस्िो 
खुिी कक निमी िौ परी कनि राम्री । 

*** 
बिर: मुिकाररब मुसम्मन मक्बूज ख 

सूि: फऊलु+++ फऊलुन + फऊलु+++ फऊलुन++++ 
ISI  ISS  ISI  ISS 
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गजल  
वििेक दलुाल िेिी "दमक" 
दमक, झापा  
िाल: अबुधाबी, यू. ए. इ. 

 
 

शभत्िो झैँ छािी चककष रिेछ आज  
मलाई छोडी खिुी फककष रिेछ आज । 
 
सबै जना िााँसेरै बसकेा छन  
उस्को आाँखामा झरी दककष रिेछ आज । 
 
सानीले नजानेर यस्िो प्रेमी छानी  
उस्लाई बेच्न सीमानामा पखखषरिेछ आज । 
 
रुम र, स्िाठिरूको अन्धविस्िासको कारण 
ननदोर्लाई मलमूि खुिाई बेथििी लककष रिेछ आज । 
 
*** 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गजल 
त्रबखची राम 

माडी, थचििन, नेपाल 
िाल: य.ु ए. ई. दबुई 

 

दौरा सुरिाल ढाकाटोपी धोिी प्ठयारो लालछ  
पौरखको आफ्नै कमाई रोटी प्ठयारो लालछ । 

 
मेची कोिी सगरमािा राप्ठिी, नारायणी  

भेरी सेिी मिाकाली, डोटी प्ठयारो लालछ । 
 

आिा अब छैन बाकीं शििंासनमा बस्ने! 
मेरै गाउाँ  झपु्रे घरको कोठी प्ठयारो लालछ!! 

 
जन्माएर यो संसारमा नौलो ककरण छने 

मेरी आमा बुढी िुन या िोिी प्ठयारो लालछ । 
 

श्रम शसप शसग्जषएर आफ्नै देिशभि  
पशसनाले उमारेको मोिी प्ठयारो लालछ । 

 
औिीको त्यो कालो रािमा अध्यारो लाई िनष 

जुनककरी झैं त्रबखथचषको ज्योिी प्ठयारो लालछ । 

*** 
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गजल  
िंकर शसम्खडा "आखेटक" 
शसमरा, बारा, नेपाल 

 

 

Telecom को मूल्य जस्िो सग्स्िदै गाछौ अरे 
जे मालयो त्यिी हदन ेGoogle निमी भाछौ अरे । 
 
आफूनिर िान्न सब लाई low rate राखखहददा 
Facebook जस्िै ह्िािै सबको सामु छाछौ अरे । 
 
जस्लाई पायो त्यिी शसि लग्स्क मग्स्क हिाँडडहददा 
मनोरन्जन को सस्िो साधन you tube नाम पाछौ अरे । 
 
नाम दाम कामाउन आाँखा थचग्म्ल अनघ बढ्दा 
Internet जगिको ननलो साइट आछौ अरे । 
 
Publicity कमाउन सबै शसि नािा गााँस्दा 
Yahoo को password जस्िो शलक िुन लाछौ अरे । 

*** 
 

 

 

 

 

 

गजल 
त्रबनोद बान्ििा 
सुनसरी, नेपाल  
िाल: द कोररया 

         
 

गोरी आकासी भन्दा आफ्नै घरकी काली प्ठयारो 
पराईको माया भन्दा आफन्िको गाली प्ठयारो । 

  
परदेिको मिलका आधुननक नि भोजन भन्दा 

पौरखले नेपालम ैउब्जाएको बाली प्ठयारो 
पराईको माया भन्दा आफन्िको गाली प्ठयारो । 

  
पराईको बगैंचाभरर जनि फुलुन फूलिरु 

हिमालकै आगनीमा फुल्ने फूलको डाली प्ठयारो 
पराईको माया भन्दा आफन्िको गाली प्ठयारो । 

  
संकट या ि त्रबकट नै जस्िोसुकै भएपनन 
म हिडंकेो डांडाकााँडा मेची मिाकाली प्ठयारो 

पराईको माया भन्दा आफन्िको गाली प्ठयारो । 
  

हिमालमा रंग भदै शमशमषरे त्यो प्रभािमा 
मेरै देिको क्षिनिजबाट उदाएको लाली प्ठयारो 

पराईको माया भन्दा आफन्िको गाली प्ठयारो । 
  

िब्द अिष 
आकासी = कोरीयन युििी 

*** 
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Sandhya's Abstract Painting  

Title: Liberation Delight 

Size: 100 x 100 cm 

Technique: Acrylic with knife on canvas 
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कथा  

गुन्धरी 
अरविन्दकुमार यादि, कविलासा, सप्ठिरी, नेपाल 

 

त्यो राि मेरो लाथग कालो राि थियो । 

आकािमा जून र िारा देखखन्ि े। कसकैो एक िाक्य सुनेर खुिी थिएाँ म । त्यो सफा आकाि अनन उनको एक िाक्यले प्ठिााँख फैलाएर 
मयुरले नाचजेस्िो नचाउाँ दै थियो, त्यो आाँगनमा मेरो मनलाई । किाबाट मडाररएर त्यो कालो िादल आयो– अचानक मेरो बुवद्धलाई 
ढाक्यो । त्यिी मौकामा मनले स्िस्फुिष रूपमा आफ्नो इच्छा पूरा गनष सफल भयो । अनन, म झसङ्ग भएाँ । मेरा आाँखा खुले, कालो 
िादल पनन फाट्यो । र, आफूलाई एक ननदोर् आइमाई सतु्ने गुन्द्रीमा पाएाँ ।   

त्यिी थियो मेरो िास्िविक दनुनयााँ, जसमा मैले स्ििन्िरूपमा पौडी खेलेँ । 

राि सुनसान थियो । गमीको िािािरणले उकुसमुकुस पादै थियो । चारैनिर ित्िी ननभेको थियो । सबै रािको उपयोग गनष विश्रान्िीमा 
लागेका थिए । त्यस आाँगनमा उनी नग्जकै म पनन सुिकेो थिएाँ । मरेा आाँखामा ननद्रा थिएन । मैले चारैनिर ननयालेँ । सबैनिर अन्धकार 
फैशलएको थियो । आकािनिर ननयाल्दाननयाल्दै जागिृ अिस्िामा नै सपना देख्न िालेँ, िी िणिरूको ।  

त्यसैको पररणाम िो यो । 

त्यस बाटोमा मैले नहिाँड्नुपने िर िैरी मनले बुवद्धसाँग झगडा गरेरै हिाँडायो । त्यसैले त्यस बाटोमा मेरा पाइला सरासर अगाडड बढे । 
मानौँ, त्यो राि मेरो मन र बुवद्धको लाथग त्यो आाँगन पनन युद्धिेि भएको थियो । मनको ग्जि भयो, बुवद्धको िार भयो । बुवद्ध रुन 
लालयो । पनछ गएर मनले पनन रोइ हदयो । 

‘यो मान्छे कामकु छ, दचु्छर छ ।’ अब सारा दनुनयााँले भन्लान । िो, म विल्कुलै गलि मान्छे िुाँ । दनुनयााँले कामुक भन्नु कुन ै
अस्िभाविक िुाँदैन ।  

म दचु्छर मान्छे नै िुाँ अनन न त्यो काम गरेँ । अिाँ, म विल्कुल गलि मान्छे िुाँ । आाँगनमा आउन उसैले बोलाएको िैन ! विल्कुल ै
त्यिााँ जान मन थिएन भन्न ेपनन िोइन । िैपनन त्यिााँ जान मलाई गाह्रो मिसुस भइरिेको थियो । पाइला अनघ बहढरिेका थिएनन ।  

त्यो राि अनन त्यस िेला उनले एक्कासी जोडले कराएको आिाज सग्म्झाँदा आज पनन यो राि डरलालदो भएर आउाँछ । िर, ग्जन्दगीको 
िररयो रङ्गमा आफूलाई रङ्गाउन खोज्दा डर मानेर किााँ रङ्गाउन सककन्छ र ! िास्िविक मनलाई बुझ्न खोज्न ेिो भन ेयस समाजको 
नीनि अङ्गाल्दा किााँ बुझ्न सककन्छ र ! यस्ि ैद्िन्द्िलाई ग्जिेर मेरा पाइला अगाडड बढेका थिए ।  

पनछ गएर आपूmलाई एक्लो मिसुस िुन िाल्यो । सािीिरू पनन यस सिरलाई छाडरे अकै सिरिफष  लागे । ‘पढाउने िािािरण छैन, 
यिााँका क्याम्पसिरूमा’ उनीिरूको बोली सम्झन्छु । ‘िामी ि हिाँड्यौँ, िाँ पनन हिाँड्छस ्भन ेहिाँड् ।’ मैले भनेको थिएाँ–‘अिाँ, म जान्न, 
यिीँ राम्रो लालछ, मलाई । म यिी ँबस्छु, यिी ँपढाउाँ छु ।’ पनछपनछ विद्यािीिरूको पढाइ पनन सककयो । र, त्यिााँबाट उनीिरू पनन गए।  

अब हदन वििाउन पनन गािो िुन िाल्यो । कोठामा पनन सािी र स्कुले विद्यािी छाँदा बस्न सिज िुन्थ्यो । हिाँड्ने बेलामा सािीिरूले 
कामना गरेका थिए ‘निम्रो ग्जन्दगी उससैाँग वििोस ् ।’ मेरो उत्िरोत्िर प्रगनिका िुभथचन्िक थिए, उनीिरू । विद्यािीिरूले समेि 
उनीिरूकै बोलीमा लोली शमलाएका थिए । िर, उनीिरूमा ननधषक्क भएर भन्न सक्ने आाँट थिएन । यस्िै िााँस्दै–िाँसाउाँ दै, खेल्दै–खेलाउाँ दै 
िुभकामना शलाँदै–हदाँदै गएका थिए, उनीिरू । मलाई लालथ्यो– ग्जन्दगीको िास्िविक रङ्ग यिी िो । कहिले सबैको माझमा पाउनु ि 
कहिले एक्लै िुन ु ग्जन्दगीको िास्िविकिा रिेछ । यसरी नै कसकैो प्रिीिामा ग्जन्दगी वििाउाँ दा–वििाउाँ दै अचानक ननराि िुनु पदाष 
त्यसको जीिनले कस्िो मोड लेला ! यस्िै विचारमा रन्िननन्िेँ म । 

एक्लै यसो विचार गिेँ– ककन आजकल उसमाथि यग्त्ि ननगरानी ! उनी मसाँग कहिल्य ैसङ्कोच नमानीकन कुरा गथिषन । िर, आजकल 
सङ्कोच माग्न्छन, ककन ? पहिले म नै सङ्कोच मान्िेँ, उनी ननधषक्क भएरै कुरा गथिषन । उनको त्यो ननधषक्किापन ककन विलाएर 
गएको छ, आजकल ! सायद उनको मनमा मैले सोचेजस्िो विचार नभएर िोला । 
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किैबाट त्यस आाँगनमा आउन ेविग्त्िक्कै ‘अङ्कल आउनभुयो, अङ्कल आउनुभयो’ भन्दै उनका छोराछोरीिरू मेरा नग्जक आइपुलि े। 
जनिसुकै टेन्सन शलएर आए पनन त्यस आाँगनमा ‘अङ्कल आउनुभयो, अङ्कल आउनभुयो’ िब्द सुन्दा टेन्सन समाप्ठि भएजस्िो मिसुस 
िुन्थ्यो । पूरै आाँगनभरर नै केटाकेटीिरू कोलािल मच्चाउाँिे । उनीिरूकै कारण खिुी नाच्थ्यो, आाँगनमा । आजकल ककन िी ननदोर् 
केटाकेटी स्कूलबाट आउाँछन र चुपचाप आफ्नो कोठामा जान्छन । मलाई देखे पनन कुनै िास्िा गदैनन । आाँगनमा गुुुडडया खेशलरिन्छन 
। घरर पुिली समात्छन, घरर दौडन्छन, घरर आफूआफैँ मा झैँझगडा गनष िम्सन्छन । म त्यिी ँभए पनन मलाई केिी भन्दैनन । पहिले 
आपसमा झैँझगडा िुाँदा मलाई गुिािे । मसाँग कुरा गनष प्रनिबन्ध लगाएको छ कक कुग्न्न के िो ! िी ननदोर् केटाकेटी कुराकानी गनष ि 
परै जाओस,् नग्जक पनन पदैनन आजकल । ‘अङ्कल आउनुभयो, अङ्कल आउनुभयो’ जुन ननस्िािष स्िर सुननन्थ्यो । सायद मरैे 
स्िािषको कारणले विलाएर गएको छ । म स्िािी थिएाँ कक ननस्िािी थिएाँ, छुट्याउन गाह्रो परेको छ ।  

