
  

बर्ष: १           अंक: २        संस्करण: २             अगस्त २०१३ 
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सम्पादकीय  

िाम्रो लेखकीय भार्ा देख्दा कहिलेकािी ंत विरक्त नै लागेर आउँछ । त्रबशरे् गरी कततपय कथा, कविता र नाटकिरूमा 
प्रयोग भएका भार्ा यतत साहित्त्यक र लामा िुन्छन ्कक ती पढ्नेले पतन शुरू र अन्तको मेलोमेसो केिी पाउन सक्दैन । 
पाििरू खडा गररएका छन,् गाउँले र मध्यम बगषका तर भार्ा भने यतत नाटकीय िुन्छ कक मानौ लेखकले आफूले जानेका 
साहित्त्यक शब्दािली र बाक्य संयोजनको कला पुरै त्यसमै प्रयोग गरेको छ र पाििरू लेखकका ततनै नसुिाउँदा शब्दजाल 
बककरिेका छन ्।    

िाम्रा धेरै जसो रचनािरूमा अको ठुलो समस्या छ, रचनामा समय, समुदाय र स्थानको एककन । ती तीन कुरािरूको 
अभािमा रचनािरू; खासमा नाटक, कथा र उपन्यासिरू जीवित िुन सक्दैनन ्। धेरै जस्तो रचनािरूमा समय, समुदाय र 
स्थानको एककन नगरी लेखखहददा लेखनीमा जीिन्तता र प्राकृततक नभएको अनुभि र रचना पढेर अन्तसम्म पुग्दा पतन 
पाठक अलमललनु पने िुन्छ ।  

रचनामा समयको टंुगो िुनाले पाठकलाई रचनाले त्यो समयसम्म जोडन सक्छ भने लेखकले त्यो समयसँग सम्बत्न्धत 
सम्पूणष सेरोफेरो, घटना र गततविधधलाई िरीपरी राखेर रचना लसजषना गनष सक्दछ । रचना गदाष समय बोध िुनाले त्यसको 
अध्ययनले पाठकमा समयलाई पषृ्ठभूलममा राखेर अध्ययन गनष सक्छन । त्यस्तै कुरा िुन आउँछ समुदाय र स्थानको 
बारेमा पतन । उिी समयमा उहि समुदायलाई पतन अकै पररत्स्थतत परेको िुन्छ । त्यसैले रचनामा समयका साथ ैसमुदाय 
र स्थानको उल्लेख िुन ुजरूरी िुन जान्छ । कवितामा यो त सम्भि निोला तर नाटक, उपन्यास, कथा आहदमा भने यो 
सम्भि छ । आजकल लेखखने त्रबज्ञान कफक्सनका कथा, उपन्यास, नाटकिरूमा त झन ्यो कुरा नभई निुने कुरा नै िो । 

यसरी लेख्दा लेखकलाई पक्कै पतन तथ्यगत विर्यमा अललकतत दखु त िुनजान्छ ककनकक लेखकले त्यो समयको, समुदायको 
र स्थानको राम्ररी िेक्का नराखी लेख्न लमलेन । समयअनुसारको इततिास र घतानाक्रमलाई आफ्नो रचनासँग सँगसगै 
लैजानु पने िुन्छ । त्यतत माि ैनभएर रचनाका बाह्य बातािरण र रचनाको अन्तररक बाताबरणको र् याङठ्यायांग पतन लमलाएर 
जान ुपने बाध्यता िुन जान्छ । तर एउटा उत्कृष्ठ रचना तयार गदाष केिी  अनशुन्धान त अिश्य गनुष नै पछष िोइन भने 
त राम्रो कृतत कसरी जन्मेला र ? एउटा राम्रो कृततको सजृना भनेको सानो पररश्रमले िुने कुरा पतन त िोइन तन यो त 
एउटा तपस्या िो र घोर तपस्यापश्चात प्राप्त िुने फल न ैिो राम्रो कृतत ।  

आशा गरौ नेपाली साहित्यमा राम्रा कृततिरूको सजृनाकोक्रम झन ्पतछ झन ्पररस्कृत रूपमा अगाडड जाने छ र नेपाली 
साहित्यले विश्ि साहित्यको उचाइमा पुगेर आफ्नो मित्िलाई प्रज्िललत गने छ ।   

*** 
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क्र. सं. स्रष्टा शीर्षक पषृ्ठ 
   

बिशरे् लेख   

१ लीला लुइँटेल कसैले नचिनकेी कवियिी सत्यिती पौड्याल १ 
२ नन्दलाल आिायष सबैका लाचग सधैंका लाचग िुहटरहित नेपाली लेखनका ननयमिरू ५ 
   
आख्यान / लेख   
३ कृष्णप्रकाश शे्रष्ठ रूसमा रोमानोभ िंशका प्रितषक प्रथम जारको कथा १६ 
४ गोपीकृष्ण ढंुगाना इनतिास ढलेको हदन १८ 
५ नन्दलाल आिायष ओशो छिारीमा पुग्दाको अनुभूनत   २० 
६ बोगीराम गोखाष भण्डारी मेरो सपनाको गोखाषधमष २४ 
    
कथा   
७ डा. लेखनाथ काफ्ले कालो बादल २७ 
८ विजयराज आिायष स्कुलमा एक हदन २९ 
९ खखमलाल काफ्ले  त्रबरोधाभास ३२ 
    

कविता    

१० आर. डी. प्रभास  बस बननिाल्यो विधान जनताको ३३ 
११ मानकाजी शे्रष्ठ ‘म’ र ‘िामी’ ३४ 
१२ मनोज लुइँटेल  सम्झौतैिरूको आड़मा ३४ 
१३ दामोदर नेपाल मेरो देश ३५ 
१४ एम. बुढाथोकी  क्यारेमबोडष गोटी र स्राइकर ३५ 
१५ राधेश्याम लेकाली पिाडिरू जललरिेछन ् ३६ 
१६ मुकेश राई उत्साि ३७ 
१७ कवपल अचधकारी समयान्तर ३७ 
१८ सन्तोर् लालमछान े म मरेको छैन ३८ 
१९ मनप्रसाद सुब्बा त्यो िठात ्िराएको हिरोलशमा ३८ 
२० डा. रूपक शे्रष्ठ  २० िाइकुिरू ३९ 
२१ जजतेन्रकुमार झा ‘जजतु’ स्तब्ध नेपाली मन ४० 
२२ राम थापा 'सेरू' गजल ४० 
२३ मिादेि प्रसाद पौडले मुक्तक ४० 
२४ त्रबनोद बान्तािा त्यो िस्ती लभि नछरेको छ ४१ 
२५ मीरा मन थापा पूिष रातो िँुदै गदाष ४१ 
यात्रा / ननयात्रा     
२६ हदप्स शाि  “प्रािीन यिुदी शिर र प्राथषनाघर' एक स् मनृत-चिि ४२ 
    
साझा फूलिारी    
२७ खखम थापा  मगर जल्िङ: ङ ! दखु हदन्ि राप्ि मािाले ४४ 
    
साहित्ययक समाचार  ४६ 
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बिशषे लेख  

कसैले नचिनेकी कवियत्री सत्यिती पौड्याल 
लीला लुइँटेल 
कीर्त षपुर, नेपाल  

१. पषृ्ठभूमि  
नेपाली साहित्यका विभिन्न विधामा महिलािरूले पुर् याएकोको योगनानबारे अयययन–अनुसन्धान गन ेभसलभसलामा सुनरू पश्श्िमकी एकोक महिला 
उपन्यासकारको औपन्याभसक कृर्त फेला पर् यो उ उनको मतृ्य ु२०६२ सालर्तरै कभलल ैउमेरमा िैसकेको अस्पष्ट जानकारी थियो उ लेखकबारे 
अन्य वििरण खोज्न ेक्रममा अनके प्रयासपर्ि अको व्यश्ततमाफष त उनका श्रीमान्को जबाफ आयो “िैन उनका पर्न ककताब प्रकाभित िएकोका 
थिएको र ?’ यसैगरी अकी महिला उपन्यासकारको खोजी गनै जाँना एकोकहनन अस्रेभलयाबाट फोन आयो उ “तपाईंले मेरो बारेमा र्नकै खोजी गनै 
िुनुिुन्ि रे उ श्ललज मेरो बारेमा कत ैपर्न केिी पर्न सोधीखोजी नगररहननु िोला, ककनकक मैले उपन्यास लेखेर प्रकािन गरेको कुरा मेरा 
आफन्तलाई िािा िैन अर्न उनीिरू मेरा यस्ता कक्रयाकलापलाई मन पर्न 
पराउ“नैनन ्उ“ 

खोजीकै क्रममा लेखनाि पौड्यालकी श्रीमती सत्यिती पौड्यालको कविता 
सङ्रि नामक कविताकृर्त प्रकाभित िएकोको जानकारी प्रालत ियो उ यसले 
मलाई र्नकै उत्साहित तुल्यायो र म उनका बारेमा िप खोजी गनष अरसर िएको 
उ र्यनका बारेमा िप जानकारी प्रालत गनष नेपाली कविताका इर्तिासको 
अयययन गनाष कत ैपर्न र्यनको नाम फेला परेन उ अरज अनुसन्धानकताष एकोि ं
समालोिकिरूसंग उनीबारे श्जज्ञासा राख्ना उिाँिरूबाट ‘तपाईंले सत्यितीको 
पौडले कविता सङ्रि प्रकाभित ि िन्न े कुरा कसरी िािा पाउनु ियो ? 
तपाईंले साँच्ि ैउनको ककताब नेख्नुिएकोकै िो त ?’ िन्नेजस्ता प्रश्निरू आएको उ 
यसै क्रममा अनके पुस्तकालयमा र्यनको पुस्तक खोजी गनाष कतै पर्न फेला 
परेन उ मनन पुरस्कार पुस्तकालयको िेबसाइट खोलेर िेनाष उतत पुस्तक नताष 
िएकोको नेखेपर्ि उत्साहित िुनपुगेको मन ‘आन्तररक व्यिस्िापनका कारण केिी 
समय पुस्तक पढ्न नभमल्ने िन्ने’ अनौपिाररक जानकारी पाएकोपर्ि िरङ्ग 
िुनपुग्यो उ यो पुस्तक िासुनेि लुइटेलले प्रकाभित गररहनएकोको िन्ने अस्पष्ट 
सूिना भमलेपर्ि िास्यव्यङ्ग्यकार स्ि. िासुनेि लुइटेलको र्नजी सङ्रिमा र्नकै 
पररश्रम र कष्टका साि खोजी गनाष पर्न फेला परेन उ यसपर्ि सत्यितीको 
पररिारका बारेमा सोधखोज गनै जाँना उनका नार्त विजयराज िट्टराई (सत्यिती 
पौडलेकी िोरी कुन्तीनेिी िट्टराईका िोरासंग िेट ियो तर विजयराज 
िट्टराईलाई पर्न आफ्नी िजुरआमाले कविता लेखेर िपाएकोको कुरा िािा न ै
रिेनि उ आफ्नो कुलकै यस्तो गौरिमय तथ्य अहिलेसम्म आफूलाई िािा निएकोकोमा उनी खखन्न िएको र ‘िामीलाई पर्न िािा निएकोको कुरा 
तपाईंले िाहिँ कसरी िािा पाउन ुियो र्न ?’ प्रश्न गरे उ कुराकानीकै भसलभसलामा उनले अब यसबारे आफूले सोधखोज गन ेकुरा बताउँनै केिी 
तथ्य फेला परेमा मलाई जानकारी हनन ेकुरा बताएको उ अनकेौं प्रयास गनाष पर्न कतैबाट केिी जानकारी प्रालत िुन नसके पर्न सोधखोज गन े
क्रम जारी नै रह्यो उ यस ैक्रममा सत्यितीका जेठा नार्त बद्रीविनोन ढुङ्गाना (सत्यिती पौडलेकी िोरी पुण्यप्रिानेिी ढुङ्गानाका िोरा) संग 
सम्पकष  िुनपुग्यो उ उनीसंग सत्यिती पौड्यालको बारेमा सोधखोज गनाष उनले ककताब खोश्जहनने आश्िासनका सािै अन्य केिी जानकारी पर्न 
हनएकोउ यसको र्नकै पर्ि माि बाहिरी गाताको केिी िाग च्यार्तएकोको पुरानो ककताब र सत्यिती पौडलेबारे केिी जानकारी उनीबाट प्रालत ियो उ  

२. सत्यिती पौड्यालको परििय 
सत्यिती पौड्याल कविभिरोमखण लेखनाि पौड्यालकी कान्िी श्रीमती िुन ् उ र्यनको जन्म वि.सं. १९५९ र्तर िएकोको िो उ २०३० सालमा 
प्रकाभित कविता सङ्रिको ‘मेरो केिी कुरा’ िीर्षकको लेखकीय िूभमकामा िर्ष ७१ उल्लेख गररएकोको िुनाँ र्यनको जन्म १९५९ र्तर िएकोको 
अनुमान गररएकोको िो उ सत्यितीका नार्त एकोिं पुण्यप्रिानेिी ढुङ्गानाका िोरा बद्रीविनोन ढुङ्गानाबाट प्रालत जानकारी अनसुार र्यनको जन्म 
कास्कीको तारकाङ िन्ने ठाउँमा िएकोको िो उ लेखनाि पौड्यालकी जेठी श्रीमतीको मतृ्युपश्िात ्उनी सन्यासी बन्ने अभिप्रायले स्िगषद्िारी 
पुगेका बेला उनको अिस्िा बुझरे त्यिा“का प्रिुले उनलाई त्रबिे गनष सल्लाि हनएकोका िुन ्उ यसअैनरुुप वि.सं. १९७२ मा लेखनाि पौड्यालले 
सत्यितीसंग नोस्रो वििाि गरेका िुन ् उ िासुनेि त्रिपाठीले लेखनाि पौड्यालको जीिनी लेख्न ेसन्निषमा स्रोत व्यश्ततका रूपमा पानहटलपणी 
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प्रस्तुत गनाष र्यनको नाम ‘सत्यनेिी पौड्याल’ िनेर उल्लेख गररएकोको पाइएकोपर्न २०३० सालमा प्रकाभित कविता सङ्रिमा र्यनको नाम 
‘सत्यिती पौड्याल’ (कवि–भिरोमखणकी धमषपत्नी) िन्न े लेखखएकोको िँुना र्यनको यिी नाम न ै प्रामाखणक नेखखन्ि उ २०२२ सालमा लेखनाि 
पौड्यालको मतृ्य ुिएकोपर्ि र्यनी एकोकल जीिन त्रबताउन िाभलन ् उ यस ैसन्निषमा र्यनले केिी कविताको भसजषना गररन ् र त्यो कृर्त २०३० 
सालमा प्रकाभित ियो उ कृर्त प्रकािन िएकोको एकोक िर्षपर्ि अिाषत ्२०३१ साल काश्त्तक महिनामा र्यनको मतृ्यु िएकोको जानकारी र्यनका 
नार्तबाट प्रालत िएकोको िो उ र्यनका बारेमा यसिन्ना बढी जानकारी उपलब्ध िैन उ 

३. सत्यिती पौड्यालको कविता सङ्ग्रहको विश्लेषण 
अहिलेसम्म लेखखएकोका साहित्यका इर्तिासमा सत्यिती पौड्यालको नाम 
कसैले पर्न उल्लेख गरेको पाइँनैन उ िोधखोजका क्रममा र्यनको कृर्त 
फेला परेकाले र त्यो नलुषिप्रायः िएकोकाले यसको अरिागका केिी कुराबारे 
जानकारी प्रस्तुत गनुष आिश्यक नेखखन्ि उ यस पुस्तकका अर िागको 
भििी पषृ्ठका तीन पषृ्ठमा र्नम्नभलखखत कुरा लेखखएकोको ि 

कविता संरि 
सत्यिती पौड्याल 
(कवि भिरोमखणकी धमषपत्नी) 
प्रकािक: िासुनेि िमाष, श्रीमागष पुलिोक उ 
प्रिमबार २०३० 
सिाषथधकार सुरक्षित 
 
समपषण: यो त्यसैलाई जसले यो संसार सञ्िालन गरेको ि उ 
 

िेिो केही कुिा 
२०२२ साल फागुन मिीनाको भििरात्रिको ठीक राती २उ४५ बजे नारायणीको 
ककनार पविि नेिघाटमा श्री कविभिरोमखणज्यूको स्िगषिास ियो उ मेरा 
जीिनका धेरैजसो सखु नःुखिरू त्यिी ं विसश्जषत िएको उ एकोकाककनी 
तपश्स्िनी जस्ती बनेर म काठमाडौं आएको उ घरमा िोरा बुिारी नार्त—
नार्तनी सबै कुरा पररपूणष थियो, तैपर्न उिाँको त्यो कोठा, उिाँ बस्न े
गरेको त्यो ठाउँ मलाई अघोरै िनू्य लागे उ हनन त्रबत्यो रात त्रबतने, रात 
त्रबत्यो हनन त्रबत्न कहठन उ नार्त–नार्तनीले िुलाउँि ेतनवप हृनयको घाउ 
नखुेकै थियो उ त्यसलाई त्रबसषन मैले ककताबिरू राखकेो नराज खोलें उ िार्ाको तुलसीकृत रामयण नेखें उ त्यसलाई आद्योपान्त िेरें - लाग्यो 
रामिन्द्रलाई पर्न त वियोग खलनुपरेि उ त्यो िेररसकेपर्ि हिन्नी अनुिान गररएकोको मिािारत िेनष िुरु गरें उ कहिले नार्त-नार्तनीिरूले 
अल्मल्याउि ेत कहिले त्यिी मिािारतले उ यसरी एकोकपर्ि अको गनै ककताबिरू िेनै थिएको बुढ्याईंले गनाष आखँाले त्यर्त काम हनन सकेनन ्उ 
िश्मा थियो तापर्न स्िय ंआँखाकै गर्त निएकोपर्ि के िुन्थ्यो र  र्तरभमरा िुन िाल्यो उ मन अड्याउन केिी आश्रय िाहिनंो रिेि उ अतः मेरा 
मनमा उिाँले हननुिएकोका अथगका अती उपनेििरू िािनाको रूपमा आउन िाले उ मनले पर्न र्तनैका सािमा खेलेर अल्मभलन िाल्यो उ यस ै
सश्म्झरिनुिन्ना लेखेर राख्ने इच्िा ियो उ मेरो लेख्ने बानी त्यर्त िलेको थिएकोन उ अतः उनै नार्त-नार्तनीलाई आफू िन्ने र उनीिरूलाई 
लेखाउन िालें उ अनके िरी िािना आउँिे उ कहिले एकोकिोक िन्यो केटाकेटीले अकै लेख्न पुग्नि ेउ यस्तै प्रकारकाबाट सङ्कलन गनाष–गनै 
र्नतकै कापीिरू िररएकोिन,् अर्न यसो िेरेर िानेर केिी प्रकािमा ल्याउने मेरो इच्िा िएकोकाले यर्त अहिलेलाई यिाँ सङ्कभलत िन ्उ जो िन ्
ती पाठकिगषका िातमा िन ्उ अरू बाँकी परमेश्िरको इच्िा उ  
 
विनीत  
सत्यिती पौड्याल 
(िर्ष ७१ ठमेल)  
 

सत्यिती पौड्यालको िूभमकारूपी उपयुषतत िनाइलाई िेनाष आफ्नो पर्त कविभिरोमखण लेखनाि पौड्यालको मतृ्युपश्िात ् एकोकल जीिन 
त्रबताउनुपरेको िणमा उत्पन्न िािानुिूर्तलाई नार्तनार्तनाको सियोगले भलवपबद्ध गररएकोको कुरा स्पष्ट िुन्ि उ  
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सत्यिती पौड्यालको प्रस्तुत कविता सङरिमा िोटा आयामका ६१ िटा कविता 
समाविष्ट िन ्उ र्यनमा सबिन्ना िोटो कविता ‘मौरीको कल्पना’ िार पङ्श्ततमा 
संरथित ि िने त्रििालीस पङ्श्ततमा संरथित ‘वपजंडाको मैना िरीको त्रबलौना’ 
िीर्षक कविता यस सङ्रिको लामो कविताको रूपमा रिेको ि उ र्यनले कवि 
भिरोमखण लेखनाि पौड्यालका वप्रय िस्तु िरा, ििृ, तपस्िी, हिमाल, पथृ्िी, सत्य, 
िैतन्य, िैराग्यजस्ता विविध सन्निषलाई विर्य बनाएकोर कविताको भसजषना गरेकी 
िन ्उ  

सत्यिती पौड्यालका िरालाई विर्यिस्तु बनाइएकोका कवितामा िराको बाह्य िणषन 
निएकोर िरालाई त्रबम्बका रूपमा रिण गरी गनै िैराग्यको प्रस्तुर्तका साि 
आययाश्त्मकतालाई प्रस्तुत गररएकोको ि उ प्रकृर्तलाई आलम्बन बनाएकोर लेखखएकोका 
र्यनका कवितामा पर्न र्यनले आययाश्त्मकताकै प्रस्तुर्त गरेकी िन,् जस्तै- 

हिमालका टाकुरामा अमतृका घडा 
सत्यधमष जपेर आत्मा बडा 
माया मोहिनी िो नतकली कडा 
जीिनमा िुल्निन ्िोटा बडा 
(‘हिमाल अमतृ घडा’, प.ृ ९) उ 

सत्यितीका अथधकांि कवितामा जीिन िखणक रिेको र आत्मािाहिँ अमर, अजर 
एकोिं सत्य रिेको िािाभिव्यश्तत पाइन्ि उ नश्िर नेि िोडी एकोकहनन यो संसारबाट 
त्रबना भलनुपने िाि अभिव्यश्ञ्जत र्यनका कवितामा सांसाररक माया, मोि, लोि, पाप, िलकपट आहनबाट टाढा रिनुपन े दृश्ष्टकोणको 
प्रस्तुर्तका साि िैराग्य िािनाको अभिव्यश्तत पाइन्ि उ िाग्यिानी दृश्ष्टकोणको प्रस्तुर्त पाइन े र्यनका अथधकांि कवितामा ईश्िरप्रर्त 
अत्यन्त श्रद्धा र आस्िा प्रकट गररएकोको ि उ मानिीय जीिन, प्रकृर्त, माया, मोि आहन सारा नैिी िश्तत िा ईश्िरद्िारा सञ्िाभलत िएकोको 
दृश्ष्टकोण अथग साररएकोका र्यनका कवितामा स्िािी संसार नेखेर मनमा उत्पन्न पीडालाई पर्न प्रस्ततु गररएकोको ि उ वपँजडाको बन्धनमा रिन 
बायय मनैा तिा र्नयर्तले वपँजडामा परेको िरीको विलौनालाई प्रस्तुत गनै िराका 
माययमबाट आत्मा र िरीरको सम्बन्धलाई र्यनका कवितामा नेखाउन खोश्जएकोको ि 
उ पाररिाररक आययाश्त्मक िातािरण, उमेरगत दृश्ष्टजस्ता सन्निषबाट िेनाष र्यनका 
कवितामा िएकोको िैराग्य एकोिं आययाश्त्मकताको प्रस्तुर्तलाई स्िािाविक रूपमा भलन 
सककन्ि उ र्यनले लेखनािको बिुिथिषत एकोिं लोकवप्रय कविता ‘वपँजराको सुगा’ का 
प्रिािमा पर्न कविता लेखेकी िन ्उ यसको उनािरण तल हनइन्ि:  

के गरी जाऊँ बन्धन तोडी वपँजडा फोडी 
िन ्िनका एकोक कुनामा बच्िा–बच्िी 
िारा र पानीविना मरे घाँटी सुकी 
कसले नेला नाना पानी 
कसले िन्ला बाबु–नानी 
िररपरर िन ्िैररका घेरा 
िएको बेिोि िेत िैन मेरा  
(‘वपँजडाको मैना िरीको त्रबलौना’, प.ृ २४) उ 

सत्यिती पौड्यालले लेखनािको अश्न्तम संस्कारका िणको सम्झना गरेर पर्न 
कविता लेखेकी िन ्उ यससम्बन्धी उनािरण तल हनइन्ि :  

बलेका िन ्अश्ग्नका ज्िाला 
नन्ननी 
त्यो धूिाँको मुस्लो 
त्यो िायुमण्डल, त्यो भमलन 
आकािर्तरको त्यो गमन, त्यो गर्त 
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प्राण तोडी 
जीिन िोडी 
सम्झन्िु िुन्ि आत्मग्लार्न 
आउनेिु संग–संगै म पर्न 
(‘कविजीको सम्झना’, प.ृ २०) उ 

यसका सािै लेखनािको जन्मिूभम अघौ अिषलेको प्राकृर्तक सेरोफेरोको िणषन गनै उनको कुलको स्मरण गररएकोका िािाभिव्यश्तत पर्न र्यनका 
कवितामा पाइन्िन ् उ र्यनका कवितामा सामाश्जक समस्याको प्रस्तुर्त पाइन्ि उ गररबीबाट आित माततृ्िको पीडा, िदृ्धािस्िाका पीडा, 
सडकको ननुषिाजस्ता सन्निषलाई पर्न र्यनले कवितात्मक अभिव्यश्तत हनएकोकी िन ् उ यसका साि ैमार्नसिरू स्िािी िँुनै गएकोकामा र्यनले 
व्यङ्ग्य पर्न प्रिार गरेकी िन ्उ यसको एकोउटा उनािरण यस्तो ि : 

आिा खेर्त मागे मैले िेिषन ्आखँा टेढा 
नखुीलाई नेख ेिन ेिुन्िन ्सबै िडेा 

(‘त्रबजुलीको मल्याक्–भमभलकको सम्झनामा मनको खखन्नता’, प.ृ ३७) उ 

समरमा िन्नुपनाष सत्यिती पौड्यालका कविताको मूल िाि िैराग्य तिा आययाश्त्मकताको प्रस्तरु्त नै िो उ उमेरगत एकोिं पररश्स्ितजन्य 
कारण र्यनका कवितामा यसप्रकारका विर्यिस्तुको प्रस्तुर्त पाइन ुस्िािाविक नै नेखखन्ि उ 

सत्यिती पौड्यालका अथधकांि कविता गद्यलयमा लेखखएकोका िन ्उ र्यनका कर्तपय कवितामा लोकिाकाको पर्न प्रयोग पाइन्ि िने कर्तपय 
कवितामा तकुबन्नी आनुप्राभसकताको संयोजन गने प्रयास गररएकोको पाइएको पर्न त्यो त्यर्त सितत र प्रिािकारी नेखखनैन उ ‘धन नेख्ता बल्िन ्
मिानेिका तीन नेि’, ‘बाहिर बोक्रो भिि खोक्रो’ जस्ता उखान तिा ‘जोरी ििु निुने ससंारमा को पो ि र’ िन्नेजस्ता सूश्ततले र्यनका 
कवितालाई प्रिािकारी बनाएकोका िन ्उ  

४. सिापन 
भसद्धिस्त कवि लेखनाि पौड्यालसंगको लामो संसगषको संस्मरणका साि ैएकोकल जीिन त्रबताउनु पनाषका कष्टकर िणमा उद्बुद्ध अनिुूर्तलाई 
कवितात्मक ढाँिामा आबद्ध गररएकोका सत्यितीका कवितामा लेखनािीय विर्यिस्तुका स्पष्ट प्रिाि पाइएको पर्न उनको पररष्कृत र पररमाश्जषत 
िैलीको प्रिाि िन ेपाइँनैन उ लेखनािका जीिनकालमा कविता लेखनतफष  अरसर निएकोकी र्नरिर प्रायः महिलाले आफ्नो पर्तको मतृ्यपुर्िको 
िोकयुतत एकोकाङ्गी जीिन त्रबताउने क्रममा उत्पन्न अनुिूर्तलाई कवितात्मक बान्कीमा ढालेर अभिव्यतत गने प्रयत्नमा िने लेखनािका कवि 
जीिनको प्रिाि रिेको बुखझन्ि उ आफूले िनेर नार्त-नार्तनामाफष त लेखाइएकोका र्यनका कवितामा विर्यिस्तुगत विविधताजस्तो नेखखएको पर्न 
मूल स्िर िने आययाश्त्मकता न ै रिेको ि उ यसप्रकारको अभिव्यश्ततमा  लेखनािको प्रिाि र आफ्नो एकोकल जीिन िोगाइको पीडानायी 
अिस्िा र उमेरगत अनुिूर्त रिेको नेखखन्ि उ कवित्िका दृश्ष्टले र्यनका कविता त्यर्त स्तरीय निएको पर्न एकोउटी सामान्य गहृिणीले कविता 
लेखेर िएको पर्न नेपाली कविता साहित्यको सेिा गनुष र्नकै सरािनीय, प्रिंसनीय र अनुकरणीय कायष िो उ जेजस्ता िएको पर्न जीिनको अन्त्य 
अिस्िामा आफू लगिग अितत अिस्िामा पुथगसकेपर्ि कविता लेख्नुलाई नै र्यनको विभिष्ट योगनान मान्नुपिषउ 

*** 
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सिैका लाचि सधैंका लाचि त्रुटििटहत नेपाली लेखनका ननयिहरू  
सामारी संयोजन: नन्नलाल आिायष 
सलतरी, नेपाल  

भूमिका 
आमा त्यो आउँि र ?-‘िो बा, त्यो आउँि उ 
त्यो वििानको सूयषझैँ उज्यालो िनै आउँि उ 
त्यसको कम्मरमा झशु्ण्डएकोको, िीतजस्तै टल्कन े
र्तमी एकोक िर्तयार नेख्निेौ, त्यसलेै ऊ अधमषभसत लड्नेि उ 
त्यो आउँना र्तमी पहिले त सपना िो कक िनेर 
िामिुम गनेिौ, तर त्यो हिउँ र आगोिन्ना पर्न 
बढ्ता िोइने िएकोर आउँि उ’ (गोपालप्रसान ररमालको ‘आमाको सपना’ बाट) 

संसार नाङ्गो सत्यमा आधाररत ि, यसलाई लेप लगाउन ुआिश्यक िैन उ मौभलकतालाई र्नयाल्ने मन ि िन े नाङ्गै रिन हननुपिष उ 
प्राकृर्तकरूपम ै रिन हननुपिष , जलप लगाएकोर िखणक मनमोिक पारी अरूलाई भ्रममा अल्झाउन ुसिषिा अनुथित ठिररन पुग्ि उ नेखखएकोको 
प्राकृर्तकपनलाई स्िागत र सम्मान गने वििारले स्िान िेट्नपुिष उ िोभलको हनन आउँना पुस्ताको िातमा ि उ उनीिरूकै िातमा रिोस ्िन्न े
िो िन ेआजनेखख न ैिामीले बाटो खर्नहननु पिष उ त्यो हनन िोभल अिश्य ैआउँि उ त्यिी राजमागष बनाउने नार्यत्ि पूरा गनै तयार िएकोको यो 
नेपाली िुद्ध लेखन िारेको लेख कृष्ण नैर्नक माफष त ् पाठक िगषमा समवपषत ि उ िावर्क िदु्धताले वििार सम्प्रेर्णमा सिजता ल्याउँि उ 
सम्प्रेर्णलाई लािाश्न्ित पिसम्म पुर् याउँि उ जीिन्त िार्ा बलेाबलेामा पररितषन िइरिन्ि उ व्यिस्िा पररितषनसँगै िणष विन्यासमा समेत 
मनग्यै पररितषन िएकोको ि उ यसलाई तुरुन्त ैआत्मसात गनष असिज िुन्ि तर कोभिस जारी राखे बानी बस्न सति िन्न े ययेयले मलेै 
विविध स्रोतबाट आथधकाररक तथ्यिरू फेला पारी यस लेखमा प्रेर्ण गनष खोजकेो िु उ आथधकाररक र्नकाय िन्ि– विद्यालय तिका पाठ्य 
पुस्तक तिा अन्य सामरीमा प्रयोग िुन े िणष विन्यासमा एकोकरूपता कायम गन े उदे्दश्यले नेपाल सरकार (माननीय मन्िीस्तर) को भमर्त 
२०६९उ०४उ२३ को र्नणषयबाट यसै साि संलग्न िणष विन्यास स्िीकृत िएकोकाले नपेाली िार्ाका प्रयोतता, विद्यािी, भििक, प्रभििक, 
प्राययापक, अनुसन्धानकताष तिा अन्य सरोकारिालाको जानकारीका लाथग प्रस्तुत गररएकोको ि उ (१) पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रकाभित 
सामरीमा क्रमिः यो िणष विन्यास लागु गनै लथगने ि र विद्यालयमा यसैअनुसार प्रयोग गनुषपने ि उ विद्यािीको लेखन पिको मलू्याङ्कन 
पर्न यसैअनुसार िुने ि उ (२) यसमा ि, ि, ज्ञ, द्ि जस्ता िणष बािेक अन्य िणषलाई लेखन सरलीकरण गररएकोको ि िने आगन्तुक, तद्भि र 
झराष िब्नमा पिाडड र पनमययेमा ह्रस्ि इकार उकार र स माि प्रयोग गने व्यिस्िा गररएकोको ि उ (३) पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रकाभित 
सामरीिरूमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको प्रकािन िैलीअनुसारको िणष विन्यास प्रयोग गनुषपिष उ 

िणण विन्यास 
१. तद्भि र आगन्तुक िब्नको िणष विन्यास 
१.१. तद्भि िब्न 

शब्दाटद ि शब्दिध्यिा ह्रस्ि 
१.१.१ तद्भि िब्नको िब्नाहन र िब्नमययको इकार र उकार ह्रस्ि लेख्न ेउ जस्त ै – सनु, नुन, िवपनी, नुर्नलो, कभललो, बभलयो, सश्जलो, 
बारुलो, बाहिर, भिि, त्रबश्त्तकै, खार्तर, र्नश्म्त, पहिलो, माहिलो, गहिरो, रभसलो, बटुिा, ििुिा, खझभलतक, र्तरररी, कफरररी, भसररभसरी आहन उ 

१.१.२ संस्कृत (तत्सम) र्नकट ठानेर परम्परागत रूपमा िब्नाहन र िब्नमययमा नीघष लेखखएकोका तद्भि िब्नलाई ह्रस्ि लेख्न ेउ जस्त ै– र्नलो 
(नील), ककरो (कीट), र्घन (घणृा), ककलो- खखल, (कील), खखर (िीर), हनयो (नीप), वपर (पीडा), वपरो (पीडक), गहिरो (गिीर), थिसो (िीत), 
त्रबउ (बीज), श्जउ, (जीि), धुलो (धूभल), धुिाँ (धूम), सुरो (िूर), मुसो (मूर्क), मुला (मूल) आहन उ 

१.१.३ परम्परागत रूपमा नीघष लेखखने िब्निरू पर्न तद्भि न ैिएकोकाले र्तनको िब्नाहन र िब्नमययेको इकार (इ), उकार (उ) लाई ह्रस्ि लेख्न े
उ जस्तै – र्ततो,  भमठो,  र्तखो,  वपठो,  बुढो,  हढटो,  नधु,  भमत,  रुख,  रुखो,  रुगा,  फुल,  कपुत, सपुत,  िुन,  िुक,  थिल,  त्रबि,  
भसप,  हनगो, हठक, पुरा, ठुलो, मुत, भिख, भिर, िुल उ 

१.१.४ तत्सम िब्नमा तद्भि प्रत्यय लागेमा र्तनको इकार र उकार ह्रस्ि लेख्न े उ जस्त ै – पुबलेी (पूिष+एकोली), मुख्र्याइँ (मूखष+याइँ, बसेर्न 
(िर्ष+एकोर्न), बसे (िर्ष+एको), पुस्ट्याइँ (पुश्ष्ट+याइँ, नसु्ट्याइँ (नषु्ट+याइँ, धुत्र्याइँ (धूतष+याइँ, नसाषउनु (दृि+्आउन,ु त्रबरश्ततनु (विरश्तत+न,ु 
ब्यश्ततनु (व्यतत+इनु, अश्म्सयार (अंि+इयार), श्स्िकानुष (स्िीकार+नु, प्रश्स्टनु (प्रस्ट+इनु आहन उ 
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१.१.५ सङ्ख्यािािक िब्नलाई र्नम्नानुसार लेख्ने उ जस्तै – एकोक, नईु, र्तन, िार, पाँि, ि, सात, आठ, नौ, नस, एकोघार, बार, तेर, िौध, 
पन्र, सोर, सि, अठार, उन्नाइस, त्रबस, एकोतकाइस, बाइस, तेइस, िौत्रबस, पश्च्िस, िश्ब्बस, सत्ताइस, अठ्ठाइस, उनश्न्तस, र्तस, एकोकर्तस, 
बश्त्तस, तेश्त्तस, िौर्तस, पैँर्तस, िश्त्तस, सैर्तस, अठर्तस, उनन्िाभलस, िाभलस, एकोक िाभलस, बयाभलस, त्रििाभलस, ििाभलस, पैँताभलस, 
ियाभलस, सतिाभलस, अठिाभलस, उनन्िास, पिास, एकोकाउन्न, बाउन्न, त्रिपन्न, िउन्न, पिपन्न, िपन्न, सन्ताउन्न अन्ठाउन्न, उनन्साठी, 
साठी, एकोकसट्ठी, बयसट्ठी, त्रिसट्ठी, िौसट्ठी, पैँसट्ठी, ियसट्ठी, सतसट्ठी, अठसट्ठी, उनन्सत्तरी, सत्तरी, एकोकित्तर, बित्तर, त्रिित्तर, िौित्तर, 
पिित्तर, ियित्तर, सतित्तर, अठित्तर, उनासी, असी, एकोकासी, बयासी, त्रियासी, िौरासी, पिासी, ियासी, सतासी, अठासी, उनानब्बे, नब्बे, 
एकोकानब्ब,े बयानब्ब,े त्रियानब्बे, िौरानब्बे, पन्िानब्ब,े ियानब्बे, सन्तानब्बे, अन्ठानब्ब,े उनान्सय, सय उ 

१.१.६ िब्नान्तमा नीघष लेखखन ेिब्न प्रत्यय लागेपर्ि ह्रस्ि लेखखन ेिन ्उ जस्तै – अभसऔँ(असी+औँ, साहठऔँ(साठी+औँ, सत्तररऔँ(सत्तरी+औँ, 
त्रिसहट्ठऔँ(त्रिसट्ठी+औँ) नइुटा (नईु + ओटा) आहन उ 

१.१.७ आद्यिरमा िोललो नहनई एकोउटै डडकोमा लेखखएकोमा सङ्क्षिलत िब्नका आहन र मयय इकार ह्रस्ि लेख्ने उ जस्त ै– भसडडओ, युनेस्को, 
युर्नसेफ, त्रबत्रबसी आहन उ िोललोेे हनएकोर लेखखएकोमा िने एकोकािरी इकार नीघष न ैलेख्न ेउ जस्त ै– सी.डी.ओ., बी.बी.सी. आहन उ 

१.१.८ अनकुरणात्मक िब्नको त्रबिमा आउने इकार र उकार ह्रस्ि लेख्ने उ जस्तै – हटभलतक, भमभलतक, भसर्नत्त, सुलुत्त, िुलुतक, 
खझभलभमली, भसरररी तुरुरु, िुरुरु, टुलुटुलु आहन उ 

शब्दान्तिा ह्रस्ि इ, उ हुने शब्दहरू 
१.१.९ नाताबोधक पुभलङ्गी िब्नको िब्नान्तमा रिेका इ, उ ह्रस्ि लेख्ने उ जस्तै –ज्िाइँ, नाइ, िाइ, पर्त, पनार्त, जेठाज,ु नाज,ु फुपाज,ु 
भिनाजु आहन उ 

१.१.१० आइ, याइँ, आउ, आरु, आल,ु एकोलु प्रत्यय लागेर बनेका िब्निरूको इकार उकार प्रत्ययअनुसार न ैह्रस्ि लेख्न ेउ जस्तै – पढाइ, लेखाइ, 
कमाइ, लमाइ, नसु्ट्याइँ, बुढ्याइँ, रोपाइँ, घेराउ, िुनाउ, हटकाउ, त्रबकाउ, भसकारु, िटारु, बढाल,ु इखालु, मैताल,ु घरेलु आहन उ 

१.१.११ केिी अव्यय िब्न र वििश्ततसमेतको अन्त्यको इ ह्रस्ि लेख्ने उ जस्तै – अगाडड, पिाडड, अथग, पर्ि, िारर, पारर, माथि, मुर्न, खेरर, 
फेरर, िरर, िररपरर, लाथग, र्नश्म्त, नेखख, ककनकक, अर्न, पर्न, तापर्न, िथग, कुश्न्न, िाहिँ उ तर िी र िीँ प्रत्यय लागेका यिी, किीँ, यिी,ँ 
त्यिीँ र लाई वििश्तत िने नीघष लेख्ने उ 

१.१.१२ पररमाण जनाउने िब्न ह्रस्ि लेख्ने उ जस्त ै– कर्त, यर्त, उर्त, जर्त, त्यर्त, अभल आहन उ 

१.१.१३ लघ ुिा वप्रय अिषमा आउने उकार ह्रस्ि लेख्ने उ जस्तै – काल,ु रामु, बाबु, बच्ि,ु सान,ु नान,ु िोटु आहन उ 

१.१.१४ उकारान्त नाम, वििेर्ण र अव्यय ह्रस्ि लेख्ने उ जस्तै – नाम– िाउ, नाउ, र्घउ, श्जउ, आलु, केराउ, त्रबउ, भसरु, हिउँ, उनीउँ, पर्नउँ 
आहन उ गाउँ, ठाउँ, मुगु, िाँगु, साँख,ु बालाज,ु तनिँु, टेकु, िेलम्बु, थिसङ्ख,ु सोल,ु कािँु आहन उ भलखु, मलेख,ु बल्खु, सोलु आहन उ सािु, 
िालु आहन उ भलम्ब,ु खम्बु, िाम्बु, याम्फु, हिन्न', ज्यापु, िारु, िाय,ु कोय,ु आहन उ 

वििेर्ण– िालु, उल्ल,ु िटटु, ढड्डु, मटु्ठ, लद्दु, पिु, वपटु्ठ, वपिलग्गु, नधुाल,ु भसकारु, त्रबकाउ, लागु, ठालु, लडाकु आहन उ 

अव्यय– साम,ु आच्िु, आत्ि,ु उिु उ 

१.१.१५ समापक िु र िु विmयापनको उकार ह्रस्ि लेख्न ेउ जस्त ै– म राम्रो िु उ म नेपाली िँु उ म फलफुल खान्िु उ 

शब्दान्तिा दीर्ण ऊ हुन ेशब्दहरू 
१.१.१६ सब ैस्िीभलङ्गी िब्निरूको इकार र उकार नीघष लेख्ने उ जस्तै – उकारान्त नामपन – केटी, रानी, हननी, गाई, माई, िैँसी 

नाताबोधक िब्न – िाउज,ू फुपू, सास,ू माइजू आहन उ 

१.१.१७ र्नजीि िस्तु जनाउने इकारान्त िब्निरू नीघष लेख्ने उ जस्तै – ठेकी, निी, मिी, कोनाली, टोपी, िाती, मसी, बारी, बाली, कागती, 
नासपाती आहन उ 

केिी सजीि नामका अन्त्यमा आउने इकार नीघष लेख्न े– जोगी, सम्धी, िात्ती, खसी आहन उ 
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१.१.१८ नामबाट बनेका िाििािक इकारान्त नाम नीघष लेख्ने उ जस्त ै – गररबी, साझनेारी, इमाननारी, खरनारी, मास्टरी, डातटरी, खेती, 
नोकरी आहन उ 

१.१.१९ ननी र स्िानिािक इकारान्त नाम नीघष लेख्ने उ जस्तै – कन्काई, सेती, कोसी, रोसी, िेरी, रालती, कनाषली, मानी, माडी, मेिी, 
कास्की, डोटी, गुल्मी, इटली, हनल्ली, श्जरी, भसन्धुली, नेउखुरी, सुनसरी आहन उ 

१.१.२० स्िानिािक वििेर्ण र अन्य वििेर्णको अन्त्यको इकार नीघष लेख्ने उ जस्त ै– झापाली, पाल्पाली, गुल्मेली, स्याङ्जाली, अमेररकाली, 
रभसयाली, अकिकी, जुम्ली, सुखेती आहन उ खाली, अल्िी, जाती, पाजी, लािी, भसल्ली, नामी, असली, काननुी, नेखािटी आहन उ 

१.१.२१ िर, पेसा बुझाउने िब्नको अन्त्यको इकार नीघष लेख्ने उ जस्तै – अथधकारी, राई, कामी, िेिी, िट्टराई, बजगाईँ, प'जारी, डकमी, धोबी, 
तेली आहन उ 

१.१.२२ जार्त, िगष, िार्ा आहन जनाउने िब्नको अश्न्तम इकार नीघष लेख्न ेतर उकार िन ेह्रस्ि लेख्ने उ जस्तै – नेपाली, अङ्रेजी, बङ्गाली, 
हिन्नी, तेलगु, उनुष आहन उ 

१.१.२३ सिषनाम िब्नको अन्त्यको इकार र उकार नीघष लेख्ने उ जस्तै – र्तमी, िामी, उनी, यी, ती, तपाईं, आफू, ऊ, अरू आहन उ 

१.१.२४ समापक स्िीभलङ्गी कक्रयापनको अन्त्यको इकार नीघष लेख्न ेउ जस्त ै– गई, पढी, हिँडी, बसी, पढाई, सुताई 

बहिनी घर गई उ बहिनीले उपन्यास पढी उ 

१.१.२५ ‘एकोर’ प्रत्ययान्त कृनन्त कक्रयाका सट्टामा प्रयोग िुन ेकृनन्त कक्रयाको इकार पर्न नीघष लेख्ने उ जस्त ै– आई (आएकोर), सकी (सकेर), 
नेखाई (नेखाएकोर) उनीिरूले कलम ककनी (ककनेर) मलाई हनएको उ  

१.१.२६ िब्नान्तमा आउने इच्िािषक तिा आज्ञािषक कक्रयापनको उकार नीघष लेख्ने, जस्तै – जाऊ, खाऊ, बसूँ, िेरँू, नेखाऊ, जान,ू पढ्नू आहनउ 

इच्िािषक कक्रयापनको त्रबिको उकार नीघष लेख्न ेउ जस्त ै– जाऊन,् खाऊन,् उडून,् बाँिून,् बसून,् नेखनू ्आहन उ 

१.१.२७ री.अरी, तरी, ती र ई मा टुङ्थगने कक्रयायोगी िब्निरूको इकार नीघष लेख्न ेउ जस्त ै– यसरी, उसरी, यस्तरी, उस्तरी, कसरी, कस्तरी, 
यस्तरी, राम्ररी, बरबरी, ननननी, सरसती, फनफन्ती, ट्िालट्िाल्ती, तरतरी, सरासरी, कफरररी, भसरररी, र्तरररी आहन उ 

१.१.२८ पिृक र स्ितन्ि रूपमा प्रयोग िुन ेनीघष इकारान्त िब्निरू समास िएकोपर्ि पर्न यिाित ् लेख्न े उ जस्त ै – स्िामीितत, िेडीगोठ, 
जडीबुटी, िात्तीिन, मैिीपूणष, नालीबेली, बोलीिाली, िाँसीखेली, कोरीबाटी आहन उ 

१.१.२९ नेपालीमा श्रुर्तसम भिन्नािी (समयिर्नक) िब्निरू धेरै िन ् उ तद्भि र आगन्तुक स्रोतका समयिर्नक भिन्नािी िब्न समभलवप 
थिह्नमा लेख्ने उ जस्तै – गोल, ताल, माल, मेल, नर फुल, जुन, पुरा, र्तन आहन उ 

कुखुराले फुल पार् यो उ हननीले बगैँिाको फुल हटपेर माला उनीन ्उ मकैका फुल उठे उ मैले र्तन ओटा कलम ककनेँ उ र्तनले त्रबिामा मलाई 
बोलाएको उ जुन अस्ताएको उ जुन मान्िे मकिाँ आयो, त्यो मेरो सािी िो उ 

१.१.३० बिुििन जनाउने ‘िरू’ तिा आनर जनाउने ‘ज्यू नीघष लेख्ने उ जस्त ै– िाइिरू, उनीिरू, सम्पानकज्य,ू प्रधानमन्िीज्य ूइत्याहन उ 

१.२ आिन्तुक शब्द 
१.२.१ िब्नाहन र िब्नमययमा आउने इकार र उकार तद्भिकै र्नयमअनुसार ह्रस्ि लेख्न ेउ जस्तै – गररब, कानुन, भसफाररस, महिना, ताभलम, 
अश्जब, रभसन, सहिन, इश्न्जन, इश्न्जर्नयररङ, एकोसोभसएकोसन, भिटाभमन, टेभलभिजन, युरोप, न्युश्जल्यान्ड, िाइल्यान्ड, न्युरोड, न्युयोकष  आहन उ 

१.२.२ आगन्तुक िब्नमा रिेको ि, र् र स मयये नन्त्य सकार माि लेख्ने उ जस्त ै– भसफाररस, सिर, सहिन, सुरु, रुस, स्टेसन, स्टुडडयो, 
मास्टर, रश्जस्टर, एकोिरेस्ट, पोस्ट, इश्न्स्टच्युट, एकोसोभसएकोसन आहन उ तर तालव्य ि लेख्न ेगररएकोका नाम, िर र पनिीमा िन ेतालव्य ‘ि’ नै 
प्रयोग गने उ जस्तै – जोिी, िाि, कुििाि, िेपाष, िेरबिानरु आहन उ 

१.२.३ तद्भि र आगन्तुक िब्नको संयुतत व्यञ्जनमा अल्पप्राणपर्ि मिाप्राण िणष आउने िँुना सोिीअनुसार लेख्ने उ जस्तै – सम्िाल्नु, ल्िासा, 
ल्िोसार, म्िेन्न,ु पासाङ ल्िाम,ु च्िोरोल्पा आहन उ 
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१.३ हलन्त ि जनन्त स्िन्धी 
व्यञ्जन िणषलाई िल ्र स्िर िणषलाई अि ्पर्न िन्निन ्उ कुन ैअिर िा िब्नका अन्त्यमा व्यञ्जन आएकोमा त्यस्ता िणषलाई िलन्त िर्नन्ि 
उ िलन्त िणष प्रायः र्तन ककभसमले लेखखन्िन ्उ नेपालीमा ङ, ि, ट, ठ, ड, ढ, न, ि लाई आधा अिरमा लेख्न नभमल्ने िएकोकाले र्यनलाई 
िलन्त बनाउँना सधैँ खुट्टा काटेर ( ङ्, छ् आहन), (सङ्भलनु, िद्दा, िट्टी, पड्ककनु आहन) लेख्ने िलन ि उ ि, ज, ि जस्ता ठाडो धको (पाई 
िएकोका िणषलाई ठाडो धको िटाएकोर ( ि,् ज,् ि ्) िब्नको आहन र मययमा िलन्त(बच्िा, मश्न्नर, बाश्ल्टन) बनाइन्ि उ क, झ, फ मा िने 
िात िाँिेर ( क् ...) िलन्त (पतका, सश्तिन ्बनाइएकोको पर्न पाइन्ि उ िब्नमा िलन्त सम्बन्धी केिी सामान्य उनािरण र्नम्नानुसार िन ्– 

१.३.१ नाि, सिणनाि ि विशेषण शब्दको उच्िािण िदाण जन्त्यिा हलन्त उच्िरित भए पनन लेख्दा जनन्त लेख्न े । जस्त ै – राम, िात, 
झ्याल, काम, धान, धुतार, असल, खराब, इमान आहन उ सङ्क्षिलत िब्नमा पर्न िलन्त उच्िारण िएको पर्न अजन्त नै लेख्ने उ जस्तै – 
एकोम.एको, एकोम.एकोड, बी.एकोड, बी.एकोस्सी, एकोस.एकोल.सी. उच्िारण िलन्त िुने आगन्तुक िब्नलाई पर्न अजन्त नै लेख्न ेउ जस्त ै– ररजल्ट, भसमेन्ट, 
बल्ब, कफल्ड, फमष आहन उ 

१.३.२ प्रत्यय लािेपन  शब्दिध्यिा पिेको आधाि जशश पटहले जनन्त लेिखन े भए सोहीजनुसाि जनन्त नै लेख्ने । जस्तै – इमाननार, 
जभमननार, लेखननास आहन उ 

१.३.३ द्वित्ि स्स्िनतका जनकुिणात्िक शब्दिा हलन्त उच्िािण भए पनन जनन्त लेख्ने । जस्तै – फरफर, सरसर, फनफन, भमरभमर, 
खलखल, िमिम, सरसरी उ 

१.३.४ इच् ािणक उकािान्तिाहेकका क्रियापदिा उच्िािणजनुसाि लेख्ने । जस्त ै– िन,् िनेस,् आएकोस,् िर्नन,् पहढन,् बभसन ्उ िर्नन, गररन, 
खाइन, बभसन आहन उ िन्ि, िश्न्ननँ, िन्यो, खान,ु िन्नु आहन उ 

१.४ ि ि ि स्िन्धी 
तद्भ् ि र आगन्तुक िब्नमा उच्िारण अनुसार (ब) अििा (ि) लेख्ने उ जस्त ै– ‘ब’ को उच्िारण– बकुल्लो, बखत, बापत, बाकस, बाल्टी, 
बहिनी, बार्िटा, बाटो, बाहिर, बाङ्गो आहन उ ‘ि’ को उच्िारण– िककल, पािर, िजन, िाकिाक, िारपार, िाररस, बेिास्ता, फेिा, मेिा, सरुिा 
आहन उ 

१.५ मशिबिन्द,ु िन्रबिन्द ुि पञ्िि िणणको प्रयोि 
१.५.१ मशिबिन्द ु
य, र, ल, ि, ि, ब, स, िका अर्घ अनुनाभसक उच्िारण िएकोमा भिरत्रबन्न ुप्रयोग गने उ जस्त ै– संिान, संयम, संरिना, संरिण, संलग्न, 
संित,् िंि, संसार, िंस, अंि, संिार आहन उ 

१.५.२ तद्भि र आगन्तुक िब्नमा आउन ेअननुनाभसक स्िरलाई उच्िारणअनुसार न ैिन्द्रत्रबन्न ु ( ेँ) लेख्न े उ जस्त ै – गएकोँ, खाएको,ँ गाउँि, 
आउँि, काँठ, आँप, अँययारो, उँिो, सँग, काठमाडौँ, िँुना, गररँनै, नसैँ, निौँ, पाँिौँ आहन उ 

१.५.३ तद्भि र आगन्तुक िब्नमा रिेकेको पञ्िम िणषलाई उच्िारणअनुसुसार (ङ) (न) र (म) नै लेख्ने उ जस्तै – करङ, अङ्रेजी, िङ्गा, 
अङ्गुर, सन्कािा, भसन्का, सन्िै, मान्िे, कान्िा, िुन्ि, िान्जा, झन्झट, जन्जाल, अन्डा, झन्डा, टन्टा, िन्डर, इन्जेतसन, गन्जागोल, पन्र, 
कम्पाउन्डर, बन्डल, लन्डन, पन्डाल, लयान्ट, सेन्टर, सुपररन्टेन्डने्ट, श्जन्सी आहन उ 

१.५.४ िलन्त ङ माि उच्िारण िुने िब्नमा ङग ्नलेखखेी ङ माि लेख्ने उ जस्तै – गुरुङ, तामाङ, मनाङ, मोरङ, बागलुङ, नाङ, बझाङ, 
नाश्जषभलङ, िङकङ, करङ, इश्न्जर्नयररङ, बोडड षङ, त्रबश्ल्डङ, रेर्नङ उ िलषङ्ङ, तुलुषङ्ङ, फुरुङ्ङ, फुङ्ङ, खङ्रङ्ङ, छ्याङ्ङ, नङ्ङ आहन उ  

१.६ पदयोि ि पद वियोि 
पनयोग िुन ेिब्नलाई एकोउटै डडकोमा र पनयोग निुन ेिब्नलाई भिन्नभिन्न डडकोमा लेख्न,े जस्तै – रामभसत (पनयोग – सिी) राम भसत (पन 
वियोग – गलत) रामका लाथग (पन वियोग – सिी) रामकालाथग (पनयोग – गलत) 

पदयोि 
१.६ .१ वििश्तत र ििनबोधक प्रत्यय पनयोग गरी लेख्न ेउ जस्तै – रामले, रामलाई, रामको, घरमा, रुखबाट, सडकनेखख काठिरू, िाइिरू, 
बहिनीिरू उ 

१.६.२ नामयोगीलाई पनयोग गरी लेख्न ेउ जस्त ै– रामसँग, रामभसत, घरसम्म, बाटामुर्न, घरर्तर, लिालत्रबि, पूिषपहट्ट, घरतफष , सुन्तलाबािेक, 
पानसमेत, िनेबमोश्जम, कानुनबमोश्जम, आनेिमुतात्रबक, भििकलगायत, वििागअन्तगषत, र्नयमअनुरूप, िाककमसमि, िुलाकमाफष त, 
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कानुनप्रर्तकूल, आहन उ (पर्ि, अर्घ, पूिष, मुर्न, माथि, िारर, त्रबि, भिि, बाहिर, तफष , र्तर, सामु, िन्ना, सम्म, पहट्ट, तक, सगँ, भसत, 
बािेक, समेत, समि, माफष त, पयषन्त, उपर, लगायत, बमोश्जम, सम्मत, अनुसार, मुतात्रबक, अन्तगषत, अनुरूप, अनुकूल, प्रर्तकूल आहन 
नामयोगी िुन ्उ) 

१.६.३ कुन ैनईु िब्नका त्रबि समास िएकोर बनेका नईु नईु भलवप थिह्नमा लेखखन ेिब्निरूलाई पनयोग गरी लेख्ने उ जस्त ै– नालिात, धनमाल, 
घरबारी, खानाखिष, आमाबाब,ु खलेकुन, गिृत्याग, जन्मजात, रोगमुतत, घरधनी, िान्साघर, अिषमन्िी उ  

द्रष्टव्य – संयुतत िणषलाई पर्न यिाँ एकोउटै भलवप मार्नएकोको ि उ 

१.६.४ आधार तत्िभसत समस्त (समास िएकोका) िएकोमा बद्ध प्रकृर्तका अििा प्रत्ययित ्िई आएकोका िब्नको अंि पनयोग गरी लेख्ने उ जस्तै – 
नाटककार, इर्तिासकार, श्रममूलक, आत्मपरक, बलपूिषक, केन्द्रीकरण, नामकरण, िार्नकारक, िस्तुगत, विकासिील, समयबद्ध, कायषरत, 
सन्तोर्जनक, उत्तरनायी, विस्मयकारी, प्रश्निािी, िीर्षस्ि, भििाप्रन, जबाफनेिी आहन उ 

१.६.५ रूपमा-रूपले िन्ने अभिप्रायमा कक्रयायोगीको कायष जनाउन पनान्तमा नेखखने स्िरूप िब्न अथगल्लो नाभमक अंिभसत जोडरे लेख्ने उ 
जस्तै – फलस्िरूप, पररणामस्िरूप, प्रमाणस्िरूप, उपिारस्िरूप, पररणामस्िरूप ऊ मसँग ररसायो उ उसले मलाई उपिारस्िरूप नइुटा कलम 
हनयो उ मैले प्रमाणस्िरूप एकोउटा थिठी पेस गरेँ उ 

१.६.६ पररिर्त षत िा आंभिक पररिर्त षत िएकोर बनेका अनुकरण जनाउन ेिा नजनाउन ेद्वित्ि िब्न पनयोग गरी लेख्ने उ जस्त ै – सुलसुल, 
फुरफुर, िटिट, फनफन, तनतन, कुरुङकुरुङ, र्तरभमर, लटरपटर, तडकिडक, आलोपालो, आनीबानी, ओल्टोकोल्टो, गरगिना, िातसात, 
बल्लतल्ल, जोडजाड, अभसनापभसना, ससानो, आआपm्नो, ठुलठुलो, नौडानौड, ररसाररस आहन उ 

१.६.७ अकरणको ‘न’ लाई पनयोग गरी लेख्ने उ जस्तै – नखले, नजा, ननेखाऊ, जाँनैन, पढ्नैनथ्यो, पढ्नैन, खान्नँ, िश्न्ननँ आहन उ 

१.६.८ सश्न्ध िँुना विकार िएकोर बनेका समस्त िब्न िा संयुतत कक्रयासमेत पनयोग गरी लेख्न े उ जस्तै – मन्िालय, विद्यालय, सूयोनय, 
जन्मोत्सि, हनव्योपनेि, साश्न्ननी, मनोव्यिा, अत्यािश्यक, र्नजात्मक, र्नयमानुसार, कपडिान, घोडिढी, रतन्धो, िश्न्ननु, िन्ठान्न ुआहन उ 

१.६.९ संयुतत कक्रयामा आउने र्नम्न भलखखत कृनन्त अंिलाई पनयोग गरी लेख्न ेउ जस्तै – जानुपिष , गनुषपिष , आउनुपिष , जानुपर् यो, गनुषपरेको 
ि उ जानुिोस,् आउनुिोस ्उ खानिुुन्ि, आउनुिुन्ि उ पहढिाल्ि, गइसति, लेखखहनन्ि, हनइसककिाल्यो, िेरररिन्ि उ 

१.६.१० नाम र िरका त्रबिमा आउने मययिती नामलाई एकोकै डडकोमा जोडरे लेख्न े उ जस्त ै – रामबिानरु िापा, खगेन्द्रप्रसान िट्टराई, 
परिुनारायण िौधरी, सुरेिराज मनैाली 

पद वियोि 
१.६.१० वििश्ततपर्ि आउन ेनामयोगीलाई पन वियोग गरी लेख्नेउ जस्तै – रामका लाथग, घरनेखख माथि, िाइको समेत, त्यसको िन्ना आहनउ 

१.६.११ िब्नान्तमा बद्ध अिर िएकोका (व्यञ्जनान्त) नईुिन्ना बढी भलवप थिह्नमा लेखखन ेतिा नईु िा नईुिन्ना बढी अिर (भसलेबबेल) मा 
उच्िररत िुने समस्त िब्निरूलाई अलग डडकोमा लेख्ने उ जस्तै – नेपाल सरकार, नगर विकास, सडक सुधार, समाज सेिा, मानि धमष, 
अयययन प्रर्तिेनन, पररिार र्नयोजन, मानि अथधकार, संविधान सिा, समापन समारोि, श्रम वििाग, िन संरिण, नेि विकास, िर्ष बढाइँ, 
मौरी पालन, भििा वििाग, जीिन रिक, सञ्िार गिृ, सुरिा व्यिस्िा, फलफुल पसल आहन उ 

१.६.१२ सािषक द्वित्ि िब्नलाई पन वियोग गरी लेख्न ेउ जस्तै – जो जो, को को, जे ज,े के के, जुन जनु, कुन कुन, जर्त जर्त, जिाँ जिा,ँ 
के कस्तो, िन िन, सडक सडक, राम्रो राम्रो, भमठो भमठो, िुन्ि िुन्ि, बस्यो बस्यो उ 

१.६.१३ संयुतत कक्रयामा आउने र्नम्न भलखखत कृनन्त अंिलाई पन वियोग गरी लेख्ने उ जस्तै – पढ्नु ि, नेखाउनु ि, सुनाउनु थियो उ पढ्न े
ि, जाने ि, बताउने ि, नेखाउन ेथियो उ सुनेको ि, िनेको थियो उ खाँनो ि, खाँनो थियो, हिँड्नै ि, आउँनै थियो उ खान िुन्ि, आउन 
िुन्ि, पढ्न सति, हिँड्न सतथ्यो उ खाएको िुन्ि, गएको िुन्ि, आएको िुन्थ्यो, नेखाएको िोला उ 

िेरेको िेर् यै, सुनेको सुन्यै उ यस्त ैनाभमक कक्रयाभसत आउने नाम अलग डडकोमा लेख्ने, जस्तै – मन पनुष, नेखा पनुष, िाम फाल्न,ु उजुर गनुष 
आहन उ 
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१.६.१४ रीर्त जनाउन ेइकारान्त विmयालाई अथगल्लो िब्नसँग पन वियोग गरी लेख्ने उ जस्त ै– हढलो गरी, सश्जलो गरी, सुर्नने गरी, नेखखने 
गरी आहन उ 

१.६.१५ वििेर्ण र वििेष्य (नाम) ढािँाका िब्नलाई पन वियोग गरी लेख्न े उ जस्त ै – र्नम्न माययभमक, र्नम्न भलखखत, िुि हनन, ििु 
कामना, पेय जल, िुद्ध नधु, नगने बाली, भित्ते पािो, पूणष रूपले, िव्य रूपमा, उच्ि भििा, भिष्ट व्यििार आहन उ 

१.६.१६ र्नपातिरू पन वियोग गरी लेख्ने उ जस्तै – म त, राम न,ै बहिनी पो, िरर झैँ उ िरर िाहिँ मसँग ररसायो उ िाइ माि िौरमा नौड्यो 
उ ऊ कहिले जान्ि ख ै? यर्त पाठ पढ ल उ 

१.६.१७ जना, ओटा जस्ता कोहटकर िब्नलाई अलग डडकोमा लेख्ने उ जस्त ै –पाँि जना केटा, िार ओटा गाई, सात िाइ िोरा, नस जना 
मान्िेउ 

१.६.१८ वििाजक न लाई पन वियोग गरेर लेख्न ेउ जस्त ै– न राम न श्याम आयो आहन उ 

१.६.१९ जस्तो, जस्त,ै जिो, जसरी, झैँ, सरर आहन तुलनाबोधक िब्नका अगाडड आउने नाम, सिषनाम आहनसँग पन वियोग गरी लेख्ने उ 
जस्तै – राम जस्तो, हिमालय जिो, िामी जस्त,ै बताएको जस्त,ै नेखाएको जसरी उ राधा झैँ राम्री, बाँस झैँ लामो, गाई सरर साधु उ 

१.६.२० व्यश्तत, जार्त, स्िान आहन िीर्ष नामको पररिय जनाउने िब्नलाई अलग डडकोमेमा लेख्ने उ जस्तै – कास्की श्जल्ला, रारा ताल, 
कोसी ननी, गुरुङ जार्त, नारी समाज, भििक िगष, माघ, महिना, बुद्ध धमष आहन उ 

१.६.२१ नईुिन्ना बढी िब्नबाट बनेका समस्त (समास िएकोका) िब्नलाई पन वियोगमा लेख्न ेउ जस्तै – नाल, िात, तरकारीस मन, ििन, 
कमषस तन, मन, धनस गासँ, बास, कपास उ मानि अथधकार आयोग, लोक सेिा आयोग, नेपाल विद्युत ्प्राथधकरण, अश्ख्तयार नरुुपयोग 
अनुसन्धान आयोग उ 

२. तत्सि शब्दको िणण विन्यास 
२.१ र्नम्न भलखखत तत्सम िब्निरूलाई संस्कृतकै र्नयमानुसार िणष विन्यास भमलाई लेख्ने उ जस्तै – स्मरण, प्रिासन, िन, िेला, सन्नेि, 
राश्ष्रय, ििनीय, कृर्त, मर्त, उच्िारण, िङ्का, विलय, िर्त, स्ियम,् िेि, िरीर आहन उ 

२.२ तत्सम िब्नमा आएकोको ङ, ञ, ण, न, म लाई यी िणषिन्ना परिती स्पिष िणष (‘क’ नेखख  ‘म’ सम्मका िणष िएको सो स्पिष िणषको 
सिगीय पञ्िम िणष लेख्ने उ जस्तै –  

२.२.१ ‘क’ िगषिन्ना अगाडड ‘ङ्’ लेख्ने उ जस्त ै– िङ्का, अलङ्कार, िङ्ख, मनृङ्ग, गङ्गा, अङ्ग, सङ्गठन, सङ्घ, सङ्घर्ष आहन उ 

२.२.२ ‘ि’ िगषिन्ना अगाडड ‘ञ’् लेख्ने उ जस्तै – सञ्िय, िञ्िल, लाञ्िना, िाञ्िा, सञ्जाल, पुञ्ज, झञ्झा ... 