‘हिजोआज िपाईं कसैसाँग कुरा गनष औथध रुचाउनुिन्छ ककन ? ठीकै छ, गनुषिुन्छ भन ेगनुषस ्िर यस समाजलाई पनन बुझ्ने प्रयास 
गनुषस ्। मैले यस समाजमा रिनुछ, मैले बााँच्न ुछ । िपाईं पनन यिी समाजको मान्छे ! यिााँका िरेक कुरा िािै छ िपाईंलाई । अकाषनिर, 
िपाईं भाडदेार मान्छे, भाडामा बस्नुिुन्छ । यिााँबाट जुनसकैु बेला जानसक्नुिुन्छ । िर, म किााँ सरेर जान सक्छु र ? यो समाज किााँ 
सरेर जान्छ र ? िाम्रा यी बुजुर्क्क नछमकेीिरू किीँ सरेर जााँदैनन । अनन, ग्जन्दगीभरर यिी कुरालाई शलएर िाि बनाइरिन्छन । मलाई 
िल पारररिन्छन ।’ केटाकेटीको बुिाले एकै श्िासमा गुनासो पोखेको थियो । 

त्यग्त्िखेर मैले भनेको थिएाँ, के भो ? प्रष्ट भन्नुस ्न अनन...। 

‘िपाईंका बारेमा कसैकसैले प्रश्न थचन्ि खडा गररसके । कनिपयले भग्न्दए मलाई– ककन निमी भन्दैनौ आफ्नो दाजुलाई, त्यस मान्छेलाई 
डरेा सनष लगाऊ नछटो । िर, आजसम्म मैले दाजलुाई भनकैे छैन । िपाईंको मेलशमलापी भािनाले गदाष मैले भन्न सककरिेको छैन । 
मेरा सन्िानप्रनि िपाईंको धेरै सिानुभूनि छ । मेरी श्रीमिीलाई समेि िाटबजारको काममा सियोग पुर् याउनुभएको छ ।’ मैले जिाफ 
सुनेको  थिएाँ ।  

‘के भो, ककन यस्िो बोशलरिनुभएको छ ?’ मैले प्रश्न गरेको थिएाँ । 

‘वपशलज, मलाई यस समाजमा टाउको उठाएर बााँच्न हदनुस ्। िपाईं पनन जबसम्म रिनुिुन्छ, शिर ठाडो पारेर बााँच्नसु,् बच्नुस ्।’ उसले 
जिाफमा भनेको थियो । अन्त्यमा आफूले गरेको अपराध बारे जान्न चािेँ । उसले एक िाक्यमा जिाफ हदयो, ‘सबै जान्दछु, िर वपशलज 
िपाइिं...।’ 

त्यसैले आफू बाँच्न र उसलाई पनन बााँच्न हदनका लाथग मेरा पाइला उिानिर अगाडड बहढरिेका थिएनन– त्यो राि । 

त्यग्त्िकैमा उनले भनकेी थिइन, ‘कस्िो मान्छे िाँ ! यग्त्ि गमीमा कोठामा छ । बाहिर आएर िािा खााँदा भइिाल्छ नन ! ककन एक्ल ै
कोठामा गुम्सेर बस्नुपर् यो ।’ उनले मलाई भन्न ि सककनन । िर, मलाई नै सङ्केि गरेर बरबराएकी थिइन, त्यसै गुन्द्रीबाट । 

केिी हदन यिा एउटा कुरालाई शलएर म र उनीबीच बोलचाल बन्द भएको थियो । कुन ैकुरा चािेर पनन भन्न सककरिेकी थिइनन ।  

मलाई रामुको गालामा म्िाइ खान धेरै राम्रो लालथ्यो । उनकै अनघ म सधैँ रामुको गालामा म्िाइ खान्िेँ । ‘बेस्सरी गालामा म्िाइ खायो’ 
रामु कराउाँ दा उनी झस्कग्न्िन ्।  

‘कस्िो लालछ, गालामा म्िाइ खान िाँ ? खाशल केटाकेटीलाई रुिाउने, थचच्याउन िाध्य पाने, गालामा िेस्सरी म्िाइ खान े! यस खाले 
प्रिगृ्त्ि कहिले िट्छ, िपाईंबाट ?’ मेरा साम ुउनी प्रश्न ठड्याउाँ थिन ।  

‘ठीक छ, िपाईं रामुलाई धेरै माया गनुषिुन्छ । के गालामा म्िाइ खाएर माि माया िुन्छ ! िपाईं ि म्िाइ खान बिादरु िुनुिुन्छ ।’–
उनले अगाडड भनेकी थिइन । 

‘िपाईंलाई के िुन्छ ? रामु मेरो भनिजो िो, वप्रय मान्छे िो । रामुको गालामा खान्छु नै । उसको गालामा खान्छु, अरूकोमा िैन । 
म्िाइ माि न खाइन्छ, गाला ि खाइन्न नन ।’ प्रत्युत्िरमा म बोलेको थिएाँ । 

‘अाँ गाला खाइाँदैन ि के खाइन्छ !’ 

‘रामुको गालामा म्िाइ खान सग्क्दनाँ म ? उसको गालामा पनन म्िाइ खान मनािी छ मलाई ?’ मैले पनन केिी कडा स्िरमा सोधकेो 
थिएाँ । 
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‘िो, िो रामकुो गाला आफ्न ैलाथग िो भन्दै िदषम रुिाइरिनू न !’ उनले व्यङ्लय गरेकी थिइन । 

त्यिी हदन हदउाँसो म टेन्सनमा थिएाँ । त्यग्त्ि बेला नै आएर उनले भननन– ‘आज िपाईं बजार जानुिुन्न ? घरमा िरकारी सककएको 
छ।’   

‘िरकारी सककएको छ भने मैले के गनूष !’ 

‘बजार जानुिुन्छ भने मेरा लाथग पनन िरकारी ल्याइहदनू िै !’ उनले आरि गरेकी थिइन । 

‘छोराछोरी घुमाउन ेजाथगरै पाएाँछु । िरकारी ल्याइहदन ेठेक्का न ैभेट्टाएाँछु । शसफष  उपलव्धीवििीन जोिाउनु र जोनिनुको पनन एउटा सीमा 
िुन्छ । सीमा....त्यस्िो सीमा जसले त्यसैशभि रिेर उपलव्धीको अपिेा राख्दछ । आजसम्म निमीले के चाहिाँ हदयौ र ! निम्रो छोराको 
गालामा ि अथधकार राख्न नपाउने भएाँ । अझ, निम्रामा ि के पाउनु ?...अब कग्त्ि हदन पखषने ? एकपल्ट म्िाइसम्म हदएको छैन ि 
अरू के........?’ 

उनले भननन–‘के भन्न ुभो ? कुरा बुझ्न सककनाँ ।’ 

म झस्केँ  । मलेै के बोलेँछु ! िणभर अलमलमा परेँ र िडबडाउाँ दै भनेँ– ‘िैन, िैन केिी िोइन ।’ 

‘िपाईं आफ्नो धरािलभन्दा माथिको कुरा पटक्कै नगनुषस ्। अनािश्यक बोल्दै नबोल्नुस ्। ककन यस्िो कुरा गनुषभो ? म िपाईंलाई कुन 
रूपमा िेिें िर िपाईंले कसरी िेनुषभो ? यस्िो कसरी सोच्नु भो ? िपाईंले सोचकेो भ्रम माि िो । त्यस्िो भ्रममा नपनुषस ्। अबदेखख 
मैले िपाईंसाँग कुरा गनष शमलेन । िपाईं न पररिारको सदस्य िुनुिुन्छ न मेरो कुनै आफन्ि न ै। त्यग्त्ि आिश्यकिा पनन छैन िपाईंसाँग 
बोली राख्न ।’ त्यसै हदनदेखख म र उनीबीच बोलचाल बन्द भयो ।  

उहिले कनि राम्रो थियो, उनीसाँग । जिााँ जाग्न्िन मलाई शलएर जाग्न्िन । एक्लै छोड्दैनथिन त्यस डरेामा । आफ्नो कामकाज छोडरैे 
भए पनन म उनैसाँग जान्िेँ । कहिले भग्न्िन– भोशल िामी सखडा जााँदैछौँ । िपाईं पनन हिाँड्नुस ्न ।  

कहिले आपm्नो माइि लग्लिन । राजविराज सदरमकुामदेखख १०÷१५ कक.शम. टाढा थियो उनको माइिीघर । उनको माइि जानका लाथग 
बलान नदीको निरैनिरै हिाँड्नुपथ्र्यो । नदीका छेउछाउमा रूखिरू देखखन्िे । एक ककशसमले उनको माइि जाने बेलामा मलाई अपूिष 
आनन्द मिसुस िुन्थ्यो । यस्ि ैनै कि ैजान लालदा उनी सोग्ध्िन– िपाईं पनन जानुिुन्छ कक ? मैले अाँ जान्छु भन ेपनछ मलाई पनन 
लग्लिन उनी ।  

िािा नपाइकन ैम नग्जककाँ दै गएाँ उनीसाँग । समयलाईं भुलेँ । कुन ैमिलि रिेन अब मलाई समयसाँग । पााँच–पााँच हदनसम्म किै नगई 
कोठाम ैहदन वििाउन िालेँ । कोठामा िाक्कहदक्क लागेपनछ कुरा गनष त्यिी गुन्द्रीमा जान्िेँ । त्यस गुन्द्रीमा बस्नासाि मलाई आनन्दको 
आभार् िुन्थ्यो ।  
धेरै भएको थिएन त्यिााँ आएको मलाई । १०-१२ महिना माि भएको थियो । कनि खुिीसाि उनको ग्जन्दगी एउटा छोरो र एउटी छोरी 
अनन पनिसाँग वित्दै थियो । चारैनिरबाट खुिी नै देखखएकी थिइन उनी । त्यो मान्छे प्राइभेट अकफसमा काम गथ्र्यो । वििानै उठेर 
आफ्नो काममा जान्थ्यो अनन आठ बज ेरािी आउाँ थ्यो । यस्िै थियो उसको हदनचयाष । कहिलेकािीं सुन्िेँ म, उनी भग्न्िन– खाशल 
िपाईं कामम ैव्यस्ि रिनुिुन्छ । कहिले िपाईं बस्नुिुन्न फुसषदमा मसाँग । कहिले िपाईंले मलाई लानुभएको छ घुमकफर गनष बाहिर । 
अकफस जान ुर आउनु माि काम िो िपाईंको ? मलाई िेने दानयत्ि छैन ? त्यो मान्छे िााँसेर जिाफ हदन्थ्यो– अाँ यग्त्ि गछुष कसको 
लाथग ? सब िेरै लाथग नै िो । किााँ घुम्न जान्छेस ्घुमाउन लान्छु िाँलाई । िर, के गनुष वप्रय ! मानिको ग्जन्दगी यस्ि ैरिेछ । िाँसाँग 
बस्ने इच्छा नभएको िोइन । िर, पैसाको लाथग........। 

यस्िै थियो श्रीमान र श्रीमिीबीचको प्रमे । 

मैले पनन वििान ैउठेर अकफस जानुपथ्र्यो । उनको पनि मभन्दा दईु घण्टा अगाडड न ैहिाँडडसकेको िुन्थ्यो । मेरो ढोका अगाडड कल थियो 
जिााँ उनी वििान सबेरै भााँडा मस्काउाँ थिन । त्यिी समयमा िामी कुरा गथ्र्यौं । उनको पनिको अनुपग्स्िनिमा कुरा गनष अफ््यारो 
िाँुुदैनथ्यो ।   

एकहदन भााँडा मस्काउाँ दै उनले भनकेी थिइन– िपाईं ककन यग्त्ि हढलो गरेर उ्नुिुन्छ ? अहिले िपाईंको त्यो पनन छैन त्यिी पनन.......। 
मैले उनको कुरो बुझेँ । एकल जीिन मिसुस गरेर मलाई िााँसो उ्यो । म मज्जाले िााँसेँ । दबुै जनाका आाँखा जुधे । त्यस बेलामा 
मैले उनको आाँखामा प्रेमको ससंार देखेँ । अनन, उनी पनन लजाइन । 
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एक राि िामीसाँगै बसेर टीशभ िरररिेका थियौँ । त्यिााँ कोिी थिएन । उनका छोराछोरी ननदाएका थिए । उनको नग्जक म बसकेो थिएाँ 
। उनी एकार भएर टीशभमा कायषरम म िरररिेकी थिइन । कायषरम म मलाई राम्रो लालदैन्थ्यो, म उनैलाई िेिें । मेरा भािना बुझरे िोला 
त्यस बेला उनले भनेकी थिइन– के कायषरम म राम्रो लालदैन ? मैले लजाएर जिाफ फकाषएको थिएाँ– अाँ, राम्रै लालछ । लामखुटे्टले टोकेको 
ननउाँ  बनाएर म घरर उनको िाि परम न्िेँ । घरर उनको गाला छुन पुलिेँ । मैले देखाएको करम याकलाप ननयालेर िोला अब टीशभ निेरौँ, 
धेरै राि भयो । उनले भनेकी थिइन । पुरुर् उन्मादको लिण देखेर िो कक उनी त्यिााँबाट सरासर अको कोठामा पशसन । मलाई 
असग्जलो मिससु भयो । म ननयाउरो मुख लगाएर आफ्नो कोठामा आएाँ । लामो स्िास िानेँ । एक थगलास पानी वपएाँ । ननद्राले छोप्ठयो 
। म रािको विश्रान्िीमा लागेँ । यसरी न ैवििेको थियो त्यो राि। 