२.२.३ ‘ट’ िगषिन्ना अगाडड ‘ण’् लेख्ने उ जस्तै – कण्टक, घण्टा, कण्ठ, खण्ड, वपण्ड, गण्डकी, खश्ण्डत, खण्डन, कुष्माण्ड, नण्ड, िण्ढ, मनृण्ड, 
माकष ण्डये आहन उ 

२.२.४ ‘त’ िगषका अगाडड ‘न’् लेख्ने उ जस्तै – सन्ताप, नेिान्त, अश्न्तम, तन्तु, सन्तलृत, सन्िास, रन्िी, पन्ि, मन्िन, सन्नेि, सन्निष, 
सन्नेि, आनन्न, आन्नोभलत, मन्न, प्रबन्ध, सन्यया, र्नबन्ध, सश्न्ध, उन्नर्त, सश्न्नकट आहन उ 

२.२.५ ‘प’ िगषका अगाडड ‘म’् लेख्ने उ जस्तै – सम्पकष , सम्पानन, सम्प्रनाय, सम्परीिण सम्प्रेर्ण, पम्फा, सम्बन्ध, सम्बश्न्धत, सम्बोधन, 
सम्िि, सम्िोग, सम्भ्रान्त, सम्मलेन, सम्मुख, सम्राट आहन उ 

तर तत्सम िब्नमा पञ्िम िणषिन्ना परिती (य, ि, र, ल, ि, र्, स, ि, िणष िएको पञ्िम िणषकष को सट्टा अनुस ्े ुस्िार ( ें लेख्ने उ जस्तै – 
‘य’ परर्तर िँुना – संयम, संयुतत, संयोग उ ‘र’ परर्तर िँुना – संरिना, संरक्षित, संरिण उ ‘ल’ परर्तर िँुना – सलंग्न, संलाप उ ‘ि’ परर्तर 
िँुना – संविधान, संित,् संिान उ ‘ि’ परर्तर िँुना – संिोधन, संश्रय, संिय उ ‘स’ परर्तर िँुना – संसार, संसगष, संसद् उ ‘ि’ परर्तर िँुना – 
संिार, संहिता 

२.३. ह्रस्िदीर्ण स्िन्धी 
२.३.१ शब्दाटदिा ह्रस्ि इ िा उ हुने शब्दहरू 
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२.३.१.१ वि, र्न, र्नस,् र्नर,् सु, उप, उत,् नसु,् नरु ् उपसगष लागेका िब्निरूको िब्नाहनको इकार र उकार ह्रस्ि लेख्न े उ जस्त ै – वििार, 
विनाि, विजय, र्नपात, र्नश्िय, र्नयोग, सुमागष, सुकुमार, सुपाच्य, उपिार, उपिार, उपकार, उत्खनन, उत्पात, उत्पश्त्त, नगुषम, नवुिषिार, 
नबुषल आहनउ 

२.३.१.२ द्वि, त्रि िएकोका सङ्ख्यािािी िब्नमा इकार ह्रस्ि लेख्न ेउ जस्तै – द्विबािु, द्विमुख, त्रिकोण, त्रिजटा, त्रििुज, त्रिवपटक, त्रििङ्कु, 
त्रिफला आहन उ 

२.३.२ शब्दिध्यिा ह्रस्ि इ िा उ हुने शब्दहरू 
२.३.२.१ अर्त, अथध, अन,ु प्रर्त, परर, अभि उपसगष लागेका िब्निरूको िब्नमययको इकार र उकार ह्रस्ि लेख्ने उ जस्तै – अर्तररतत, 
अर्तिान, अर्तिय, अथधकार, अथधितता, अनुिार, अनुकरण, प्रर्तविmया, प्रर्तगामी, पररकल्पना, पररक्रमा, अभियोग, अभिनन्नन आहन उ 

२.३.२.२ इक, इका, इत, इम, इमा, इष्ठ, उक प्रत्ययिरूको इकार र उकार ह्रस्ि लेख्न ेउ जस्त ै– प्राक्षज्ञक, िावर्क, लेखखका, नार्यका, गार्यका, 
रथित, िेभलत, पश्ण्डत, स्िखणषम, अथरम, आहनम, गररमा, नीभलमा, महिमा, कर्नष्ठ, िररष्ठ, गररष्ठ, जागरुक, िािुक, कामुक आहन उ 

२.३.२.३ िब्नान्तमा नीघष लेखखन ेिब्न प्रत्यय लागेपर्ि ह्रस्ि लेख्ने उ जस्तै – उपयोथगता, प्रिािकाररता, नार्यत्ि, स्िाभमत्ि आहन उ तर 
स्िीभलङ्गी िब्निरूमा िन ेप्रत्यय लागे पर्न यिाित ्लेख्ने उ जस्तै – सतीत्ि, स्िीत्ि आहन उ 

२.३.३ शब्दान्तिा ह्रस्ि इ िा उ हुने शब्दहरू 
२.३.३.१ थि, हट, खण, र्त, थि, वद्ध, थध, र्न, वप, भि, भम, रर, भल, वि, भि, वर्, श्ष्ट अन्तमा आउन े

केिी िब्निरू ह्रस्ि लेख्न ेउ जस्तै – रुथि, िुथि, िुहट, कोहट, पाखण, कृर्त, गर्त, मर्त, िर्त, प्रकृर्त, िश्तत, नीर्त, प्रणर्त, कीर्तष, र्तथि, 
सारथि, अर्तथि, प्रीर्त, गीर्त, भसवद्ध, बुवद्ध, िवृद्ध, ऋवद्ध, विथध, र्नथध, सश्न्ध, व्याथध, अश्ग्न, अधीर्त, िर्न, मुर्न, ग्लार्न, िार्न, भलवप, 
यद्वप, कवप, नाभि, सुरभि, ननु्नभुि, ऊभमष, र्नभम, रश्श्म, थगरर, अरर, कभल, बभल, िवि, िवि, कवि, राभि, कृवर्, ऋवर्, सशृ्ष्ट, िशृ्ष्ट, दृश्ष्ट 
आहन उ अपिान – तर नेपालीमा िब्नान्तमा नीघष िलेका युिती, शे्रणी, सूिी, अञ्जली (श्रद्धाञ्जली), आिली (िब्नािली), और्धी, रन्िी 
(मनोरन्िी) आहनलाई नीघष नै लेख्ने उ 

२.३.३.२ अन्त्यमा न,ु ि,ु धु, रु, लु िएकोका केिी िब्निरू ह्रस्ि लेख्ने उ जस्तै – िान,ु िन्तन,ु िम्ि,ु वििु, प्रिु, साध,ु िरु, गुरु, सुिारु, िीरु, 
श्रद्धाल,ु कृपाल,ु नयाल,ु ईष्र्यालु आहन उ 

२.३.४ शब्दाटदिा दीर्ण ई िा ऊ हुने शब्दहरू 
२.३.४.१ रेफिन्ना अगाडड आएकोका संयुतत व्यञ्जनमा इकार िा उकार नीघष लेख्ने उ जस्तै – कीतषन, कीर्तष, जीणष, िीणष, नीघष, कीणष, िीर्षक, 
मूखष, पूर्त ष, पूिष, पूणष, िूपषणखा, ऊजाष, पूणष, धूतष, स्पूmतष, िीयष, ऊध्र्ि, िूणष, कूमष आहन उ 

२.३.४.२ िब्नका सुरुमा ईि्, ईि,् जीि,् तीि्, नीप,् नरू,् धीर,् प्री, िू, िूर्,् मूर,् री, रूप, सूर ्आहन िएकोका िब्निरूको इकार िा उकार नीघष 
लेख्ने उ जस्त ै– ईिण, ईिा, ईश्िर, ईिान, ईि, जीिन, जीवित, तीक्ष्ण, तीक्ष्णता, नीश्लत, नीवपका, नीप, नरूनिी, नरूनिषन, नरूान्ियी, धीर, 
धीरता, प्रीर्त, प्रीत, िूत, िूपर्त, िूभम, िूर्ण, िूवर्त, मूर्त ष, रीर्त, रूप, रूवपत, रूवपम, रूपायन, सूयष आहन उ 

२.३.४.३ अन्य केिी तत्सम िब्नमा िब्नाहनका इकार िा उकार नीघष लेख्ने, जस्तै – पूजा, नतू, धूप, सूिना, सूिी, िूली, सूतक, भ्रूण, कूप, 
पूरक, मूल, िीण, नीन, नीि, िीरु, िीतल, गीत, टीका, पीडा, सीता, सीमा, पीयूर्, नीर, सूक्ष्म, कू्रर, न्यून, स्तूप, स्िूल, स्पूmर्त ष आहन उ 

२.३.५ शब्दिध्यिा दीर्ण ई िा ऊ हुने शब्दहरू 
२.३.५.१ िू र कृ धातुबाट बनेका ििन, िूत, करण, कृत, िाि, कारिन्ना अथगको िब्नको (त्यसबाट िुन-ेगररने िा िएकोको-गररएकोको िन्न े
अभिप्रायमा ‘ई’ प्रत्यय लाथग बनेको) ई नीघष लेख्ने उ जस्तै – समीििन, समीकरण, समाजीकरण, एकोकीकरण, केन्द्रीकरण, सबलीकरण, 
केन्द्रीिूत, उष्मीिूत, स्िीकृत, एकोकीिाि, स्िीकार, अङ्गीकार आहन उ 

२.३.५.२ ईय, ईन, अर्नय, तीय प्रत्यय लागेका िब्नको इकार नीघष लेख्ने, जस्तै – केन्द्रीय, प्रान्तीय, ििनीय, संसनीय, स्िगीय, िगीय, 
नलीय, प्रािीन, निीन, रामीण, सिाषङ्गीण, माननीय, स्मरणीय, रिणीय, आनरणीय, किनीय, नयनीय, पठनीय, द्वितीय, ततृीय, ििनीय 
आहन उ अपिान – राश्ष्रय, इश्न्द्रय, ित्रिय, श्रोत्रिय, गोत्रिय िब्नमययका इकार ह्रस्ि लेख्न ेउ 
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२.३.५.३ अन्य केिी तत्सम िब्नका त्रबिमा आउन ेइकार िा उकार नीघष लेख्न ेउ जस्तै – अजीि, अकू्रर, अपूणष, अमूल्य, सङ्कीणष, विपरीत, 
परीिा, सम्पूणष, प्रतीिा, प्रर्तकूल, अतीत, प्रतीक, त्रििूल, वििीर्ण, िरीर, समीिा, नीिा, अिीष्ट, िगीरि, विनरू्क, समीर, सुरीि, उद्दीपन, 
कुतूिल, कस्तूरी, पीयूर् आहन उ 

२.३.६ शब्दान्तिा दीर्ण ई िा ऊ हुने शब्दहरू 
२.३.६.१ अन्त्यमा मती, िती प्रत्यय लागेका िब्निरू नीघष लेख्न ेउ जस्त ै– श्रीमती, रूपिती, अमरािती, िगिती, सौिाग्यिती, काश्न्तमती, 
गिषिती आहन उ 

२.३.६.२ स्िीभलङ्गी िब्निरू नीघष लेख्ने उ जस्तै – नेिी, िागीरिी, ईश्िरी, लक्ष्मी, काभमनी, पािषती, गौरी, िधू आहन उ 

२.३.६.३ अन्त्यमा ‘िी’, ‘ई’ प्रत्यय लागेका िब्निरू नीघष लेख्न े उ जस्तै – तेजस्िी, यिस्िी, मायािी, मेधािी, ओजस्िी, तपस्िी, संयमी, 
विद्रोिी, स्िामी, गुणी आहन उ 

२.३.७ हलन्त ि जनन्त स्िन्धी 
अन्त्यमा ित,् िान,् मान,् मान,् क्, ग,् ट्, त,् द्, न,् प,् म ्आउने केिी िब्न िलन्त लेख्न ेउ जस्तै – पूिषित,् विद्ित,् याित,् नण्डित,् 
भ्रातिृत,् िगिान,् विद्िान,् ऋक्, प्राक्, पिृक्, हनक्, ऋग,् सम्राट्, जगत,् अिाषत,् अकस्मात,् सािात,् पश्िात,् विद्युत,् विपत,् आपत,् संसद्, 
सिासद्, बिृत,् िार्ाविद्, मिान,् अनुष्टुप,् स्ियम,् िुिम,् एकोिम,् अिम,् स्िागतम ्आहन उ 

२.३.८ ि ि ि स्िन्धी 
२.३.८.१. िब्नाहनमा बन्ध, ब्रह्म, बिृ, बहिस,् बिु, बाध, बाल, बुध, आएकोका िब्नमा ‘ब’ लेख्ने उ जस्तै – बन्ध,ु बन्ध, बद्ध, ब्रह्मा, ब्राह्मी, 
ब्राह्मण, बहिरङ्ग, बहिष्कार, बिृस्पर्त, बिुिीहि, बिुमत, बिुरङ, बाधक, बायय, बालक, बाभलका, बुध, बुद्ध, बोध, बोधािष आहन उ 

२.३.८.२ ‘म’ पर्ि र द्, ध ्िन्ना पहिले आएकोमा (ब) लेख्ने उ जस्तै – अश्म्बका, िुम्बक, सम्बन्ध, अम्बर, िब्न, िताब्नी, स्तब्ध, िुब्ध, 
लब्ध, अश्ब्ध, उपलश्ब्ध आहन उ 

२.३.८.३ संस्कृतका िद्, िञ्ि, ि,ृ िि,् विद्, विि,् िह्, विि,् ितृ,् जीि ्धातुबाट बनेका िब्नमा ‘ि’ लेख्ने उ जस्त ै– िान, िनन, िञ्िन, 
िश्ञ्ित, ितृ, पररितृ, संितृ, िरण, संिरण, िर, ििन, िाच्य, ितता, िततव्य, िातय, प्रििन, िािन, विद्या, विद्िान,् विद्ित्ता, िेन, 
िेनना, र्निेनन, प्रिेि, प्रविश्ष्ट, आिेष्टन, आिेग, िािक, ििन, प्रिाि, िशृ्त्त, ितषन, िार्त षक, जीिन, जीवित, जीविका आहन उ संस्कृतमा न ै
ि र ब निुै िैकश्ल्पक रूपमा िलेका िब्नमा ‘ब’ लेख्ने उ जस्तै – बाण, त्रबन्न,ु त्रबम्ब, बेला (कुबेला, सुबेला) बार (आइतबार, बुधबार), त्रबना 
संस्कृत तत्सम िब्न िएकोकाले र्यनलाई तत्सम िणष विन्यासअनुसार नै ‘ब’ माि लेख्ने उ 

२.३.८.४ अि, वि, उपसगषमा ‘ि’ लेख्ने उ जस्तै – अििेलना, अिकाि, अिगत, अििेतन, अितार, अिनर्त, अिरोध, विकास, विकल, विके्रता, 
विककरण, विज्ञान, विधान, विधाता, वििेक, वििान, विरोध, विराग, वििेर् आहन उ 

२.३.८.५ तव्य, त्ि, ित,् िान,् िती प्रत्यय लागेका िब्नमा ‘ि’ लेख्ने उ जस्तै – गन्तव्य, िवितव्य, िततव्य, नेततृ्ि, स्ित्ि, सतीत्ि, पूिषित,् 
आत्मित,् गुणिान,् नयािान,् धनिान,् पुििती, गिषिती, िगिती, गुणिती, मेधािी आहन उ 

२.३.८.६ संयुतत अिरमा ि उच्िारण िुने ठाउँमा ‘ि’ नै लेख्ने उ जस्तै – स्िर, स्िैर, स्िश्स्त, श्िास, विश्ि, स्िामी, स्िान, स्िेच्िा आहन उ 

२.३.९ य ि ए प्रयोि 
२.३.९.१ र्नम्न भलखखत िब्नमा ‘य’ लेख्न ेउ जस्त ै – यज्ञ, यम, यि, यि, यान, योग, यािना, यािा, योजना, यन्ि, िायु, युिा, प्रत्येक, 
जयेन्द्र, ययेय, विजय, अविजेय, गेय, प्रणेय आहन उ 

२.३.९.२ र्नम्न भलखखत िब्नमा ‘एको’ लेख्ने उ जस्तै – एकोक, एकोतत,् एकोकान्त, एकोिम,् एकोकता, एकोकीिूत आहन उ 

२.३.१० ‘क्ष’ स्िन्धी प्रयोि 
र्नम्न भलखखत िब्नमा ‘ि’ लेख्ने उ जस्तै – रिा, अययि, लक्ष्य, निि, पि, प्रतीिा, िण, अिता, भििा, भििक, किा, िय, मोि, नि, 
पिघात, परीिा, ित्रिय, िेिीय, प्रिेप, आिेप, िेलयास्ि, वििेप, िेम, अिर, किा, क्षिर्तज, ििु आहन उ तत्सम िब्नमा माि ‘ि’ को 
प्रयोग िुने गिष तर तद्भि र आगन्तुकमा यसको प्रयोग िँुनैन उ 

२.३.११ ‘ऋ’ स्िन्धी प्रयोि 
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र्नम्न भलखखत िब्नमा ‘ऋ’ लेख्ने  उ जस्त ै– ऋक्, ऋग्िेन, ऋवद्ध, ऋत,ु ऋण, ऋवर्, ऋिा, ऋकार, कृर्त, कृवर्, कृतज्ञ, गिृ, घतृ, घणृा, 
िकुृटी, मतृ, मगृ, कृष्ण, तणृ, नैऋष त्य, िशृ्त्त आहन उ तत्सम िब्नमा माि ‘ऋ’ को प्रयोग िुन्ि तर तद्भि र आगन्तुकमा यसको प्रयोग 
िँुनैनउ 
 
२.३.१२ ‘ज्ञ’ स्िन्धी प्रयोि   
तलका तत्सम िब्नमा ‘ज्ञ’ लेख्न ेउ जस्त ै– यज्ञ, प्रज्ञा, प्राज्ञ, ज्ञाता, ज्ञान, आज्ञा, विज्ञान, प्रर्तज्ञा, अनभिज्ञ, ज्ञानी, श्जज्ञासा, श्जज्ञासु, विज्ञ, 
विज्ञापन, साम्राज्ञी, युिराज्ञी आहन उ तत्सम िब्नमा माि ‘ज्ञ’ को प्रयोग िुन्ि उ तद्भि र आगन्तुकमा यसको प्रयोग िँुनैन उ 
 

२.३.१३ श-ष-स स्िन्धी 
२.३.१३.१ िस,् भिर्,् िास,् िुिुि,् िुर्,् दृि,् श्रु, िुि,् श्िस,् भिि्, िंस ्आहन धातुबाट बनेका िब्नमा ‘ि’ लेख्न ेउ जस्त ै– िस्ि, िस्य, 
भिष्य, िेर्, भिष्ट, विभिष्ट, िासन, िास्ि, िरि, िासक, िासन, िुथि, िुष्क, िोवर्त, निषन, निषक, दृश्य, श्रुर्त, श्रिण, श्रािण, िुि, 
िोिा, िोभित, श्िास, विश्िास, प्रिंसा, भििक, भििा, भििण आहन उ 

२.३..१३.२ ऋ, ि, र, ल िन्ना पहिले सामान्यतः ‘ि’ लेख्ने उ जस्तै – पश्िात,् पश्श्िम, र्नश्िय, आश्ियष, पाश्िात्य, िङृ्गार, विश्राम, आश्रम, 
अश्र,ु श्लेर्, श्श्लष्ट आहन उ 

२.३.१३.३ र्नम्न भलखखत िब्नका अन्तमा ‘ि’ लेख्ने उ जस्त ै– अिरिः, क्रमिः, प्रायिः, ितिः, सिस्रिः आहन उ 

२.३..१३.४ र्नम्न भलखखत िब्नमा ‘ि’ लेख्ने उ जस्त ै– ििी, भििु, िैिि, ििाङ्क, िाश्ित, िकुन्तला, ईि, गणेि, िालराम, श्याम, राभि, 
शे्रष्ठ, िूद्र, त्रििूल, श्राप, आिुकवि, िोिन, िैिाख, यिोधरा, भिभिर, िैश्य, िुश्रूर्ा, आिा, िश्तत, िीत, आिीिाषन, केि, कोि, विश्ि, 
विश्िास, आहन उ 

२.३.१३.५ कृर्,् पुर्,् िार्,् िूर्,् भिर्,् िुर् ्धातुबाट बनेका िब्नमा ‘र्’ लेख्ने उ जस्तै – कृवर्, आकर्षण, कृर्क, र्नकृष्ट, पुश्ष्ट, पोर्ण, पोवर्त, 
पौर्, पौष्य, िार्ा, िार्ण, िूर्ण, िूवर्त, आिूर्ण, भिष्ट, भिष्य, िुष्क, िोर्ण, िोर्क आहन उ 

२.३.१३.६ क, ट, ठ, ड, ढ, ण, प िन्ना पहिले ‘र्’ लेख्ने उ जस्तै – र्नष्कमष, पुष्कर, मश्स्तष्क, बहिष्कार, पररष्कार, र्नष्कलङ्क, दृश्ष्ट, 
स्पष्ट, नष्ट, धषृ्ट, पषृ्ट, काष्ठ, ओष्ठ, गररष्ठ, िररष्ठ, र्नष्ठा, र्ोडि, आर्ाढ, विष्णु, कृष्ण, तषृ्ण, पुष्प, पुष्पा आहन उ 

२.३.१३.७ र्नम्न भलखखत िब्निरूमा ‘र्’ लेख्न े उ जस्त ै – ईष्र्या, िेर्, कोर्, ऋवर्, िीष्म, रीष्म, िर्ष, िर्ाष, िर्ष, उत्कर्ष, र्नमेर्, पेर्र्क, 
विर्ाद्, विर्, िेर्, द्िेर्, ऊष्म, विर्य, आभिर् ्आहन उ 

२.३.१३.८ स, स,ु सत,् सम,् सि, स्ि, स्ियम ्जोडडएकोका िब्नमा ‘स’ लेख्ने उ जस्तै – सफल, सगोल, सपत्नी, सिेत, सबल, सस्नेि, सानर, 
सकाम, सुनील, सुिील, सुयोग्य, सुिावर्त, सुपाि, सुिणष, सुयोग, सुिान्त, सुयि, सुिास, सत्कायष, सहनच्िा, सद्गर्त, सत्प्रयास, सनािार, 
सद्भािना, सन्मागष, सम्पश्त्त, संस्कार, समीिा, सम्पानक, संयुतत, सङ्गोष्ठी, सङ्िेप, सम्मुख, सिप्राययापक, सिसथिि, सियोग, सिकायष, 
सिकार, सििायष, सिसम्पानक, स्िकमष, स्िकीय, स्ििाभलत, स्िच्ि, स्िच्िन्न, स्िरूप, स्िगष, स्िणष, स्ियम्िू, स्ियंिर आहन उ 

२.३..१३.९ स्िा, स्म,ृ स्तु, स्फुट्, स्ना आहन धातुबाट बनेका िब्नमा ‘स’ लेख्ने उ जस्त ै – स्िान, स्िापत्य, श्स्ित, प्रस्िान, उपश्स्िर्त, 
स्मरण, स्मरृ्त, स्मारक, स्तुर्त, स्फुरण, स्फूर्त ष, स्नातक, स्नान, स्नायु आहन उ 

२.३.१३.१० र्नम्न भलखखत िब्नमा ‘स’ लेख्ने – सािात,् सािी, तेजस्िी, रजस्िला, राजसी, प्रयास, मस्तक, रिस्य, हिसंा, सािस, मास, मांस, 
िासुनेि, सरस्िती, असीभमत, उत्सुक, प्रिसन, रस, पुस्तक, िासन, नमस्कार, स्पिष, स्िी, साध,ु स्तन, सघन आहन उ द्रष्टव्य – तत्सम 
िब्नमा ि, र्, स को प्रयोग िुन्ि तर आगन्तुक र तद्भि िब्नमा ‘स’ को माि प्रयोग िुन्ि उ 

३. विविध 
३.१ एकोको, नु अन्त्यमा आउने कृनन्त िब्नका पिाडड ले, मा वििश्तत लाग्ना र्तयषक् रूप लेख्ने उ जस्तै – िएकोको + ले = िएकोकाले, पढेकाले, 
खाएकोकाले, बोलाएकोकाले उ गनुष + ले = गनाषले, िन्नाले, खेल्नाले, नेख्नाले उ िएकोको + मा = िएकोकामा, पढेकामा, खेलेकामा, िाँसेकामा उ 
अन्यि िाहिँ र्तयषक् रूप नलेखी यिाित ् लेख्न े – गनुष + को = गनुषको, पढ्नुको, लेख्नुको, िन्नुको उ गनष + लाई = गनषलाई, पढ्नलाई, 
लेख्नलाई, िन्नलाई उ गनष + बाट = प्रगर्त गनषबाट आहन उ 

३.२ वििश्ततयुतत सिषनामलाई र्तयषक् रूपमा लेख्ने उ जस्तै – यसले, त्यसलाई, उसले, र्यनले, र्तनको, तैँले, मैले आहन उ 
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३.३ वििेर्ण (िेनेनक) का रूपमा सिषनाम आउँना वििेष्यमा वििश्तत िएको वििेर्ण (सिषनाम) लाई पर्न र्तयषक् रूपमा लेख्न ेउ जस्त ै– त्यस 
मान्िेलाई, यस केटाले, मेरा िोरालाई, िाम्रो घर, तेरा िाइलाई, र्तम्रा सािीबाट, उसका ककताबिरू, उनकी बहिनी, उनका खलेौनािरू आहन उ 

४. लेख्य चिह्नको प्रयोि 
नेपाली िार्ामा र्नम्न भलखखत थिह्निरूको प्रयोग िुन्ि – 
४.१ पूणष विराम (उ) – िातयको अन्त्य िँुना पूणष विराम थिह्न प्रयोग गन,े जस्त ै– राम घर गयो उ र्तमी िात खाएकोर स्कुल जाऊ उ नेपाली 
िार्ाको संरिण गने नार्यत्ि िामी सबैको िो उ पाठ्य सामरीमा िातय पुरा िएकोपर्ि माि पूणष विराम थिह्न प्रयोग गनुषपिष उ कुनै बँुना 
प्रस्तुत गनाष िा अपूणष िातय प्रस्ततु गनाष पूणष विरामको प्रयोग नगने, जस्तै – पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्य पुस्तकको विकास गिष उ (पूणष 
विराम) पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उदे्दश्य र्नम्न भलखखत िन ्– पाठ्यक्रम र्नमाषण गनुष (पूणष विराम निुने), पाठ्य पुस्तक विकास गनुष (पूणष 
विराम निुने) उ 

४.२ अल्प विराम (,) – अल्प विराम िनेको आंभिक विश्राम िो उ िातयमा एकोकिन्ना बढी प्रकारका पन, पनािली, उपिातय आहनलाई 
िुट्याउन, संयोजक प्रयोग निएकोका ठाउँमा, संयुतत िातयमा र किर्यता अंिको पिाडड अल्प विराम थिह्न प्रयोग गने, जस्तै – राम, श्याम, 
रवि, रमा र रश्श्म विराटनगर गएको उ रवि अत्यन्त वििारिील, गम्िीर, सिम र कुिल प्रिासक िुन ्उ रविले िात खायो, लुगा लगायो र 
ककताब बोकेर विद्यालय गयो उ हननी, नाजु निु ैआएको उ 

४.३ अधष विराम ( ; ) – अल्प विरामिन्ना बढी र पूणष विरामिन्ना कम विश्राम िँुना अधष विराम थिह्न प्रयोग गने, जस्तै – 

१. मानिता नैर्तकताको नाम िोस बिानरुीको नाम िो र विश्िासको नाम िो उ २. राम्ररी पढँू; धन कमाऊँस सखुी बनूँ; सबैका साझा इच्िा 
िुन ् उ पूणष विरामले िातयिरूलाई एकोकअकाषबाट विच्िेहनत गिष िने अधष विरामले ती िातयिरूलाई सापेि बनाउँि उ पूणष विरामपर्ि कुन ै
कुराको उनािरण हनँना उनािरणािषमा सापेि िा र्ननेि थिह्निन्ना अधष विराम थिह्न प्रयोग गनुष उथित िुन्ि उ अधष विरामले लामा िातयमा 
िातय सरि नै प्रयोग िएकोको उपिातयलाई िुट्याउन ेकाम गिष उ एकोउटै िातयमा िब्न, पनािली र उपिातय िुट्याउनुपनाष िब्न र पनािली 
िुट्याउन अल्प विराम र उपिातय िुट्याउन अधष विराम प्रयोग गनष सककन्ि उ 

४.४ र्ननेि थिह्न ( – ) – कुनै विर्यको र्नश्श्ित सूिना हनँना र्ननेि थिह्न प्रयोग गन,े जस्तै – नेपालका र्तन प्रमुख ननी िुन ्– कोसी, 
कनाषली र गण्डकी उ तलका कुनै एकोक विर्यमा र्नबन्ध लेख – (क) हिमाल (ख) नसैँ उ यसलाई अपूणष विराम र सापेि विराम पर्न िर्नन्ि उ 

४.५ प्रश्निािक थिह्न (?) – श्जज्ञासा प्रकट गनाष िा सोयना प्रश्निािक थिह्न प्रयोग गने, जस्तै – र्तम्रो नाम के िो? निीन कहिले आउँि? 

४.६ विस्मयसूिक थिह्न ( ! ) – आश्ियष, घणृा, िर्ष, त्रबस्मात आहन वििेर् िाि बुझाउन विस्मय सूिक थिह्न प्रयोग गने, जस्तै – आिा ! 
कर्त राम्रो फुल ! र्ि ! के लयाट्ट कुटेको ! िजुर ! एकोक पैसा पाऊँ न ! िातयको पिाडड विस्मय सूिक थिह्न राख्ना िने िातय न ै
विस्मयसूिक िुन्ि उ जस्त ै– ऊ पास िएकोि र ! 

४.७ योजक थिह्न (–) – पारस्पररक अिष जनाउने समस्त िा द्वित्ि िब्निरूका त्रबि र पङ्श्ततका अन्त्यमा िब्न नअटेमा टुक्रयाउनुपनाष 
योजक थिह्न प्रयोग गने, जस्तै – नेपाल–rLg सम्बन्ध, सङ्कटा–ठमेल भिडन्त, नेपाल सरकार, भििा मन्िालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र– 
(िब्न एकोकै डडकोमा नअट्ना माि) ले पाठ्य पुस्तक विकास गिष उ 

४.८ कोष्ठक थिह्न ( ) – अिष स्पष्ट पानष र क्रम जनाउन कोष्ठक थिह्न प्रयोग गन,े जस्तै – भ्यागुतो उियिर (जभमन र पानी निुमैा बस्न े
प्राणी) िो उ जस्तै – (१) (२) (३) (४) ... 

४.९ उद्धरण थिह्न (“ ”- ‘ ’ )– अरू कसैको िनाइ उल्लेख गनाष, रन्ि, पुस्तक, पि पत्रिका, पुरस्कार आहनलाई वििेर् जोड हनइएकोको जनाउँना 
उद्धरण थिह्न प्रयोग गन,े जस्तै – – रन्ि, पुस्तक, पि पत्रिका, पुरस्कार आहनमा एकोकल उद्धरण थिह्न ‘हनव्योपनेि’ ‘मधुपकष ’, ‘मनन पुरस्कार’ 
उ –कसैको िनाइ उल्लेख गनाष नोिोरो उद्धरण थिह्न – नेिकोटाले िने, “मेरो मुना मनन नजलाउनू उ” –िनाइभििको वििेर् िब्न एकोकल उद्धरण 
थिह्नमा – समले िन,े “नेिकोटाको उत्कृष्ट कृर्त ‘मुना मनन’ िो उ” –कुनै िब्नलाई जोड हनँना एकोकल उद्धरण थिह्न – ‘बन्न’ विरोधको सिी 
तररका िोइन उ 

५. मलवप चिह्नको प्रयोि 
५.१ एकोउटै पाठ्य सामरीभिि सकिर िैकश्ल्पक भलवपिरूको प्रयोग नगने उ उनािरणािष – ‘झ’ को प्रयोग गरे पाठ्य सामरीिरर नै यस्तै ‘झ’ 
लेख्न,े झ को प्रयोग गरे पाठ्य सामरीिरर न ैयस्तै झ लेख्ने उ 
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५.२ संयतुत िणषिरूको प्रयोग गनाष पर्न िरसक िणषिरूको अलग पहििान िुन ेभलवप थिह्नको प्रयोगमा जोड हनन,े जस्तै – तत = तत, िद्दा 
= िद्दा, विद्या = विद्या, उद्धार = उद्धार आहन उ 

उपसशहाि 
अब यसै िणष विन्यासको र्नयमानुसार विद्यालय र तयाम्पस स्तरको पाठ्यपुस्तक प्रकािन िइराखेकाले र्नकट िविष्यमा नै सबै िेिमा एकोकै 
नासको िणष विन्यास लागू िुन ेप्रिल सम्िािना ि उ िुन त यस बारेमा पर्न िुप्र ैविद्िान्िरूका वििानिरू सािषजर्नक िएकोका िन ्उ किा ११ 
को ‘सबैको नेपाली’ पुस्तक यिी निीन धार िएकोर प्रकािनमा आउँना पढाउन े गुरुले समेत विरोध गनै पढाएको उ प्रज्ञा प्रर्तष्ठानमा विभिन्न 
समयमा िावर्क गोष्ठी समेत िएको उ केिी िार्ाविज्ञ र अनुरागीिरूले र्नजी सकक्रयतामा सम्मेलन गरी लभलतपुर घोर्णा समेत जारी गरे उ 
वििानै, वििानका बाबजतु पर्न मन्िी पररर्द्बाट पाररत यो िणष विन्यास व्यिस्िा तुलनात्मक रूपमा सरल िएको पर्न परुानो ढाँिा 
पकक्रसकेकािरूलाई अहिले र्नतकै गाह्रो िइरिेको ि उ सबैले प्रयोग गनै गएको यिी सरल र सफल िुन जान्ि उ यसको उपयोथगता भििा िेिमा 
अत्यथधक ि उ भििा िेिका कुरामा िामी सिेत िौँ उ िाम्रा नानीिरूको जीिनलाई बरबानीर्तर लग्न रुिाउँनैनौँ उ तर, िामी रङ्ग न ढङ्गले 
काम गरररिेका िुन्िौँ उ िाम्रो सोि पुरानै ि, नया ँसोि जन्माउने आँट पर्न िैन उ पुरानैमा ढुतक िुन खोज्ना न ैअराजकताका भिकार 
िइरिेका िौँ उ र्नश्िय न ैपुरातनिानी सोिले जरा गाडकेो यस समाजले सश्जल ैघुँडा टेतनैन उ िैतन्ययुतत विद्रोिविना पररितषन सम्िि िैन 
उ यस समाजको सोिविरुद्ध िैिाररक विद्रोि गनुष आिश्यक ि उ आजका भििकले वििेकी र वििारिान जनिश्तत जन्माउने अठोट भलएकोर 
सफल बन्निु उ जिा ँजर्त र्नरङ्कुिता िुन्ि, त्यिाँ त्यर्त अराजकताले ठाउँ ओगट्ि उ जिाँ जर्त बढी स्ितन्िता िुन्ि, त्यिाँ त्यश्त्त न ै
तीि गर्तमा मौभलक विकासले गर्त भलन्ि उ िैक्षिक अराजकता िट्नु िनकेो विद्यािीको समुन्नत िविष्यको आधारभिला खडा िुनु िो उ 
आजको वपँढीले कसैको स्तुर्तगान गनुष र कसैको प्रिंसाको िजन गाउनुपरेको िैन उ स्तुर्त र प्रिंसा गरेर अर्न प्रर्तस्पधाषमा लडरे प्रालत 
गरेको विजयको मालाले लाि िैन जीिनलाई बोखझलो र र्नरस पािष उ प्रमेलाई िगाएकोर, माया र सिानिुूर्तको घाँटी निाएकोर प्रालत गन े
प्रमाणपिको काम िैन उ प्रर्तस्पधाष गनष भसकाएकोर, अरूजस्तै बन्न लगाएकोर त आजको वपँढीले आफ्नो िैभसयत र नार्यत्ि िुभलरिेको ि उ 
अहिलेसम्म िाम्रो के सोिाइ रह्यो िने क्राश्न्त नईुिार िर्षमै िोस ्उ यो बेबकुफी िो उ व्यिस्िा र िासन बनलेर केिी िँुनैन उ मार्नसको मन 
बनल्नुपिष उ त्यसका लाथग समय लाग्ि उ क्राश्न्तको नाममा िठात ्सबै कुरा बनल्नेिरूले पहिला समाजको मन बनल्न सतनुपिष उ यहन कुन ै
मुलुक सय िर्षसम्म क्राश्न्तकारी िुने हिम्मत जुटाउन सतनैन िन ेउसले क्राश्न्तको झन्झटमै पनुष िँुनैन उ अझ िैक्षिक क्राश्न्त िठात ्सम्िि 
िैन उ धेरै समय लगाउनु पर्न िार्नकारक माि िैन निुाषग्यपूणष पर्न िुन्ि उ त्यसैले भििा िेि बडो संिेननिील िेि मार्नएकोको ि उ अतः 
िावर्क रूपमा कोिी कमजोर नरिून ्िन्न ेमनोकाङ्िालाई यस लेखले केिी िनमा सम्बोधन गरेको पाएकोमा म गौरिाश्न्ित िुन े थिएको ँिन्ना 
अर्तियोश्तत नठिलाष उ  

*** 

  



Global Federation for Nepalese Literature                            Mulbato E-Journal Online                        Volume: 1                               Issue: 1                                  Number: 2                              August  2013 

विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ             मूलबाटो अनलाईन ई-पत्रिका          बर्ष: १               अंक: १             संस्करण: २          अगस्त २०१३ 16 
 

लेख / आख्यान  

रूसिा िोिानोभ िशशका प्रितणक प्रिि नािको किा   
मास्को, रूस मिासंघ  

  

रूसमा रोमानोि िंिका प्रिम जार भमखाइल फ्योनोरोभिि (िासनकाल: ई. स.ं १६१३-१६४५) रूसको 
राजगद्दीमा बसकेो गतः २१ जुलाईका हनन ठीक िार सय िर्ष पूरा ियो उ उनको राज्याभिर्ेक सन ्१६१३ को ११ (नया ँिलैीअनसुार २१) 
जुलाईका हनन िएकोको थियो उ स्मरणीय के ि िने उनी िंिानुक्रमको आधारमा रूसको राजभसिंासनमा बसेका थिएकोनन,् बरू तत्कालीन रूसका 
सबै िेिका कुलीन िगीय प्रर्तर्नथधिरूको िेलाले उनलाई आफ्नो नेिको सम्राट (रूसी िार्ामा 'त्सार' िा 'िार' िब्नकै अपभ्रिंबाट िामी 
नेपालीमा 'जार' िन्निौं) ियन गरेको थियो उ    

तत्कालीन रूसका िारानारिरूले अन्यौलको युगमा सत्ता-पररितषनको वििीवर्का िोथगसकेका थिएको उ पोल्याण्डको राजपररिार रूसमा पर्न 
आथधपत्य जमाउन लालार्यत थियो उ नेिितत भमर्नन र पोजास्कीको सैन्यले के्रमलीनबाट पोल्याण्डी आक्रामकिरूलाई धपाइसकेपर्ि कुलीन 
िगषका पोजास्कीलाई निई पहिलेका िासकिरूको आखँाको कभसगंर बनेकोले मास्कोबाट कोस्िोमार्तर धपाइएकोका रोमानोि िंिका भमखाइललाई 
सबैले जार िान्नु तत्कालीन राजनीर्तक समस्या सुल्झाउने उत्तम उपाय सात्रबत ियो उ 