त्यग्त्िबेला ककन थचच्याइनन उनी ! त्यो राि ककन कराइनन उनी ! मलाई छुट्याउन गाह्रो भइरिेछ आज । 

त्यो राि मेरो लाथग साधरण राि थिएन । उनको पनि पनन थिएन त्यो राि । आकािमा िारा देखखन्िे । धिी गमीले खाएको थियो । 
केिी िण त्यिी गुन्द्रीमा खैलाबैला मच्चाएर बच्चािरू रािको त्रबश्रान्िीमा लागेका थिए । त्यस आाँगनमा कोिी थिएन । भाडदेारिरू पनन 
आ–आफ्नै कोठा बन्द गरेर गहिरो ननद्रामा थिए । नछमेकीिरूको कोठािरू पनन बन्द थिए । कोठाबाट स्िााँस्िााँ र फ्यााँफ्यााँ गरेको आिाज 
माि आउाँ थ्यो । मलाई िािा थियो उनको पनि आज आउाँ दैन । यस कुराले पनन मेरो मन ििाशसाँदै थियो । 

एक पटक मेरा पाइला सरासर गए त्यस गुन्द्रीमा र फकेर आए आफ्नो कोठामा । अको पटक फेरर जााँदै थिए मेरा पाइला त्यस गुन्द्रीमा 
। त्यस बेला उनी कोल्टो फेनष लागेकी थिइन । अनन, मेरा पाइला मोडडएर कलमा गए । फेरर म कोठाशभि पसेँ । फेरर आाँगनमा पुगेँ 
। एक िण सब ैभाडदेारिरूको ढोका ननयालेँ । चारैनिर यिाउिी िेरेँ, कसैलाई भेहटनाँ । बत्िी बालेँ । आाँगनमा बत्िी बल्यो । आाँगनमा 
कोिी देखखएन । मेरा पाइला सरासर अगाडड बढे र त्यस गुन्द्रीमा पगेु । उनी जोडले थचच्याइन । सब ैजना ननद्राबाट त्रबउाँझ ेअनन सबैको 
ढोका खुल्योजस्िो लालयो मलाई । अब के गने ? यिाउिी िेरेँ । झटपट त्यिी ओछ्याएको गुन्द्रीले अनुिार ढाक्दै आफ्नो कोठानिर 
दौडडएाँ । िुरुन्िै मान्छेले आाँगन भररयो । 

आाँगनमा उनी फलाक्दै थिइन– यो मान्छे, त्यस कोठाको मान्छे ! म सुिकेी थिएाँ । मलाई िािा भएन । ऊ आएर मलाई स्पिष गदै..। 
मैले ि रामुको पापा नै ठानेकी थिएाँ । कदावप छाड्हदन आज म उसलाई ।  

म समस्यामा परेँ । कोठाबाट भालने अको बाटो पनन थिएन । आाँगनमा मान्छेिरू कोलािल मच्चाइरिेका छन । अब म के गने ! 

*** 
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मेरो पात्र  

डा. लेखनाि काफ्ले, शिचं,ु िाइिान  
 

 

म एउटा यस्िो उपन्यास लेख्न चािन्छु कक त्यसले उपन्यास जगिमै िलचल ल्याइहदयोस। मान्छेिरुले 
उपन्यास पढ्नासािै भनुन “िा क्या लेखन छ, क्या सजृना छ”। त्यसैको लाथग म महिनौ देखख खोत्लीरिेको थिए। खादा, सुत्दा, काम 
गदाष, हिड्दा जनिखेर पनन म त्यिी उपन्यासको िानाबाना बुननरिन्छु। म फास्टफुड रेस्टुरेन्टमा घण्टौं बसेर मान्छेिरुका गनिविथध िेछुष 
र सोच्छु मेरो उपन्यासको मूल पाि एक हदन जरुर आउने छ। 

उपन्यास लेख्न मलाई चाहिएको पाि सामान्य पररिारबाट आएको मध्यम बगषको जस्िो िोस। यो फास्टफुड रेस्टुरेन्टमा पस्दा न ैढोका 
िानेर खोल्ने कक धकलेर िा छोएर मािै भन्न ेपनन नजानेकोिोस। जनिन शभि पसेर राम्ररी बस्न ेठाउाँ  खोज्न पनन नजानोस। के खाने, 
कसरी खान ेभन्न ेपनन त्यनि सारो नजानोस। उसको जीउडाल मझौलो, सुसंगहठि र अनुिार अनुिार सामान्य िोस। 

म उसलाई गाउाँ बाट भखषर ििर झरेको कााँठे र पाखेपाराको स्िााँठ बनाउने छु िुरुमा। िाकक उपन्यासमा प्रिस्ि िास्यरस प्रयोग गनष 
शमलोस। ििरमा भए जनि र िुनसक्ने जनि सब ैिण्डर खाएर सडकछाप बनाउने छु उसलाई। माननसिरु ििरमा उसको गुमरािट 
ग्जन्दगी देखेर िााँसुन र िण्डर खाएको देखेर उपन्यास झन मन पराउन। अरुको दखु देखेर सुख मान्न ेििरमा एउटा िास्यपाि र 
मजाकपाि बन्नेछ उ मेरो उपन्यासमा। उसको दखुको डडरी यनि उचाईसम्म पुगोस कक माननस अब उसलाई के िुन्छ भनेर ग्जब्रो टोकेर 
उपन्यासको पाना पल्टाउदै गरुन।   

उ डरेा खोज्नुको कुरा देखख जाथगर खोज्न ेसब ैकाममा हदनहदनै रुमशलयोस त्यो सिरको गन्जागोलमा अनन कफशममका शभलेन जस्िा 
ननदषयी मान्छेिरु, कहिलेकािी भेहटने उदार मनका बुद्ध जस्िा मान्छेिरुको दषु्चरम  शभि।  

म दस बर्ष अगाडी लागूऔर्ध ओसारपसारको मुद्धामा जेल परेर १ बर्ष अगाडड छुटेको मान्छे। त्रबगि दस बर्षमा म शभिको एउटा लेखक 
जागेको छ। त्यसैलाई यो बाहिरी संसारमा उिारेर म एउटा लेखक बनेर जीउन ेप्रयासमा छु। त्यसैले म चािन्छु त्यो मेरो नयााँ उपन्यासमा 
अपराध िोस,् प्रमे िोस,् त्रबछोड िोस,् त्रबद्रोि िोस,् सस्पेन्स िोस,् रोमान्चक िोस।् एउटा संदेि पनन िोस।् िर कहिलेकााँिी लालछ त्यो 
मेरो कृनि किै उाँ ट ि बन्ने िोइन।  

आज पनन मैले खोजकेो पाि पाइएन। म हिजो, अग्स्ि सााँझ जस्ि ैआज पनन यहि सोच्दै छु आफ्नो कोठामा। किै म गलि ठाउाँमा ि 
पुगेको छैन पाि खोज्न िा मैले बुनेको किामा मै किै गडबडी ि छैन। आज म यहिाँ सोचेर पग्ल्टरिेको छु।  

सोच्दासोच्दै ननदाएछु र सपनामा म ि फेरी त्यहि रेस्टुरेन्टमा पुगे जिााँ म त्रबगि केहि महिना देखख लगािार जान ेगरेको थिए।  

मलाई एउटा गन्धले िान्यो, मलाई लालयो म त्यिी बासनाको खोजीमा भौिारररिेको थिए महिनौ देखख। मैले खोजेको आकृिीलाई मलेै 
मेरो त्यो रेस्टुरेन्टमा एउटा कुचीमा बशसरिेको देखे पछाडीबाट, अस्पष्ट। ककन ककन आज त्यो ठाउाँमा प्रकास मधुरो थियो। सबै समय 
मेशिनले पज गरेका जस्िै फ्रीज भएका थिए, मुनि षबि, ग्स्िर िर त्यो मान्छे भन ेआफ्नो डायरीमा केहि लेख्दै थियो। यिाउिा निेरी, 
केहि कसैले असर नै नगरेको जस्िै। लेख्दै गयो, लेख्दै गयो, पाना पल्टाउदै गयो र अग्न्िम पानामा पनन केहि लेखेर सक्यो। कुचीबाट 
उ्यो। बाहिर ननस्कन ढोका धकल्यो, ढोका खुलेन र आफू निर िान्यो बल्ल ढोका खोल्यो। उ लामालामा पाइला िाल्दै रेस्टुरेन्टबाट 
ननग्स्कयो। म उसकै पनछपनछ दगुरे। सायद मैले उसलाई पछ्च्याएको िािा पाएरिोला उ टक्क उशभयो र फरक्क फकेर मलाई िेर् यो। म 
ि आत्िीएर खुट्टा बल्झाएछु, लडडिाले। लड्दा उसैसंग ठोककन पुगे। बल्ल मलेै उसको अनुिार देखे।  

म झल्यास त्रबउाँझ।े ओिो, म ि किााँकिााँ दगुरररिेको पो रिेछु। त्यो सपनाको मान्छे ि अरु कोहि पनन िोइन रिेछ। मैले मेरो पाि भेटे। 
मैले मलाई बल्ल भेटे। 

त्यसपछी म त्यो रेस्टुरेन्टमा फेरी पनन हदनहदनै जादैछु िर पाि खोज्न िोइन, लेख्न। मेरो नयााँ उपन्यासको प्रनििा गनुषिोस िै 
पाठकशमि म आफै आउदै छु। एउटा अलग त्रबर्य र प्रस्िुनि सहिि।  

***   
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फुटिल प्रनतयोधगता  
बहद्र पौडले, अमेररका  

 

 

एउटा अन्िराषग्ष्िय फुटबल प्रनियोथगिामा विदेिमा खेल्न जानको लाथग खेलाडीिरुको छनौट गनुष पने भयो । राग्ष्िय फुटबल टोलीका 
प्रशििक, जो विदेिी नागररक थिए, ले राग्ष्िय हटमबाट उत्कृष्ट खलेाडीिरुको नाम खेल्कुद मन्िालयमा शसफाररस गरेर पठाए । उनको 
शसफाररसबाट नाम शसफाररस भएका खेलाडीिरु माि िोइन सम्पूणष खेलप्रेमी र फुटबल फ्यानिरु समेि खुसी देखखए यसपल्ट आफ्नो 
टीमले पक्कै राम्रो प्रदिषन गलाष भन्ठानेर । िर मन्िालयलाई भन ेपठाउन लागेका खेलाडीिरु मन परेनन त्यसलेै   प्रशििकलाई बोलाएर 
टोलीलाई बढी समाबेसी बनाउन अह्रायो । प्रशििकले खलेाडीिरु िमिाको आधारमा चयन गररएको र समाबेसीको नाउाँमा कमजोर 
खेलाडीिरु पठाएमा अत्यन्ि नराम्रो प्रदिषन भै आफ्नो र आफ्नो हटमको माि नभएर देिकै प्रनिष्ठामा आंच आउने िुनाले त्यसो नगन े
अढान शलए । प्रशििकको अढानलाई शलएर राजनैनिक िेिमा व्यापक त्रबरोध भयो । राग्ष्िय प्रगनििील स्ििन्ि युिा खेलकुद मचं 
(अरगामी) ले ि देि बन्दकै  आह्िान गर् यो । धेरै जसो कल-कारखाना, अस्पिाल, स्कूल, कायाषलय, पसल ठप्ठप भए । देि भरमा ७ 
एम्बुलेन्स, ४२ सािषजननक सिारी साधन, ५ पयषटक ओसान ेबसिरु, २३ बटा समाचार संकलन गनष गएका पिकारका गाडीिरु ििा अन्य 
िुप्रै सबारी साधनिरुलाई बन्दको अभज्ञा गरेको भन्दै या ि जलाइयो या िोडफोड गररयो । राग्ष्िय टोलीका प्रशििकलाई प्रनिकरम याबादी 
ििा त्रबदेिी एजेन्टको संज्ञा हदईयो र उनलाई प्रशििकबाट निटाए सम्म र विदेि जाने खेलकुद टोलीलाई समाबेसी नबनाए सम्म बन्द 
जारी िुने भयो । खेलकुद मन्िालयले विदेिी प्रशििकलाई िटाएर दगुषम ग्जल्लाको स्िानीय फुटबल क्लबमा खेल्ने एक भुिपुबष खलेाडीलाई 
राग्ष्िय टोलीको प्रशििकमा ननयुग्क्ि गर् यो विदेि जाने हटमलाई एकदमै समाबसेी बनाइयो जसले गदाष विकट ग्जल्लामा खेल्ने स्िानीय 
शिखारू खेलाडीिरु पनन अन्िराषग्ष्िय प्रनियोथगिामा भाग शलन विदेि जान पाउन ेभए । देि बन्द स्िथगि भयो िर राग्ष्िय फुटबल 
हटमका कनिपय उत्कृष्ट खेलाडीिरुले भन ेटेशलशभजनमै प्रत्यि प्रिारण िेरेर थचत्ि बुझाउन पन ेभयो । 

अन्िराषग्ष्िय प्रनियोथगिामा समाबसेी हटमको अत्यन्ि लज्जाजनक प्रदिषन भयो । खेलाडीिरुले आपसमै खेलको मैदानमा  झगडा गन े
र िानुषमा खाली अको खेलाडीको माि दोर् देख्न िाले । प्रशििकले टोलीलाई राम्रो प्रशििण हदन माि िोइन अनुिासनमा राख्न पनन 
सकेनन । कनिपय खेलाडीिरु खेल समाप्ठि भए पनछ देि फकष नु पनमेा त्रबना शभसा विदेिमै लुकेर बस े। खेलमा जान नपाएका र देिम ै
संगै बसेर टेशलशभजनमा यो सब िेरररिेका राग्ष्िय हटमका उत्कृष्ट खेलाडीिरु सबैका  आाँखा रसाएर आए । एकजना खेलाडीले भन े
“िामीले कहिले िामी माि ैखेलौं, अरु नखेलुन, खेलमा एक दईु जानिको माि िचषश्ि िोस ् भनेका छौं र ? यसरी जिजषस्िी समािेसी 
हटम बनाएर देिको यिो बेइज्जि गनुष भन्दा सरकारले वपछडडएका र दगुषम ग्जल्लामा बसोबास गने र खेलमा रुची राख्न ेविशभन्न 
जनजािीिरु सबैलाई खेल्ने िािाबरण बनाइहदने, खेल शसक्न प्रोत्सािन गने, आथिषक अबस्िा कमजोर िुनेलाई आथिषक सियोग गररहदने 
आहद पो गनुष पथ्यो” । अकाष खलेाडीले िप े“िामीलाई पनन कसले त्यस्िो बािाबरण बनाइहदएको थियो र ? गाउाँमा भैसी चराउन गएको 
बेला सािीभाइसंग चौरमा फुटबल खेल्दा आफ्नो भैसीले धेरै पल्ट अरुको बाली खाएको र आफूले झापड पाएको अझ ैसम्झना छ” । 
पनछ पढन छोडरे घरमा खान धौ धौ िुाँदा िुाँदै पनन एउटा फोटो बचेेर ििरमा आएर आफ्न ैप्रयासले यिााँसम्म आइपुगेको िो” । िेश्रा 
खेलाडीले िपे “समािेिीको नाममा योलयिा त्रबना नै कसैले मौका पाउाँछ भने त्यसले दखुः नै ककन गछष ? अनन एउटा दखु गरेर आएको 
योलय व्यग्क्िलाई फालेर ऊ भन्दा अयोलय व्यग्क्िलाई मौका हदनु के न्यायोथचि िो ? अरुले २० बर्षमा गरेको काम िामीले १ बर्षमा 
गनुष पने अहिलेको त्रबध्यमान ग्स्िनिमा समािेसी र आरिणको नाममा योलय व्यग्क्िले मौका नपाउने िो भन ेत्यसले देि त्रबकासमा 
कस्िो दरूगामी असर पालाष ? कुनै वपछडडएको िा कमजोर व्यग्क्िलाई उसले नसक्ने काम हदनु भन्दा उसलाई सियोग गरेर अरुसंग 
प्रनिस्पधाष गनष सक्न ेिािाबरण पो बनाईहदनु पछष” । अन्िमा अकाष खेलाडीले भन े“भयो यस्िा कुरा नगरौँ, प्रनिगामीको त्रबल्ला पाइन्छ।”   

***    
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उनन को धथईन ? 

खखम िापा, सांस्या, िाइपेई, िाईिान   

 

 

 

जीिनको अनेकौ रंगिरुमा, प्रत्येक, हदन त्रबिानीको त्यो िीिलो पिनको अन्िरंग शभि िराउदै, त्यो अनि नै व्यस्ि सिरको सडकमा 
कुहदरिेको चक्काबािक साधनको िमासा िेदै, त्यहि सडकको छेउमा, एउटा सानो कुचीमा बसेर र त्यहि आकारको टेबलमा एककप थचया 
र बटर टोस्टको स्िादले आनन्द शलनु पनन पदो रिेछ । िी त्रबिानीिरु धेरै महिना, धेरै बर्ष, प्रत्येक हदन एककप ब्ल्याक हट र बटर 
टोस्टसंग त्यहि ब्रेकफास्ट पसलमा त्रबत्यो ।  

संधै त्यिााँ त्रबिानीको खाजा खान ेव्यग्क्ििरु प्राय निननिरु नै देख्िे जो हिजो अग्स्ि देख्िे । कुन ैकुनै म जस्ि ैबर्ौ हदनदेखख एउटै 
समय र एकै थचज नास्िा बोकेर हिड्ने गरेका पनन थिए ि कुन ैत्यिी सडकको पेटी भएर त्यो ब्रेकफास्ट पसललाई दायााँबायााँ पादै 
हिड्नेिरु पनन हिडकेा िुन्िे ि कुनै छड्के आाँखा लगाउने पनन थिए भने कुनै नलगाउने पनन थिए। म त्यहि व्यग्क्ि थिए जो सधै एउि ै
ककशसमको ब्रेकफास्ट बोकेर, एक कप थचयाले त्रबिानीको एक घण्टा त्रबिाउने गिे। ममा एक प्रकारको नसा बशससकेको थियो, भनौ िा 
मलाई त्यो थचया र बटर टोस्ट शमठो लालथ्यो िा त्यो ब्रेकफास्ट पसल राम्रो लालथ्यो िा त्यो टेबल कुचीमा बस्दा मलाई आनन्द आउथ्यो 
िा त्यो शभड िेदाष मेरो मनलाई सन्िोर् िुन्थ्यो। नि कुरािरुले मेरो मनमा सध ैएउटा प्रश्न थचन्न खडा भ ैन ैरिन्थ्यो । यो त्रबिानीको 
एकघण्टा म ककन त्यिााँ त्रबिाउछु ? त्यो जाबो एक कप थचया र बटर टोस्ट ि अन्ि पनन पाइन्छ । िापनन मलाई त्यहि ठाउाँ  त्यहि 
कुची र त्यिााँको त्यो थचया र बटर टोस्ट नै ककन? केहि न केहि रिस्य ि अिस्य लुकेको छ । अझ रिस्यको कुरा ि म त्यिो लामो 
समयसम्म यो ठाउाँमा लगािार उपग्स्िि िुदा पनन म नौलै छु । यिााँको सािु-सािुनीलाई िााँस्न पनन फुसषद छैन, रािकिरुलाई ब्रकेफास्ट 
खान पनन फुसषद छैन भन,े पररचय गनष नयनीिरुलाई किााँ फुसषद िोला। यी कुरािरु आफैमा उब्जन्थ्यो र िराउथ्यो प्राय प्रत्येक हदनको 
त्यो एक घण्टा शभि। त्यसपछी, आफ्नो पनन िािमखु जोनषको लाथग गनुष पन ेपररश्रम निर लालिें। फेरी म सारा कुरा त्रबशसषएर हदनभरर 
काममा िककि िुदै लखिरान परेर कोठामा फककष न्ि,े सुत्ि े त्रबिानीको त्यो एकघण्टा म त्रबशसषन्थ्यो। फेरी त्रबिानीपख त्यहि कुरा 
दोिोररन्थ्यो। यो कुरा बर्ौ बर्ष देखख चली आएको थियो, माि मेरो जीिनमा। 

िर एक-आध बर्षपछी, त्यो समय अिथध शभि अनि न ैशमठो सुगन्ध, टकटक हिल जुत्िाको आिाज मेरो नेपथ्यबाट आउन िाल्यो। 
जसले मेरो ब्ल्याक हट र बटर टोस्टलाई पनन त्रबसाषई हदन्थ्यो एकनछन। त्यसपछी लरक्क परेको कपाल कुम मनुीमुननसम्म आउने, 
लामो बािुले चेक सटष र घुडा भन्दा अशल मुनन सम्म आउन ेशमड्डी लगाएर, सानो िेन्ड ब्याग च्यापेर, मेरो पररसर नग्जकैबाट एक 
अपररथचि केटी त्रबरालो चालमा हिड्दै जाग्न्िन। टाढा पुलदासम्म मेरो नजर उनन माथि छाई रिन्थ्यो। उनन दईु शमनेटम ैटाढा पुग्लिन 
र त्यिााँबाट िराउथिन । त्यसपछी मेरो आखााँमा अचम्मको मििुस िुन्थ्यो, त्रबना आाँिू टल्पलाई रिेजस्िो । त्रबना ज्योनि चम्कीरिे 
जस्िो िर त्यो पनन नछनभरको लाथग माि, त्यसपछी मेरा सारा थचजिरु मबाट िराउथ्यो, म पुन िोिमा आउिें अनन काममा जान्िें। 
यो कुरािरु ब्रेकफास्ट खादाको पलमामाि शसशमि थियो । समय त्रबत्दै गयो, त्यो घटना प्रत्येक हदन घटी रिन्थ्यो, म त्रबसी रिन्थ्यो, 
घटी रिन्थ्यो र म त्रबसी रिन्थ्यो....।  

यसरी लगािार त्यो करम याकलाप मेरो जीिनमा हदनहदनै दोिोररदै रह्यो । लामो समयसम्म दोिोररदै जादा, मलाई त्यो त्रबिानको एक 
घण्टाको घटनाले हदउसो काममा पनन पररघटना बनेर सिाउन िाल्यो । मेरो मनभरर बसीरिन िाल्यो । मेरो नयन भरर नाचीरिन 
िाल्यो, मेरो कानभरर गुन्जीरिन िाल्यो, त्यो मगमग बसाउने अत्िर, त्यो हिल जुत्िाको टकटक आिाज त्यसपनछ त्यो िुन्दर िरीरको 
त्रबरालो चाल...। िुदािुदा त्यहि घटनािरु मेरा सपनीिरुमा पनन बारबार अनौठो िररकाबाट प्रस्िुि िुन ्िाले । कहिले उिी त्रबिानको 
ब्रेकफास्ट पसलमा ि कहिले किाकिा अनकन्टार ठााँउमा, कहिले समुन्द्र निर ि कहिले बन जङ्गल, डाडाकााँडा र पाखा पखेरुिरुमा। 
अनौठो अनौठो पहिरन र भेर् भरु्ामा । कहिले नाच्दै गाउाँ दै, कहिले ग्जग्स्कदै ि कहिले ररसाउदै, कहिले िााँस्दै ि कहिले रुदै । त्यो 
त्रबिानीको एक घण्टाले मलाई यस्िरी सिाउन िाल्यो कक, मलाई त्यो एक हदन र राि पनन बर्ष त्रबिे जस्िो लालन िाल्यो। मलाई 
कनिखेर त्रबिान िन्छ भनेर छटपटी लालन िाल्यो। त्यसपनछ, म त्रबिान पहिलाको भन्दा पनन चाड ैनै, त्यो ठाउाँमा उपग्स्िि िुन िाले 
। उनको प्रनििामा मैले पहिलाको भन्दा लामो समय त्रबिाउन िाल्यो िर उनको उपग्स्िनि भने सधै एउटै समयमा िुन्थ्यो र उनको 
त्यो उपग्स्िि िुन ेसमयमा भने पररबिषन भएको थिएन। न ि उनको लिाइ मै पररबिषन भएको थियो, न ि उनको हिदाइमा न ि 
उनको हिल जुत्िाको आिाजमा न ि उनको त्यो मगमग बसाउने अत्िर मै पररबिषन आएको थियो । त्यिााँको समय अनुसार मौसमको 
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पररबिषन िुन्थ्यो, कहिले िीि पथ्यो, कहिले कुहिरो, कहिले घाम लालथ्यो ि कहिले पानी पथ्यो िर उनीमा कहिल ैपररबिषन देखखएन, 
उनन सदाबिार उस्िै देखखग्न्िन । 