अन्यौल युगका जार बन्न पुगेका बोररस गोननुोिको पालामा रोमानोि पररिार र्निाषभसत गररएकोको थियो, तर भमथ्या हनभमिी प्रिमले सत्ता 
ित्याएकोपर्ि उसले रोमानोि खलकसँग आफ्नो साइनो पन े पुश्ष्ट गनषका लाथग रय्ुररख िंिका अश्न्तम जारभसत नाता पने यस खलकका 
फ्योनोर र माफाषको पररिारलाई र्निाषसनबाट मुतत गररएकोको थियो उ पर्ि फ्योनोर िाहि ं पोल्याण्डमा बन्नी बन्न पुगेका थिएको, त्यसलेै 
पोल्याण्डको राजििंलाई मास्कोको राजगद्दी सुम्पन निािने तत्कालीन िारनारिरूले पोल्याण्डको िैकमबाट मुश्तत पाउन रूसको प्रािीन 
राजिंिसँग सम्बश्न्धत रोमानोि खलकका फ्योनोरका पुि भमखाइललाई जारको रूपमा ियन गरेका थिएको उ यसरी १६ फेबु्रअरी १६१३ मा 
बोलाइएकोको िलेाले नया ँजार िानरे अन्यौलको युगको अन्त्य गररहनएकोको थियो उ िुन त रोमानोि िंिको िातमा नेिको िासनिार आएकोपर्ि 
पोजास्कीजस्ता र्नस्िािी नेिितत िारनार िस्तुतः पाखा लगाइएकोका थिएको उ नरिारमा िालीमुिाली अन्य िारनारिरूले नै जमाएकोका थिएको उ जे 
िोस,् भमखाइल फ्योनोरोभिि रोमानोिप्रर्त सबै िारनारिरूको िफानाररताका लाथग रोमानोि खलकले आफ्नो नेििश्ततपूणष सत्कायषको आधारमा 
आजषन गरेको प्रर्तष्ठाले प्रमुख िूभमका खेलेको थियो िन्नु अत्युश्तत िँुनैन उ  

जार भमखाइल फ्योनोरोभिि रोमानोिको जन्म सन ्१५९६ को १२ (२२) जुलाई का हनन िएकोको थियो उ उनका वपता फ्योनोर र्नककर्ति प्रािीन 
रय्ुररख राजिंिका अश्न्तम सन्तानिीन जार फ्योनोर इओआन्नोभििका नातेनार थिएको िन ेउनका पुि भमखाइल िाहि ंनाताले िर्तजा पनषिे उ 
यस नातासम्बन्धले पर्न  भमखाइललाई रूसमा जारको भसिंासनका लाथग योग्य तुल्याइहनएकोको थियो उ उनका वपता कफलारेत िन्ने अिाषडतस 
ििषको नीिाप्रालत नामले मास्कोको तेस्रा पैहरआकष को धाभमषक पन सम्िाल्न पुगेका थिएको िने आमा तिेर्नया इिानोभ्ना िेस्तोिा पर्न 
माफाषको नामले भििुणी बनेकी थिइन ्उ 

जार अझ ैककिोर नै िुनले नेिको बागडोर उनकी आमा माफाष र उनका मािलीपहट्टका नातेनारिरूले सम्िालेका थिएको उ सन ्१६१९ पर्ि िाहि ं
पोल्याण्डको कारागारबाट मुतत गररएकोका जारका वपता फ्योनोर (पैहरआकष  कफलारेत) को िैकम िलेको थियो उ िास्तिमा िासनसत्ता पैहरआकष  
कफलारेतको िातमा थियो र उनले मिाराजाको पनिी समेत धारण गरेका थिएको उ त्यर्तखेर राजकीय नस्तािजेिरू जार र पैहरआकष  निुकैो 
नामबाट जारी गररएकोका िुन्िे उ यसरी त्यस युगमा राज्य र धमषको समन्िय पाइनु अस्िािाविक पर्न थिएकोन उ त्यसमा पर्न िोराले राज्यको 
िासन प्रालत गरेका थिएको िने उनका वपताले िाहि ंधमषको िासन िामेका थिएको उ   

रूसमा राजनैर्तक अन्यौतको यगुको समाश्लतको रूपमा सन ् १६१३ को २१ फेबु्रअरीका हनन नेिका विभिन्न िागिरूको प्रर्तर्नथधत्ि गने 
तत्कालीन कुलीन िगषका गण्यमान्य व्यश्ततिरूको ििृत ्िेला (मिासिा) ले १६ िर्षका ककिोर भमखाइल रोमानोिलाई रूसको सम्राट् (जार) 
रोजेर राजगद्दी सुम्पेको थियो उ त्यर्तखेर उनी आफ्नी आमाको सािमा कोस्िोमाको नोश्म्ननो गाउँको आफ्नो पतैकृ मौजामा थिएको उ 
पोल्याण्डीिरूको िमलाबाट उनलाई इिान सुसार्नन िन्न ेएकोकजना ककसानले बिाएकोको थियो र कोस्िोमा नगरनश्जकैको एकोउटा मोनेष्रीमा उनले 
िरण भलनुपरेको थियो उ  
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अन्यौलरस्त नेिको ितािुङ्ग राज्यले एकोक ककिोरलाई जारको रूपमा पाएकोको थियो उ राजकोर् ररत्तो थियो, जतातत ैडाकूँनलिरूको लूटपीट 
िभलरिेको थियो, स्मोलेन्स्क पोल्याण्डीिरूको त नोभ्गोरोन िाहि ं स्िीडनेीिरूको कब्जामा थियो उ पर्ि आस्िाखानमा िालीमुिाली िलाएकोर 
बसेको जारूत्स्कीलाई प्राणनण्ड हनइयो उ त्रबस्तारै अिस्िा सामान्य िँुनै गयो उ सन ्१६१७ मा स्िीडनेसँग िाश्न्तसश्न्ध गरेर स्मोलेन्स्क कफताष 
गररयो, तर फीनोपसागरको तटिती इलाकामा स्िीडनेकै अथधकार कायम रिेकाले रूसले बाश्ल्टक सागरको उपयोग गनष नसतन े ियो उ 
पोल्याण्डको बन्नी बनेका जारका वपता सन ्१६१९ मा मुतत गररएको, तर स्िनेिमा फकेपर्ि उनले कफलारेत िन्न ेनामले भििुत्ि रिण गरे उ 
र्िटै नै उनी मास्कोका पैहरआकष  घोवर्त गररएको र उनले ककिोर जारलाई राजकाजमा यिासम्िि सियोग पुर् याउन िाले उ  

रूसी इर्तिासविन ललातोनोिले जनाएकोअनुसार '...कफलारेतको सििाथगतामा आथिषक, प्रिासकीय, न्यार्यक िेिमा विकास सुरू ियो, विभिन्न 
िगषको जीिनव्यिस्िामा सधुारको लिण नेखापर् यो उ जब सन ् १६३३ मा उनी समाधीस्ि िएको, सुव्यिस्िाको दृश्ष्टले मास्को राज्य अकै 
बर्नसकेको थियो : यसका लाथग सब ैनिएको तापर्न धेरै कुरा कफलारेतले सम्पन्न गरेका थिएको' उ कक्रभमयाका तातारिरूको िमलाबाट सुरिाका 
लाथग आिश्यक र्नमाषण कायष गररनुका सािै सुनरू साइिेररयातफष  प्रसारका लाथग पर्न प्रयास ियो उ यसको फलस्िरूप एकोर्नसेइस्क (सन ्
१६२८), क्रास्नोयारतस (सन ्१६३१), ब्रात्स्क (सन ्१६१८), ताम्बोि (सन ्१६३६) र अन्य नगर तिा बस्तीिरू बसाइएको उ सन ्१६३०-३२ मा 
रूसमा स्िायी सेनाको गठन िाभलएकोको थियो र पहिलो घोड्िढी ररसल्ला सेना पर्न नेखापर् यो उ   

तत्कालीन रूसिासीिरूले जार भमखाइल रोमानोिको िासनव्यिस्िा र्नकै मन पराएकोका थिएको उ सिौं िताब्नीमा लेखखएकोको एकोउटा आख्यानमा 
िर्नएकोको ि: 'भसिंासनमा बस्ना जार ककिोर न ैथिएको, तर उनी नयाल,ु धैयषिील, कतषव्यपरायण र न्यायप्रेमी थिएको उ उनी सबलैाई माया गनषिे, 
नान हनन्ि,े िमा प्रनान गनषि,े सबै कुरामा आफ्ना काका पने पहिलेका नयार्ननान जार फ्योनोर इिानोभििकै गोता लागेका थिएको'उ 

सन ्१६४५ को २३ जुलाई (पुरानो िैलीअनुसार १२ र १३ जुलाईको बीिमा पने रार्त) रूसमा रोमानोि िंिका संस्िापक पहिला जार भमखाइल 
फ्योनेरोभििको इिलीला समालत ियो उ उनको िि मास्को के्रमभलनभिि रिेको आखाषन्गेल्स्क थगजाषघरमा नफनाइएकोको ि उ 

काकताली कस्तो पनष गएकोको थियो िन ेउनको राज्यारोिण, जन्म र मुत्य ुजुलाई महिनाम ैिुन पुगेको थियो, त्यो पर्न लगातार तीन हनन 
(नयाँ िैलीअनुसार २१, २२ र २३ ताररख), िलै िर्षको हिसाबले १६ िर्षको उमेरमा राज्याभिर्ेक िई ३२ िर्ष राज्यिोग गरेर ४८ िर्षको 
उमेरमा रूसमा रोमानोि ििंका प्रितषक प्रिम जार भमखाइल फ्योनोरोभिि हनिंगत िएकोका थिएको उ यसरी रूसका प्रिम जारको जीिनमा जुलाई 
महिना वििेर् मित्िपूणष रिेको थियो िन्न ेप्रतीत िुन्ि उ 

 २४ जुलाई २०१३ (बधुिार) 

***  
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 इनतहास ढलेको टदन 

गोपीकृष्ण ढंुगाना 
काठमाडौँ, नेपाल  
  

‘अब िाहिँ आएको िुन्ि’, आमाले िन्नुियो उ िर्षिरर हननैवपच्िेजस्तो िुने फोन सम्पकष मा एकोकपटक पर्न 
‘आएको िुन्ि’ िन्नुिएकोको थिएकोन आमाले उ घरपररिारका धेरैले धरैेपटक ‘अब अश्न्तम न ैिोला, आउन’ुर्न’ 
िनेका थिएको उ टाढाको कुरो, नईु तीन र्तरको जागीर, घरपररिार र अन्य सामाश्जक बन्धन उ िनेजस्त ै
सश्जलो किाँ थियो र ? तुरून्त झापा पुग्न, त्यो पर्न काठमाडौंबाट उ पुगेरमाि िएकोन, गएकोपर्ि एकोक साता त्यसै त्रबत्ि उ 

तेह्र िजार बढी हननिरू बाँिेको मलाई िजुरबुबासँग िानिुन सात िजार हनन त्रबताएकोको रिेिु उ सातौं िजार हनन अवपषन ेिजुरबुबाका लाथग 
उिाँका जीिनका अश्न्तम िणिरूमा सात हनन हननु ठूलो कुरो पर्न थिएकोन मेरा लाथग उ यसै पर्न नजषनबढी नार्तनार्तनामययेको लयारो नार्त 
म िजुरबुबा अर्न िजुरआमाको उ तर समय र पररश्स्िर्तले मेरा हननिरू यसरी बाधँेको थियो जसलाई सिजै फुकाउन सश्तननिें म उ आमाको 
‘अब िाहिँ आएको िुन्ि’ िन्ने िातयले सब ैबाधाअड्िन फुकाइहनएकोको रिेिउ त्यसैले आमाले आइज िनेपर्ि तुरून्तै म झापाको गौरानि िार्नएकोँउ 

२०६८ िनौ २६ गतेको रािीबस उ सधैंझैं जन्मेिुकेको घर जान ेउत्साि थिएकोन त्यो हनन उ लाग्यो, रिर र उत्सािमाि िोइन रिेि जीिन उ 
खेतीककसानीमा त्रबतेको िजुरबुबाको जीिन िोराबुिारी र नार्तनार्तना िररपरर राखेरै त्रबत्यो उ र त उिाँले िोरािोरी, बुिारी, नार्तनार्तनालाई 
समय हनन भ्याउनुियो उ तर अब िामी सतन ेअिस्िामा िैनौं उ रािीबसको सियािामा जेठीफुप ूकमला पर्न िुनुिुन्थ्यो तर िजरुबुबाको 
अश्न्तम अिस्िाले एकोतलो यािा झैं मलाई रातिर थिमोहटरह्यो उ अरू यािू बसमा खै कुन्नी कुन कफल्म िेनष िाले म िनें आफूले िािा 
पाएकोनेखख िजुरबुबासँगका िणिरू सम्झन िालें, िलथििका दृष्यिरूजस्तै ‘नोस्टाश्ल्जक’ बनेर उ ‘अिँ मेरो प्राणिन्ना लयारो िजुरबुबा पुष्पलाल 
मनुष िुन्न’, म मेरो मनलाई श्जतेर मनमन ैआफैं लाई सम्झाउँनै पूिषको यािामा िुइँकीरिें उ पुष्प अिाषत ् फूलझैं सुन्नर र सकक्रय िुनुिुन्थ्यो 
िजुरबुबा उ नमक के पुगेका थियौं, फोन आयो, ‘िोइन कर्त हढलो ? आठ बश्जसतयो, पाँिै बजे आइपुग्िौ िनेको त उ लु िजुरबुबालाई 
निेट्ने ियौ िै...उ’ आमाले फोन काट्नुियो उ 

मलाई मोबाइलमै िएको पर्न िजुरबुबासँगै बोलौं लाग्यो, तर संिि थिएकोन उ िो रिेि, ितार ियो िने सयौं उल्झन आइलाग्ना रिेिन ् उ 
गौरानिसम्मको बढीमा आधा घण्टे पीि बाटोमा घण्टौं लागेजस्तो ियो उ िढ्ने पर्न आनन्नले समय त्रबताउन पाएको िुन्थ्यो िन्नेजस्ता, 
ओलषनेलाई त कुनै ितारै िैनजस्तो उ िन्न नभमल्न,े ‘एको र्िटो ओभलषहननोस ्न, िामीलाई बुबा, िजुरबुबाको अश्न्तम श्िास िेट्नु ि...उ’ निनौं 
उनीिरूलाई के िािा िाम्रो ितारो उ गौरानि के ओभलएकोका थियौं, फेरर फोन आयो, ‘िोइन, अझ ैआइपुगेनौ ? िजुरबुबालाई तल ओराल्यौ, अब 
कर्तबेला िो िन्न सतन ेअिस्िा िैन... उ’ 

एकोक मनले सोच्यो, ‘के गनुष त ? उडरे पुग्ने कुरो िएकोन उ तपाईिरू सबै सािम ैिुनुिुन्ि, म पुग्ना िजुरबुबाको श्िास नरोककने िोइन उ’ अको 
मन बोल्यो, ‘िोइन, मौकाले आइपुगेको िु अब एकोक घण्टाको बाटो न िो, मोटरसाइकल िा साइकल िेटे १० भमनेटमै पुग्िु, मैले नौडरे 
पुग्नैपिष उ’ तर घरपररिार र आफन्तले मिसुस गरेको ‘लयारो नार्त’ को अिाि मजैले खड्ककएकोको रिेि उ िामी पुग्ना सबकैो केन्द्रविन्न ूबनेको 
मिसुस गरेंउ र पर्न सबैलाई पन्िाएकोर िजुरबुबाको लास बनेको िौर्तक िरररमा ठोतकाएकोँ आखँाउ एकोकजना र्िमेकीले िर्नन,् ‘अब बाको श्िास 
जाने िोउ’ 

िजुरबुबाले आखँा थिश्म्लएकोको घन्टौं िएकोको रिेि उ बुबाले ‘बोलाइिेर त’ िन्नुियो उ ‘िजुरबुबा म आएकोँ’, तर मेरा कुरा सुन्निुएकोन उिाँले उ 
आमाले िन्नुियो, ‘हिजोनेखख आँखा खलेुका िैनन ्उ’ डङ्रङ्ग लडकेो िजुरबुबाको िरीरले एकोकोिोरो श्िास ‘स्िाँ...स्िा’ँ गरररिेको थियो उ अिेत 
अिस्िाको त्यो िरीर िामें, निुै खुटाका घुँडासम्म र िातका कुहिनासम्म थिसो िइसकेको रिेि उ िाती िनेर तातेर ज्िालामुखीझैं 
फुट्लाजस्तो थियो उ ‘तैले ठूलो गुन लाइस ्गोपी, म खुसी िु’, िजुरबुबाले नईु िर्षअर्घमाि गट्ठाघर िततपुरश्स्ित मेरो घरमा िन्नुिएकोको 
थियो, ‘काठमाडौंमा घर बनाउने ढंुगाना पररिारमा त ँपहिलो िइस,् राम्रो ठाउँमा थिहटतक परेको अढाई तले बनाइिस ्उ िेनष, बस्न पाएको ँउ 
मलाई ल्याएकोर उपिार गररस,् मेरो ठूलो ‘काउसो’ फ्याँककहनइस ्उ सकें  िन ेफेरर आउँला र िर्नषयाको पर्न अप्रेसन गरौंला नसके यस ैमरौंला उ’ 
िर्नषयाको अप्रेसन िुन पाएकोन, यसै मनुषियो उिाँ उ 

मेरै जोडले रोगी िजुरबुबालाई ८६ िर्षको िदृ्ध उमेरमा काठमाडौं ल्याएकोको थिएकोँ उ नाहिने कानपिाडड एकोउटा वपड्कोजस्तो गाठँो बढ्नै गएकोर 
हननुसम्म नःुख हनएकोको थियो त्यसले उ पाँि ि सय ककलोभमटर टाढा बसे पर्न यानले बारम्बार सताइरिन्थ्यो उ फोनमा कान पिाडडको घाउ 
पाकेर कहिले पीप र्नकालेको त कहिले रगतको खोलो बगेको सुन्नुपथ्यो उ अर्न कहिले एकोक नजषन त कहिले एकोक बटुका कीरा र्नकाल्यौं 
िन्नुिुन्थ्यो बुबाआमाले उ गाउँ िएको पर्न सानोर्तनो उपिार नगरेको िोइन बुबाआमाले उ नमक, त्रबराटनगर र धरानको घोपासम्म पुर् याएकोकै िो 
उ अिेब िएको पर्न र्िमेकी न्यौपाने नाइ सात गाउँसम्मका ‘डातटर’ थिएकोउ उनले िजुरबुबालाई ‘मययरात’ र ‘व्यस्त िु’ केिी निनी अिोराि 
उपिार गरररिेका रिेिनउ् 
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िजुरबुबाका िार िोरामयये िाम्रो पररिार िोलीिारी अभल पायक पने ठाउँमा िुटै्ट घर बनाएकोर बसकेो थियो उ त्यसलेै जेठो, माइलो र कान्िो 
िोराबुिारी र नार्तनार्तनाले िजरुबुबालाई रूग्न ु र उपिारमा सििागी िइरिनु त्यर्त सिज थिएकोन उ िजुरआमा बाटुलानेिी गौप्राणीजस्त ै
िुनुिुन्थ्यो, कसैका आँखामा िाले पर्न नत्रबझाउन े उ मनमुटाब िएकोपर्ि केिी िर्षपर्ि िजुरबुबा र िजुरआमा कान्िोसँग बस े पर्न एकोतलो 
मिसुस गनुषिुन्थ्यो उ आफन्तमाि िोइन, िरर्िमेकले समेत िजुरबुबा-िजुरआमाको अिस्िाप्रर्त थिन्ता व्यतत गनष िाभलसकेका थिएको उ प्रस्ट 
र कडा भमजासका कारण िजुरबुबालाई सबैले ‘खरो’ रूपमा बुझ्ि े उ िजुरबुबा आफ्नो स्िाभिमानमा कहिल्यै िुतन निािने मान्िेका रूपमा 
थिनेको थिएकोँ मैले पर्न उ पर्तपत्नीमा त ठाकठाकठुकठुक पिष िन ेिोराबुिारीसँग मन भमल्ि नै िन्ने थिएकोन उ 

धनकुटामा स्नातक ति पढ्िें म २०५१-२०५३ मा उ िाँसखोराश्स्ित घरमा पुग्ना िजुरबुबा-िजुरआमाको नयनीय अिस्िाले म भििभििै खोक्रो 
िुन्िें पटकपटक उ िट्पटाउँिें, गुश्म्सन्िें, वपरोभलन्िें अर्न रून्िें पर्न उ बुबा र आमािरू िँुनािँुनै मैले पाल्ने कुरो पर्न िएकोन उ विद्यािी 
जीिन िएकोकाले जागीर िुन ेकुरै िएकोन उ अंििण्डाको क्रममा पाल्िु िन्ना पर्न आफूलाई नरोजेको िनेर बुबाको थित्त नखुकेो अिस्िा थियो उ 
त्यसैले िजुरबुबा-िजुरआमालाई लगेर पालौं िन्ने मेरो आँट िुन ेकुरै िएकोन उ 

त्यर्तबेला िैभसयत जे िएको पर्न िजुरबुबा िजुरआमाको थिन्ता मेरो थिन्ता थियो उ किा ँराख्ने कसरी राख्ने कसले पाल्ने कसरी पाल्ने धेरै 
कुरा सब ैघरले िुट्टािुटै्ट र आपसमा निएकोका पर्न िोइनन ्उ तर कहिल्यै र्नष्कर्षमा पुग्नैनिे उ धरैेपटक किकि गरेर पर्न िोला, ‘लयारो 
नार्त’ तैं लगेर पाल्न िन्ने जिाफ धेरैपटक पाएकोको थिएकोँ उ कुरैकुरामा िामी नै ल्याएकोर पालौं पर्न िन्िें घरमा उ अन्ततः मेरो श्जत ियो, म 
आफैं  अर्घ लागेर पल्लो गाउँबाट िजुरबुबा िजुरआमालाई ल्याएको ँउ यो घटनाले िाम्रो ढंुगाना पररिारमा अको अययाय िपेको थियो उ त्यसरी 
पल्लोगाउँबाट ल्याएकोर घरमुर्न भसकुिाको खाटमा िजुरबुबा िजुरआमालाई बसाएकोँ उ सोिी भसकुिाको खाटबाट ‘अश्न्तम’ िएकोपर्ि िजरुबुबालाई 
िूइँमा लडाइएकोको दृष्य आज म टुलुटुलु िेरररिेको थिएको,ँ मूकनिषक बनेर उ 

‘िोइन, के टुलुटुलु िेरररिेको ? बाका मखुमा नईु िोपा पानी िाभलनेन’, आमाका कुराले झसँग िएको ँउ मनले िन्यो, ‘आमा, अब यो नईु िोपा 
पानीको कुनै अिष िैन उ’ तर पर्न संस्कार र कतषव्य पूरा गरें, सुकेको मुखमा एकोक िम्िी गंगाजल िालेर उ िजुरआमा ‘वििरा’ िइसतनुिएकोको 
थियो उ िजुरबुबाको त्यो ‘अश्न्तम अिस्िा’ उिाँलाई केिी पत्तो थिएकोन उ तीन िर्षनेखख त्रबसषन े रोगले सताएकोको िजुरआमाको अिस्िाले 
पररिारमा अको ‘थिन्ता’ िपेको थियो उ ‘अल्जाइमर’ रोगले हनएकोको नःुख नेख्ना लाग्थ्यो, ििुलाई पर्न यो रोग नलागोस ्उ िजुरआमा कहिले 
बबषराउनुिुन्थ्यो, कहिले डाँको िोडरे रूनु िुन्थ्यो उ 

भसकुिामा खाटमाथि बसेर हनन त्रबताउनु िजुरआमाको नैर्नकी थियो उ माथि बरन्डामा राखेर आमाबुबाले काम गनष सम्िि थिएकोन, जर्तबेला 
पर्न उठेर कुद्न ेिएकोकाले काठको भसढीबाट लत खस्न ुियो िन ेजे पर्न िुन्थ्यो उ भसकुिामा राख ेपर्न िेरिाि गने अरू कोिी िँुनैनथ्यो उ 
बुबा अमर र्नम्न माययभमक विद्यालयको प्रधानाययापक िएकोकाले १० नेखख ५ बजेसम्म त जसरी पर्न स्कुल जानैपथ्यो  उ पिकाररता र 
प्राययापनमा रिेको म सपररिार काठमाडौं थिएको ँउ माइलो िाइ बालकृष्ण पर्न घर बनाएकोर त्रबताषमोड सपररिार बस्न िालेको थियो उ बहिनी 
हिमालाई त्रबिे गरेर त्रबताषमोड पठाएकोको र कान्िो िाइ पढ्न ेर जागीर खाने भसलभसलामा मसँगै काठमाडौं नै थियो उ ‘बाह्र िोरा तेह्र नार्त, 
बुढाको धोक्रो काँधमाथि’ िन्ने उखान त्यसै बनेको िोइन रिेि उ बुबाआमाले िामी िारलाई जेजर्त गनुषियो, त्यो बेला र पररश्स्िर्तमा धरैे 
गनुषिएकोको थियो उ आफूले खाइनखाई अर्न लाइनलाई गनुषिएकोको थियो उ तर के गनुष सबजैना िोरािोरी घरैमा बसेरमाि निुन ेउ 

उमेर िएको पर्न रोगका कारण आफैं लाई स्यािानुषपन े अिस्िा थियो बुबाआमाको पर्न उ त्यसमाथि हननैवपच्िे बटुकामा कीरा र्नकाल्नुपन े
िजुरबुबाको जटील अिस्िा र ‘अल्जाइमर’ िएकोकी िजुरआमा उ घर ‘अस्तव्यस्त’ नै थियो उ भसकुिामा बभसरिनुिएकोकी िजुरआमा डाकँो िोडरे 
रूनुियो उ िजुरबुबालाई रूग्न आएकोका आफन्त र िरर्िमकेी केिी उता नौडडएको र िजुरआमालाई च्यालप समात े उ ओढ्न ेबको फालेर सारी 
फुकाल्नै रँूनै कुनेकी िजुरआमालाई उनीिरूले फकाएको तर उिाँलाई कसैले िान्त पानष सकेन उ ‘िजुरबुबाको िश्ततले तानकेो जस्तो ि’, िीडबाट 
एकोक महिलाको आिाज आयो उ साँच्िै अरू हननिन्ना फरक थियो त्यो व्यििार उ उिाँ िातका िुरा आपसमा फुटाउन खोजेझैं आफैं लाई 
हिकाषइरिनुिएकोको थियो उ बेिासी बनेर गलाको पोत ेतान्नै िुनुिुन्थ्यो उ िगिान्ले पर्न ठूल ैिश्तत हनएकोझैं लाग्थ्यो, सम्िाल्न आउन ेएकोक नईु 
महिलालाई तानतुन र ठेलठाल गरेर जुरूतक उठ्नुियो उ त्यर्त नै बेला मैले िजुरबुबाको श्िास तनाई िेरें, उिाँलाई प्राण त्याग्न साँच्ि ैकहठन 
िएकोको थियो उ िात खुट्टा क्रमिः थिसो िुने क्रम बढ्नो थियो उ ‘अश्न्तम श्िास’ फुत्त उडरे गयो उ  

आँगनसमेत खाली थिएकोन त्यो हनन उ िजुरबुबा िन्नुिुन्थ्यो, ‘मिन्ना अर्घ यो िजुरआमा गएको िुन्थ्यो उ मलाई नार्तिरूले काठमाडौं, त्रबताषमोड 
किी जाउँ निन, म यिीँ मिुष उ’ ‘इष्टभमि’ कमाउनिुएकोको थियो, सायन लोि त्यिी थियो उिाँमा उ इष्टभमि कमाउनमुा उिाँको सरलता, 
भमजाभसलो बोलीव्यििारमाि थिएकोन, मागेपर्ि सस्तो ब्याजमा पैसा हननु पर्न िो उ अबरमा काम काट्ने मान्िे पाएकोपर्ि को खसुी िँुनैन र ? 
िामी सबैले िजुरबुबाको नािसंस्कार गर् यो नश्जकैको ‘कृष्नी खोला’ मा उ िाम्रो ढंुगाना पररिारको ‘इर्तिास’ ढलेको हनन थियो त्यो उ ननननी 
बलेको आगोसँगै िजुरबुबाका सबै सपना खरानी िइरिेका थिएको उ बिेको एकोतलो सन्तान िएकोकाले पुख्र्यौली िलो तेििमुमा सबलेै ‘एकोतले ढंुगाना’ 
िनेर पर्न थिन्िे रे उ इर्तिास बिाउने िजुरबुबाका िामी नजषनौं सन्तानले उिाकँो स्िाभिमानलाई बिाइराख्न सतिौं कक सतनैनौं, अनुत्तररत 
यिी प्रश्न मेरो मनमा धुिँाको मुस्लोझैं मडाररइरह्यो उ                   *** 
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ओशो  हािीिा पुग्दाको जनुभूनत   
नन्नलाल आिायष (स्िामी प्रेम र्निाषण) 
सलतरी, नेपाल  
 

 

रजर्नस (ओिो) ‘संसार’ िो र तपाईं ‘स्ि’ िो उ ‘स्ि’ मा समाधान निएकोसम्म ससंारमा समाधान िुन्न 
िनेर योगी डा. विकािानन्नको किन सुनेपर्ि रजर्नस को रिेिन ् िन्ने खोजी गनष िालेँ उ िास्तिमा िाम्रो जीिनको मूल समस्या 
बाहिरबाटिन्ना िामीभििैबाट पैना िएकोको िुन्ि उ समस्या जिाँबाट जन्म्यो समाधान पर्न त्यिींभिि रिेको िुन्ि उ त्यसैले आफूलाई, आफ्नो 
स्ििािलाई, आफ्नो िमता र प्रिशृ्त्तलाई सिी ढंगले बुझ्न सककयो िने माि समस्याबाट पार पाउन सककन ेरिेि उ त्यसैले मूल िस्तु न ै
िामी मनुष्य रिेिौँ उ रजर्नस त माययम माि िुनुिँुनो रिेिउ रजर्नसले जीिनमा िामीलाई बाटो हननुिँुनो रिेि, हिडं्ने काम त िामी 
जीिनयािाका यािुिरूको न ैिोउ 

 स्िामी ज्ञानिेनको ‘फतकड मभसिा ओिो’ िन्ने ककताबको खण्ड ८ पढ्ना जो कोिी पर्न ओिोप्रर्त नतमस्तक िुने रिेि उ त्यस्तो अद्भतू 
िमत्कार गरेर मानि जीिनलाई धन्य तुल्याउन ेसद्गुरूलाई सबैले मुखले निएको पर्न मनले नमन गिषन,् गिषन ्िन्न ेमेरो लेखाजोखा रह्यो उ 
उिाँले अमेररकाको ओरेगन िन्न ेठाउँको अधष बाँझो वििाल िू-िागलाई िार िर्ष भििमा स्िगषतुल्य ठाउँ बनाउनिुएकोि उ त्यिा ँपािँ िजार 
मान्िे एकोउटै घरमा बसेर खाने, सबै भमलेर पररश्स्िर्त अनुरूप काम गने गिे रे उ िरेक व्यश्ततलाई आ-आफ्नै ककभसमको काम सुम्पकेो थियो 
रे उ त्यिाँ िएकोका कुनै घरमा पर्न ताल्िा मारेको पाइन्नथ्यो रे उ अमेररकामा यस्तो िमत्काररक काम गरेर धन्य तुल्याइहनँना पर्न उिाँले 
विनरु र्नयर्त िोग्नु परेि उ आखखरमा तत्काभलन अमेररकी राष्रपर्त रोनाल्डरेगनले ओिोलाई थगरफ्तार गरेर उिाँले भसजषना गरेको कम्युनलाई 
यिस्त पारेर नेि र्नकाला गरेिन ्उ माक्र्स, लेभलन र माओले पर्न कम्यनु (सामुहिक जीिनयापन) लाई सिी ढङ्गले प्रयोग गनष नसकेको 
पररप्रेक्ष्यमा संसारको सबिन्ना गिन साम्यिानी (कम्युर्नष्ट) भसद्धान्तलाई व्यििारम ैकम्युनको रूपमा प्रयोग गने सफल व्यश्तत िाहिँ ओिो 
माि िुनिएकोको िािा पाएकोर म अझ िािवििोर िएको ँउ यी घटनालाई एकोक–एकोक गरेर सूक्ष्म रूपमा बुझ्ने कायषमा सररक रिँना अमेररकाले िेभलएकोम 
नामको स्लो लिाइजन खुिाएकोर उिाँको िौर्तक िरीरलाई नाि गरेको बुझ्न िेट्टाएको ँ उ ओिो साहित्य-निषन-रूपान्तरणको विज्ञानलाई समेत 
कुल्िन ेप्रयास गरेको कुरा मेरो जानकारीमा आयो उ ओिोले कम्युन प्रणालीलाई अमेररकािरर फैलाउनुियो, यो कम्युर्नष्टिरूको एकोजेन्ट िो 
िन्ने डर अमेररकालाई रिेि उ तत्काभलन रूसमा कम्युर्नष्ट िासन थियो उ त्यश्त्तखेर रूस र सोभियत संघबीि कोल्ड िार िलेको थियो उ 
त्यसकारणले अमेररकाले रूसी कम्युर्नष्टको एकोजेन्ट (रूसी गुलतिर संस्िाको एकोजेण्ट) िो िनेर ओिोलाई नष्ट गरेको रिेि उ 

मैले इनलाइटमेण्ट अिाषत ्संिोथध प्रालत, िोथधसत्ि प्रालत िा बुद्धत्ि प्रालत व्यश्तत िनेर बुद्ध, लाउत्सु, मिािीर, कृष्ण, किीर, ईिु, मिोम्मन, 
गुरू नानकिरूलाई बुझ्नै आएकोको थिएकोँ उ पर्ि ओिो समेत संिोथध प्रालत, िोथधसत्ि प्रालत िा बुद्धत्ि प्रालत व्यश्तत िुनुिएकोको िािा पाएकोर समेत 
म बढी आकवर्षत िएकोको िँु उ अकाषर्तर अमेररकाजस्तो िश्ततसम्पन्न मुलकुको अमनियन िरण गने व्यश्तत सानोर्तनो िुन सतनैन, पाँि 
िजार पररिारलाई एकोउटै पररिार बनाउने िमता सबैमा रिँनैन िन्न ेविश्लेर्ण समेत गनष पुगेँ उ 

राजनेता र नेि नै ओिोमाथि खर्ननुको कारण के िो ? ओिो र ओिो निषनको कुन पि उनीिरूका लाथग घातक थियो ? प्रश्नमा घोश्त्लँना 
केिी कुरािरू फेला पारेँ–  धमष र धमषरन्ििरूका विविध खाले पाखण्ड प्रिरृ्तको िण्डाफोर गहनषएकोकाले उनीिरू ओिोनेखख रूष्ट िएको उ अमेररका, 
िेलायत, स्िीस, रीस लगायतका प्रजातन्ििानी नेििरूले ओिोलाई नतु्कारेिन ् उ ओिोले धमषभिरू पाखण्डको माि पनाषफास गनुषिएकोनि उ 
राजनीर्तको नाममा, धमषको नाममा, जात र सम्प्रनायको नाममा ढोंग, आडम्बर, पाखण्ड, िोर्ण, उत्पीडन र वििेनको विरूद्ध अश्ग्निर्ाष 
गनुषिएकोको रिेि उ उिाँले ‘जोबाष नी बुद्ध’ नामाकरण गररएकोको नयाँ मनुष्यको कल्पना गनुषिएकोको रिेि उ त्यसकारण रूहढवििारमा िलेका 
धाभमषक जननेखख राजनेता समेत रूष्ट िएकोिन ्उ उिाँले आफ्नो वििारलाई राजनीर्त, धमष, सम्प्रनाय भसद्धान्त, निषन िानको आहनको रूपमा 
अश्स्िकार गरेर रूपान्तरणको विज्ञान माि िन्नुिएकोको प्रसङ्ग समेतले उिा ँविश्िकै अनुपम थिन्तक िुनुिएकोको प्रष्ट िुन्ि उ 