यस्िै मौसमको पररबिषन िुने बलेा आउदै थियो, जाडो शसवद्धएर गशमष लालन सुरु िुदै थियो। मलाई रुघा खोकीले समात्यो, मेरो टाउको 
फुट्ला जस्िो गरेर दखु्न िाल्यो, मेरो िरीरमा ज्िरोको िापरम म बढ्दै गैरिेको थियो। मेरो िरीरमा कम्पन उत्पन्न भएर िरिर कांपी 
रिेको थिएाँ, ओठ, मखु सुकेको थियो, केहि थचज पनन खान र वपउन मन लागेको थिएन त्यसैले म एकदम कमजोर भएर, बेिोि 
अिस्िामा त्रबस्िारामा ढली रिेको थियो। त्यिााँको पररबेि िुन्य थियो । त्यिााँ टेबल, कुची थिएन, ब्ल्याक टी र बटर टोस्ट थिएन, 
सडक र सडक भररको घाइघुइ थिएन । न ि त्यो ब्रकेफास्ट पसल थियो न ि त्यो सधैको लगािार ब्रकेफास्ट ककन्न आउने रािकिरुको 
घुइचो नै थियो, केिल त्यिााँ िुन्य िुन्य थियो...। मेरो बेिोि अिस्िामा त्यो िुन्यिाबाट, टकटक हिल जुत्िाको आिाज आयो । 
एकनछन पछी, अत्िरको मगमग बसाउने बासना पनन आयो र त्यो बासना र टक टक आिाज मेरो पररसर नग्जकै आइपुलयो । त्रबस्िारै 
मधुरो िुदै गयो र िरायो । सध ैझैँ उनन मेरो नजर देखख ओझले परेपनछ काममा जाने गि,े त्यसलेै िोला, काममा जानको लाथग म 
जुरुक्क उठे । म ि बल्ल िोसमा पो आएको रिेछु, मेरो िरीर पानीले शभझ ेझैँ, पशसनाले शभजकेो थियो, िरीर कांपीरिेको थियो। टाउको 
फुट्ला झैँ गरेर दखुखरिेको थियो, निखाषले घााँटी सुकेको थियो। जनेिेन उठेर पानी वपए, दिाई वपए, केहि हदनपनछ त्रबरामी ननको पनन 
भयो। िर यो मग्ष्िस्कमा िी घटनारम मिरु कहिल्य ैननको भएनन, झनै गाढीदै गए। पुन म त्यो पसलमा उपग्स्िि िुन िाले, सदा झैँ 
पनछका हदनिरुमा पनन त्यहि घटना दोिोररन िाल्यो । 

त्यिो हदन भै सक्दा पनन उनको अनुिार मैले देखेको थिएन, ककनकक जहिले पनन उनन मेरो पछाडीबाट आउथिन र मैले कहिल्यै उनको 
अनुिार िेन ेचेष्टा पनन गररन । पछाडीका हदनिरुको घटनाले गदाष, म मेरो मन िाम्न नसक्न ेअिस्िामा पुगी सकेको थिए, उनको 
अनुिार एकपटक माि भए पनन िेने ननकै कौिुिल मेरो मनमा जागेको थियो । एकहदन त्रबिान ैहठक त्यहि समयमा, मनमा उनलाई 
िेने, देख्न ेउत्सकुिा बोकेर म त्यिी कुचीमा पुगे र ब्ल्याक टी र बटर टोस्टको प्रनििामा बसे। िास्िबमा ब्रकेफास्ट भन्दानन म उनको 
प्रनििामा थिए । त्यो हदनको पररिेस अशल फरक थियो । कुचीलाई हठक उल्टो फकाषएर बसेको थिए र म उनन जिाबाट आउथिन 
उिैनिर फकेर बसेको थिए । िाकी उनन उिाबाट आउदै गदाष उनलाई देख्न सकुाँ  भनेर । धेरै बर्षसम्म मलाई सिाएको अनुिारको दिषन 
गनष पाउछु की भनेर । म उनको प्रनििामा बशसरिेको थिए, त्रबस्िारै सडकको घुइचो कम िुदै गयो । ब्रेकफास्ट खान आउनेिरु पनन 
पािलो िुदै गयो । ब्रेकफास्टको सािु र सािुनी पनन उनको पकाउने भााँडाकुडााँिरु सफा गरेर िन्क्याउन सुर गदै थियो । म मनमनै आज 
ककन यनि सबेरै यस्िो खुल्ला भो बाटो, यो सािुसािुनी पनन यनि सबेरै पसल बन्द गने िरखरमा छ, ककन िोला? उनन अझ ैआएकी 
छैन, भन्दै सोच्दै थिए। सािु सािुनीले पसल बन्द गदाष, बल्ल मलाई िािा भो समय ननकै नै गैसकेको रिेछ। उनन आइनन,् मेरो त्यो 
हदनको काम पनन छुट्यो । ननराि िुदै मनमा अनेकौ कुरािरु खेलाउदै, अनििको यादिरुलाई आत्मसाि गदै, भोशल ि उनलाई अिश्य 
िेनेछु भनेर प्रनिज्ञा गदै कोठामा फकेर हदनभरी आलस्य भएर कोठामै त्रबिाए। 

त्यसहदन पनछका हदनिरुमा मैले, हदनहदनै सोहि ब्रकेफास्ट पसलमा लामो समयसम्म उनको प्रनििा गरररिे िर उनन त्यो बाटो, हिल 
जुत्िा बजारेर, मगमग बसाउने अत्िर छरेर, त्रबरालोको चालमा मेरो पररसरबाट कहिल्यै हिडकेो देख्न पाइन । एकहदन ि अिश्य हिड्न े
छीन भन्ने आिमा म अझ ैप्रनििा म ैत्यो त्रबिानको समय त्रबिाई रिे...।  

लामो समय त्रबनिसकेको थियो, उनको यादिरुको पनन खझनो अििरे्माि मेरो मनमा, मग्स्िस्किरुमा बााँचेको थियो। लगभग लगभग 
उनलाई त्रबशसषन लाथगसकेको थिएाँ।  

एकहदन, म कि ैजादै थिएाँ, बस चढेर । म आफ्न ैसुरमा, आफ्न ैधनुमा, बसको गनि जस्ि ैजीिनका गनििरुमा हिड्दै थिएाँ । म कसकैो 
िास्िा नगरी खाली भएको शसटमा गएर बसे। केहिबेर पछी बस स्टप आयो । म बसकेो बसको शसट भन्दा पछाडीबाट एउटी आइमाई 
आइन र सानो थचट हदएर झररन। उनलाई मैले बसबाट झदाष सम्म िेरी रिें । उनलाई मलेै ननयाली रिे । उनको खुट्टामा हिलटप जुत्िा 
थिएन, मलमगाउन ेअत्िरको बासना थिएन । िरीर सकेुर खखकरम क देखखग्न्िन, कपाल रंग उड ेजस्िो फुस्रो देखखन्ि ेभने त्यिााँ उनको 
त्रबरालो चाल थिएन । त्यसपनछ माि मैले थचट िेरे । लेखेकी थिइन ्“म कुन ैखिरनाक रोगको शसकार िुाँ र निशम असल व्यग्क्ि िौ, 
निम्रो जीिन सदा सुखमय रिोस ्।” त्यो थचट पढेर मैले अनििमा त्रबिेका धेरै घटनािरु र कुरािरु मेरो मग्स्िष्कमा थचिण गनष िाल्यो। 
त्यो थचट हदने आइमाई उनन नै थिइन ्? जसले कुनै हदन मेरो मन चोरेको थियो, मेरो पलपलमा बसेकी थिइन ्र पलपल मलाई 
सिाउथिन। यिो समयपछी पनन फेरी थचट हदएर मेरो अनििको घाउ खोिल्ने चेष्टा गदै नछन िा आफ्नै जीिन देखख टाढाटाढा िुदै 
नछन? िास्िबमा “उनन को थिइन?्”  

*** 
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साझा फूलिारी 
मगर भाषाको कर्वता: माङनाम  

मनु ठाडा मगर, धनकुटा, नेपाल िाल: बेलायि 
 
 

ङौ मोइ  

आभाषगानकी अरनी कास्म 
िाकगान ढुम्की खोलालाक आन्मल्या 
खालाडाडौ चेपाङ भापुलुकको ढुम्नराकार शसकंां झीलुक्नल्या 
बडाको ड ैछेउिाङजा चुचुरुक ङुम गीन्मल्या 
मोइ 
िी जाट्च िोसेई भापूलुक की ? 
मोइ ङाङ्मल्या इसे उर्ा आले  

नुङडाजै पेशलसांङ हिल लयािार ङुमले 
फोकुङ शलसांङ उर्ाले माले डमेो 
फेरी ड ैगीन्मलेया 
हि रोकोट्याक, रेिा आटै पािा डनी उर्ा छान्लेर ? 
मोइ शमथगन न्िेप बीक्मा म्िााँ बुम र 
जाकोबाट सेम खीस्स रेट्म्ल्या  
ङौ बोइ  

च्याछजा भोटो भाराच चपल बील्म्ि  

काघ्याक्मा र टानटान्या काढाङ काम  

नीस लेच ठोर डाभाकार टारबाराङ आन्मल्या 
बुढेसकालाङ बलबान्ि म्िुाँङ्म उठाङ 
सााँढे ठोरकै डनी मीरीि ख्योिाक्म ङुमल्या 
बोइ 
ठोर न्िुाँन्लाक न्िुाँन्लाक खेनाषङ  

डबेी ठान खेरेप िील ख्िास पील्ह्म्ि खोिोमलेया 
मीराप जुिुषक्चाई मेखोला केन सराप्ठनलेया 
ङौ कमष िी लेसा इङ्च जाको िोरोका 
पट्टन खेमषआन्ले पेलीसाङ 
जाट्म ज्याके माह्येक्ले मेलीसाङ  

काछाक ज्याम बन्डुक घोम  

नामास नाम्सु माडमे पुन्म्िले फोकोके 
काट गोली बािेक िीर माले लोिोके 
ङा बुढा इला नाम्चास जुिुषक्न ङुमले ङाल्िाकाट  

मेखोन जाको ह्िाम उिा डास्न आलाककाट  

नाम्सीन लेखो 
िुलाकी भोया झोलाको बुम इमाङ राम्िलेया 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

काट डासा ठुरी भोया घोम परदेस्म लेया 
झोरा बोइ झोरा मोइ िीको ले खिर? 

ङा इला ङुम ेमीमन ले आला इमाङ रा छ रिर 
रापार ङुम,े मासेले सुए ङौ मीगीनङू किर 

डाङमने माङनाम ल्िेस्म राम्ि खने ङौ लाङ्घाकेर आाँखासे 
ििर 

सेिेम उनीस आिीस यािानीस 
माजाट्नीस ङौ पीर  

मेलीस न ङौ इम, मोइ झा न भीन्टाङ 
इला च माले िै ङौ िीर  

मोइ ठुरी सेमो मीमीक न्िेप मीराप खास्म राप्ठम्नलेया 
िोइ डनी सीकुिुङ ठाम घोम खेन राप्ठमलेया 
ड ैरापा आलाक ल्िेस्म ङा िोला रेट्मलेया  

भोयाइ ढुसा ङाकी,  
खोिोिा डीलीङ ङा चमुङ च खाटाङ टी मीस्मलेया  

मीमीक म्िरीङ ङा झमेष खेन ठािा छाना 
िोस पट्ट माङ्नाम टी लेया ।  

*** 
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भोजपुरी कर्वता: सशिा  

िीरेन्द्र कान ु

 

शििा शििा िाि रे शििा  
िु िो िि कमाल के शभिा  
दीन के घर मे जाएके घबडा ल  

सुखख के घर म ेदौड के जा ल । 
 

िोिरो भइल विकाि खुब बा  
चारो िरफ स्कुले स्कुल बा  
नइखे कमी शििक के भी  
नइखे कमी शभिक के भी । 
 

जइसे भेडा लोग नेिा िोजाले  

ओइसे गेंडा लोग शििक िोजाले  

 

अब समय अइसन आइल बा  
का गेंडा का भेडा  
बकरीयो पढािेला  
अपना के शििक कििािलेा । 
 

शििा शििा िाि रे शििा  
िु िो िि कमाल के शभिा  
 

अब समय अइसन आइल बा  
प्रिासन से त्रबना पुछले  

शििालय खलुजािा  
एकर पररणाम  

पा्यपुस्िक, पररिा अउर  
मुल्यांकन म,े अपन मजी चल जािा । 
 

शििा शििा िाि रे शििा  
िु िो िि कमाल के शभिा  
 

देख, देख शििालय देख  

िई लइका के भागल देख  

इिा पढाइ िोला खुब  

लइका िो गइल बा खरबुज  

पढेके क, ख, ग, घ, ङ...  
ि  

पढिा “इलु इलु क्या िै”  
शििा शििा िाि रे शििा  
िु िो िि कमाल के शभिा। 
*** 

 
 
 
 

तामागं भाषाको गीत 

राजेि रुम्बा लामा "अिपृ्ठि" 
 

 

िैमा िाषङ्लान सारी िैला पाङ्बा ङाला टु'ज े
िैमा िाषङ्लान ख्लारी न्िेला पाङ्बा ङाला सु'जे । 

 

नाख्र ुम्िुसी टु िसी िलैाई ग्म्िला सारी  
िैमा त्रबलाई अज्याबा बचन िामा ङाला नारर 
यागो एला नाम्सा पाङ्बा छोबाष िुजु म्िु'जे 

सााँग्च्चन यागे िाषङ्ला ख्लारी पाङ्बा ङाला स'ुजे । 
 

ङालान सेम्मी िानाङ मुसे ग्म्िला ख्लारी हटबा 
िाषङ्लन ङोन्साङ सेम्जे म्राङ्बा फोिान कोला शसबा 

िे कोला ि डन्सी ख्रासी च ुलुिी िजी बु'जे 
निला सजाय वपन्जी ङादा लाज ेिो कक ल'ुजे ?  