म सानैनेखख एकोकाङ्गीपनमा रमाउने गिें उ सािीिाइ सािमा िुन्ि ेर पर्न म एकोतल ैिराउन िािन्िेँ उ गोठालो गनाष िोस ् कक स्कूल आउँना 
जाँना िोस ्एकोतल ैिराउन िािन्िेँ उ जहिले पर्न खुल्ला आकािमुर्न खुल्ल ैमनका साि वििरण गनष रूिाउँिेँ उ मेरो रूथि सिकमीलाई मन 
पनैनन्थ्यो उ त्यसैले सबैजसोले मलाई ‘गाँडु’ िनेर थगज्याउँिे उ 
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मुखले कसैलाई मानष जानकेो थिइनँ उ कसैले अर्त न ैनमनको रणनीर्त अपनाएकोमा आखँा थिम्लेर जाई लाग्ने मेरो बानी थियो उ म कसैको 
भसको गनष जाश्न्ननिेँ उ कुनै पर्न िस्तुमा गहिररएकोर िेनाष थििविथिि ककभसमका िमता िेट्िेँ उ संसारमा िस्तुिरू एकोकै ककभसमका कामका 
लाथग अश्स्तत्िमा रिेका िोइनन ्िन्ठान्िेँ उ एकोकहनन ढुङ्गामा नेउता िुन्िन ्िनेर मार्नसिरूले ढुङ्गो पुजेको िािा पाएको ँउ कहिल्यै ननेखखने र 
निेहटने यी नेिता कस्ता रिेिन,् िेनै पर् यो िनेर एकोक रात मश्न्नर र्िरेँ उ र्नजीि ढुङ्गो अिल िएकोर ठडडएकोको थियो, जर्त बोलाएको पर्न, जर्त 
पुकारे पर्न त्यसले आिाज र्नकालेन उ ‘बोल, बोल ! बोल, नेउता, बोल’ िन्नै अको ढुङ्गाले िान्न िालेँ उ िान्नािान्नै ढुङ्गो फुट्यो तर नेिता 
बोलेनन ्उ ‘ला, नेिता त मरेिन’् िनेर म आश्त्तएकोँ उ ित्त न पत्त लुतनैलुतनै घर पुगेँ र बुबाको भसरकमा गुट्मुहटएकोँ उ 

िोभलपल्ट म त्रबउँखझनुपूिष न ैिारैर्तर िल्लाखल्ला मश्च्िसकेको थियो उ गाउँमा नाश्स्तकिरूको धमषविरोधी कायष बढ्नै गएकोको कुरा िल्नै थियो 
उ कर्तपयले त नेितालाई टुक्रा पानष सतन ेतागत कुन ैमनुष्यमा नरिेको नाबी गनै थिएको उ लगतै जोखाना िेररयो, धामीझाकँ्रीले ढ्याङ्रो ठोतन 
िाले उ िनकाली ररसाएकोर यो उपद्रो गरेकी िुन ्िन्नै सात हननभिि कालो बोको बली हनने कबुल गररयो उ सुरूमा म िने िुरिुरी थिएको ँउ मेरो 
उपद्रि िनकालीमा सरेकोमा प्रिन्न िएकोँ उ मेरो मनबाट धामीझाकँ्रीप्रर्तको विश्िास पर्न उठेर गयो उ 

 अहिले आएकोर मलाई कबीर बारे ओिोले िन्नु िएकोको यो कवितािं यान आउँि– नरु्नयाँ ऐसी बाबरी पत्िर पुजन जाय-घरकी िककया कोई न 
पुजे श्जसका वपसा खाय उ (संसार कस्तो पागल ि, ढंुगालाई पुज्न किाकँिा ँ पुग्िन ्तर आफ्नो घरको जाँतोलाई पुज्नैनन ्जसबाट वपसेको 
खान्िन ्– कबीर) 

अको एकोक घटना यान आइरिेि – बाँसले तामा िाल्न ेसमय थियो उ हनउँसो तरकारी खान तामा हननुस ्िनेर माग्न आउन ेमान्िेलाई बुबाले 
ररत्तो िात फकाषउनुिएकोको थियो उ त्यस साँझ बाँस झाँङमा बच्िा रोयो उ कस्को बच्िा िन्नै म त्यता नौडन लागेको थिएकोँ, आमाले रोतनुियो 
र मरेको बच्िा रोएकोको िो, जान िँुनैन िनेर घरभिि लगेर झ्यालढोका बन्न गनुषियो उ त्यस हनननेखख तामा िोररन िाल्यो उ बुबा िाहिँ 
नमु्सीले तामा खाँनो रिेि कक तया िो िन्न िाल्नुियो उ बच्िा रून सरुू गनाष िामी सबै कोठाभिि पसेर झ्याल ढोका लगाइिाल्थ्यौ उ केिी 
हननसम्म यिी क्रम नोिोरररह्यो उ तामािरू िोररँना िएको उ नमु्सी मानष बाँस झाँङ नश्जक ठूलो खाल्डो खर्नयो उ र, त्यसलाई टाँड पारेर िररया 
झारपातले िोवपयो उ नमु्सी त्यसलाई सामान्य जभमन ठानेर भ्रममा पिष र खाल्डोमा खस्ि िन्ने ठार्नएकोको थियो उ साँझमा बुबा गाई 
निुनुिँुनैथ्यो उ बच्िा रून िाल्यो उ आमाले मलाई घरभिि पसाउनुियो उ बुबा पर्न ित्त न पत्त घरभिि र्िररिाल्ने नाउमा िुनुिुन्थ्यो उ 
त्यश्त्तकैमा बाँसघारीबाट आिाज आयो– ‘मरेँ, मरेँ, बिाऊ, बिाऊ ! एको बासुनेिका बाउ ! मलाई बिाऊ ! गुिार बिाऊ ....!’ के िएकोि िनेर 
आगोको अगुल्टो िातमा भलएकोर बुबा नौडडनुियो उ पहिले तामा माग्न े मान्िे पो खाल्डोमा खसेको रिेि उ मार्नसिरू जम्मा िएको उ 
िायलकायल पारे उ उसले सब ैकतुषत बतायो उ बच्िा रोएकोको आिाज र्नकालेर नरु्नयाँलाई ठगेको रिस्य खोल्यो उ त्यस घटनापर्ि मलेै अको 
ज्ञान पाएकोँ उ 

 यस्तो पषृ्ठिूभममा रहिरिेको म बबुरोलाई धेरै कुरा कसरी िािा िुनु र ! पर्ि गल्फडडया गाउँमा एकोस.एकोल.सी. सकेर म राजविराज सिर 
भित्रिएकोँ उ साहित्यमा रूथि थियो उ किा, कवितामा िन्ना र्नबन्धमा बढी रूथि राख्िेँ उ र्नबन्धमा जीिनिानी िाि खोश्जरिन्िेँ उ यस ैक्रममा 
नािषर्नक ओिोका पुस्तकिरू पढ्ने अिसर प्रालत ियो उ उश्त्तसारो अङ्रेजी र्ििोल्न नजान्न,े कर्नकुिी हिन्नी बुझ्न सतन ेअिस्िामा थिएको ँ
उ उिाँको किनको सार हटलन सके पर्न लय र िैली साि ैिब्नप्रयोगको िुमरीमा म त्यस–ैत्यसै िराउँिेँ उ रस बस्यो, कोभसस गनाषगनै र्नतकै 
कुरा जान्न िालेँ उ स्िामी ययानिोध, स्िामी ययानर्ननोर् र स्िामी नेिनिषनिरूले ओिोका प्रििन उपलब्ध गराएकोर र हिन्नी िार्ामा आएकोका 
जहटलतािरू फुकाएकोर ओिोको नािषर्नक पाटो बुझ्न सिज तुल्याइहननुियो उ अझ ओिो मौलश्री ययान केन्द्र, राजविराजमा िरेक िर्नबार िुन े
डाइनाभमक ययान गनष पाउँना र ओिो–प्रििन सुन्न पाउँना आफूमा िएकोका विकारपन िटाउन मद्दत भमल्न िाल्यो उ   

म विल्कुल ै अबुझ संसारमा िराइरिेको मान्िेलाई जीिनको सत्य िोध गराउने काममा ओिो थिन्तनले ठूलो िूभमका खेलेको ि उ मेरो 
ओिोसँगको साश्न्नययताका बारेमा िन्नुपनाष सन ् २००८ को भििरािी र्तथिर्तर फकष नुपिष उ नेपालबाट ओिो मन्नाककनी ययान केन्द्र, 
िाराणसी, िारत जानेिरूमा २०-२२ जनाको टोली थियो उ त्यस टोलीको नेततृ्ि लिानका स्िामी राजुको काँधमा गएको पर्न अकाष अघोवर्त 
नेततृ्िकताष थिएको– स्िामी नेिनिषन उ उिाँले लामो समयनेखख ययान, योग, प्रणायाममा लागेर अनेकन पटक स्िनेि र विनेिका ययान 
केन्द्रिरूमा ययान भिविरिरू भ्याइसतनुिएकोको रिेि उ उिाकैँ सल्लाि र सियोगले मलेै सन ्१२उ११उ२००८ मा बनारसमा नीिा भलएकोर सन्यास 
जीिनमा पाइलो राखेको िँु उ अधाषङ्थगनी माँ नेि अनुपम समेतले सािै नीिा भलएकोकी िुनाले मलाई कुनै ककभसमको पाररिाररक समस्या आइ 
लागेनउ बरू िाम्रो पाररिाररक ककिलोका केिी प्रसङ्गिरू स्ितः अनुकूल बन्नै–बन्नै गएको उ 
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स्िामी ज्ञानसाहिलको सञ्िालनमा आयोश्जत उतत मौन भिविरले मेरो जीिनमा कायापलट गने काम गर् यो उ मैले योगका प्रिम प्रणेता 
प्रािीनकालीन संबोधी प्रालत ऋवर् पतञ्जली िएको पर्न आजको िैज्ञार्नक युग सुिाउँनो पररष्कार ल्याउने काम िाहिँ सद्गुरू ओिोले गनुषिएकोको 
िािा पाएको ँउ उिाकँा पतञ्जली योग सूि िाग १ नेखख ४ मा अष्टाङ्ग योग रन्ि र पतञ्जली योग सूिमा िएकोका सब ैआठ ओटा भसँढीको र 
पद्धर्तिरूको िणषन गररएकोको रिेि उ (१) यम (२) र्नयम (३) आसन (४) प्रणायाम  (५) प्रत्यािार (६) धारणा (७) ययान र (८) समाधी जस्ता 
आठै िटा अंगिरूका बेग्लाबेग्लै साधना पद्धर्तिरू रिेिन ्उ  

ययान िनकेो र्नविषिार मनोनिा िो अिाषत ्िून्य वििारसहित आनन्नमा भलन िुनु ययान िो उ िोसपूणष जीिन र िोसपूणष कृत्य न ैययान िो 
उ प्रणायाम िब्न प्राण+आयाम भमलेर बनेको ि उ प्राण अिाषत ्जीिन तत्िको विस्तार प्रणायाम िो उ यो श्िास प्रश्िास कक्रयासँग सम्बश्न्धत 
ि उ योगको अिष जोडडनु िा जोड्नु िो उ आत्मालाई अश्स्तत्िको परम सत्तासँग जोड्न ुन ैयोग िो िन्न ेजस्ता कुरािरू बुझरे उपयोगमा 
ल्याई जीिन रूपान्तरण गनष सद्गुरू ओिोले मागष प्रिस्त गहनषनुिएकोको पाएकोँ उ  

उत्कृष्ट स्रष्टा िुन िािने व्यश्ततको लाथग ययान उजाष, उत्प्रेरणा, स्फुरण र ऊिषरताको खानी न ैिो उ ययानी, ज्ञानी र काव्य िेतनालेयुतत 
स्रष्टा बन्िु िन्ने सङ्कल्प भलएकोर साधना पिमा डुबुल्की लगाउँना सफलता पाइने रिेि उ ययानमा बस्ना कुनै कुरा नसोच्न,े कुनै वििार 
नगने, कुन ैकुराको िािना-कामना नगन,े भसफष  श्िासप्रश्िासको आउने–जान ेप्रकक्रयाको सािी िएकोर िेनै जाने, िेनै जान,े िेनै जान ेर आखखर 
एकोउटा िणमा पुगेपर्ि र्नविषिार सािीिािलाई समात्न सककने रिेि उ अर्न, भिन्नै ककभसमको अभसमताको अनिुूर्त िुन िाल्ने र त्यसपर्ि 
घट्ने घटनािरू विथिि–विथिि ककभसमका िुनेरिेिन ्उ ययान र ओिो साहित्यलाई सािसािै अर्घ बढाएकोमा लेखनकला ओजपूणष, प्रसानपूणष र 
माधुयषपूणष िँुनै जाने रिेि उ 

‘संसारका विरोध सन्यास निी िैं, संसारकी सुद्धी सन्यास िैं’ िनेर ओिोले िन्नुिएकोको रिेि उ सन्यास भलन र सन्यास जीिन धारण गनष 
त्यस्तो कुनै कठोर र्नयम अबलम्बन गनुषपने रिेनि उ अपनाउनुबाट मुतत मनोनिाको नाम नै सन्यास िो िनेर बुझ्ना िुन ेरिेि उ  

‘सुरज ढल गया उ एकोक हनिस और बीत गया उ सन्यासी अगर सि में सन्यासी िै तो मौत कररि आ गई उ उसे और सजग िोना िाहिएको उ 
एकोक हनन िाि स ेऔर जा िकुा और अिी तक ययान निीं िुआ उ समाथध निी ंलगी उ अिी तक करूणाका नीया निी जला उ कौन जान े
कल सुबि िो, ना िो उ सन्यासी अगर सि में िी सन्यासी िै तो ये घडडयाँ व्यिषकी बातों में गिाने की निी उ’ िनेबाट पर्न ओिो 
सन्यासीको िेि, नायरा र मित्ि झल्कन्ि उ उिाँको यस लय र भिल्पपिको प्रिािले मैले लेखन िेिमा आफूलाई खानष सकेको िु उ समाज 
रूपान्तरणको पिमा आफूलाई उभ्याउन ेहिम्मत िेट्टाएकोको िु उ फलस्िरूप वि.सं. २०६७ सालमा ‘युग उिाल्न ेअिरकमीको अिसान’ नामक 
नाट्य कृर्त प्रकािन गनष सकेको िु उ 

‘मनुष्य कें  सिी प्रश्नो का एकोक माि उत्तर िै– ययान उ िािे िि विर्ान िो, िािे िि ितािा िो, िािे िि उँनासी िो, िािे िि अिषिीनता िो, 
िािे िि सन्ताप िो, समस्याएकोँ कई िो सकती िै, लेककन उत्तर एकोक िै– ययान उ’ िनेर गुरूले ययानलाई सफल जीिनको लाथग अिुक 
अस्िको रूपमा थिनाउनिुएकोको ि उ जीिनमा नाच्न नजान्नेिरूलाई नाच्न भसकाउन ेमाि िोइन, बाँच्ने कला समेत ओिो ययान भिविरिरूमा 
भसककने रिेि उ ययानले मान्िेको कठोर हनललाई अत्यन्त नाजुक, कोमल र तरल बनाउँनो रिेि उ आँखाबाट आँस ुखसेपर्ि प्रालत अपूिष 
अनुिूर्तझैं कठोर मन पग्लेपर्ि िुने आनन्नानुिूर्तको िणषन गनष िब्नमा नसककँने रिेि उ गुरूले अर्घ सारेका ११५ िटा ययानविथध रिेिन ्उ 
‘ययान विज्ञान’ नामक उिाकँो पुस्तकमा ययानमा प्रिेिका लाथग िनेर सिज विथधिरू िखणषत िन ्उ याश्न्िक जीिनबाट िुटकारा नपाइरिेको 
आजको मनुष्यले ११५ विथध मयये पर्न िरीर स्िस्ि राख्न वििान सकक्रय ययान (डाइनाभमक मेडडटेिन) र बेलकुी कुण्डभलनी ययान गनुष 
उत्तम िुनेरिेिउ  

सद्गुरू ओिोले िोस नै पुण्य र बिेोसी नै पाप िन्नुिएकोको कुराले मेरो िोस फकाषएकोको ि उ िोस िनेकै ययानको अको नाम रिेि उ झशु्तकएकोर 
पर्न अरूलाई नःुख पुग्न,े िोट पुग्ने काम गनुषिुन्न उ िोस िा ययानमा रिने मान्िेका िरेक कमषिरू पुण्यसँग गाँभसएकोका िुन्िन ्उ जो व्यश्तत 
िेिोसमा रिन्ि, िेिोसमा रिनेले जानअन्जानबस ्अरूलाई पीडा पुग्ने काम गरररिेको िुन्ि उ यसले गनाष ऊ पापपूणष कृत्यमा संलग्न िएकोको 
िुन्ि उ यसरी मैले िोसपूणष जीिन श्जउनेकला राम्ररी भसकेँ  उ िास्तिमा धमष पर्न त्यिी रिेि उ 

गुरूिश्ततको उत्कृष्ट नमुना ओिो ययान भिविरमा अनुिूर्त गनष पाइँनो रिेि उ आजको यस िड्ककलो र अिम्ताले गाँजकेो युगमा पर्न 
गुरूको पाउमा परी श्रद्धा प्रकट गने सििागी साधकिरूको आिरणलाई र्नयाल्ना मान्िेको नैर्तकता र आनिषलाई भिविरले जगाउने र ज्यँूनै 
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राख्ने काम गनो रिेि उ जीिनको सारतत्ि पहिल्याउन भिष्यले गुरूिश्तत निाषउन ुहिजो पर्न आिश्यक थियो, आज पर्न ि र िोभल पर्न 
िुनेि उ गुरूप्रर्त आस्िा र श्रद्धािाि जाग्यो िने माि साधनाले त्िररत गर्त िाँभसल गिष उ त्यसलेै िङ्का, सन्नेि, अविश्िासले गरेको कुरा 
तलमा पररणाममुखी िँुनैन उ ययानले सुखन पररणाम हनएकोपर्ि गुरूप्रर्त श्रद्धा झन बढ्न े रिेि उ सबै योगी, ऋवर्मुर्न गण र बुद्ध पुरूर्ले 
हनएकोको नेिना र साधना पद्धर्तको सार तत्ि एकोकै ककभसमको रिेि उ नाभिकेन्द्रमा आत्माको िासस्िान रिन्ि उ त्यसलैाई उहद्दलत पान ेअिाषत ्
र्नष्कृय उजाषलाई जगाएकोर आरोग्य, आनन्न र अमतृमय जीिन पिमा मार्नसलाई हिँडाउने काम त्यस्ता नेिना र साधनाले गनषि िन्न े
ठिरमा पुगेँउ 

र्नविषिार अिस्िा अिाषत ्अकम्प िैतन्य साक्षित्िमा न ैिीर नूतन अलौककक तिा असीम वििारिरूको प्रष्फुटन िँुना रिेिन ्उ पुरानो मनमा 
खेल्ने र त्यसबाट पैना िुने वििार मौभलक निुने र ती पुनरािरृ्त िएकोर आएकोका घैलामैला स्िरूपका िुने िँुना साहित्य–भसजषनाको संसारमा 
र्नरन्तर सकक्रय रिन े िािना बोकेका मजस्ता बामेसरररिेका लेखकले मौभलक थिन्तन पैना गन ेअिसरको खोजी नगरी िुन्न उ त्यसमा 
ययानले ठूलो मद्दत हनइरिेको िेट्टाएकोँ उ  

ययानको गिनता सघन िँुनै गएकोपर्ि आन्तररक जगत्मा र्नकै आश्ियषजनक र अद्भतू रमाइला घटनािरू घट्ना रिेिन ्उ कसैलाई रोनन िाि त 
कसैलाई िाँस्य िािले समात्ने गनो रिेि उ ययानमा त्यस्तो घटना घट्नुलाई ििुसङ्केत पर्न मार्ननो रिेि उ कसैमा तीि अनुरिको िाि 
आउन,े कसैमा तरल संिेनना िढ्ने, कसैमा भसजषन–तरङ्गले िोलन,े कसैमा िन ेप्रेम–िाि उनय िुन े िँुना जुन बेला जस्तो िाि घहटत िुन्ि 
त्यसलाई र्निाषधरूपमा बग्न हनएकोमा त्यसले मान्िेभििको तीि सिंनेनालाई उकास्न ेरिेि उ  

ययानले िामीभििको संिेननालाई, कोमलतालाई र सजृनात्मकतालाई समेत विकास गनष सियोग पुर् याउँि उ ययानले वििेक र प्रज्ञा, समझ र 
संिेनना बढाउने काम गिष उ ज्ञानको लाथग, सूिनाका लाथग, िैली र िब्न ज्ञानको लाथग गिन अयययन गनैपनो रिेि उ र्नयभमत ययान गने 
र लेख्नै जानेिरूको लेखनको गुणिततामा र्नश्िय नै फरक आउँन ेरिेि उ ययानले स्मरण िश्तत समेत बढाउने रिेि उ पश्श्िमी मलुकुमा त 
बच्िािरूको स्मरण िश्तत बढाउनको लाथग केटाकेटीलाई योगययान गराउने पररपाटीको विकास िुन िालेको ि रे उ ययानको स्मरण 
िश्ततसँग भसधाभसधा अन्योन्याथश्रत सम्बन्ध रिेि उ ययानले गने िमत्कारका बारेमा िैज्ञार्नकिरूले पर्न प्रमाखणत गररसकेका रिेिन ् उ 
स्मरणिश्तत बढाउन ेसाधनासूििरू िािा पाउन सद्गुरू ओिोका िैरबविज्ञान तन्ि सूि िागः १ नेखख ५ सम्मका रन्ििरूको अयययन, मनन 
र थिन्तन गनुष पन ेरिेि उ 

ययानबाट त अतीतका कुरा पूरै स्मरण गनै गनै गिाषिस्िाका घटना पर्न बताउन सतने समझको विकास िुन्ि रे उ बुद्धले आफ्नो ५० औ ं
जुनीको िारेमा बताएकोका कुरािरू र ओिोले आफ्नो अर्घल्लो जुनीको िारेमा गरेको िणषनले मार्नसले आफ्नो अतीतका कुरािरू िािा पाउन 
सति िन्ने कुरािरूको ज्ञात िुन्ि उ पढेका, जानेका र अनुिूत गररएकोका कुरािरू त्रबसषन ुिनकेो िेतन खण्डमा रिेका कुरा अिेतन खण्डमा 
गएकोर िोवपनु िो उ ययानले त्यिी अिेतन मश्स्तष्कलाई साधनाबाट उँनाङ्गो बनाइहनँनो रिेि उ यसले गनाष विस्मरृ्तमा पुररएकोका कुरािरू बाहिर 
आउँिन ्र ययानी लािाश्न्ित िँुनो रिेि उ  

‘मैं तुम्िे जगानेके भलएको पुकार ने रिा िँु, लेककन तुम्िारी र्ननं में पिँुित–ेपिँुिते पकुारका तया अिष िोगा, यि तुम पर र्निषर िै, तुम्िारी र्ननं 
पर र्निषर िै उ जो जागना िािाता िै, ििी  केिल पुकार सुन पाएकोँगे उ जो निी जागना िाित,े िे निी सुन पाएकोँगे उ’ िनेर ओिोले संसार 
जगाउन ेप्रण गरी जीिन समपषण गनुषियो उ म पर्न भसको गनै भििक बनेर जगाउन ेअभियानमा समवपषत िु उ गुरू कृपाको अभिलार्ी 
रहिरिन्िु उ मेरो जीिनले समेत काँिुली फेरररिेको मिसुस गरररिेिु उ  

अगस्त ८, २०१२ 

*** 
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िेिो सपनाको िोखाणधिण 
बोगीराम गोखाष िण्डारी 
आसाम, िारत 

  

गोखाषधमष थिन्तन: समयको प्रयोजन: सामाश्जक, व्याििाररक समानता: विश्िव्यापक गोखाषजार्तको िुटै्ट धाभमषक 
एकोकताको भिजन यो बनोस अविराम विश्ि व्यापक भमिन  

“धमष” िब्नको साहिश्त्यक  अििा िब्नकोिीय अिष पगेल्नर्तर नलागे पर्न पारम्पररक रीर्तररिाज तिा जन्मनेखख मतृ्युसम्म पालन 
गररल्याएकोका विथधविधानको समश्ष्टलाई नै धमषको रूपमा बुझ्ना िाहिँ सिज िोला उ अको अिषमा िेने िो िने सांस्कृर्तिरूको समश्ष्टन ैधमष िो 
उ तर धमषले कतषव्य पर्न बुझाएकोको िँुना ”कमष न ैधमष िो, व्यश्तत स्िािषबाट िटेर बिृत सामाश्जक, राश्ष्रय हित कायष र परोपकार न ैधमष िो 
उ तर धमषले संसारको र प्राणीजगत्को अवििाषि सम्बन्धमा भलखखत अििा कथित रूपमा विभिन्न मिापुरूर्िरूको युगजयी मतिान र 
मान्यतािरू समेटेको िुन्ि उ िूिेि र कालखण्ड अनिुार र्तनै मिापुरूर्िरूलाई िगिान्को रूपमा मार्न ल्याएकोको पाइन्ि, यद्दवप आजसम्म 
कसैले परमवपता परमेश्िरलाई िटेेको र नेखेको िैन अर्न उनको आकार प्रकार र्नतयोल गने पर्न कुरै आएकोन उ तर पर्न एकोउटा परमवपता 
परमेश्िर छ्न ्जो ब्रह्माण्ड्को कण कणमा व्यालत िन,् जीिशे्रष्ठ मार्नसको श्िासमा उनको अंभिक र्निास िुन्छ् उ यिी कारण िोला तन्ि 
मन्ि, आिीक अििा अभििापको प्रिाि रिेको पाइन्ि उ 

प्रभसद्ध िारतीय पेन्टर रवि िमाष (वि.सं. १९०५–१९६३) ले ‘हिन्न' (सनातन / असमान / तानातान ?), िगिान्को काल्पर्नक पेश्न्टङ नगरेको 
िएको िा त्यी पेश्न्टङिरू मुहद्रत, पुनमुषहद्रत िँुनै वप्रश्न्टङ उद्योगको िरपनो आम्नानीको स्रोतको रूपमा िारतीय बजारमाफष त गोखाषराष्र नेपाल 
नर्िरेको िएको गोखाषिरूका ‘रैिाने िगिान्िरू’का रूप कस्ता िुन्िे िोलान ्िा स्िानीय रूप–रङ, आकृर्त, िस्ि िा दृश्य झने ‘िगिान’् र िाल 
प्रिभलत ‘िगिान’्िरूको फोटोमा के समानता िा भििता रिन्थ्यो िोला रू यी काल्पर्नक प्रश्नले िाम्रो पूजाकोठामा पुश्जंनै आएकोका हिन्न' 
नेिनेिी कसरी, किा,ँ कुन उदे्दश्यबाट जश्न्मएकोर गोखाषलीका घर–घरसम्म भित्रिएको िन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न सघाउला उ प्रकृर्त पुजक िामी 
गोखाषिरू सांस्कृर्तक रूपले सिषसम्पन्न िौ, जस्मा िाम्रो त्रिकोणीय संस्कारिरू धेरैमािामा समेहटएकोको र एकोक अकाषभसत नङ्ग मासुसरिको 
सामीलय रिेको पाइन्ि, िने िोरै मािामा केिी िेििरूमा फरक रिी आएकोको ि उ िीर जार्त गोखाष िनेर विश्ि पररथित िुनुमा खस र 
मांगोलीयन जनसमूिले गहठत गोखाष मिाजार्तको उश्त्तकै रगत पभसना झरेको ि उ िाम्रो िीर पूखाषको िातीको रगत संसारको जताततै बगेको 
ि उ त्यो कुनै धमषको नामले िोइन िो त केिल “गोखाष” को पहििानले उ िाम्रो त्यो बेहिसाप सहिन पुखाषिरूको आत्माले सायन तब सम्म 
मूश्तत पाउने सम्िािना निोला जब सम्म िामीले सामुिीक रूपमा समेहटएकोर त्यो त्रिकोणीय संभमथश्रत “गोखाष धमष विथध“ अनुिार यो गोखाष 
मिाजार्तले विश्ििरर उनीिरूलाई सम्मान सहित श्रद्धान्जली हननैनौँ उ ककनकक िाम्रा त्यी सहिन पुखाषिरू न हिन्न' थिएको, न  ककराँतर 
मंगोभलयन थिएको, न त बौद्ध थिएको उनीिरू त केिल “गोखाष” थिएको उ                                      

िेिी, बािुन, ठकुरी, िानी, कामी, नमाई, साकी, मगर, िारू, तामाङ, नेिार, राई, गुरूङ, भलम्बू, िेपाष, घती र िूजेल, कुमाल, राजिंिी, 
सुनुिार, माझी, ननुिार, िेपाङ्, िामी, थधमाल, िोटे, डोल्पो, यातखारनेिान, नराई, िकाली, पिरी, िन्त्याल, बराम,ु श्जरेल, नरुा, मुगाली, मेि े
(बोडो), लेलिा, ककसान, तोलकेगोला, ल्िोपा, राजी, व्यासी, माफाषली िकाली, बार गाउँले, िाय,ु तीन गाउँले, ताङ्ब,े िालुङ्, भसयार, ल्िोमी 
(भिसंािा), लाके (नपुिृा), राउटे, ह्योल्मो, िुनाम, कुसुण्डा, सुरेल, िैरोतन, बनकररया र कि उ यी उपरोतत जार्तिरूको समूि नै िामी गोखाष 
मिाजार्त िौँ उ यस अर्तररतत नेपालमा िुप्रै जार्तिरू बस्िन ् र्तनीिरू गोखाष जार्त िैनन ्अवपतु नेपाली नागररक माि िुन ् उ सन्सारको 
विभिन्न नेििरूमा फैभलएकोर उतै जश्न्मएकोर िुककष एकोको गोखाष नि प्राजन्मले यी धेरै जार्त उपजार्त जनगोष्ठीिरूबारे नजार्नकनै त्रबिोश्ल्नैँ िन ्उ 
त्यसरी नै िामी िाम्रो सामूहिक र विश्िव्यापक थिन्तकर गुरूको अिािले जतासकैु लेलपाश्स्सनै िौँ उ  

िाम्रो जनसमूिको केिी राजनैर्तज्ञरूले आयष र अनायषको गीत गाउँनै सत्य, द्िापर, ितेा र कभलयुगको किा रट्नू नै सिोपरी ठान्नै मररित्ते 
गरेको पाइन्ि िने प्रत्योत्तर स्िरूप नोस्रो समूिको केिी राजनैर्तज्ञरूले उसरी नै ककराँत र अककरातँ िुट्टय्ाउनैँ मिाजार्तलाई टुक्र्याउने तफष  
नसु्प्रयास िलाएकोको अनुि्ि िुन्ि उ यी निुैबाट प्रताढ़ीत तेस्रो समूि िैँ फेरर उस्तै जेरूजलमको किा तफष  लश्म्कनैँ गरेको पाइन्ि उ  

विश्िको बीर मिाजार्त गोखाषलाई टुक्र्याएकोर आफ्नो विस्िारिानी नीर्तको मायाजालमा मिाजार्त मास्ने र्डयन्ििरूप्रर्त त्रबिार गने र त्येस बाट 
उश्तसने एकोकीकृत बिृत जार्तय थिन्तनको अिािनै िाम्रो मूल निुषलता िो िन्िु म त उ बुवद्धजीवि बुवद्धजीवि िनकेो सुर्नन्ि सायन, 
साहित्यकार पिकारिगष त्यसभिि पनोिुन, र उनीिरूको कलमले यी कुरािरू उकेलेको िुन ु पथ्यो िोला उ तर त्यस प्रकारको थिन्तनयुतत 
वििार प्रधान लेख आजसम्म पढन पाएकोको िैन, अिश्य आफूले धेरै स्ििार्ी पिपत्रिका अयययन गन ेसुविधा र औसर नभमलेर पर्न पो 
िोलाकक ! 
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िामी गोखाषिरू मलूत हिन्न' (सनातन), ककराँती र बौद्ध धमी िएकोता पर्न आफूभिि ै प्रिभलत आ-आफ़्नो सामाश्जक िेनिािाहनको प्रिा र 
स्ितन्ि त्रिकोणीय गोखाषधमषको अिािको कारणले ितषमान सिज सरल पाइएकोको खिष्टीयन धमष तफष  गोखाषिरू धािमान िएकोको पाइन्छ् उ यो 
पररितषनिील समाजमा िाम्रो मान्यतािरूलाई समयानुकुल उश्न्नत गन े व्यापक प्रयास गनुषको साटो अन्य धमषतफष  धािमान िुनु पर्न 
जातीयहितकारी िुन सततैन, यद्दवप ठाँउ ठाँउमा बाययता पर्न मान्नु पने श्स्िर्त नेखखन्ि उ 

िामी विश्िको विभिन्न नेिरठाँउमा विभिन्न पररिेि र सङ्गतमा बाँच्न बायय िौँ उ िामी आपसमै समेत विथध विधान तिा मानभसकतामा 
अभमल रिनुको कारण मनाषपनाष िामीले र िाम्राले र्िमेकी सांख्या गररष्ठ समुनायको अनुिरण गनष िायय िौ उ यस प्रकार िाम्रो आपसी 
िठकारीता, र सुधारमुलक थिन्तनको अिािले क्रमि विभिन्न तफष  विभलन िँुनै जानुपने श्स्िर्तिरू िामी र िाम्रािरूले नै सशृ्जनै आएकोको िौँ 
िन्ना अत्योश्तत निोला उ  

त्यसैत्रबि नयाँनयाँ आवििाषि िै रिेका गुरूिरूको पर्ि लाग्नै यिािषमा िामी त्रबश्ल्लबाठ िुन लfगेजस्तो अनुििले तीन बर्ष अर्घ माभसक 
पत्रिका सपररिारमा र भमििर खखलानाि अथधकारी द्िार सम्पाहनत जागुनबाट प्रकाभित ‘र्तिार’ स्मरृ्तरन्ि सम्झौटोमा “खै ककन िो ककन ?” 
िीर्षक लेख पठाएकोको र प्रकाभित िएकोको पर्न थियो उ “मेरो िगिान ्मेरो धमष” िीर्षक कविता डा. खगेन िमाष र रोहित गौतमको सम्पाननामा 
प्रकाभित अनिुिको साइनो कविता सांरि र सपररिारमा पर्न प्रकाभित िएकोको थियो उ यिी धाराको िीर्षक मननै त मश्न्नर िो अकोलेख – 
कृष्णराज सङ्रौला, अजुषन उप्रेती र र्तलक ओलीको सम्पाननामा त्रबहटएकोडीबाट प्रकाभित िाम्रो आिाज पत्रिकामा प्रकाभित िएकोका सम्झना त 
आउँन ेनै ियो उ 

गत जनिरी महिनाको सपररिारमा कनकधारा गुरूज्यकूो लेखले र्नधाषररत विर्यमा यो मनले सोिेको र खोजेको खोराक पायो उ गुरूज्यूको 
उल्लेखखत वििार प्रधान लेखमा धेरै कुरा उसैगरर समेहटएकोकै छ्न, तस्मात फोन सम्पकष  बाट पर्न व्यापक लि थिन्ताधाराको सामन्जस्यले 
सारै िवर्षत ियो भििीमन उ गुरूज्यूबाट िािा लागे अनुिार प्राय नसिर्ष अर्घन ैििाकँो अगुिाइमा भसलगडीमा यस विर्यमा थिन्तन सिापर्न 
बसेको थियो उ यद्यवप िाित अनुरूप  परिती कनम अरिर िुन सकक रिेको थिएकोन उ 

धेरैबर्ष अर्घ “गोखाषधमष प्रिाररणी सभमर्त” नामक संस्िापर्न बनारसर्तर घुभस्रएकोका अरजिरूले िलाएकोको थिएको, तर त्यिा ँपर्न र्ढयन्ि गरी सो 
संस्िालाई “नेपाली विद्याधमष प्रिाररणी सभमर्त” पारेको िन्न े कुरा ििाषमा ि उ समरमा िेनाष िामी गोखाषिरूको िुटै्ट धमष थियो र त्यी 
नेिीनेउतािरूलाई िैँ नेउताकोठामा औँसीपूणीयामा धुपिाल्न ेगरेर फेरर पूजाकोठा िनेर अकाषखाले अनगन्ती िगिान्लाई घण्टी बजाएकोर बोलाउन े
कुरालाई खोजमेल गनाष केिी त प्रश्ष्टएकोला कक ! 