 

िैमा िाषङ्लान सारी िैला पाङ्बा ङाला टु'ज े
िैमा िाषङ्लान ख्लारी न्िेला पाङ्बा ङाला सु'ज े

 

नेपालीमा उल्था 
कहिले खस्न पाउाँला आफ्नै माटोमा मेरो पशसनाले भन्छ  

कहिले टेक्न पाउाँला आफ्न ैठाउाँमा मेरो पैिालाले भन्छ । 
 

िड्डी गली पशसना बनन खस ेपनन पराई भूशममा  
जहिले पनन नराम्रो बचन आउाँदा मेरो नाकमा 

जाउ निम्रो गाउाँ  घर आकासले भने झैँ मनले िािा पाउछु  

सााँच्चै जाउ आफ्न ैठाउाँमा मेरो पिैालाले भन्छ । 
 

मेरो पनन मन किााँ छ र पराई देिमा बस्न  

आफ्नै आनघ मनले देख्छ भोकोले बच्चा मरेको  
त्यिी बच्चालाई सम्झी रंुदा यो ज्यान भयो सास माि ै 

के को सजाय हदन्छु मलाई दैबले िो कक देत्रबले । 
 

कहिले खस्न पाउाँला आफ्नै माटोमा मेरो पशसनाले भन्छ  

कहिले टेक्न पाउाँला आफ्न ैठाउाँमा मेरो पैिालाले भन्छ । 
 

*** 
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राइ भाषाको गजल: आन्धकोङे िाहोन 

रविन्द्र हदखुक्पा "बाखाछा" 
िाप्ठलुखा, खोटाङ, िालः काठमाण्डौ 
 

आन्कोङे धािोन आन्कोङे ह्युिोन चासुमओ िेन्खाम्मा  
नामछोङ्िा मान्लोन कुइाँयामादा मासुमओ िेन्खाम्मा । 
 

अक्िाक्ङे बाखा अक्िाक्ङे नामिोन हदिापा हदिामा  
साकुन्दी साया सुम्नीमा पारुिाङ लासुमओ िेन्खाम्मा । 
 

छभर हढभर खोक्ली छे आन्को चोम्लुङमा चोम्चोरी  
झाररा दक्छा बुिा छेत्कुमा छेइिा िासुमओ िेन्खाम्मा । 
 

आन मुन्धुम िाक्सङ मङाप्ठिाकक शमखुङा अमुिा  
खोन्नुछा बध्ध ेिायामी छायमी रासुमओ िेन्खाम्मा । 
 

आइङे िोक्मादाि आप्ठपीओ बाखा आप्ठपीओ िाङिोन छे  

यलम्बर गस्िी अटशलसंि िारर िासुमओ िेन्खाम्मा ॥  

*** 

 

 

सलम्िु भाषाको गजल 
राजकुमार िेयुङ, मलेशिया 
 

आलुङमाओ मेन्युङनाइन युङने मने्बी 
केरेक्ले केम्दबुेबा खेनेग फूङ्इन मने्बी । 
 

सुक्लेक लरीक आलुङमाओ, केदेलेग 
इिुङ इङगा सेख्खाएसाङ सुङने मने्बी । 
 

कर खेन ेफूङ्आङ मेन ेसुङ्आङ मनेे 
आसोम लुङमा केफुमारक लुङन ेमने्बी । 
 

केरेक खेन्िा ईङ्गा कयो खेप्ठसुङ आ सा 
आिक्ला लाम आईन्छा खेन ेिुङन ेमेन्बी । 
*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नेवारी भाषाको कर्वता: मुकि त्ता 
 

पुष्परत्न िुलाधर 
 

 

 

कफयागु नुगः झयािुक क्ित्रबयाः 
िाग्न्ि म्िया जुयाम्ि ग्ज 

ग्जगु क्ििा छगुशल ं
मचाबू व्यिा फयाच्िंम्ि 

बखुंया स्िःिें- 
िाग्न्िया सफू- 

 

कवििा, बाख,ं च्िख, न्यक बाखं 
स्िकचर, त्रबग्ल्डङ्ग, आककष टेक्ट.. 

िाग्न्िया म्ये- 
चचा, म्ये, न्िूम्ये, हिपिप.. 

िाग्न्िया शिल्प- 
सकिा ं

उखे लाः िुख ेलाः मद ु। 
 

ि िायेत्यः िायेत्यः यानािःगु क्ििाय ्
 

 

झयालं दसु्िः िःगु जः 
अजू चाइ । 

 

सालुक सुपााँचं भुनाय ंिें 
बुलुयािनी गब्ले 
ि क्ििाया ल ु
शमखाय ्िाइ- 

पुइकािःगु सफू िःगू िे द ु
मेचय ्स्ित्िकु यिुनाः 

ब्िनाच्िनाम्ि ग्ज 
ग्जके छ्य ंिे मद-ु 

टेत्रबल द्यःने सफुशल ं
चाघल ंलःिें शसशलशसशल ज्ियाः 

बय ्निककनिकक िानाः 
शसनि ंिनाच्िंगु द ु
ग्ज आिािा जुइ, 
न फया कायेफि 

न िया कायेफि । 
*** 
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समाचार 
ननमन्धत्रणा 
विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घको चौिौ स्िापना हदिस ििा २०० औ ंभान ुजयग्न्ि समारोि साि ैमलेशियाबाट केन्द्रीय नेितृ्िमा ननिाषथचि िुनभुएका 
पदाथधकारीिरुलाई सपि रिणको कायषरम म यहि १३ जलुाई २०१३ को हदन मलेशियाको राजधानी क्िाललम्परुमा सम्पन्न िुने भएकोले सम्पणूष 
स्रष्टा/सजषकिरुलाई उपग्स्ििीको लाथग िाहदषक अनरुोध छ । 
 

आयोजक 
विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ, विश्ि केन्द्रीय सशमनि 

ननमन्धत्रणा 
आदीकवि भानकुो २०० औ ंजन्मजयग्न्ि ििा साहित्य मिासङ्घको चौिौ स्िापना हदिसको अिसरमा मलेशियामा रिनभुएका सजषकिरुद्धारा संचाशलि 
सा.सा.स. अन्िगषि साहिग्त्यक सम्मान ििा केस्रा विधाको अन्िरकरम या कायषरम म यहि १४ जलुाई २०१४ का हदन क्िाललम्परुमा सम्पन्न िुनेभएकोले 
सम्पणूष स्रष्टा/सजषकिरुलाई उपग्स्ििीको लाथग िाहदषक अनरुोध छ । 
 

आयोजक 
विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ, मलेशिया िाखा 

ननमन्धत्रणा 
२०० औ ंभान ुजयग्न्िको उपलक्ष्यमा िाङ्गमय चौिारी सुखेिको आयोजना, विश्ि नेपाली साहित्य मिासंघ विश्ि केन्द्रीय सशमनिको सि-आयोजनामा 
पसु्िक त्रबमोचन ििा कवििा प्रनियोथगिा यहि असार २९ गिे सुखेि क्याम्पस शििाको िलमा हदनको हठक १ बजेदेखख िुने भएकोले सम्पणूष साहिग्त्यक 
मनिरुलाई िाहदषक ननमन्िणा गदषछौ 
 

खगेन्द्र अथधकारी "अमिृ" 
सथचब, विश्ि नेपाली साहित्य मिासंघ, विश्ि केन्द्रीय सशमनि 

ननमन्धत्रणा 
विश्ि नेपाली साहित्य मिसंघले २०० औ ंभानजुयग्न्ि विश्िभर विशभन्न कायषरम म गरर मनाइरिेको छ । यस विश्ि केन्द्रीय सशमनिले जलुाई १३ को हदन 
अनलाईन साहित्य गोष्ठी-कवििा, गजल,् िाइकु, िाङ्का, मुक्िक्, लघकुिा, लघनुनयािा, पाररचानयक, केस्रा र प्रनिविधा जम्मैको िाचन कायषरम म छ । सब ै
साहिग्त्यक मनिरुलाई ननम्िो गदषछु । 
 

सम्पकष  माध्यम skype ID: nepaliliterature 

समयः नेपाल समय बेलुकी ७ बजे 

 

समदिी काइाँला 
मिासथचि, विश्ि नेपाली साहित्य मिासंघ, विश्ि केन्द्रीय सशमनि 

ननमन्धत्रणा 
विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ, रशसया िाखाले ननम्नअनसुार मिासङ्घको चौिौ स्िापना हदिस ििा २०० औ ंभान ुजयग्न्ि समारोि सम्पन्न गने 
कायषरम म रिेकोले स्रष्टासजषक सबलैाई उपग्स्ििीको लाथग िाहदषक ननमन्िणा गररन्छ । 
 

शमनिः १३ जलुाई २०१३ 
समयः बेलुकी ४ बजे 
स्िानः नेपाली राजदिुाबास, मस्को 
 

भिदीय 
प्रकाि पाल 

सथचि, विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ, रशसया िाखा 
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साहहत्य महासङ्घको केन्धरीय सदस्यमा ननवािधचत गौतमलाई ििाई 
 

मस्को, ७ जलुाई २०१३, मस्को ग्स्िि त्रिभोक्जालमा सम्पन्न विस्िाररि बठैकले विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ, रशसया िाखाका ननििषमान अध्यि 
गोविन्द गौिम विश्ि केन्द्रीय सदस्यमा ननिाषथचि िुन ुभएकोमा ििााँलाई बधाई ज्ञापन गर् यो । 

मिासङ्घले आगामी जलुाई १३ का हदन मिासङ्घको चौिौ स्िापना हदिस ििा २०० औ ंभान ुजयग्न्ि मनाउने ननणषय गर् यो । त्यस्िैगरर १४ जलुाईको 
हदन साहिग्त्यक बनभोजको कायषरम म गने साि ैउक्ि अिसरमा नेपालबाट पाल्नभुएका कवििरुलाई सिभाथग गराई अशभनन्दन गने सिषसम्मि ननणषय 
गर् यो । 

‘र्वश्व नेपाली साहहत्य सम्मेलन’ कास्त्तक ८ मा 
काठमाडौँ, २२ असार  ।   
विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घको निननिाषथचि नयााँ केन्द्रीय नेितृ्िको बधुबार बसेको प्रिम बठैकले आगामी काग्त्िक ८ (२५ अक्टोबर २०१३) गिे 
काठमाण्डौमा ‘नेपाली साहित्य, नेपाली पहिचान’ नाराका साि ‘विश्ि नेपाली साहित्य सम्मेलन’ गने ननणषय गरेको छ । 

सोिी समयमा नेपालमा गैरआिासीय नेपाली सङ्घको पनन सम्मेलन िुने छ । निननिाषथचि अध्यि विश्िासदीप निगेलाको सभापनित्िमा भएको इ-
बठैकले मिासङ्घ केन्द्रीय पार्षदमा  इन्द्र नारिङु्गे, श्याम ररमाल, हदनेि बस्नेि, गणेि ठाडामगर, मोिन राई परदेिी (नेपाल),  रण काफ्ले (आसाम, 
भारि), भिानी अथधकारी (मननपरु, भारि) ििा नीला अथधकारी (बेलायि) लाई मनोनयन गनाषका साि ैसल्लािकारमा डा. मध ुमाधयुष र जीिा लाशमछाने 
(रुस), मुरारीराज िमाष र  डा. कवििाराम शे्रष्ठ (बेलायि) र  गोविन्द थगरी पे्ररणा (अमेररका) लाई चयन गरेको  छ । 