“मेरो मनको गोखाषधमष” बारेमा नईु िार अिर लेख्न ेअर्घ नेस्सास्पस ्गुिािाटी पाञ्जाबारी िाखाले ि बर्ष अर्घ सपररिार,  िाम्रोयिर्न, र 
नेििाताषमा सिेिण पि प्रकाभित गरेको झझल्को आयो उ सािैमा त्रबहटएकोडीर्तरका छ्न्नोबद्ध कवि िविलाल उपाययाय र गुिािाटीका वपताम्बर 
गुरूगं सरको पर्न यसतफष  केिी थिन्तनयुतत लेख (प्राय: प्राय ि बर्ष अर्घ प्रकाभित) पढेको यान आयो र उिाँिरूको सानर सम्झना सहित 
र्नम्न प्रकारले आफ्नो मनको बोझ त्रबसाउन मन लाग्यो, 

१. िाम्रो उपरोतत सि ै जार्त जनगोष्ठीिरूको मुलिूत संस्कृर्तिरूको िुट्टािुटै्ट कायषपि प्रस्तुत गरेर, बिृत जातीय थिन्तन, सामाश्जक र 
िैज्ञार्नक दृश्ष्टले समेत जाँि अयययन गनै िपघट गरेर एकोउटै गोखाष संस्कृर्तको विका; गन ेउ 

२. त्यस्को लाथग समस्त जार्त जनगोष्ठीिरूबाट विज्ञ अरणी व्यश्ततिरूलाई भलएकोर पहिले पििार र सन्िार माययमले र फेरर सेभमनार 
िकष िप, विर्यमाथि कायषपि पाठ गनै अन्तराlष्रय सङ्गोष्ठी आहन गरेर िामी गोखाष मिाजार्तभिि यद्यवप विद्यमान िुअfिुत िेनिािको 
पूणषति उन्मूलन गनै जातीय समानताको स्िापना गने उ िाम्रो मौभलक र प्राकृर्तक धामी मुन्धमुले संपन्न गररने पूजाआजालाई प्रधान्य हनन ु
िने िामीले अनुसुथित जनजार्तको सुथििद्ध िुनुमा सिज पर्न िुन,े  

३. िामी सिैले जन्मनेखख मतृ्युसम्म पालन गनै ल्याइएकोका विथध विधानिरूको पुनरािलोकन गनै विश्िका अन्य धमाषलम्बीिरूको सो विथध 
विधानिरूको पर्न तुलनात्मक अयययन थिन्तनको प्रयोजनीय कनम िाल्न ेउ 

४. ईसाइ धमीिरूले जस्तो मनन अयययन गनै पँूजीरकोि र्नमाषण गिषन,् जस्तो अनुिासन िf प्रिासर्नक प्रणालीले भििा, स्िास्ि िेिमा 
सेिा पुयाषउँनै आफ्ना अरज थिन्तक सन्तिरूको नाममा स्कुल कलेज, अस्पतालाहन र्नमाषण ि सन्िालन गनै आउनुको सािै आफ्नो धमषको 
प्रिार प्रसार गनै आएकोको िन सोअनुरूप “गोखाषधमष” को लाई उद्धेश्य रिनु उ  

५. श्रीश्ष्टकिाको सन्निषमा ‘पारूिागं र सुश्म्नमाको’ किालाई मूलश्रोतमा भलFना पर्न िुने स्िल ि उ आरायय नेिी नेिताको रूपमा ‘आनम 
इिरभिि पािषती’को स्िानमा ‘पारूिागं र सुश्म्नमालाई स्िापना गरेर उनीिरूको अंि] रूपमा गौतम बुद्ध र गोरखनािलाई भलन े उ ठाकुर 
अनुकुल िन्द्रको नाममा नैर्नक प्रािषना गरेर नेउघर त्रबिार गुरू नlिणा र ‘ईष्टभिती’ पठाउनुको साटो गोखाषधामको र्नश्म्त अपषण गने उ यसरी 
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संरिीत रकम यिाँ तल बुँना ७ मा उल्लेखखत जार्तहितकारी कायषिरूमा उपयोग गने उ यस िेिमा ईसाइ धमषको प्रसािर्नक ज्ञातागणले 
स्िजार्त स्िाधमषको हितािष उताबाट भसस्टेम आयात गनै लेख प्रकाभित गरेको स्िागत योग्य िुने ि उ 

६. उपरोतत कायषिरू सम्पन्न गनै “गोखाषधमषमा” पुरेत र लामा र त्रबजुिा र प्रिारक र संरिक िुनुको र्नश्म्त पुरै जातीय िेतनायुतत प्रभििण 
पाठ्यक्रमको र्नमाषण गररनु र त्यो पाठ्यक्रम अयययन गरेर उत्तीणष िएकोपर्ि र्नधाषlरत िेिमा जनसेिा, जार्तसेिा मानिसेिा आहनकायष 
“गोखाषधमषको उपरोतत सेिकगणले गनुषपने उ 

७. गोखषल्याण्डअन्तगषत िाम्रो बीर पुखाषले खुडँा पखालेको हटष्टा ननीको बगरमा धेरै िेि संरक्षित गरेर विश्िको सि ैगोखाषिरूको सिषशे्रष्ठ 
तीिषस्िान धमषकेन्द्रको स्िापना िुनु सन्सारको सब ैिन्ना स्यानो नेि िेहटकनभसहटमा रिने “पोप” ले विश्िव्यावप इसाई धमष सन्िालन गनष 
सतछ्न िन ेमतका महनना इस्लामको सिषशे्रष्ठ तीिषस्िान धमषकेन्द्रको रूपमा “िज” यािाको पररिन्ध गनष सतिन ्िने विश्िव्यापक मिाजार्त 
गोखाषको त्यस्तो पद्िेप ककन नसककने? 

८. “गोखाषधमषको उपरोतत सेिक िुनुको र्नश्म्त ियन जाँिमा प्रििे गनष र्नम्नतम िैक्षिक योग्यता त्रब एको र त्रब एकोस भस सj्रको िुन ुअर्निायष 
उ एकोउटै सराबरीको जात गोखाष िएको पर्ि पूजा आजा जातीय सामाश्जक विथधविधान सम्पन्न गने कायष कुनै प्रिभलत बगषको मािै िएकोर रिने 
िैन उ    

९. विर्ेि गरेर यो बुंना सातले िारतमा सम्पूणष गोखाषिरूलाई अनुसुथित जनजार्तको संविधार्नक नजाष हननुपने र भसतस्ि स्याड्ल अन्तगषत 
‘गोखाषल्यन्ड राज्य गठन िुन ुपिष िन्न ेगोखाषनेता सुिार् र्घभसगं र त्रबमल गुरंुगको श्जहटएको ईश्ततमा उल्लेखखत अिं युश्ततको लाथग पर्न 
गोरेंटो बर्नन सति उ सन्सारी पूजा र उधौलीउिौली र सकेला सीली र गोठ्धुप र डाँरे िगतरनौला र भसमे िूम,े नेउसी िैली इत्यहनलाई 
गुरूत्त हननै पाल्न, बिृत प्रिार प्रसार िँुना िैँ िाम्रो संपुणष गोखाषिरूले िारतीय संविधानको अनुसुथित जनजार्तको िकअथधकार पाउने गोरेटो 
पर्न बन्न सतला कक तर यो विर्यिस्तु संपुणषरूपले जातीय कुरा िो र यस्लाइ{ राजनीर्तको लसपसमा बेनुष पट्तकै िँुनैन  

१०. गोखाष मिाजार्तभिि ितषमान प्रिभलत उच्िर्नच्ि बगषिेद्को पररिायक ब्राह्मण, िेिीय, िुद्र बैश्याहन त्याग्ने र आ–आफ्नो नाम लेख्ने तौर 
तररकामा पररितषन गने नामको पहिलो िब्न गोखाां भििी िरको प्रयोग, जस्तै: मुर्नस गोखाष बम्जन, मनन गोखाष रन्पिेँली, मानबिानरु गोखाष 
खेिा, विकाि गोखाष सापकोटा इत्याlन उ अहिलेको वपढीले सलषतकै फेनष बाययता निएको पर्न धमषसिेकगणबाट िालनी िएको पर्ि कालक्रममा 
त्यसतफष  कोश्ल्टन ुअसम्िि पर्न िँुनैन उ भित्रि िर उल्लेख ि जब त्यो िरको गोखाषिरू विश्िको जनु सुतकै कुनामा िएको पर्न िंियारी िन्ने 
कुरा िािा लाथगिाल्ि उ 

११. िेडो जस्तै आआफ्नै सुर तालमा गर्तमान रिनाँ संख्याथधक पाठकलाई यी कुरािरू बौलािपन जस्तो पर्न लाग्नैन िन्ने कुरा त िैन, र 
आफ्ना िब्न सम्िाल्न समेत िम्मे िम्मे पन ेकर्तपय विद्िानगणलाई त झन्का पर्न िुटायो िोला, रन्िर्नएकोर आँखाले अदृश्य त्रििुिन समेत 
नेख्यो िोला, घनघोर प्रर्तकक्रया लेख्ने तखषरमा िब्निरू उर्िनपार्िन गनाष सम्िाल्न झनै गाह्रो पनो िोला उ र्नतकै नै लामो पर्न िै सकेि यो 
पत्रिकाको पन्नाले िाम्न सककरह्यो िने अरू गन्िन अको अंकमा “रन्िश्न्नएकोको मन कस्तो फुसफुस, के को गनगन” िीर्षकमा गररएकोला उ 
जयगोखाष, जय गोखाषधमष ॥  

[आ-आफ्नो वििार व्यतत गनुष िर व्यश्ततको स्ितन्िता िो, मैले मेरो वििार व्यतत गरेँ उ सबलैाई उपयतुत लाग्न ै पिष िन्ने पर्न िैन उ तसिष यो 
कलमकारलाई िोइन मूल विर्यिस्तलुाई केन्द्राविन्न ुबनाएकोर गोखाष धमष िुनमुा कस्ता के र ककन बाधा र असुविधािरू आउँन सतछ्न र कसरी समाधान त्रबन्नमुा 
उपर्नत िुन सककन्ि ? प्रर्तकक्रयािरूको लि उदे्धश्य त्यसतर्ष  िुनिुाहिँ उथित िुन्ि िन्नै उ जय गोखाष उ]  

*** 
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किा  
कालो िादल  
डा. लेखनाि काफ्ले 
भििंु, ताईिान  
  

त्रब. सं. २०२ साल र्तर, नमौली िररपरी उ 

साँघुरो समाजको उिाल्न नसतन ेिामीले िारी बोतयौं वप्रय, यो िारीले िामीलाई थिच्न ेियो उ िामीले यसको धेरै मूल्य िकुाउन ुपने ि, 
पूखणषमाका निु ैिात समाउनै उसले िन्यो उ  

मलाई िािा ि हिमाल, यो जात-िातको पखाषलले िामीलाई संगै} िुन नहनन ेियो उ म त्यर्त बलीई पर्न िैन ताकी यो समाजसँग लडरे 
बाँच्न सकँु उ लड्ना-लड्नै जीिन सककनेि तर कहिल्लै िाश्न्त िुनिैेन हिमाल उ िामी िाग्यले िेट ियौं, सल्लािले िुहट्टऔ,ं पुखणषमाले मन 
कठोर बनाएकोर िनी उ  

िरर्िमेकका अनेक अबगाल, नाता-कुटुम्बिरूका लामा-लामा गाली, सल्लाि र धम्कीिरू, थिया पसल, िट्टी र सिपाठीिरू त्रबिको खासखुसले 
उनीिरूमाथि त्रबगत केिीबर्षनेखख नकारात्मक नबाबिरू िवपFनै आएकोका थिएको उ त्यसमाथि थियो उनीिरूकै घर-पररिारको असन्तुश्ष्ट र 
उनीिरूको संबन्धको अस्िीकायषता उ  

िाम्रो प्रेम असामान्य िो, िामीले माया गर् यौं तर मायाले माि ैसंसार निल्नो रैि वप्रय उ मलाई माफ गररनेउM, मैले र्तमीलाई आफ्नो 
बनाउन सककन उ र्तमी र्ननोर् िौ, नोर् मेरो िो उ मलेै आफैलाई कहिल्लै माफ गने िैन उ र्तम्रो जीिन यो अन्धो पिरो जस्तो समाजसँग 
लडरे नष्ट िएकोको म िेनष सश्तनन प"खणषमा उ म र्तम्रो जीिनमा खिुी र सुरिा िािन्िु, उसले वपलवपलाउनै िन्यो उ  

उनीिरूसँग तीनिटा विकल्प थिएको, समाजको नबाबको अगाडड झकेुर एकोक-अकोबाट अलग िुन,ु समाजसँग लडरे एकोक िुनु िा संयुतत आत्मित्या 
उ समाजसँग लडरे एकोक िुनसतने आँट निुैलाई थिएकोन उ आत्मित्याको बारेमा धेरै िलफल गरे पर्न त्यसले नबुैलाई एकोक गराउन सतनैन िन्न े
र्नष्कर्षमा उनीिरू पुगेकोले त्यो पर्न रोजेनन उ त्यसपर्िको अश्न्तम उपाय िनेको अलग िुन ुन ैथियो उ अलग िुनु पर्न र्नकै गार् िो कुरा 
थियो उ िुहट्टनाको पीडा बोकेर बाँकक जीिन बाँच्नु पने थियो उ  

मनुष िुनैनउ बाँिे पो एकोक िुन ेमौका पाइन्ि उ त्यसैले िामी बाँच्नुपिष र पखषनुपिष उ समय र समाज यस्तै सधFै रिFनैन, उसले फेरर िन्यो उ  

मरीमरी बाँिु िन्ना त एकोकपटक मनुष बेि उ िामी यो समाजमा िजारौं पटक मनुष र फेरर बाँच्नु पने ि हिमाल उ मलाई िािा िैन म 
कसोगरी त्यो नखु सिुली, उसले िनी उ  

पुखणषमा कमलो मन र िािानामा बग्ने मान्िे िो उ त्यसैले उसले सयौं पटक हिमाललाई िुल्न खोजेर पर्न िुल्न सककन, िुहटन खोजेर पर्न 
िुहटन सककन उ हिमालको पर्न िालत पर्न उस्त ैउस्तै थियो उ उनीिरू संगै} िुने अिस्िा त पटतकै थिएकोन र अिस्िा यस्तो आइहनयो कक 
अब त िार कक पार निै धरै थिएकोन उ उनीिरूलाई यो अिश्य अर्त पीडानायी िुन ेि उ तर अको बाटो पर्न त िैन उ  

मलाई िािा िैन िामी फेरर िेट िुन्िौं, िुनैनौं उ तीन हननको लाथग न ैसहि िामी साँश्च्िकै पर्तपत्नी बनेर जीऔ,ं कतै टाढा जाउँ यो ठाउँ 
िन्ना पर उ बाँकक जीिन म त्यिी तीन हनन संझरे बाँच्ने िु, पूखणषमाले िनी उ  

संजोगले आज पूखणषमाको रात िो उ िेर, जून कस्तो प"णष आकारमा िलांग उज्यालो नेखखएकोको, हिमालले उनीिरू बस्न े बासको नश्जकैको 
तालको िेउमा िुपिाप बसेका निु ैजनाको मौनतालाई ित्काउFनै िन्यो उ     

नईु हनन अगाडड उनीिरू आ-आफ्ना घरमा त्रबत्रबध बिाना बनाएकोर यो ठाउँमा आईपुगेका थिएको उ  

पहिलो हनन उ पूखणषमाले बास बसेको साँघुरो कोठामा न ैआफू नलुिी बनेको र नलुिाको घरमा प्रिेि गरेको झझल्को आउन ेगरी रातो सारी, 
गिना र पोते लगाई उ नश्जकै मश्न्नरमा गएकोर नबुै जनाले पजूा  गरे उ उनीिरू हननिर कोठामै बसे उ त्रबगतका कुरािरू संझ,े अभलकर्त िाँस,े 
धेरै रोएको उ हनन त्रबत्यो उ   
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नोश्रो हनन उ हिमालले त्रबिेको लगुा लगायो उ उिी साँघुरो कोठामा नै पूखणषमालाई भलएकोर ससुराली गयो उ उसले लोग्ने िएकोको झल्को हनयो उ 
नोस्रो हनन ित्रबष्यका बारेमा कुरािरू गरे, िोरै िासँ,े धेरै रोएको उ हनन त्रबत्यो उ   

तेस्रो हनन उ उनीिरू नलुािा-नलुिीको पोिाकमा हननिरर त्यो ठाउँको सानो बजार घुम,े केिी ककनमेल गरे उ साँझ पर् यो उ बासस्िल फके उ  

आज उनीिरूले बाहिरबाटै ककनेर खानेकुरािरू भलएकोर आएकोका थिएको उ टपरीमा िात राखखहननै पूखणषमाले सोधी, कस्तो ि ? मैले आज र्तमीलाई 
मेरै िातले खुिाउने िु, पूखणषमाले िनी उ 

मलाई िािा ि, र्तम्रो िातले हनएकोको यो खाना मेरो लाथग सायन अश्न्तम िुनेि उ  

त्यसपिी उनीिरू धेरै बेर रोएको उ रोएको माि उ खाना थिसो ियो उ आँसु'ले झन नुर्नलो ियो उ तर उनीिरू रोएको माि उ  

झ्यालबाट पूखणषमाको जून फेरर नेखखयो उ  

जहिले जहिले मैले उज्यालो जून नेख्ने िु, मलाई मेरी पूखणषमा म ैसँग िएकोको मिििु िुनेि उ र्तमी मलाई जून िएकोर िेर िै ! मलाई हनन 
िोइन, जून आउन ेरातको प्रर्तिा िुनेि उ िररात जून बनेर र्तमी मलाई िेट्न आउने िौ उ म र्तम्रो िीतल प्रकािमा लटपहटएकोर आफूलाई 
पूणष बनाउन ेिु, हिमालले जनू र पूखणषमालाई पालैपालो िेनै िन्यो उ  

सकेसम्म म पर्न यिी ठाउँमा िरेक बर्ष आउने िु उ हनउँसोको उज्यालोमा त्यो अग्लो हिमाल िेने िु, र्तम्रो मििुस गने िु र बर्षिरर 
बाँच्नको लाथग जीिनप्राण भलएकोर जाने िु उ जि िरेक त्रबिानै हिमालबाट आएकोको थिसो बतास िल्ने ि, तब मैले र्तमीलाई िुन ेिु उ हननिरर 
म अको त्रबिानको प्रर्तिामा बाँच्ने िु, पूखणषमाले उिी जून िेनै िनी उ  

साँच्िै पूखणषमाको रात नै िो जनूको उज्यालो परेपर्ि हिमाल पर्न िश्म्कलो नेखखन,े हिमालले िन्यो उ  

िौिो हनन उ उनीिरू त्यो ठाउँबाट हिड्ने हनन उ कालो बानलका मुश्लािरूले लागेर हिमाल पुरै िोवपएकोको थियो उ हनन उकुसमुकुस थियो उ 
उनीिरू हिड्ने तयारी गनै थिएको, झ्यालबाट सारंगीको र् याई-र् याई संगै एकोउटा गाइने नाईको गीत भिि पस्यो, लक्ष्यमा पुग्ि हिड्ने न,ै नखु-
सुखसँग भिड्ने नै उ िे बरै.... नैबको खेला, नाभसने यो िोला उ  

त्यो ठाउँमा त्यो रात आकासमा पर्न जून नेखखएकोन, पुरै आकास कालो बानलले िररएकोको थियो उ रातको अंययारोमा हिमाल पुरै अलप ि ै
सकेको थियो उ न त्यिा ँ हिजोको पूणष जून थियो, न त िन्द्रमाको प्रकासमा िश्म्कएकोको हिमाल उ त्यो ठाउँमा माि बाँकक थियो त्रबजुली 
िश्म्करिेको कालोरात उ तारा, जनू, पिाड, हिमाल िोवपहनने कालो बानल उ अत्यासलाग्नो समय र ककटपतंग िरािुरंुगीका एकोकनाि बश्जरिेका 
उनेकलाग्ना झ्याइँ-झ्याइँिरू र ककरककरिरू, कुकुरिरूको एकोकोिोरो िुकाइिरू उ    

 

*** 
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स्कुलिा एक टदन  
विजयराज आिायष 
नेपाल  

“त्यो ट्याङ्कीको पानी कसैले नखाओ िै उ” रूपेिले सािीिरूलाई ितेािनी हनँनै िन्यो उ  

“कस्तो र्तखाष लागेको ि ! ककन ट्याङ्कीको पानी ककन नखाने ? पानीमा िराले त्रबस्टाएकोको ि कक ?” सभमताले सोधी उ  

“िन त रूपेि िामीले ककन त्यो पानी नखाने ?” स्िश्स्तका, अिषना, र्नमषला, िरर, श्याम सब ैसािीिरूले एकोकै स्िरमा सोध ेउ  

रूपेिले मर्तर िेनै केिी िन्न खोज्यो उ तर िन्न सकेन उ  

रूपेि किामा मेरो सबिन्ना भमल्ने सािी िो उ तर आज ककन उसले यस्तो व्यििार गरररिेको ि ? मैले बझु्न सककन उ  

“र्तखाषले घाँटी सुककसतयो उ ललीज रूपेि िन त ककन िामीले ट्याङ्कीको पानी नखान े?” सभमताले अनुरोध गरी उ  

सािीिरूले अत्याएकोपर्ि रूपिेलाई बोल्न कर लाग्यो उ उसको श्जउमा थिट्थिट पभसना आउन िाल्यो उ उसले िड्बडाउँनै िन्यो, “त्यो उ त्यो 
ट्याङ्कीको पानी अभमतले िोएकोको ि उ” 

रूपेिको कुरा सुनेर सब ैसािीिरू िाँसे उ “के के नै िएको ि िनेको त अभमतले िोएकोको ि रे !” अिषनाले िनी उ  

“अभमत त िाम्रै किाको सािी िो उ त्यसमा पर्न सबिन्ना बढी त तँ सँग भमल्ने सािी िो उ ककन निाहिने कुरा गरेर िामीलाई अलमलाएकोको 
उ ठट्टा गने अरू विर्य पाइनस ्की तया िो रूपेि ? सभमताले ररसाउँनै िनी उ  

“हिजोसम्म घरबाट ल्याएकोको खाजा पर्न एकोकै ठाउँमा भमसाएकोर खाने उ जुठो िोखो केिी निन्न े? आज तँलाई एकोकाएकोक के िो ? अभमतले 
िोएकोको पानी खान िुन्न पो िन्िस ्त ? कतै तँ बिुलाउन त बिुलाइनस ्?” र्नमषलाले रूपेिलाई झकझकाउँनै िनी उ  

“िो उ अभमत मेरो सबिन्ना भमल्ने सािी िो उ मलाई उसले पढाइमा एकोकनम धेरै सियोग गरेको ि उ तर....उ” 

“तर के र्न ? अर्न कस्ले िन्यो तँलाई अभमतले िोएकोको पानी खान िुन्न िनेर ?” स्िश्स्तकाले सोधी उ  

रूपेिले ओठ कमाउँनै िन्यो, “यो सबै कुरा मेरा िजुरबाले िन्नु िएकोको िो उ उिाँले पश्ण्डत िुनुिुन्ि उ”  

“अर्न पश्ण्डत िएकोर पर्न ककन त्यस्तो कुरा गनुष िएकोको र्न ?” अिषनाले ितक पनै सोधी उ  

“उसको न्िारान िएकोको िैन रे उ न्िारान निएकोको मान्िेको जात िँुनैन रे उ अर्न त्यस्तो मान्िेले िोएकोको खान िुन्न रे उ िजुरबाले िन्नु 
िएकोको उ” यर्त िनेर रूपेिले घोलटो परेर खझँजाले िुईं कोट्याउन िाल्यो उ  

“एको िो र ? अभमतको न्िारान िएकोको िैन रे उ यिो िँुना पर्न न्िारान निएकोको ?” र्नमषला, स्िश्स्तका, सभमता र अिषना बािेक अरू सबै जना 
सािीिरूले एकोकै स्िरमा िन ेउ  

“न्िारान निएकोको केटा !” िन्नै मलाई श्जस्तयाउँनै सब ैजना किाकोठामा पस ेउ  

पानीको ट्याङ्की अगाडड स्िश्स्तका, र्नमषला, सभमता, अिषना र म माि बाँकी ियौँ उ केिी समय त िामीले मुखा मुख माि गर् यौँ उ कोिी 
बोल्न सकेनौँ उ  

त्यिा ँबाँकी िएकोका सािीिरूले खास खुस कुरा गनष िाले उ “न्िारान िनेको के िो ?” न्िारान नगरे के िुन्ि ?”  

मेरो मन पोल्न िाल्यो उ टाउको नखुेर फुट्ला जस्तो ियो उ सािीिरूभसत बोल्न पर्न मन लागेन उ किाकोठामा नपसी म सीधै घर आएकोँ उ  

“बुबाआमाले मेरो न्िारान ककन गनुष िएकोन ?” मलाई ररस पर्न उठेको थियो उ  
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बुबाआमा बरन्डामा िुनुिुन्थ्यो उ बुबाको अनुिार नेख्ना मेरो ितकानो िुट्यो उ म डाँको िाडरे रून िालेँ उ  

अिानक मलाई रोएकोको नेखेर बुबाआमा निु ैजना आश्त्तनु ियो उ  

“िैन के ियो अभमत लाई ? कसैले वपट्यो कक ?”  

मलाई बुबाआमा निुैले धेरै माया गनुषिुन्थ्यो उ म पर्न निुैजनालाई माया गिेँ उ तर त्यस्तो माया  गने बुबाआमाले मेरो न्िारान ककन गनुष 
िएकोन ? न्िारान नगररहनएकोकोले आज मेरो ठूलो बेइज्जत ियो ! 

झोला फालेर म सरासर कोठामा  गएकोँ र ओछ्यानमा पल्टेँ उ भसरकभिि मुख िोपेर धेरै बेर रोएकोँ उ मलाई पढ्न, खान, खेल्न केिी गनष पर्न 
मन लागेन उ  

केिी बेरपर्ि बुबा कोठामा आउन ुियो उ मेरो ओछ्यान बसेर मेरो कपाल मसुानष िाल्नु ियो उ “मेरो न्िारान ककन नगनुष िएकोको ?” बुबासँग 
सोयन खोज्नै थिएकोँ उ तर आँट आएकोन उ मैले भित्तार्तर फकँनै िनेँ, “म अब कहिल्यै स्कुल जान्न उ” 

मेरो कुरा सुनेर बुबा ितक पनुष ियो उ उिाँले िताररँनै सोयनु ियो, “ककन बाबु ? स्कुल ककन नजाने ? कसैले र्तमीलाई गाली गर् यो कक ?” 

‘मैले िोएकोको पानी स्कुलमा कसैले पर्न नखान ेरे !’ यस्तो कुरा बुबालाई कसरी िन्न े? 

मैले िनेँ, “बुबा, न्िारान िनकेो के िो ?” 

मेरो प्रश्न सुन ेपर्ि बुबालाई म रोएकोको कारण िािा िएको जस्तो लाग्यो उ उिाँले मलाई काखमा राख्नु ियो र िन्न ुियो, “बाबु, बच्िा 
जन्मेपर्ि नाम राख्नको लाथग न्िारान गररन्ि बाबु उ” बुबाले िन्नुियो उ  

“अर्न तपाईंले ककन मेरो न्िारान नगररहनएकोको त? न्िारान नगरेको मान्िेले िोएकोको खान िुन्न रे र्न उ” मैले गुनासो पाखेँ उ  

अब िन ेबुबाले म रोएकोको कारण पतकै पर्न िािा पाउन ुियो उ उिाँले मेरो गाला मुसानै िन्न ुियो, “कसले िन्यो यस्तो कुरा ? न्िारान 
ककन गिषन ्िािा ि ? बालकको नाम राख्न न्िारान गररन्ि उ आफ्ना िोरािोरीको नाम के राख्ने िन्ने आमाबाब,ु िजुरबा िजुरआमाको 
खुसीको कुरा िो उ र्तमी त जन्मने त्रबश्त्तकै िजुरआमा यश्त्त धरैे खुसी िुनुियो कक र्तमीलाई काखमा भलँनै म्िाइ खाँनै र्तम्रो नाम अभमत 
राखखहननु ियो उ र्तमीलाई िजुरआमाले राखखहनएकोको नाम मन परेको िैन र ?” 

मलाई त मेरो नाम साहै्र मन पिष उ यसैले िन,े “ककन मन नपनुष ? स्कुलमा मेरो जस्तो नाम अरू कसैको िैन उ तर नाम जुराउने काम त 
पश्ण्डतले गिष रे र्न उ रूपेिको िजुरबाको काम यिी िो रे उ” 

“र्तमीले मिाकवि लक्ष्मीप्रसान नेिकोटाको नाम सुनेको िोला, उनले लेखेका कविता पर्न पढेको िोला ? पश्ण्डतले त उनको नाम लक्ष्मीप्रसान 
जुराइ हनएकोका थिएको उ तर उनले जीिनिरर गररबी र अिािमा बाँच्नु पर् यो उ र्िमेकमा बस्ने गुरूप्रसानले कश्त्त पर्न पढेको िैन उ 
बुवद्धप्रसानको बुहद्द नै िैन उ पश्ण्डतले नाम जुराएकोर राम्रो िुने िएको यस्तो िँुनैनथ्यो उ” बुबाले िन्नु ियो उ  

“त्यसो िएको ककन त आज मलाई न्िारान नगरेको िनेर मैले िोएकोको पानी नखाने िन्यो ?” मैले सोधेँ  उ  

“एको, त्यसैले र्तमी स्कुल जान्न िनेको ?” 

“रूपेिको िजुरबाले िन्नु िएकोको रे न्िारान निएकोको मार्नसले िोएकोको खान िुन्न रे उ मैले िोएकोको पानी नखान ेरे उ म त स्कुल जान्न उ” 

“रूपेिको िजुरबाले सबैको बुहद्द िुटे जस्तो ि उ आजको जमानामा यस्तो आधार निएकोको कुरामा विश्िास गनुष िँुनैन उ यो त पश्ण्डतिरूले 
सोझा भसधालाई अन्धविश्िासको जालमा पारेर आफ्नो पेट िने बाटो बनाएकोको िो उ” 

बुबाका सब ैकुरा मैले बुझ्न सककन उ उिा ँअभल ररसाउनु िएको जस्तो लाग्यो उ उिाँले अभल ठूलो स्िरले िन्न िाल्नु ियो, “यी फटािािरू 
न्िारान, श्राद्द, सलताि, पुराण, यज्ञ गरे धमष िुन्ि िन्नै नःुख गरेर कमाएकोको सम्पर्त लुट्न पल्केका िन ्उ” 

“मेरो न्िारान त्यसैले नगनुष िएकोको िो बाबा ?” मैले विस्तारै बुबासगँ सोधेँ उ  
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उिाँले िन्नु ियो, “र्तमीलाई िािा ि र्तमी अस्पतालमा जन्मेका थियौ उ त्यसबेला र्तमी र र्तम्री आमालाई स्यािार सुसार गने कोिी पर्न 
थिएकोन उ त्यिाँ िएकोको एकोउटा नरमाइलो घटनाले गनाष मलाई र्तम्रो न्िारान गनष मन लागेन उ” 

“के िएकोको थियो बाबा ? िन्नुस ्न उ”  

बुबाले त्रबसेको कुरा सम्झ ेजस्त ैगनै िन्नुियो, “अस्पतालमा सयौँ सुत्केरी थिएको उ ती सुत्केरी मयये एकोउटी पश्ण्डतकी बुिारी थिइन ्उ महिना 
नपुग्नै अपरेसन गरेर बच्िा र्नकाभलएकोको रिेि उ आमा साहै्र कमजोर थिइन ् उ बच्िालाई बिाउन भससाको घरभिि राखखएकोको थियो उ 
सुत्केरीका ससुरा र्नतकै कट्टर पश्ण्डत रिेिन ्उ उनले नार्तलाई घरमा लगेर न्िारान गराउँिु िनेर हढपी कसे उ डातटरले िँुनैन िन्ना िन्नै 
पर्न उनले मानेनन ्उ”  

“अस्पतालम ैन्िारान गराएको िुने थिएकोन र बाबा ?” मैले सोधेँ उ  

“पहिलो नार्त िएकोकोले घरमै लगेर धुमधामसँग न्िारान गिुष उ गाउँका सबैलाई िोज ख्िाउँिु िन्नै थिएको उ उनले डातटरको कुरा मानेनन ्उ 
सुत्करी बुिारी र नार्तलाई त्रबरामी बोतन ेस्रेिरमा बोकाएकोर घरर्तर लागे उ” 

“अर्न के ियो बाबा ?” मलाई  खुबै जान्न मन लाग्यो उ  

“के िुनु थियो र उ आधा बाटो नपुग्नै सुत्केरी बेिोस ्िइिन ् उ बच्िाले पर्न सास फेनष िाडिे उ अर्नत पश्ण्डत र उनका पररिार रँुनै 
अस्पताल फके र्न उ” 

बुबाको कुरा सुनेर मलाई साहै्र नरमाइलो लाग्यो उ मेरो न्िारान निएकोकोमा मलाई कुन ैनःुख लागेनउ तर िोभल कसरी स्कुल जान ेिोला िन्ने 
समस्या त िँनैथियो उ मैले बुबासगँ सोधेँ, “यस्तो कुरा त िाम्रो स्कुलको सर र भमसलाई पर्न िािा ि िोला र्न उ” 

“र्तम्रो किाकोठामा िएकोको कुरा उिाँिरूले िािा नपाएकोको पर्न िुनसति उ र्तमीले वपर नलेऊ उ अब सुत उ िोभल म पर्न र्तमीसँगै स्कुल 
जान्िु र सर र भमसिरूसँग कुरा गिुष उ” 

बुबाका कुरा सुनेपर्ि मेरो मन पर्न िलुङ्गो ियो उ बुबा पर्न मेरो ओछ्यानमा र्ननाउनु िएकोि उ  

स्कुलमा सािीिरूको मुख कसरी िेने िोला िन्न ेवपर परररिेको थियो उ तर िामी स्कुल पुग्ना प्रािषना सकेर सब ैजना किाकोठामा गइसकेका 
रिेिन ्उ बुबाले मलाई आफूसँगै िेडसरको कोठामा लैजानु ियो उ  

िेडसरको कोठामा विज्ञान सर र अरू पर्न िुनुिुन्थ्यो उ िेडसरले हिजो मप्रर्त मेरा सािीिरूले गरेको व्यििारका लाथग माफी माग्न ुियो र 
िन्नु ियो, “कहिले कािी ँयस्तो गलत वििारले नःुख हनन्ि उ अब यस्तो िँुनैन उ” 

िेडसरले मर्तर फकेर िन्नुियो, “अभमत, मैले र्तम्रा सािीिरूलाई सम्झाइसकेको िु उ अब फेरर यस्तो ियो िन ेमलाई िन उ जाऊ र्तमी 
किा कोठामा गएको िुन्ि उ” 

म डराई डराई किाकोठामा गएकोँ उ कोठामा पस्न ेत्रबश्त्तकै रूपेि मेरो अगाडड आयो र मेरा नबुै िात समातेर माफी माग्नै िन्यो, “मलाई माफ 
गर अभमत उ िजुरबाको कुरामा लागेर मैले र्तम्रो थित्त नखुाएको ँ उ विज्ञान सरले मलाई सब ै कुरा सम्झाउनु ियो उ भमल्ने सािी सम्झरे 
एकोकपटकलाई माफ गर उ” 

उसको यस्तो व्यििार नेखेर म त ितक परेँ उ केिी बोल्न ैसककन उ कुन बेला र कसरी मैले रूपेिलाई अँगालोमा कसेँ मलाई न ैिािा िएकोन 
उ सािीिरूले ताली बजाएकोको सुनेपर्ि मैले आफूलाई सँिालेँ उ मलाई ढोका उभिएकोर बाबाले िेरररिनु िएकोको थियो उ सर र भमसिरू पर्न खुसीले 
मुस्काइरिनु िएकोको थियो उ   
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बििोधाभास  
खखमलाल काफ्ले  
काठमाण्डौ, नेपाल  

  

 

वििेिारीको महिना सामाश्जक उत्तरनार्यत्िको सञ्जालको सनस्य-मलाई म को रूपमा पररथित बनाउने सञ्जाल मेरा सािीिाई, ईष्टभमि अर्न 
मेरा िुिेच्िुक, त्यसैले िोला मलाई आफ्नो संस्कार र सामाश्जक उत्तरनार्यत्ि प्रर्त आफ्नो िूभमका र उपश्स्िर्त िँुना खसुी लाग्ि िा सन्तुष्ट 
मिसुि गनषिु उ यसैको एकोउटा अङ्गको रूपमा एकोउटा िैिाहिक समारोिमा उपश्स्ित िुनु पने र्नमन्िणा प्रालत ियो उ फोनबाट फोन गन े
व्यश्तत थिएको बेिुला िा िर उ बेिुलाबाट नै र्नमन्िणा गनुष िनेको उपश्स्ितीको लाथग नैर्तक निाि िो िन्ने अिष लगाएको मैले उ र्नतान्त 
व्यश्ततगत मुल्याङ्कन अब म नोधारमा परे मययम स्तरमा बल्ल बल्ल स्तर उन्नत िएकोको तर स्तर कायम गनष कठोर मेिनत गनै गरेको 
व्यश्तत साि ैघर पररिारको श्जिीको उपाजषनको एकोक माि केन्द्र-कामको प्रकृर्त कस्तो िन ेसाईकल जस्तै पाईनललाई बल लगाएकोर थिच्यो 
साईकल गुड्यो अन्त्यमा साईकल त्यहि लड्यो उ अब राय भलनको लाथग घरमा फोन गनाष रायको रूपमा जान ैपने र नबुै जना जानुपने उ 

त्यस पर्ि िोटो योजना बन्यो अर्न प्रस्िान पर्न गर् यौ उ रौनक अर्न र्नकै िर्ष पर्ि िेटघाट िएकोका िामी सािीिाई नातेनारको उपश्स्िर्तले 
साFश्च्िकै रमायौँ िामी उ आफूले िने जस्तो खाना िा बसाई निुन े सामुहिक बसाईको सौन्नयष िो तयार िामी पर्न व्यिस्िापकको 
व्यिस्िापनलाई कनर गनै ज ेजस्तो थियो त्यसलाई त्यो पररिेि समय, पररश्स्िर्तको उत्कृष्ट उपज िो िनेर सन्तुष्ट िएकोर नै बस्यो उ 
िैिाहिक समारोि राम्रो अर्न रमाईलो लाग्यो खुब िास्यौँ, नाच्यौ, खायौ, रमायौँ अर्न बीि बीिमा गफ गाफ त्रबिेको बारेमा आिा कस्तो राम्रो 
भिक्षित, सु-संस्कृत जोडी साश्च्िकै िाम्रा गिनाकै रूपमा नेख्न पाउने ियौ यसमा कसकैो मत बाझने उ समारोि सम्पन्न ियो िामी पर्न 
बेिुला बेिुलीलाई पुनः बधाई अर्न िुिकामना हनएकोर विनािारी िईकन आफ्नो पुरानो नैर्नकी िा िनौ याश्न्िक श्जिनका लाथग प्रस्िान गर् यौँउ  

आफ्नो कायष स्िल िन कमष स्िलमा याश्न्िक मानिका हनन त्रबत्नु त बेरै नलाग्नो रिेि त्रबतेि कररि ि महिना िािै नपाई उ  

मोिाइलको घण्टी बज्यो अर्न घर र्तरको जस्तो नम्बर िएकोकोले फोन उठाएकोर िेलो अर्न रीर्तथिर्त संस्कार अनुसारको अभििाननको आनान 
प्रनान पर्ि फोन गने मिाियले विर्यिस्तुको बारेमा लामो फेररस्ता सुनाउन ुियो म त अिाति िएको िा िनौ िब्न विहिन िएको अर्न अन्तमा 
विर्यिस्तको बारेमा बुझ्न जान्न केिी समय हननोस ्म िजुरलाई मेरा दृश्ष्टकोण प्रस्तुत गिुष उ अर्न तुरून्तै श्रीमतीलाई फोन गरे अर्न सबै 
कुरा िर्न सकेपर्ि यो विर्यको बारेमा सत्य तथ्य बुझ्न आरि गरे अर्न मैले पर्न प्रयास गरे सत्य तथ्य बुझ्नलाई उ िककत अर्न र्नराि 
अनुिारसँग घर आएको खाना खान मन पर्न लागेन िेडमा गयौँ उ र्नन्द्रा लागेन नबु ैजनालाई रार्तको १ बजे ि सोिी विर्यमा आफ्नो बुझाई 
र विश्लेर्णको साटासाट गनाष आफ्नो िारी आफै बोतनुपन ेिएकोकाले वििान र्िटो उठ्नु पने त्यसैले र्ननाउने सल्लाि गर् यौ उ कर्तखेर र्ननायौँ 
यान  िएकोन कररि त्यसको वििान ५ बज ेउठेपर्ि फेरर त्यिी कुरा र त्यसको गहिराईमा पुग्न ेर समस्या सुल्झाउनको लाथग केिी पिल गन े
सल्लाि र मनश्स्िर्तका साि सगंीनीको श्जम्मामा पर् यो उ केिी हनन लगाएकोर समस्याको जडमा पुथगयो समस्याको बारेमा र समस्याका 
कारणले र्नम्ताएकोका गर्तविथध सुन्ना मलाई लाग्यो भििा र संस्कार अर्न धन र मन अर्न आफ्नो समाज पररिार प्रर्तको उत्तरनार्यत्िको 
राम्रो संयोजन राम्रो पररिार राम्रो समाज िा राम्रो नेिको र्नमाषण िुन सति उ 

[वििानको समय अभलकर्त एकोतलो एकोतलो जस्तो मािोल विभिन्न खालका कुरािरू मनमा खेभलरिेको थिएको त्यसै भिलभिलामा कहिले कािी कलम िलाउने विर्य 
पर्न मनमा आयो अर्न सश्म्झनै जाँना त मैले नलेखेको त र्नकै महिना त्रबतेि अर्न लाग्यो आज त मानभसक रूपमा िा िारररीक रूपमा िाकेको िैन समय 
पर्न खाली ि अिाषत यो केिी लेख्नकुो लाथग उपयतुत समय िो उ त्यसपर्ि लेख्न त लेख्ने तर के के बारेमा लेख्ने धेरै विर्य पर्ि एकोउटा भिक्षित, सभ्य, सु–
सस्कृत िन्ने थिनाउन िािने एकोउटा पररिारमा घटेको र मैले आफूले अनिुि गरेको विर्यमा न ैलेखौ न त िन्ने र्नष्र्कर्का साि केिी आफ्ना िािना कलम र 
कापीको माययमबाट पोख्ने प्रयास स्िरूप िो यो लेखाई उ] 

श्रािण १०,२०७० 
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कविता  
िस िननहाल्यो विधान ननताको  
आर. डी. प्रिास  
बानेश्िर, काठमाडौं, नेपाल  
 

 

नेि त कुिीिालाको िो, जनताको िोइन  
जनताको सिोच्िता अिा कस्तो मीठो नारा  
तिाकथित नेतािरू गाई िातनैनन ्त्यो नारा  
कठै जनताको फाटेको लगौंटी एकोक घेरो माि िएकोको टोपी  
त्रबर्तसतयो अनुिार फेररएकोको िैन  
आिैआिमा जनताका िोराले बभलनान हनएको  
कर्त गएको कर्त अपांग िएको  
तर के पाएको ? आँसुको निमा डुबी रिने श्जन्नगी पाएको  
                          
नेता िौं िन्नेिरू कुलेको कुल्ये िन ्जनताको सिोच्िता 
के जनतालाई िट-िट बनाएकोर आफ्नो उिाई, मिलको उिाई  
आफ्नो, आफ्ना पररिारको सुखियलको सिोच्िता िनेकै 
जनताको सिोिता िो कक ? 
कुसी ओगट्न घम्साघम्सी गनेिरूले के नेखेनन ्कक? के सुनेनन ्
कक ? जनतािरूले भसटामोलसम्म खान नपाएकोर मरेको 
एकोक ककलो सडकेो िामल भलन नस-नस घण्टा हिडंरे आएकोर पर्न 
खाली िात फकष नु परेको ? 
सामुन्न ेअस्पताल ि, तर जनताकी स्िास्नीलाई सडकम ैबच्िा 
जन्माउन िायय पाररएकोको 
बच्िाजच्िा नइुटै धती आमाको काखभिि लकेुको ? 
जानून ्पर्न कसरी, हनसा वपसाब अभलक बढी िा घटी 
िैहनएको युरोप  
टाउको नखुी िाले अमेररका  
नेिको ढुकुटी, जनताको श्रम त उनकै लाथग त िो  
जनताको सिोच्िताको गुह्य पर्न त्यिी  िो  
कला र कलामबीरिरूले पर्न झलाष र खाउँला िनी इमान  िोड े
िरोसा कसको गन े?  
िाय  सिोच्िता तँलाई पर्न आफ्नै स्िािषमा कंज्यायो ! 
नारा कस्तो मीठो जनताको सिोच्िता 
तर जनताको नरकंकालको िुप्रो िोकक त्यो सिोच्िता ? 
उता बूढा आमा-बाबु बुढेसकालको लठ्ठी िाँथिहनएकोकोि  
यता यौिनको खुट्ककलो िढ्नै रिेकी पत्नीको भसन्नरु पौरखी िौं 
िन्नेिरूले पुर्िहनएकोकोि, लाि डङरङ्ग माटोमा लडडरिेकोि  
 

 

 

 

 

 

टेभलभिजनको तयामरा सामुन्न ेआयोकक नेता िनाउँनािरूको िाँसो 
िेने लायक िैहनन्ि  

कहिलेकािी ँत स्यालको िुय्या पर्न िलुका पिष  
ठीक ि डाडु-पन्यू िुनेिरूले आफ्नो कुसी ित्याउन ैपिष  

अब समविधान िो कक विर्मविधान सिा िो त्यसको आयु एकोक 
पूणष कुम्ि बनाउन ुपिष  

उत्तर नक्षिण तानी डबल कुम्िपर्न बन्नसति 
मने मिषन ् िन्नेऊ म आँखा नेश्ख्ननं, रूने रून्िन ्िन्नेऊ म 

कान सुश्न्ननँ 
र्तम्रा आफन्तले जस्तो अपराध गरेपर्न बनली नेऊ 

पररिार्ा अपराधको  
बस बर्निाल्यो विधान जनताको, बस बर्निाल्यो विधान 

जनताको उ 

*** 
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‘ि’ ि ‘हािी’  
मानकाजी शे्रष्ठ 
भ्यानकुिर, तयानाडा 
  
 
 
पहिले, पहिले ‘म’,  
आम नेपालीजस्त,ै नेपालमा  
‘म’ िाला थिएको, हनल हनमागमा उ  
अर्न,  
संसार नेपाल जिै ‘सानो-ठूलो’ लाग्थ्यो  
गाना पर्न त्यस्तै त्यस्त ै
नेपाल – सुन्नर िान्त वििाल गाइन्थ्यो उ  
तर पर्ि, इ.सं १९६८ मा,  
पढन जब पुगें सोभियत संघमा  
आम सोभियत नागररकझ ैब्यबिार गनष िालेिु,  
‘म’ बाट ‘िामी’ मा पररणत िुन िालेिु,  
अर्न, अर्न,  
संसार सोभियत संघ जिै वििाल-ठूलो लाग्थ्यो  
विश्िको सबिन्ना ठूलो नेिको महिमा जाग्थ्यो उ  
‘म’ िाला िंुना गमलाको फूिे फूल जस्त,ै  
गमलाको पेिा िुन्िें, लाग्थ्यो ससंारै गमला जि ैउ 
जता, जो ले गमला लगे म उत ैलथगन्िें, 
आफ्नो िैभसयत ैविसषन्िें, गुमाउंिे उ  
तर, िामीिाला मा ‘म’ पररणत िुन्िें, जब, 
विश्ि–फूलिारीको फूल िुन्ि ेतब उ 
सारा विश्िन ैसाझा बगैंिा झैं लाग्थ्यो,  
संसारै िरािरा रमणीय रङ्गमञ्ि िुन पुग्थ्यो उ  
‘म’ र ‘िामी’ िब्नगत त्यर्त फरक ननेखखन,े  
तर, दृश्ष्टकोंणिाहि ंआकाि–पाताल ैफरक िुने उ  
संगत गुनाको फल, रिेि फल्न–ेफुल्ने, 
अर्न रिेि, सोिी कमषको फसल झलु्ने उ 
  
३१ अगष्ट, २०१० 
***  
  

  

  

  

स्झौतैहरूको आड़िा 
मनोज लुइँटेल  

  

  

समझौतैिरूको आडमा 
श्जउंनै पर्न के रिन ेयो श्जन्नगी 

बभलनान हनएकोर पहिलो माया ! 
समझौता िैन र िो कक हनल्लगी !? 

  
जात र पात त िो मान्न ैपन े

लेखन्त िुन्ि तीन निाईना कुरा 
जन्मेको मरेको र गने त्रबिाि ? 
नेिलोकैमा के गररन्ि सौना ? 

  
यहन जन्म सफल थ्यो 

ब्रह्म सन्तानको ? 
िँुना ा़ ककन त्रबिोड िो 
सिमतको त्रबिाि ? 

  
यो मायाको ज्िालाले 
ककन नग्ध पाने ? 
विर्ानै िरर उल्टी 
ककन आइ झने ? 

  
विरिको यो अश्ग्न 
कर्त तीतो रैि ? 
करंज िन्ना तीतो 
कल विर्ै

ा़
 सररछ़ उ 

  
फेसबुक र मैसेन्जरको च्यापमा 

टेकस्टींगिरूको थििोभमिैमा 
समझौता गनै गयो ा़ सािीिरूमा ा़ 
डटेींग र सेटींगको िडबडीमा उ 

 
*** 
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िेिो देश  
नामोनर नेपाल 
काठमाडौं, नेपाल   
  
 
बुद्धको उद्गमस्िल 
भििजीको कक्रडास्िल 
मिवर्षिरूका तपोिूभम 
नेिकोटाको सुन्नर, िान्त, वििाल 
व्यश्तत व्यश्ततका अलग अलग विश्लेर्ण  
किनमा एकोकरूपता, व्यििारमा भिन्नता 
यिी िो अहिलेको मेरो नेि नेपाल उ 
  
रिको पहििान सारिीमा 
नेिको पहििान नेि िलाउन ेनागररकमा 
यिा ँत सबैको आँखामा िारो िाभलएकोको ि, 
राष्ररुपी िरीरका मतकाएकोका अंगिरू 
टाइँफाइँ गिषन ्आफ्न ैस्िािषका लाथग 
र्तनै मतकाएकोका अनथगन्ती अंगिरूका िारी बोकी 
गन्तव्यमा पुग्ने धुनमा नौडडरिेको, 
  
स्िािष प्रेररत अियििरूका 
र्नकृष्ट कायष व्यिोनष बायय 
पुराना आंथगक सारिीद्िारा गतषमा धकेभलएकोको 
गतषबाट िुटकारा पाउने आिामा थियाईरिे जस्तो 
जीिनको अश्न्तम घडीमा 
अश्तसजन खोश्जरिे जस्तो 
आफ्न ैआमाको वपटाइले रँुना रँुनै िाकेको 
बालकले उनकै नधू खोज ेजस्तो 
रोगी अंगिरूलाई िटाउन नसकेर 
पश्च्िस सय िर्ष अर्घको 
िाश्न्तको सपनाबाट व्युँझन नसकी 
आफ्नै आंथगक अन्तद्र्िन्नबाट  
मुश्तत पाउन असमिष िई रोइरिेको 
  
सायन आफ्न ैिरीरको अकमषन्यता 
बुझरे तड्वपरिेको 
अर्न, र्तनै अकमषन्य िागिरूमा प्रिाहित 
नवुर्त रगतलाई िटाएकोर 
स्िच्ि रगत फेन ेिािनामा 
आफ्न ैस्िस्ि रतत समूिको 
खोश्जमा दृश्ष्ट नौडाइरिेको, 
नबुषल र प्रयोगिीन अंगिरूलाई िटाई 
गन्तव्यमा पुर् याउन सतने 
सबल र सिम अंगिरूको 
प्रत्यारोपण गनष सिम  
थिककत्सकलाई पखखषरिेको नेि 
मेरो नेि उ 
*** 

क्यािेििोर्ण िोिी ि स्राइकि 
एकोम. बुढािोकी  

  
  
 

तयारेमबोडषमा गोटीिरू वििमा झरुूलप िन ्
कालो र सतेो गोटीिरू 

वििमा एकोउटा रातो गोटी ि 
सल्लाि गरे जस्ता 

केिी न ैगिुष िने जस्ता 
रातोलाई िररपररबाट घेरेर बसकेा िन ्
िठात एकोउटा स्राइकरले ट्यातक िान्ि 

एकोउटा गोटीको वपँधमा 
झरुूलप िएकोर बसेका गोटीिरू िरपस्ट िई 

कोहि नलुोमा पस्िन ्
एकोउटा अकोभसत ठोश्तकएकोर िरपस्ट िुन्िन ्

एकोउटाले अकोलाई ठोलेर 
नलुोभिि पस्िन ्

वििको रातो गोटीले 
यताबाट धुलाई खान्ि 
उताबाट धुलाई खान्ि 

विजोक िुन्ि 
तयारेमबोडषमा रातो गोटी 

नलुोभिि पसेर पर्न र्नस्कन्ि 
फेरर धुलाई खान्ि 

नलुोमा पसेका गोटीिरू र्नस्केर रातो गोटी िेतन सतनैनन ्
एकोउटा सेतो गोटी र एकोउटा कालो गोटी 

रातो गोटीभसत पालै पालो धुलाई खाएकोर िैरान ि 
रातो गोटी नलुोमा पसेपर्ि 

कक एकोउटा सतेो पस्नुपन े
कक एकोउटा पस्नुपन े

नपसे रातो फेरर धुलाई खान र्नस्कनुपन े
म सोंथिरिेको िु 

कसलाई गाली गरँु 
तयारेमबोडषलाई कक 
रातो गोटीलाई कक 
सेतो गोटीलाई कक 
कालो गोटीलाई कक 
स्राइकरलाई...??? 

  
२९ जुलाई २०१३ वििान १० बज े

*** 
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पहार्हरू नमलिहे न ्
राधेश्याम लेकाली 
काठमाडौं, नेपाल  
  
 
 
अटल विश्िासका साि 
सुन्नरताले सश्जएकोर 
रमाइरिेका िान्त पिाडिरू 
यर्त बेला ज्िालामुखी बनेर 
घणृा, आक्रोस र िेनना बोकेर 
िून्य हृनयले धभमलो आकृर्तिरूमा 
अनुिाहनत िई 
पिाडिरू जभलरिेिन ्उ 
  
सूयषको न्यानो अँगालेर 
सुमधुर िािाको मीठो झोंकामा 
बानलको लुकामारीमा 
प्रकृर्तको अनुपम सुन्नरताले 
र्नखाररने पिाडिरू 
आज धुिँाको मुश्लो बनेर 
िुरी र बतासले कुरूप बनेका पिाडिरू 
यर्त बेला खरानी आँिु र रगतमा 
अनुिाहनत िई 
पिाडिरू जभलरिेिन ्उ 
  
गुराँस र लालुपात ेभसउरेर 
धान, फापर र तोरीको लिै–लिैमा 
सधैं रमाउने पिाडिरू 
विकृर्त र विसंङगर्तिरू समेंटर 
आकािमा बाजिरू उडाइरिेिन ्
र्घनलाग्नो विनािमा 
बाँसुरीको नभमठो धनु अलावपरिेिन ्
यर्त बेला जंगलिरू गन्िाएकोर 
स–साना नानीिरू र्नसाभसएकोर 
करूणा झारररिेिन ्
िरािरूले बँसाई सरेका िन ्
पिाडिरू जभलरिेिन ्उ 
  
पिाडका झरनािरूबाट  
रगत झरररिेकािन ्

 

 
 
 
 
 
 
 

पिाडका सुन्नरतािरू 
यर्त बेला विरूप बनेर नेखखएकोका िन ्उ 

  
पिाडमा िाश्न्त िोइन 

कोलािल मश्च्िएकोको ि 
 पिाडका सुन्नर गीतिरू 

नारा र आक्रोस िएकोका िन ्
पिाडको न्यानो र आश्त्मयता 

थिसो व्यििार र घणृा िएकोका िुन 
खेतिरू बाँझ ैिुन 

गाई बस्तुिरू िोकै िुन ्
िट्याङ जस्ता िकाष आिाजिरूमा 
नानीिरू र्ननाउन सककरिेबा िैनन ्

कस्ता ब्िाँसािरूको प्रििे ियो 
स्िच्ि र्नमषल र िान्त पिाडिरू 

यर्तबेला आक्रोसमा थिच्याइरिेिन ्
पिाडिरू जभलरिेिन ्उ 

*** 
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उत्साह 
मुकेि राई 
  
 
म भिि सल्बलाईरिन े
सम्झनाका उिापोि, 
िािना िरर र्निब्न ससुाईरिन े
यो मन ननी   
त्रबरि गीत सुसेल्नै 
िाकेका तन भिि निाकी 
अविरल बग्ि, बथगरिन्ि ! 
  
जबरजस्ती खुल्न ेओठले च्यापकेा  
बन्धकी मुस्कान, 
वपडा लुकाएकोका मुिार अर्न   
स्मरृ्तपटमा बल्झन े
गाउँघर, ती पाखा पिषत, 
बतासले बयेली खेल्न ेधानिाली, 
अर्ततका झझल्कोले, 
विरिी बनेका िातीभिि 
फेरर कुनै हनन क्षिर्तजको उर्ा लालीले 
बोकी ल्याउन ेभमलनका सुमधुर कल्पनाले 
अभलकर्त उत्सािको मलम लगाउँनै 
मेरो वििि ितषमानलाई 
श्जउनु उत्प्रेररत गरररिन्ि 
यो प्रिासको नरुूि जीिनमा ! 
***  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सियान्ति 
कवपल अथधकारी 
ताइपेइ, ताईिान  

 
 
 
 
 

घाँस काटेर जीिन र्नबाषि  
बिे खुिकेोले समाज सेिा 

ढंुगे धारो, इनार, पाटी पौिा िैन  
घाँसले बनायो सब  

के गनो िो सरकार ? 
थियो िोला सरकार त्यसबेला ? 

नइु िताब्नी पिी 
घाँस काट्न न रह्यो जंगल, खेत 

न ि िरन, घर माि ि, यिति मान्िे माि 
कलधारामा न आउँि पानी, न ि इनारमा  

के गनो िो सरकार ? 
ि िोला सरकार यसबेला ? 

िानु ! थिि ि अहिले उस्तै उस्त ै!! 
 

६ अगस्त,२०१३ 
*** 
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ि ििेको  ैन 
सन्तोर् लाभमिान े 
म्याडडसन, विस्कनभसन  
 
 
म मर् यो िनेर झ्याली वपट्नेिरू 
म मर् यो िनेर  
फेसबुक ट्विटर अर्न सारा इन्टरनेट िरर फैलाउनेिरू  
टेभलभिसन िलथिि अर्न रेडडयोिरर  
मेरो मतृ्यकुो अफिाि  
मनोरञ्जनको खण्डमा सम्प्रेसण गनेिरू 
एकोकपल्ट आफ्न ैअन्तरमनलाई सोध  
तोतेबोली बोल्ने केटाकेटीका लिजमा सनु  
विरिका गीत अर्न खसुीका संगीतमा िाम 
 
प्रकृर्तको तालसँगै ताल भमलाउँनै  
प्रिाि िईरिने र्तम्रो श्िासमा खोतल  
अर्न र्तमीले िािा पाउने िौ  
िरेक युगमा  
साबै मार्नस एकोकैपल्ट र्ननाउँना  
म सबैलाई एकोक-एकोक गरी ब्युँझ्याउने गिुष  
मेरा पारखीिरू  
मलाई मन्ि  मानेर  
लोकमा मखुार मलाई पस्कन्िन ् 
अर्न वपिलग्गुिरूलाई  उतसाएकोर  
युग पररितषन गिषन ् 
 
गररिी, िोकमरी, अर्न पीडाका आतषनानमा माि िोइन  
अट्टिासमा, यौिन, अर्न पािन पररिेिमा  
म गीत बनेर  
साहित्य बनेर  
मुटुका मरूिूभममा ििश्ल्कन ेगिुष 
 
िोला  
मलाई जन्माउन ेएकोकनईु माररएको िा मरे िोलान  
र्तनीिरु युगिन्ना अगाडड जश्न्मएकोकाले  
मेरा एकोक नईु रूपिरू जलाईएको िोलान ् 
मुखाषका मश्स्तष्कमा र्तनले 
रन्िर्ननेगरी िेतना सल्काएकोकले  
तर म त  
नेिताका आरतीका गीत  
अर्न झाँक्रीका तन्िमा समेत मन्ि िई रिने  
सिषब्यापी  
अविनािी  
म कहिल्लै महनषन 

 
 

म त अविरल िािना  
मीठो भसजषना  

मन िुन ेकविता  
म कहिल्यै महनषन 

त्यसैले मेरो उपिास नगर  
ककनकक म त मानितालाई प्रालत  

मीठो उपिार िँु  
म मरे िनेर झ्याली नवपट  

म न त मरेको थिएको ँ 
न त कहिल्यै मन ेनै िु उ 

***  
  
 
  

त्यो हठात ्हिाएको 
टहिोमशिा 

मनप्रसान सुब्बा 
नाजीभलङ 

  
 
 
 

सिरबीिमा 
िठात ्उभम्रएकोर खडा ियो 

यौटा विर्ालु च्याउको विराट िाता उ 
अर्न एकोकाएकोक सतेो िएकोको पखाषलमा भित्तामा 

मार्नसिरूले नेखे आ-आफ्ना िायाकँा िायाँिरू  उ 
  

एकोक र्िनपर्ि 
त्यिाँ तय ैथिएकोन उ 

िज्जारौं मेगािाटको व्िाइट िोलले र्नलेर  
जम्मै उज्यालोिरू िराइसकेका थिएको उ 

उज्यालोको अश्स्तत्िै नरिेपर्ि 
त्यसको सििर अँययारो पर्न रिेन उ 

  
त्यै हनननेखख 

व्िाइट िोलको आयतन बढेको बढेकै ि उ 
त्यसैले अब 

अँययारोको कोखबाट जश्न्मन े
उज्यालो सपनािरू िैनन ्उ 

बस,् रानी िराएकोका आखँािरू माि िन ्
से..तो ! एकोकनम िेन ैनसककन ेसेतो ! 

*** 
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२० हाइकुहरू  
डा. रूपक शे्रष्ठ  
बेलायत  
  
 
 
 
पिन झोँतका  
रेटेर गयो मुटु  
यान िोडरे उ 
*** 
लजाई फूल 
भमठो श्स्िकृती मौन 
बसन्ती मधु उ 
*** 
कंगन धुन  
पाउजु िुनिुन  
नाच्यो मयुर उ 
*** 
स्िथगषय प्रेम 
माि एकोक िुम्बन 
समाधीलीन उ 
*** 
धती अम्बर 
श्जश्जत्रबसा आसन 
पुतली पुष्प उ 
*** 
खोली ककनार  
िायालेँ िुम्यो पानी  
सौन्नयष बर्ाष उ 
*** 
समर सूयष 
र्नबषस्ि रे अलसरा 
अधीर प्रमे उ 
*** 
थधपथधप िो  
ब्राईटन ककनार  
पग्ली उिषिीउ 
*** 
सागरतट  
मरमेड मुसुतक  
भिल िुतुतक उ 
*** 
पाकष  र घाम 
पुतली फरफर 
लोिी िमरा उ 
*** 

 

 
युबायुबती 

घमाईलो समर 
नेहनब्य मन उ 

*** 
झलतक झल्तयो 

आँखैमा हिरा फेरर 
मुटु िसतक उ 

*** 
आँखा थिम्लेर 

सम्झीएकोँ र्तमीलाई  
िैगो नआऊ उ 

*** 
सत्ते िन्िु म  

किाँ िुन ुयो िात 
त्यो र्तम्रो जस्तो ? 

*** 
मेपल पात 

रँग िलनैि भमठो 
जीिन गीत उ  

*** 
अधषनारेश्िर 

प्रकृर्त औ पुरूर् 
कन्फ्यूज्ड.कमउ 

*** 
भसल्िरबि 

फेनैर्िन िौबन्नी  
मौन सडक उ 

*** 
जून कक र्तमी 

को रोयो राती यिा ँ
िाती लुछ्रुलप उ 

*** 
उतसाइरह्यौ 

खाएकोर त्रबराएकोिु 
र्नर्ेध स्याउ उ 

*** 
ओ नागी जून 

तँ आकास म धती 
नबुै अिागी उ 

 
*** 
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स्तब्ध नेपाली िन 
श्जतेन्द्रकुमार झा ‘श्जतु’ 
  
  
जार्तय अंिकार 
साम्प्रनार्यक उन्मान 
सतनै सनिाि 
अर्न स्खलन िँुनै  
राश्ष्रयता र बन्धुत्ि 
  
अथधकारका लाथग 
विकासका लाथग 
पद्धर्त पररितषन 
सुनौलो वििानीका लाथग 
एकोउटै आिाज 
एकोउटै वििार 
दृढ संकल्प 
अर्न साझा लक्ष्यका साि गररएकोको 
वििेन विरूद्धको संघर्ष 
खश्ण्डत िएकोको ि  
  
विखण्डन तफष  मोडडएकोको विकास 
अिंकारमा िनभलएकोको समानता 
जार्तय उन्मानमा जल्नै 
बन्धुत्िको िाि 
सनिाि र संस्कार  
सिै राख िँुनै ि  
  
बुद्ध र मैथिलीको जन्मिूभम 
िाश्न्त र त्यागको पविििूभम 
अपराज्य अखण्ड इर्तिास 
खश्ण्डत गनष लागेको  
आधुर्नक नानि िाभम 
जार्तय रततविजिरू 
साम्प्रनार्यक िुम्ि र्निुम्ििरू 
सनिाि खल्िलाउने महिर्ासुरिरू 
अर्न राश्ष्रयताको अश्स्मता लुटन े 
िुप्रै रािण र नसु्सासनिरूले अfक्रान्त 
िूभमको रिका लाथग  
आउँर्िन त राश्ष्रयताकक नेिी...? 
अितरीत िुन्ि त प्रेम र सनिािका कृष्ण...? 
प्रकट िुन्िन त आनिषिानी राम...? 
  
अर्ततको आईनामा  
ितषमानको आकृती नेख्नै 
िविष्यको थिन्ताले थिन्तीत 
सोच्नै स्तब्ध ि नेपाली मन 
सोच्नै स्तब्ध ि नेपाली मन उ 
 
*** 
 

िनल 
राम िापा 'सेरू' 

मोगोक, म्यान्मार 
  
 
 
 
 

मान्िेभिि आफ्नै त्रबिार िलेको ि 
त्यसैले त िजूर संसार िलेको ि 

  
कैले बान कैले त्रबबान िुनै एकोक अकाषमा 
युगौँनेखख यसरी न ैघरबार िलेको ि 

  
र्नधाषलाई ठोतनै, ठुला ठालुलाई ढोतनै 

िामीिरूको ठुलो सरकार िलेको ि 
  

मान्िे आफ्नो भसमाना भिि नबस्ना नै 
बार बार यिा ँकाटमार िलेको ि 

***  
 
 
 

िुक्तक 
मिानेि प्रसान पौडले 

वपगंतुंग, ताइिान 
  

सपना ि ैभमठै बाड्यौं, जनतालाई लोभ्याउन, 
आफ्न ैमनलाई सोधी िेर, सतिौ कक त पार लाउन उ 

 
बाटो र्तम्ले नेख्नैनौ कक, राम्रो मान्िौ अिाश्न्त नै, 
यस्तो लाग्ि र्तमीले नै, आँफै िलिौ कथिङ्गल उ 

 
राम्रो गिुष िन्िौ अझ,ै ितािुंग पानाष पर्न, 

जान्न ेरैिौ त्रबगानषलाई, िीप िैन भमलाउन उ 
 

पार लाउन नसतनेले, यिो यिंस गर् यौ ककन ? 
िैगो र्तम्लाई माफी ियो, फकाषइनेउ पुरानैमा उ 

*** 
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त्यो िस्ती मभत्र न िेको   
त्रबनोन बान्तािा 
इटिरी, नेपाल, िाल: न. कोररया 

 
 
र्नधारमा अत्यािार खोपेर 
कहिले नमेहटने भिलालेख झैं 
न्याय र समानताको खोल ओढेर 
ब्याड बारीको बुख्यािा झैं 
िातीमा मिास्िािषको ततमा भिरेर 
नतकली बीर योद्धा झैं 
गर्तिाडा झटुा आस्िासन बोलेर 
डाङ्रे िराको िल्ला झैं 
तल औलनेखख माथि िोमोलुंगमा सम्म 
तल बेंिीनेखख माथि िुम अर्न गहढ़िरु सम्म 
लमटन्न सुतकेो पत्रबि बाटोलाई 
अपविि पैतालाले कुल्िंनै 
त्यो यहि िस्ती भिि र्िरेको ि 
अरुलाई िान्नै 
भमिािा साँढे जसरर 
कुखुरा िोरी खान पल्केको 
बनढाड ेजसरर 
झपुडीको गभिषणी सपना तुिाउनै 
अमतृको लयाला नेखाएकोर त्यो त्रबर् बाँडन 
त्यो जन्त ुबश्स्त भिि र्िरेको ि 
माझी नाई त्येसलाई बल्िी बनाउ 
ता कक त्येसले काम गरोस 
डुगंा बनाउ ता कक त्येसले ककनारा िुट्याओस 
गाइने नाइ त्येसलाई सारंगी बनाउ 
ता कक त्येस्ले बेनना बुझोस ्
िररया नाइ त्येसलाई नाम्लो बनाउ 
ता कक त्येसले िार िाम्न सकोस 
भसम्मा त्येसलाई त्रबनायो बनाउ 
ता कक त्येसले र्तम्रो संस्कृर्त थिनोस 
ककसानिरु िो त्येसलाई िलो कोनालो बनाउ 
त्येसले खेत बारी खन जोत गरोस 
आफ्नो माटोको सुगन्ध थिन्नेिरु िो 
आफ्नो पररिय खोज्नेिरु िो 
त्येसलाई यस्तै यस्त ैकेहि बनाउ 
त्यो यत ैकत ैघुम्नैि 
त्यो िस्ती भिि र्िरेको ि उ 
*** 
 
 
 
 

 

पूिण िातो हुुँदै िदाण 
मीरा मन िापा 

इजरायल 
 
 
 
 
 

रिरिरूका भसगंुल माला उनेर 
बाययता र त्रबिसताको बको पहिररनैं 

आँखािरी जून फूलेको भमभमषरेमा 
सपना र िािनाको लामो फेिररस्त 

िातीिरी खोपेर 
मैले घर िोडकेी थिएको ँ
रातो िँुनै गरेको पुिष 

सगँ नरुी बढाउँनै, 
अनिरत लम्केका मेरा पाइलािरू, 

आज यो मतृ सागरको ककनारामा िाभमएकोका िन ्, 
म िेनो िु पर-पर सम्म, 

िािाको एकोक झोँकाले मेरो िरीर बढानै, 
सडक पेहटमा लाम लागेर ठडडएकोका, 

जैतुनका रूखबाट, 
फूलिरू िुँडरे सडकिरी पोखखहनन्ि, 
मेरा आखँाबाट आिँु पोखखएको जस्त,ै 

समयको बिािसँग बग्नु श्जन्नगी निँुनो िो त, 
र्तखाषले खोला धाउँन ुबाययता निँुनो िो त, 

मेरा उर्ितो काडडएकोका जिान रातिरू, 
आभलगंनको र्तसषनाले भसरानीमा नपोखखनो िो, 
नककष एकोको बलेसीमा उठेका पानीका िुल्िुले झ,ै 

यौिनका िालिरू िण मै नत्रबलाउँनो िो, 
िो,समयको िुरीले उडाएकोर मलाई, 

आज यो मतृ सागरको ककनारामा पिारेको िउ 
तर अिानक, 

मेरो टाउको माथि उडकेो कालो बानलले 
आँखामा िाँनीको घेरो त्रबश्म्बत गरायो, 

टारका टार तोरीबारी फूले झैँ, 
मनिरी दृढ इच्िा फूलेर आयो, 

म उभिएकोकी िु आफ्न ैपैतालामा, 
यो आगो जस्तो घामले पोल्न सतनैन अब मेरो लक्ष्य, 

िोगाइका सारा र्ततततालाई, 
कस्िु पटुकी बनाएकोर कम्मरमा, 

अब यो मतृ सागरको ककनार नेखख, 
सगरमािाको िीर सम्मको मेरो यािा, 

उबड खाबड र आँथधबेिेरीले रोतन सतने िैनन,् 
मेरो सूनाखरी र गँुरास फुल्न ेपाखािरू, 

लैबरी र मारूनीका िाकािरू, 
आँखामा बभससके, 
मनमा गुन्जीसकेउ 

सुयाषस्त िुन ैलाग्ना नेखी सुरू िएकोको, 
मेरो यो यािामा, 

आफ्नै आखँाको िमक र, 
आकािका तारािरूले बाटो नेखाउँनिेन ्!!. 