मिासङ्घले माशसक इपत्रिका ‘साहिग्त्यक मूलबाटो’ प्रकािन गनष डा. लेखनाि काफ्ले (िाइिान) लाई ग्जम्मेिारी हदनाका साि ैमिासङ्घको साहिग्त्यक 
ननकायलाई िधैाननक दिाष गनष उपाध्यि सागर शे्रष्ठ, सथचि खगेन्द्र अथधकारी र उपसथचि देिेन्द्र खापङुलाई ग्जम्मेिारी हदएको छ । त्यस ैगरी मिासङ्घ 
स्िापना भएको चौिो िावर्षकोत्सि (भानजुयन्िी) मलेशसयाको राजधानी क्िाललम्परुमा गने जनाइएको छ । रासस 

समयको स्वाद लोकार्पित 

असार २२, २०७० िननबार, विराटनगर । 
साहित्यकार निराज सुब्बाद्िारा शलखखि िाणी प्रकािनद्िारा प्रकाशिि “समयको 
स्िाद” ननबन्धसंरि लोकापषण भयो । िाणी प्रकािनको सिौं साधारण सभाको अिसरमा 
स्रष्टािरुमाझ भार्ािास्िी प्रा. बालकृष्ण पोखरेलले पसु्िक विमोचन गनुष भयो । सुब्बाले 
यस अनघ आधा दजषन साहिग्त्यक कृनििरु बजारमा ल्याइसकेका छन । 
 

Conference of Global Federation of Nepalese Literature Concludes on Friday 
Kathmandu, June 29 
The Central Conference of the Global Federation of Nepalese Literature on Friday has elected a new working committee 
under the chair of Biswas Deep Tigela. The vice-presidents of the newly elected committee are Sagar Shrestha (Saudi 
Arabia), Bed Dahal (America), Mani Rai 'Gothale' (Malaysia) and Surendra Limbu 'Pardeshi' (India). 

Likewise, Samadarshi Kainla (General Secretary) from UAE, Khagendra Adhikari (Secretary) from Saudi Arabia were elected. 
Organization Secretaries are Hari Shiwakoti (Canada), Devendra Khapung (Nepal), Finance Secretary Kedar Sanket 
(Afghanistan), and Assistant Finance Secretary Jiwan Dewan (Malaysia). The members are Dr. Lekhnath Kafle (Taiwan), 
Tirtha Sangam Rai (Qatar), Dip Darshan Shahi (Malaysia), Nagendra Ingnam (America)and Govinda Gautam (Russia). The 
conference was held under the chairmanship of Dr. Madhu Madhurya (Russia) former president of the federation. 

With the objective of developing, extending and protecting the Nepali literature, the federation was formed on Asar 29, 2069 
BS on the occasion of the birth anniversary of pioneer  poet Bhanubhakta Acharya. 

The federation has extended its 13 branches in different 11 countries across the world. RSS   

Editors: Tirtha Prasad Bhattarai & Deependra Adhikari 



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

 

विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ               मूलबाटो अनलाईन ई-पत्रिका          बर्ष: १               अंक: १             संस्करण: १            जुलाई २०१३ 39 

 

र्वश्व नेपाली साहहत्य महासङ्घमा नतगेला 
काठमाडौँ, १५ असार । विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घको विश्ि केन्द्रीय सशमनिका अध्यिमा साहित्यकार विश्िासदीप निगेला ननिाषथचि िुनभुएको छ। 
सशमनिका चार उपाध्यिमा सागर शे्रष्ठ (साउदी अरेत्रबया), िेद दािाल (अमेररका), मनन राई ‘गोठाले’ (मलेशसया), र सुरेन्द्र शलम्ब ू ‘परदेिी’ (भारि), 
मिासथचिमा समदिी काइाँला (यएुई), सथचिमा खगेन्द्र अथधकारी (साउदी अरेत्रबया), सङ्गठन सथचिमा िरर शििाकोटी (क्यानडा), उपसथचिमा देिेन्द्र 
खापङु (नेपाल), आथिषक सथचिमा केदार सङ्केि (अफगाननस्िान), आथिषक सिसथचिमा जीिन देिान (मलेशसया) ििा सदस्यमा डा. लेखनाि काफ्ले 
(िाइिान), िीिषसङ्गम राई (किार), दीपदिषन िािी (मलेशसया), नगेन्द्र इङ्नाम (अमेररका), गोविन्द गौिम (रुस) ननिाषथचि िुनभुएको छ । 

िुरम बार सम्पन्न मिासङ्घको केन्द्रीय भेलामा मिासङ्घ ननिाषचन आयकु्ि मुरारीराज िमाष (बेलायि) ले निनंनिाषथचि पदाथधकारीको घोर्णा गनुषभएको 
थियो । अध्यि डा. मध ु माधयुष (रुस) ले सभापनित्ि गनुषभएको कायषरम ममा आयकु्ि िमाषले ननिाषथचि पदाथधकारीको घोर्णालगत्ि ै सपि गराई 
निननिाषथचि अध्यि निगेलालाई ग्जम्मेिारी िस्िान्िरण गदै अध्यििा गराउनभुएको थियो । 

 निननिाषथचि अध्यि निगेलाले सशमनिका अन्य पदाथधकारीलाई सपि गराउनभुएको थियो । उक्ि समारोिमा पिूषअध्यि डा. माधयुष ले नयााँ नेितृ्िलाई 
िुभकामना हदनभुएको थियो । साि ैपिूषउपाध्यि निलक मल्ल (जापान) ले अनघल्लो कायषकालको समीिा गदै मन्िव्य राख्नभुएको थियो भने गणेि 
खड्का, नम्रिा गुरागाई, डा. कवििाराम शे्रष्ठलगायिले बधाई मन्िव्य राख्नभुएको थियो । नेपाली साहित्यको विकासका लाथग प्रभािकारी काम गने 
निननिाषथचि अध्यि निगेलाले प्रनिबद्धिा व्यक्ि गनुषभयो । 

विश्िभर नेपाली साहित्यको विस्िार, विकास, संबद्धषन, प्रोत्सािन र िौसलाका लाथग आिश्यक काम गने उदे्दश्यले विसं २०६९असार २९गिे भानजुयन्िीका 
अिसरमा स्िावपि मिासङ्घको विश्िभर ११ मुलुकमा १३ िाखा विस्िार भएका छन भने िीन िर्षको एक कायषकाल रिने व्यिस्िा रिेको छ । पदपनूि ष 
िुन बााँकी पदमा नयााँ सशमनिले आगामी बठैकबाट चयन गने बिाइएको छ । रासस 

जन साहहस्त्यक मञ्च, नेपालको ‘कर्वता, गीत, गजल प्रसशिण कायिशाला’ सम्पन्धन  
रमेि पोखरेल 
जन साहिग्त्यक मञ्च, नेपाल’को आयोजनामा आज असार १५ गिे िननिार अपराह्न १ बजे नेपाल प्रज्ञा प्रनिष्ठानको प्रिचन किमा ‘कवििा, गीि, 
गजल प्रशििण कायषिाला’ सम्पन्न गररयो । जनसाहिग्त्यक मञ्च, नेपालका अध्यि राम विनयको अध्यििामा सम्पन्न भएको कायषरम मका प्रमुख 
अनिथि नेकपा एमालेका पोशलटब्यरुो सदस्य ििा साहित्यकार प्रदीप ज्ञिाली िुन ुिुन्थ्यो भने अनिथििरूमा राग्ष्िय जन सांस्कृनिक मिासङ्घका अध्यि 
खगेन्द्र राई, प्राज्ञ एि ंिररष्ठ गायक रामकृष्ण दिुाल, राग्ष्िय जन सांस्कृनिक मिासङ्घका सल्लािकार द्िय रामप्रसाद प्रदीप र िान्िा मानिी, िररष्ठ 
गीिकार एि ंसङ्गीिकार श्याम िमोट, मिासङ्घका सथचि द्िय काशलका पाठक र कृपाराम धमला, शसस्नपुानी नेपालका अध्यि लक्ष्मण गाम्नागे, 
समालोचक डा. यादबप्रकाि लाशमछाने र प्रशििक देिी नेपाल उपग्स्िि िुन ुिुन्थ्यो । 

प्रमुख अनिथि प्रदीप ज्ञिालीले स्िीच अन गरेर सभाकिका त्रबजलुी बत्िी बाली समुद्घाटन गनुष भएको र जन साहिग्त्यक मञ्च, नेपालका मिासथचि 
विनोद मञ्जनले सञ्चालन गनुष भएको उक्ि कायषरम ममा उपग्स्िि सब ैआदरणीय विद्िि ्िगषलाई मञ्चकी काव्य विभागकी संयोजक डा. विन्द ुिमाषले 
स्िागि गनुषका साि ैकवििा, गीि, गजल सजृना गदाष ध्यानहदनपुने कुरािरुका विर्यमा सैद्धाग्न्िक एि ंव्यििाररक ज्ञान स्िय ंस्रष्टा समेि रिेका विज्ञ 
व्यग्क्ित्िबाट सब ैस्रष्टालाई हदन ुपने आिश्यकिा रिेको ठानी जन साहिग्त्यक मञ्च, नेपालले यस्िो खाले वििरे् कायषिालाको आयोजना गरेको भन्ने 
समेिको जानकारी गराउन ुभयो ।  

साहित्यमा विचार पि विर्यमा प्रशििण हदाँदै राग्ष्िय जन सांस्कृनिक मिासङ्घका अध्यि खगेन्द्र राईले राजनीनिक अशभयानलाई डोयाषउने िग्क्ि 
संस्कृनिमा िुन्छ । राजनीनिक अशभयानको भन्दा ननकै लामो कालखण्ड पार गरेर माि सांस्कृनिक रूपान्िरण िुन सक्छ, त्यसका लाथग ननग्श्चि लक्ष्य 
र गन्िव्य सहििको िचैाररकिा आिश्यक िुन्छ र त्यो िचैाररकिा चाहिाँ कलात्मक पनन िुन ुपछष । साहित्य शसजषना समाजको उन्ननि, प्रगनि र विकासका 
लाथग िुन ुपछष । जनिाको अन्िरमनको चेिना जागिृ गराउाँ ने, समाज विकासका बाधक कुरालाई रूपान्िरण गने र विना जोर जबरजस्िी शसजषनाका 
माध्यमबाट िा प्रभािबाट समाज पररििषन गनष सक्न ुपदषछ, त्यसैले साहित्यमा विचारको पि ज्यादै िग्क्ििाली िुन्छ भन्ने धारणा राख्न ुभयो ।  

कवििा, गीि, गजल लेखन सम्बन्धी समर प्रशििण हदाँदै प्रशििक, कवि एि ंिास्िीय छन्दका विज्ञ सिप्रा.देिी नेपालले मान्छेको उमेरले  साहित्य 
शसजषनामा पने असर ििा मकु्िक, कवििा, गीि, गजलमा लयको मित्त्ि, िास्िीय छन्दका मानकबारे विस्ििृ प्रशििण हदन ुभयो । उिााँको सरल, 
सम्मोिनकारी िैली र गम्भीर कुरालाई पनन सग्जलो गरी शसकाउने विथधबाट प्रभाविि भई िलभरर रिेका सबलेै अझै लामो प्रशििणको कायषरम म राख्न ु
पने माग समेि गनुष भयो । 

कायषरम मका प्रमुख अनिथि नेकपा एमाले स्िायी सशमनि सदस्य एि ंसाहित्यकार प्रदीप ज्ञिालीले साहित्य आत्म सन्िगु्ष्टका लाथग लेखखने कुरा िोइन, 
सामाग्जक जागरण एि ंरूपान्िरणका लाथग लेखखन ुपछष । प्रगनििादीिरूलाई विचारको आरोपण माि गने कला पि कमजोर पाने भन्ने आरोप रिेको छ 
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िर विचार न ैमित्त्िपणूष कुरा िो सािसाि ैकला पि पनन त्यनिकै मित्त्िपणूष िुन्छ । कलाका नाममा जनिाले बझु्न ैनसक्ने गरी दरुुि पानुषको कुन ै
अिष िुाँदैन । िरेक मान्छेको ननजी जीिन िुन्छ र त्यो जीिनमा दखु–सुख, आाँिु–िााँसो, आिा–ननरािाका कुरा िुन सक्छन िर पनन स्रष्टाले ननरािाका 
कुरालाई पन्छाएर आिािादी दृग्ष्टकोण सम्पे्रर्ण गन ैपछष ककनभने ननरािा समाज रूपान्िरणको िनियार िुाँदै िोइन । २०४६ पनछका रचनामा कुण्ठा, 
आरम ोि ििा ननरािाको पि बढी देखखएको छ । नायकत्ि खलनायकमा अििररि भएको, जन अपेिा ठुकररएको अिस्िा सत्य िो िर पनन अन्ििोगत्िा 
समाज रूपान्िरण नगरी ि गन्िव्य प्राप्ठि गनष सककाँ दैन । अबको शसजषनामा स्रष्टाले त्रबम्ब प्रयोगमा समेि सचेििा अपनाउन ुआिश्यक छ । जाि, 
धमष, सम्प्रदाय आहदका पहिचानमा भन्दा राग्ष्िय पहिचानका पिमा शसजषना गररन ुपदषछ । स्िानीय पहिचान खोज्ने ननिुाँमा राग्ष्िय पहिचान गुम्यो 
भने के िुन्छ ? भन्ने विर्मा स्रष्टाले गम्भीर भएर चेिनामूलक शसजषना गनुष पदषछ । अहिले धेरैजसो स्रष्टामा प्रकािनको ििारो देखखएकाले प्रकािनपिूष 
न ैआफ्ना समिूमा छलफल ििा चचाष गरेर पररष्कार गने अनन छपाउने पद्धनिको विकास गनष सके शसजषना स्िरीय िुने िुाँदा यसिफष  पनन स्रष्टा सचेि 
िुन ुपछष भन्ने धारणा राख्न ुभयो । 

साना नानीिरू प्रशलसा अथधकारी र प्रग्जसा सत्यालले बाल कवििा िाचन गरे भने सभाध्यि राम विनयले जन साहिग्त्यक मञ्च, नेपालको िावर्षक कायष 
योजना मुिात्रबक मदन जयन्िी पारेर कवििा, गीि, गजलका बारेमा प्रशििणमलूक कायषिालाको आयोजना गररएकोमा उपग्स्िि भएर सियोग गने 
सबलैाई, प्रमुख अनिथिलाई, अनिथि एि ंप्रशििक द्ियलाई धन्यिाद हदन ुभयो । साि ैआगामी साउन ५ गिे िननिार अपराह्न १ बजे जन साहिग्त्यक 
मञ्च, नेपाल र साहित्य सन्ध्याको सयंकु्ि आयोजनामा शसजषनामा विचार विर्यक चचाष ििा कविगोष्ठी गररने र स्िानका बारेमा भने पनछ जानकारी 
गराइाँने जानकारी सहिि कायषिालाको समापन गनुष भयो ।  

प्रवासी नेपाली साहहत्य समाजमा चेम्जङ 
काठमाडौँ, ३० जेठ ।  

प्रिासी नेपाली साहित्य समाजको अध्यिमा ग्जिेन्द्र चेम्जङ चनुननभुएको छ । अध्यि विश्िासदीप निगेलाले सोमबार सिमनिमा आफ्नो नेितृ्ि 
िस्िान्िरण गनुषभयो । यसैबीच नेपाली साहित्यको विकास, विस्िार र प्रबद्धषनका लाथग स्िावपि विश्िव्यापी साहिग्त्यक सञ्जाल ‘विश्ि नेपाली साहित्य 
मिासङ्घ’को कायषसशमनिको ननिाषचन  आगामी असार १४गिे िुने भएको छ । अध्यिमा निगेला उम्मेदिार बन्नभुएको छ ।  

मिासङ्घका विश्िभर ११ मलुुकमा १३ िाखा स्िापना भई सञ्चालनमा  छन ।  डा. मध ुमाधयुष मिासङ्घका ििषमान अध्यि िुनिुुन्छ । रासस 

साहहत्य महासङ्घको चुनाव असारमा 
काठमाडौँ, २१ फागुन । विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ केन्द्रीय सशमनिको नयााँ नेितृ्िका लाथग आगामी असार १४ गिे  ननिाषचन िुने भएको छ । 
मिासङ्घ सथचिालयको िननबारको बठैकले सो ननणषय गदै मिासङ्घ सल्लािकार ििा पिूषराजदिू मुरारीराज िमाष (बेलायि) लाई ननिाषचन आयकु्िमा 
चयन गरेको छ । 

मिासङ्घको िाल विश्िभरका विशभन्न ११ मुलुकमा १३ िटा िाखा, यसमा चार साहिग्त्यक संस्िाको आबद्धिा रिनाका साि ैविश्िभरबाट कररब २५ 
आजीिन ििा संरिक सदस्य रिनभुएको छ । सम्पणूष नेपाली साहित्यलाई समेट्ने उदे्दश्यले भानजुयन्िी (वि. सं २०६७) का हदन मिासङ्घको औपचाररक 
स्िापना भएको िो । बठैकले केन्द्रीय सल्लािकार डा. कवििाराम शे्रष्ठ अस्िस्ि भई बेलायिको थगलफोडष अस्पिालमा भनाष िुनभुएकोमा उिााँको िी् 
स्िास्थ्यलाभको कामनासमेि गरेको मिासङ्घका मिासथचि विश्िदीप निगेलाले जानकारी हदनभुयो । रासस 

Dewan in Malaysia Chapter of GFNL 
Kathmandu, April 24  
A gathering of Nepali litterateurs working in Malaysia formed the Malaysia chapter of Global Federation for Nepali Literature 
(GFNL) under the chairmanship of Jeevan Dewan. GFNL works for the development, promotion and protection of Nepali 
literature globally. GFNL general secretary Biswasdip Tigela was present on the occasion. 

Dilip Rai 'Sagar' is the vice president, Shreejan Shree is the secretary, Mani Rai 'Gothale' the joint secretary and Ganindra 
Bibas the treasurer of the Malaysia chapter of the GFNL. Similarly, Niraj Sapkota, Raj Kumar Teyung 'Tarewa', Bhim Snehi 
and Jiten Rai are its members. RSS 

साहहत्य महासङ्घ मलेससयामा देवान, सलम्िु साहहत्यको गजलसंग्रह र्वमोधचत 
काठमाडौँ, १२ ििैाख ।  
नेपाली साहित्यको विकास, विस्िार ििा संरिणका लाथग स्िावपि विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घको मलेशसया िाखा साहित्यकार जीिन देिानको 
अध्यििामा गठन भएको छ । साहित्य मिासङ्घका केन्द्रीय मिासथचि विश्िासदीप निगेलाको उपग्स्िनि रिेको स्रष्टा भेलाले उपाध्यि हदलीप राई 
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‘सगर’, सथचि श्रीजन श्री, सिसथचि मनन राई ‘गोठाले’, कोर्ाध्यि गननन्द्र वििि ििा सदस्य ननरज सापकोटा, राजकुमार िेयङु ‘िरेबा’, भीम स्नेिी, 
ग्जिेन राई रिेको कायषसशमनि चयन गरेको छ । 

यसैबीच यिुा साहित्यकार िरेबाको चौिो कृनि ‘शमररङे्रन शमक्िा’ (गजल सरंि)को विमोचन मलेशसयाको राजधानी क्िालालम्परुमा भएको छ । 

साहित्य मिासङ्घका मिासथचि निगेलाले कृनि विमोचन गदै सभ्यिा विकासमा विशभि भार्ाभार्ीको ठूलो मित्ि रिेको बिाउनभुयो । शलम्ब ूभार्ा र 
शसरीजङ्गा शलवपमा लेखखएको उक्ि कृनि शलम्ब ूभार्ाको िेस्रो गजलसरंि र प्रिासबाट प्रकािन भएको पहिलो कृनि भएको बिाइएको छ । 

कायषरम ममा ब्रनुाईबाट जानभुएका साहित्यकार निगेलालाई प्रिासमा रिेर नेपाली साहित्यका लाथग परु् याएको योगदानको कदरस्िरूप िाप्ठलेजङु प्रिास 
सशमनि, िेह्रिमु जनसम्पकष  मञ्च र संघीय शलरा पररर्द् मलेशसयाले सम्मान गरेका थिए । रासस 

र्वश्व नेपाली साहहत्य महासङ्घिाट पुरस्कार घोषणा 
काठमाडौँ, १६ माघ। विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ, विश्ि केन्द्रीय सशमनिले सरस्ििीपजूाको अिसरमा िीन परुस्कार एि ंसम्मानको घोर्णा गरेको 
छ। साहित्य मिासङ्घका उपाध्यि निलक मल्ल (जापान) को अध्यििामा बसेको बठैकले रु ५० िजारको स्रष्टा परुस्कार, २५ िजारको सम्मान र रु १० 
िजारको भार्ाभार्ी साहित्य परुस्कार प्रदान गने ननणषय गरेको छ । 

साि ैविश्िभरका मिासङ्घका िाखा र आबद्ध संस्िामध्येबाट िर्षको उत्कृष्ट साहिग्त्यक संस्िा प्रत्येक िर्ष जलुाईमा घोर्णा गने पनन ननणषय गररएको 
मिासथचि विश्िासदीप निगेला (ब्रनुाइ) ले जानकारी हदनभुयो । 

सो अिसरमा बेलायिबाट बलदेि भट्ट र मुरारीराज िमाष, सुरेिजङ्ग िाि, रुसबाट डा. मधकृुष्ण माधयुष, मलेशसयाबाट दीप दिषन, िाइल्यान्डबाट खगेन्द्र 
शलम्ब,ू किारबाट राजेि रुम्बा र सागर अजनबी, पोचुषगलबाट भीम केसी, बेग्ल्जयमबाट विमल थगरी, नेपालबाट विश्िविमोिन शे्रष्ठ, आनन्द शे्रष्ठ र 
मोिन परदेिी, भारिबाट दीप काकी लगायिका १८ स्रष्टाले आआफ्नो शसजषना िाचन गरेका थिए । 

साहित्य मिासङ्घको १२ मुलुकमा १३ िाखा ननमाषण भएका छन । रासस 

साहहत्य महासङ्घ केन्धरीय ससमनतको इ-िैठक 
काठमाडौँ, १३ मङ्शसर ।  
विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ केन्द्रीय सशमनिको ननयशमि इ-बठैक सोमबार सम्पन्न भयो । मिासङ्घ केन्द्रीय सशमनि र विश्िभर छररएर रिेका १० 
मुलुकका १३ िाखा ििा आबद्ध संस्िाको विविध गनिविथधका बारेमा उपग्स्िि सबलैाई जानकारी गराइयो । मिासङ्घद्धारा प्रकािन िुन लागेको साहिग्त्यक 
पत्रिका, आगामी विश्ि साहित्य सम्मेलन र परुस्कार ििा सम्मान व्यिस्िापन सम्बन्धमा पनन छलफल गररएको थियो । 

साहित्य मिासङ्घ अन्िगषिको नेपालसम्बन्धी सूचना सधुार कायषदलले गौिम बदु्धको जन्मस्िलका बारेमा गरेको पिलको प्रिंसा गदै धन्यिाद ज्ञापन 
गररयो । त्यसगैरी भखषरै स्िावपि विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ, क्यानडालाई स्िागि गररयो। 

बठैकमा मलेशसयाबाट दीप दिषन, साउदी अरेत्रबयाबाट सागर शे्रष्ठ, बेलायिबाट सुरेिजङ्ग िाि, इजरायलबाट भगििी बस्नेि, रुसबाट डा. मध ुमाधयुष, 
नेपालबाट मोिन परदेिी र अमेररकाबाट नम्रिा गुरागाईँले आआफ्नो शसजषना िाचन गरेका थिए । 

मिासङ्घ सूचना सधुार कायषदलका सयंोजक मुरारीराज िमाषको समेि सिभाथगिा रिेको उक्ि बठैकको अध्यििा मिासङ्घका अध्यि डा. मध ुमाधयुषले 
गनुषभएको थियो । रासस 
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प्रधानसम्पादक 

डा. लेखनाथ काफ्ले (ताईवान), अनलाईन संयोजक: वव.ने.सा.म. 
  

 

सम्पादक 

कविल अधिकारी (ताईवान) 
नन्दलाल आचायय (नेिाल)  

दीप्स शाह (इजरायल)  

 

संरक्षक 

ववश्वास दीि ततगेला (ब्रुनाई), अध्यक्ष: ववश्व नेिाली साहहत्य महासङ्घ, ववश्व केन्रीय सममती 
 

प्रकाशन तथा बितरण (सम्पूणण कार्ण स्वरं्सेवाका लागि िररएको र नन:शुल्क ववतररत) 
ववश्व नेपाली साहित्र् मिासङ्घ, ववश्व केन्द्रीर् सममती 

 

आवरण तथा साजसज्जा: डा. लेखनाथ काफ्ले 
आवरण फोटो: संध्या रेग्मीको धचत्रकला “तमसोमा ज्योततगयमय” 
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