िुि यािा  
*** 
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यात्रा / ननयात्रा  
“प्रािीन यहुदी शहि ि प्रािणनार्ि' एक स् िनृत-चित्र 
हनलस िाि  
इजरायल  

 

 

अवप्रल २०११ को हनन िाम्रो अको एकोउटा मित्िपूणष घुम्डुलको हनन थियो उ त्रबिानको खाजा ितारोमा िकुरेर बाटो लाग्यौँ उ श्जन्नगीमा िरेक 
पर्िल्लो यािा एकोक कौतकुी पेरूङ्गो न िो, अभलअली अगाडड जाँनै गर् यो कौतुिलताको कणकण परेूङ्गोको र्िद्रबाट िुहिँनै गिष र िरपस्ट 
िुन्ि आँखािरर िरर तर मन सायनै िररन्ि कौतुिलता र यािा नबुैबाट उ ईर्तिासको नस्ताबजे, िुगिषसास्िीिरूको खोज र अनुसन्धानले 
बताएकोको यािूनीिरूको िालसम्मकै प्रािीन र एकोैर्तिाभसक बेतकनेसते (हिबु्र िार्ामा प्रािषनाघरलाई 'बेतकनेसेत'िर्नन्ि) जनु उत्तर इजराएकोलमा 
माउण्ट थगल्बोिाको फेहनमा 'िेफ्जी बा' ककबुज भिि पनोरिेि उ यािूनीजार्तका र्नभमत्त अत्यन्तै मित्ि र श्रद्दाको केन्द्रस्िल यो प्रािषनाघर 
केिल यािूनी जातीकै माि निेर भसङ्गो मानिजार्तको लाथग प्रािीन ईर्तिास, मानि सभ्यताको त्रबकासक्रमको अनुसन्धानको लागी एकोक 
कोसेढुङ्गो जर्तकै रिेि उ मानिईर्तिासको एकोक मित्िपूणष प्रमाण बोकेर प्रकृर्तको काखमा बेखबर लुककरिेको यो मित्िपूणष प्रिानाघरको 
अश्स्तत्ि सन ् १९२८ मा ककबुज बेत आल्फा र ककबुज िेफ्जी बाका बाभसन्नाले पत्ता लगाएकोपिी त्यसबारे िप अयययन र 
अनुसन्धान  जेरूसलेम हिबु्र विश्ित्रबद्यालयका िुगिषसास्िी प्राययापक इ एकोल सकेुन्की को नेत्रित्िमा सन ् १९२९ नेखख सन ् १९६२ सम्म 
गररएकोपिी 'बेत आल्फा प्रािषनाघर- राश्ष्रय पाकष ' नामाकरण गरी सबषसाधारणका लागी खुल्ला गररएकोको रिेि उ               

प्रबेि िुल्क र्तरेर भिि पसेपिी केिी भमनेटको 'लाइट एकोण्ड साउण्ड सो' मा प्रािीन स्िार्नय यािूनीिरूले कसरी उतत प्रािीन प्रािषनाघर 
र्नमाषण गरे िन्ने बारे जानकारी गराइँनोरिेि उ ईर्तिासको पाना कोने र रङ्याउन ेती पररश्रमी िात र र्तक्ष्ण हनमागी िर्तषकला िेररसकेर 
बाहिररयौँ उ गेटमा रिेकोको सानो स्न्याक बारमा बेच्न राखखएकोको एकोउटा जेरूसलेम झल्काउन ेथिि 'थिनो' ककनेर बाहिरी िातामा केिी तश्स्बर 
खखिेपिी त्यिाबाट फेरर अगाडडको बाटो लाग्यौँ उ  

त्यर्तन्जेल त्रबिान उम्केर जिान िँुनै हनउंसोको घाम रावपन िाभलसकेको थियो उ सुन्नर िररया फाँट िँुनै अगाडड बढ्ना मेरो आखँा िेउको 
जुम्ल्यािा रयातटरमा पर् यो जो सङ्सङै नाररएकोर गाजँर बारीमा फन्को मारररिेको थियो उ मैले रामीलाई कार रोतन िनेँ र बाहिर र्नश्स्कएकों उ 
अिम्म त िोइन तर मेरो लागी िने अिम्मको बाउ थियो उ ती नईु िटा रयातटरको सिाराले नईुजना ड्राइिर भमलेर फाँट्िरीको गाँजर पो 
उखेल्नै रिेिन उ एकोउटाले गाँजर जभमनबाट िुतेर पात र गाँजर अलग्याउँनै अको रयातटरमा िाल्नोरिेि उ अर्न गाजँर बोतन ेरयातटरिािी ँ
िररएकोपिी कत ै खन्याउन जाँनोरिेि उ मैले िाम्रोर्तर नेखेको रोडा कुट्न े मेभसन (क्रसर मेभसन) जस्तो गाँजरलाई कताबाट कता उकाल्नै 
ओराल्नै त्यो आधुर्नक प्रविथधबाट गाँजर उखलेेको दृष् य निाकुन्जले िेरररिेँ कालो घाम ेिस्मा टाउकोमा भसउरेर उ त्यर्तन्जेल मेरा सियािाेी 
रामी र थिपोरापनी मेरो उत्सुकतालाई र्नयाल्नै बभसरिे उ प्रात्रबथधको उच्ितम नमुना अर्न प्रयोगबाट खेती गरेरै यो लग्िग सबैजसो कंकक्रटको 
नेि इजरायलले खाययान्न तरकारी फलफुल आफू खाएकोर अन्य मलुकुमा समेत र्नयाषत गिष जबकी इजराएकोल िालको मययपूबी एकोक िश्ततिाली 
र सम्पन्न औययोथगक मुलकुमा समेत गर्नन्ि उ कृवर्प्रधान मुलकु नेपालबाट आएकोको 'म' त्यर्तन्जेल भििभििै कुडडएकोँ र नभमठो डािापनी गरेँ 
कक यर्तका सुत्रबधायुतत प्रविथध मेरो माटो र खेर्तले कहिले नेख्न पाउलान!् अहिलेलाई त नेिबोतने नेतािरूको रभमता न ैप्रसस्त ि िेनषको 
लागीउ   

नश्जकैको पेरोल पम्प िेउमा बसरे बडमेानको िर्नल्ला आइसकक्रम खाइसकेर िाम्रो यािा फेरर अगाडड बढ्यो उ िाम्रो अबको योजना थियो 'बेत 
िेआन राश्ष्रय पाकष 'डुल्ने जुन पाकष पनी ऐर्तिाभसक मित्िको नै रिेको ि उ अफुला र खेनेराको उत्तर पूबी िूिागमा अिश्स्ित बेत िेआन 
पाकष  ४०० एकोकर (१९३६००० स्तिाएकोर भमटर) मा फैभलएकोर रिेको यस पाकष  भिि प्रािीन बेत िेआन ििर पर्न अिश्स्ित रिेि उ िौगभिषक 
अयययनको हिसाबले सन ् १९२० नेखख लगातार सन ् १९८६ सम्म िुगिष अयययन केन्द्र र हिबु्र विश्ित्रबययालयले अयययन र अनुसन्धान 
पुनर्नषमाषण गररसकेपिी सबषसाधारणको लाथग खुल्ला गररएकोको रिेि उ  
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उत्खन-अनुसन्धानकताषिरूको अनसुार बेत िाआनमा पहिलो मानििस्ती पाँिौँ भमलेर्नयम त्रब भस ई र्तर िरोन ननीको नक्षिणी ककनारबाट सुरू 
िएकोको थियो उ त्यसपिी समयक्रममा इश्जश्लसयन, रोमन, श्जउज, समाभसषयनिरूले पटतपटक आथधपत्य जमाउँनै आएकोको प्रािीन बते िान 
७४९ भस ई मा गएकोको त्रबयिंसात्मक िूकम्पबाट पूणषरूपेण यिस्त िएकोर केिल िग्नअििेर् रह्यो उ  

समयको लामो कालखण्डसम्म प्रकृर्तक कु्ररता झले्नै बेखबर रहिरिेको मानिसभ्यताको एकोक मित्िपूणष ईर्तिास र यिूहनिरू एकोक अनमोल 
ऐर्तिाभसक सम्पनाले बेत िाआनले  अन्तत: फेरर इजरायल राज्यको पुनस्िाषपना- स्िाथधनता प्राश्लतपिी ईर्तिास उत्खननकताषिरूको ययान 
खखच्न िाल्यो, फलस्िरूप पुन: बेत िाआन मित्िको विर्य र स्िल बन्न िाल्यो उ प्रािीन ििरको यो अििेर्स्िल त्रबत्रबध प्रस्तरकला, 
काष्ठकला नेखख ईर्तिासमा मानिपुखाषले िोगेको त्रबताएकोको जीिनपद्दर्तको अमुल्यखाका-प्रमाण बोकेर इजरायलबासीिरूको नाममा एकोक गौरि 
िपेर मुस्कुराइरिेको िेनैगनाष मययहननको प्रिन्ड गमीपनी िुलेिु मलेै उ िातमा तयामरा, आँखामा बडमेानको घामे िस्मा, काखखमा ब्याग र 
त्यसभिि डायरर र कलम अर्न भमनरल िाटरको बोतल संगै त्यस प्रािीन ििरी अििेर्को अिलोकन, म मतखपनै यताउता डुभलरिेँ मानौँ म 
िास्को हन गामा या कोलम्बसनै थिएकोँ उ  

कुन जमानामा बनाइएकोको कलात्मक ढुङ्गे थियटर, स्नान गिृ, ढुङ्गा िावपएकोका कलात्मक गश्ल्लगोरेटा, लोिलाग्ना मोजाइक बुटे्टनार िुइँ, 
प्रािीन रोमन मश्न्नर, कलात्मक भिमकाय ढुङ्गे खम्बािरू, प्रािीन साबाषर्नक सौिालय आनी आहनको िग्न अििेर्लाई इजरायभलिरूले कती 
जतनगरी स्यािारेर राखेकािन ् र गबषले फुलेका िन ! ईर्तिास रच्न जती मुश्स्कल िुन्ि त्यो िन्ना मुश्स्कल रथित ईर्तिासको अश्स्तत्ि 
जोगाइराखेर पुस्ता नरपुस्तालाई सुश्म्पँनै जानमुा िुन्ि उ मययपूबी सुन्नर नेि इजरायलमा यस्त ैनेखखन्ि कक र्यर्निरू केिी ित्काउँनैनन ्कुन ै
पर्न ब्यश्ततगत-गुटगत स्िािषमाउ सके बनाउन लाग्िनउ नसतना िएकोको लाई स्यािार सम्िार गिषन ्उ यिी त फरक ि िामी र र्यर्निरूमा उ  

र्यनै फरक अिस्िा र सोिको िुमररमा झशु्त्तखेल्नै मनिरर बेत िाआन टाँसेर तयामरािरर तश्स्बर साँिेर माथि स्न्याकबारमा पखखषरिेको 
थिपोरालाई िेट्न लश्म्कएको ँ उ हनन आधाबाट ढश्ल्कन े तखषरमा थियो उ कारले िामीलाई अको गन्तब्यर्तर लैजाउँनै थियो उ त्रबिाननेखखको 
घुम्डुलको िकानले मेरा आखँा केिीबेरका लाथग झश्लकएकोिन ्उ त्रबउँखझँना उत्तरपूबी र्तबेररयामा बश्त्तरिेको कारमा थगल्बोिा हिलको भसभसषरे 
िािामा मेरो कपाल उड्नै थियो, म मतख मुस्कुराइरिेको थिएकोँ एकोउटा अिषपूणष यािाको अनुिूर्त मनिरर संगालेर उ 

अवप्रल २०११   

*** 
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साझा फूलिािी 
  
ििि स्ल्हङ: ङ ! दखु टदन्ह िाप्ि िाहाले 
खखम िापा  
संस्या, ताइपेई, ताइिान  
  
 
ङा नखु हनन्ि रालि मािाले, 
भमथगन िररयोङ म्िा ङौ कुसके िािाले उ 
  
िानोसा काट श्न्िस कुराको, 
भमथगन भिि िाम्िो मुिोसा, 
नखु जम्म ैम्ह्यातन रेटके पानाङ 
झनै जुएको लख निुोसा उ 
रालन मािानोसा, िूनष मािनोसा  
ङौ िाग्याङ कुिे ररतन याि आले, 
भमथगन िररयोङ म्िा ङौ कुसके िािाले !! 
ङा नखु हनन्ि रालि मािाले..उ 
  
कुररक कोभिस जाट्नाङ पर्न, 
मागेपोसा िामो त्रबति म्िा, 
श्जन्नथगयो श्न्िस लामाङ, 
सोमो मुन ेर्िनीङ ङ !  
धेन्लाक आन्के मािेतले, म्िान्लाक आन्के माजातले, 
श्जन्नगीएको र्िनीङ ङ!के कोलाक आल्के पामोले, 
भमथगन िररयोङ म्िा ङौ कुसके िािाले !! 
ङा नखु हनन्ि रालि मािाले...उ 
 
ङा नखु हनन्ि रालि मािाले, 
भमथगन िररयोङ म्िा ङौ कुसके िािाले !!  
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ि दखु पाएि िोएको होइन 
(जनुिाद) 

 
 
 
 
 

 
म नखु पाएकोर रोएकोको िोइन, 

मुटु िररको घाउ मेरो कस्लाई िािा ि उ 
  

िँुनोरिेि, एकोक नईु कुरािरू, 
मुटु भिि गाडडएकोर बस्नो रिेि, 
नखु सब ैत्रबभसषएकोर िाँस्न खोज्ना 

झनै काँडासरी घोच्नो रिेि ! 
रोएकोर निँुनो रिेि, धोएकोर नजानो रिेि, 

मेरो िाग्यमा कसले लेखख हनएकोि, 
मुटु िररको घाउ मेरो कस्लाई िािा ि !! 

म नखु पाएकोर रोएकोको िोइन...उ 
  

जर्त कोभिस गरे पर्न, 
र्नको निँुनो रिेि, गाडडएकोर नखुेको घाउ, 

श्जन्नगीको नो बाटोमा, 
उश्ब्ि राखेको िु आज म ! 

माश्स्तर जान सककएकोन, तलर्तर जान मन लागेन, 
श्जन्नगीले आज मलाई कता लान खोज्नै ि, 

मुटु िररको घाउ मेरो कस्लाई िािा ि !! 
म नखु पाएकोर रोएकोको िोइन...उ 

  
म नखु पाएकोर रोएकोको िोइन, 

मुटु िररको घाउ मेरो कस्लाई िािा ि !!  
*** 
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“हाम्रो नेपाली कान् ोले िढ्यो युशान िुिुिा” 

 
  

[Yushan / 玉山 / Jade Mountain, 3952 meter ASL] ताइिानको सब ैिन्ना अग्लो 
पिषतमा नेपाली झण्डा फिराउने सयुष प्रिान जैिी, बधाई ि उ 
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१७ औश एमसयन िास्िि एिलेटिक्स च्यास््पयनमसप, ताइपेई २०१२ िा दौर् तफण  
नेपाललाई तेस्रो पदक टदन सफल कृष्ण िहादिु िुरुङ २० औश विश्ि िास्िि 
एिलेटिक्स च्यास््पयनमसप २०१३, ब्रास्नल िा भाि मलन  ाननएकोिा िधाई !  
 

    
  



Global Federation for Nepalese Literature                            Mulbato E-Journal Online                        Volume: 1                               Issue: 1                                  Number: 2                              August  2013 

विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ             मूलबाटो अनलाईन ई-पत्रिका          बर्ष: १               अंक: १             संस्करण: २          अगस्त २०१३ 47 
 

 

सिािाि 

जनुिाननत िाि लाख िनेििा विश्ि नेपाली साटहत्य स्िेलनको तयािी 
 

१० अगस्त, िर्नबार 

विश्ि नेपाली साहित्य मिासंघको वििेर् बैठकले अनुमार्नत िार लाख बजेटमा विश्ि नेपाली साहित्य सम्मेलन सम्पन्न गन ेर्नधो गरेको िउ 
यस सम्मलेनमा िारतका आसाम, भसश्तकम, नाजीभलङ, िुटान, बमाष, अमेररका, बेलायत, तयानाडा, युएकोई,  कतार,  साउनी,  इजरायल,  मलेभिया,  
भसङ्गापुर, कोररया लगायत विभिन्न नेिबाट र नेपालका विभिन्न श्जल्लािरुबाट अर्तिी र प्रर्तर्नथधिरु सििागी िुनिेन ् उ सम्मेलनमा 
मिासंघको प्रर्तिेनन र नेपाली साहित्यको ितषमान अिस्िाबारे कायषपि पेस िुनिेन ् उ पुरस्कार तिा सम्मान पि प्रनान गररनेि उ 
सम्मेलनलाई विभिष्ट रुपमा सम्पन्न गनष र्नम्न समीर्तिरु वि. ने. सा. म. ले बनाएकोको ि उ 

 

आयोजक सभमती: विश्ि नेपाली साहित्य मिासंघ, केश्न्द्रय सभमती 
 

सि-आयोजक सभमती: मिासंघका सम्पूणष िाखािरु 

 

व्यिस्िापन सभमती  

संयोजक: सागार शे्रष्ठ 

सनस्यिरु: खगेन्द्र अथधकारी र रमेि कँडले 

 

आथिषक सभमती:  

संयोजक: केनार संकेत 

सनस्यिरु: रमेि कँडले, वियया सापकोटा, सुिास संगम राई, काजल र्घभमरे, हनपनिषन िािी, िरर भसिाकोटी र समनिी काइँला 
 
 

िलेमसयािा सस््झइए भानु 
तिालालम्पुर, असार ३१  

पर्िल्लो समय नेपाली साहित्यमा सकक्रयता बढै गएकोको मलेभसयामा आइतबार आहनकवि िानुितत सश्म्झइएको उ २०० औ ं िानजुयन्तीको 
अिसरमा सििागीिरूले िानुिततका रिना माि ैिािन गरेनन,् आ-आफ्ना रिना सुनाउँनै आहनकवि सम्झ ेउ विश्ि नेपाली साहित्य मिासघं 
मलेभसयाले गरेको कायषक्रममा मलेभसयाका विभिन्न सिरबाट साहित्यमा सकक्रय नेपाली सजषक थिएको उ काटुषर्नस्ट समेत रिेका मर्न राई 
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गोठाले, श्रीजन श्री, गर्नन्द्र वििि, र्नश्िल परनेिी, हनलनःुखी जन्तरे, नीप निषन, मौलश्री भलम्ब,ू राजकुमार तयेोङ लगायत िुप्र ैसजषकिरूले 
आ-आफ्ना रिना सुनाएको उ बलेायती सेनामा कायषरत मिासंघका केन्द्रीय अययि विश्िास नीप र्तगेला समेत िानु सश्म्झइन आइपुगेका थिएको उ 
मौलश्री भलम्बूको 'केस्रा' कृर्त पर्न सािषजर्नक गररएकोको कायषक्रममा विभिन्न साहिश्त्यक संस्िामा आबद्ध व्यश्ततत्िलाई प्रमाणपिसहित 
सम्मान गररएकोको थियोउ  

  

नयाुँ शाखा, नयाुँ पाषणदहरूलाई जनुिोदन िदै, शे्रष्ठलाई सल्लाहकाि ननयुक्त 

ब्रुनाई, गत २८ जलुाई २०१३, विश्ि नेपाली साहित्य मिासंघ, विश्ि केन्द्रीय सभमर्तको माभसक इबैठक सम्पन्न ियो उ 

विश्ििरका विभिन्न ठाँउमा सम्पन्न मिासंघको िौिो स्िापना हनिस, २०० औ ंिान ुजयश्न्त तिा इपत्रिका मुलबाटोको सभमिा गनै िखषरै 
र्नमाषण िएकोको भसगंापुर िाखा, इजरायल िाखाकी प्रर्तर्नथध पार्षन याभसन राई, तयानडा िाखाकी प्रर्तर्नथध पार्षन सपना गौतमलाई अनुमोनन 
गयो उ रभसयामा रिनु िएकोका बररष्ठ साहित्यकार कृष्णप्रकाि शे्रष्ठलाई पुनः सल्लािकारमा र्नयुतत गररयो उ बैठकमा उपश्स्िती सल्लािकार 
शे्रष्ठले आफूले यिासतनो सियोग र सल्लाि हनने बिनबद्धता जनाउनु ियो उ 

विभिन्न मुलुकमा गठन िई र्नश्ष्क्रय अिस्िामा रिेका िाखािरूलाई सकक्रय बनाउने तिा नयाँ नेततृ्ि र्नमाषण गने लक्ष्य अनुरूप नेपाल 
िाखालाई विथधित विगठन गर् यो उ विघहटत िाखाका पूिष अययि उर्ा िेरिनले आफूले सतने सियोग र्नरन्तर जारी राख्ने बताउनुियो उ 
मिासंघले आगामी अतटोबरमा आयोजना गनष लागेको विश्ि नेपाली साहित्य सम्मेलनलाई केन्द्रविन्न ुबनाई िाड ैनेपाल िाखा र्नमाषण िुन े
िएकोको ि उ 

साहित्य सम्मेलनको लाथग विभिन्न सभमर्त र्नमाषणािष र वप्रन्ट पत्रिका प्रकािनािष विस्ततृ िलफल गनष सम्पूणष पनाथधकारी, सनस्य तिा 
प्रर्तर्नथध पार्षनिरूको उपश्स्ितीमा यहि अगष्ट १ ताररखका हनन बठैक बस्न ेर्नणषय गर् यो उ मिासथिि समनभिष काँइलाले संिालन गनुषिएकोको 
बैठकको सिापर्तत्ि अययि विश्िास नीप र्तगेलाले गनुषिएकोको थियो उ 

 

सुखेतिा पनन भानु नयन्ती िनाइयो 
३० असार सुखेत 

साहित्यका आहनकवि िानुितत आिायषको नईु सयौँ जन्म जयन्तीका अिसरमा 
िर्नबार िीरेन्द्रनगरमा खुला कविता प्रर्तयोथगता एकोि ं कृती विमोिन कायषक्रम 
गररएकोको ि उ िाङमय िौतारी सुखेतको आयोजना र विश्ि नपेाली साहित्य 
मिासंघ केन्द्रीय सभमर्तको सि-आयोजनामा िएकोको कविता प्रर्तयोथगतामा आठ 
जना कवििरूले िाग भलएकोका थिएको उ प्रर्तयोथगतामा बालु पीडडत प्रिम, खगेन्द्र 
अटल द्वितीय, प्रविण कुमार आिायष ततृीय, यग्यप्रसान पाण्ड ेर सभमिा नेपाल 
सान्त्िना िएकोका िन ्उ स्िान प्रालत प्रर्तयोगीिरूलाई पुरस्कार तिा प्रमाण पि 
प्रनान गररएकोको थियो उ यसै गरी कायषक्रममा िाङमय िौतारीका कोर्ाययि गीता 
रेग्मीद्धारा भलखखत “स्मतृीका ती िण” यािा संस्मरण र “फेरर त्यिी फककष न 
िािान्न-जिाँ थिएको म” किा संरिको विमोिन गररएकोको थियो उ  

विभिन्न साहित्यकारिरूको उपश्स्िर्त रिेको सो कायषक्रममा प्रमुख अर्तथि साहित्यकार भललाधर गौतम, अर्तथििरू डा. नीपक गौतम, सुखेत 
तयाम्पस भििाका प्रमुख डा. मिेन्द्रकुमार मल्ल, िानेश्िर लाभमिान,े जागेश्िर नेपाल, विश्ि नेपाली साहित्य मिासंघ विश्ि केन्द्रीय 
सभमर्तका सथिब खगेन्द्र अथधकारी “अमतृ”, युद्धत्रबक्रम िािी, नरनाि योगी, ऋवर् सुनामा, क्षिर्तज समपषण, मिेन्द्र मिासागर, पिल अभसम, 
कृष्ण विरिी, बासुनेि आथश्रत, विद्या र्ननोर् लगाएकोतको सििाथगता रिेको थियो उ कायषक्रममा उपश्स्ित साहित्यकारिरूले कविता, गजल, 
मुततक, िाइकु लगायतका त्रबधामा साहित्य रिनािरू िािन गरेका थिएको उ कायषक्रम िाङमय िौतारीका अययि गणेिितत गौतमको 
अययितामा सम्पन्न िएकोको थियो उ 

  

http://gfnl.org.np/?p=1912
http://gfnl.org.np/?p=1897
http://gfnl.org.np/wp-content/uploads/2013/07/surkhet2.jpg
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नेपाली भाषा साटहत्यकी जध्येता नाताल्या कापोमभिलाई साटहत्य िहासशर्द्धािा स्िाित 

िाम्रा सिषस्ि आहनकवि िानुितत आिायषको द्विितकीय जन्मिताब्नीको उपलिमा गत: १३ जुलाईका हनन विश्ि नेपाली साहित्य मिासंघ 
रूस िाखाको तत्िािधानमा मास्कोश्स्ित नेपाली राजनतूािासको प्राङ्गणमा आयोश्जत साहित्य समारोिमा नेपाली िार्ासाहित्यकी अययेता 
नाताल्या कापोभििलाई पर्न र्नम्त्याइएकोको थियो उ उनले नेपाली िार्ासाहित्यको अययनािष नेपालमा त्रबताइएकोका हननिरूको सुमधुर सम्झना 
गनै िानुितत आिायषको योगनान र मित्िबारे प्रकाि पारेकी थिइन ् र नेपाली राजनतूािासमा २८ अवप्रल २००६ मा स्िावपत नेपालविद्या 
पुस्तकालयका लाथग नेपालविर्यक अंरेजी, रूसी तिा नेपाली पसु्तकिरूका साि ै आफ्नो कृर्त “मुस्ताङको बाटो” पर्न नेइपाली राजनतू 
मिामहिम डा. रविमोिन सापकोटाज्यूलाई िस्तान्तरण गरेकी थिइन ्उ लण्डनमा अययापन गरररिेकी उनकी सुपुिी आन्जेभलनालाई मलेै िाम्रा 
आहनकविको आद्यकविता “घाँसी” को रूसी अनुिान पाठ गनष लगाएकोको थिएकोँ उ आज यिाँ म नपेाली पा!कसमि आफ्नो पुस्तक “रूसमा 
नेपालको िवि” (हिमाल प्रकािन गुठी, काठमाडौं, वि.सं. २०५६ उ ई.सं. २००० मा उनको विर्यमा लेखखएकोको संक्षिलत वििरणका सािै नपेालबारे 
उनका कृर्तिरूको पररिय प्रस्तुत गनैिु उ 

नेपाली भाषाको जध्यापन 
रूसमा नेपाली िार्ाको अययापनको कुरा गनाष मास्को राजकीय विश्िविद्यालयअन्तगषत एकोभिया तिा अकिका जन संस्िानको योगनान त्रबसषन 
सककंनैन उ यिाँबाट नेपाली िार्ा पढेर सन ्१९७७ मा स्नातकको उपाथध पाउने यिुा नेपालविद्िरू िाल विभिन्न िेिमा कायषरत िन ्उ यस 
पररप्रेक्ष्यमा इर्तिासविद् सेगेइ लुन्योि, निृंिविद् अलेतसान्द्र लेद्कोि, साहित्यविनरु्ी येलेना आउबेककरोिा, िार्ाविद् आगो आिाकोि आहनको 
नाम भलन सककन्ि उ यसरी तयार िुन गएकोका नयाँ पुस्ताका नेपालविद्िरू अहिले पर्न नेपालको अयययनमा जुटेका िन ्उ 

यिाँनेर नेपालविद् आगो आिाकोि र साहित्यविनरु्ी येलेना आउबेककरोिाको संिेपमा ििाष गनष िािन्िु उ उनीिरू निुैजनासँग यस पंश्ततकारले 
केिी िर्ष सँगसंगै} काम गन ेसम्िािना पाएकोको थियो उ निु ैयुिा नेपालविद्िरूलाई नेपाली िार्ाको सैद्धाश्न्तक र व्याििाररक ज्ञान ि उ येलेना 
आउबेककरोिाले “सन ्१९५०–१९७० मा नेपाली यिािषिानी किासाहित्य” (ई.सं. १९७८) िन्न ेविर्यमा िोधप्रिन्ध लेखेर स्नातकोत्तरको उपाथध 
प्रालत गरेकी थिइन ् उ िाल उनी रभसयाली विज्ञान एकोकेडमेीअन्तगषतको िैज्ञार्नक अनुसंधान पुस्तकालयमा कायषरत र्िन ् उ यसअर्घ उनले 
रानगुा (इन्दे्रनी) प्रकािनगिृमा एकोक निक जर्त सम्पाहनकाको िैभसयतले काम गरेकी थिइन ् उ त्यिाँबाट मेरो अनुिानमा प्रकाभित पुश्श्कन, 
लेमोन्तोि, तुगेनेि, तोल्सतोय, रीन, गोकी, िोलोखोि, आइतमातोि आहन रूसी लेखककवििरूका साहिश्त्यक कृर्तिरूको सम्पानन उनले 
गरेकी थिइन ् उ आगो आिाकोि िाहि ं िाल रभसयाली परराष्र मन्िालयमा कूटनीर्तज्ञको रूपमा कायषरत िन ् उ उनले “नेपाली िार्ाको 
रूपविधानको वििेिना” (ई.सं. १९७७) िन्ने िोधप्रबन्ध लेखेर स्नातकोत्तरको उपाथध प्रालत गरेका थिएको उ उनको िोधप्रबन्धमा रूपविधानका 
तत्ििरूको विश्लेर्ण प्रस्तुत गनै नेपाली िार्ाको मौभलकताबारे सम्यक् प्रकाि पाररएकोको ि उ िरुूमा रेडडयो मास्कोको नेपाली सिेामा एकोक 
सम्पानक एकोि ंसंिाननाताको िैभसयतले उनले केिी िर्ष कायष गरेका थिएको उ पर्ि नेपालमा सोभियत रूसको राजनतूािासमा केिी िर्ष काम गरी 
नेपाली िार्ाको व्याििाररक ज्ञान िाभसल गरेका थिएको र रामैसँग नेपाली बोल्न समिष बनेका थिएको उ 

नया ँपुस्ताका नेपालविद्िरूलाई नपेाली पढाउन ेप्राययावपका िुन:् नाताल्या माकोभ्ना कापोभिि उ उनी िाल बेलायतमा कायषरत र्िन ्उ उनको 
जन्म सन ्१९४७ को १४ जुलाईका हनन मास्कोमा िएकोको िो उ उनका वपता माकष  हनभमत्रियेभिि िाल अिकास भलएकोर बसेका िन ्उ उनले 
आफ्नो समयमा इज्िेश्स्तया (समािार), 
क्रास्नाया ज्िेज्ना (लाल तारा) तिा 
भलतेरातुरनाया गाजेता (साहिश्त्यक 
समािारपि) आहन केन्द्रीय अखबारिरूमा 
एकोक पिकारको िैभसयतले काम गरेका थिएको 
उ नाताल्याकी आमा आन्ना इिानोभ्ना 
िाहि ंबालरोग थिककश्त्सका िुन ्उ उनी स्िय ं
पर्न आमा बनेकी र्िन ्र उनको िोरो पर्न 
िुकां नैि उ  

नाताल्या कापोभििले जुन भििण 
संस्िानबाट सन ् १९७० मा स्नातकोत्तरको 
उपाथध प्रालत गरेकी थिइन ् त्यिी ं न ै
प्राययावपकामा र्नयुतत िई रभसयाली विद्यािीिरूको एकोक समूिलाई नेपाली िार्ा र साहित्य पढाएकोकी थिइन ्उ स्नातकोत्तर प्राक्षज्ञक उपाथध 
िाभसल गरेपर्ि वििेर् अयययनका लाथग उनी काठमाडौं पुगेकी थिइन ् र २ िर्ष सम्म उनले त्रििुिन विश्िविद्यालयमा नेपाली 
प्राययापकिरूबाट नेपाली िार्ा र साहित्यको राम्रो ज्ञान िाभसल गररन ्उ िाम्रो बीि कुराकानी िँुना अतसर उनी आफ्ना गुरू िूडामखण बन्धु 

http://gfnl.org.np/?p=1903
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तिा िासुनेि त्रिपाठीको बारेमा बताउन उत्सुक रिश्न्िन ्उ िामी अतसर नेपालीमै कुरा गनषथ्यौं उ उनी र्नकै राम्रो नेपाली बोल्न सततर्िन ्
िन्ने त उनीसँग कुराकानी गने त्रबश्त्तकै िािा पाइन्ि उ 

नेपालविर्यक अनुसंधान गन े एकोक समूि ५ िर्षको अयययनपश्िात ् तैयार िइसकेपर्ि नेपाली िार्ाको अययापनको कायष रोककएकोको िँुना 
नाताल्या कापोभिि नेपाली िार्ाको कक्रयापनको रूपसम्बन्धी अनुसंधानमा संलग्न रिी विद्यािाररथधको प्राक्षज्ञक उपाथध प्रालत गने उदे्दश्यले 
प्राच्यविद्या संस्िानमा सररन ्उ विभिन्न संरििरूमा उनका िावर्क अनुसंधानसम्बन्धी लेखिरू परेका िन ्उ उनािरणका लाथग िन्न ेिो िन े
सन ्१९८४ मा मास्कोको नाउका (विज्ञान) प्रकािनगिृबाट िावपएकोको “िावर्क अनुसंधान” नामक संरिमा समाविष्ट उनको लेख “निहिन्नआयष 
िार्ािरूमा तिाकथित पूिषकालको रूपबारे” (२२ ख, पषृ्ठ १३१-१३७), “नेपाली िार्ामा िविष्यत ्कालका रूपिरूबारे” (२२ ग, पषृ्ठ २१-२३) एकोि ं
“निहिन्नआयष िार्ािरूमा कक्रयापनका प्रकारिरू: नपेालीको उनािरणसहित” (२२ क, पषृ्ठ १७१-१७२) िीर्षकका हटपोटिरू उल्लेख्य िन ् उ 
उपरोतत लेखिरूको िीर्षकबाट न ैविर्यिस्तुका सािै वििेच्य विर्यको पर्न बोध िुन्ि उ 

नेपाली िार्ाविनरु्ी नाताल्या कापोभििले नेपाली िार्ाको स्िायययन जारी राख्नुका सािै अनुिानको माययमबाट पर्न रूसी पाठकिरूलाई 
नेपाली साहित्यको पररिय हनएकोकी र्िन ् उ “मुस्ताङको बाटो” (ई.सं. १९७८) िीर्षकको उनको पुस्तकबारे यिास्िान ििाष गररनेि उ 
िाल रूसमा नेपाली िार्ाको अययापन िँुनैन तापर्न नेपाली भसतन इच्िुक रभसयालीिरूको संख्या घटेको िैन उ उनीिरूको सियोगािष यस ै
पंश्ततकारद्िारा रूसी िार्ािार्ीका र्नश्म्त स्ियंभििकको रूपमा “नेपाली िणषमाला” (पषृ्ठसंख्या ७२) िीर्षकमा एकोक पुस्तक सन ् १९९४ मा 
मास्कोबाट प्रकािमा ल्याइएकोको ि उ स्िायययन गनष इच्िुक रभसयालीिरूको र्नश्म्न संिेपमा नेपाली (नेिनागरी) अिरको उच्िारण, 
व्याकरणका र्नयमिरू, रूप-पररितषनका ताभलकािरू, रूसी भललयान्तरणसहित नेपाली िव्न र िातयिरू, अर्न अन्त्यमा अभ्यास समेत हनई 
सुबोध पाराले नेपाली बोल्न र लेख्न भसकाउने यसमा प्रयास िएकोको ि उ“... नेिनागरी लीवपको बोध गराउनुका सािै नेपाली िार्ाको र्नश्श्ित 
िव्निण्डार एकोिं आधारित व्याकरणात्मक र्नयमिरूको समेत क्रमिः जानकारी हननैं सरल िातयरिना गनष भसकाउनु यस पुस्तकको मुख्य 
उद्देश्य रिेको ि,, (१०९ ि, पषृ्ठ ४) उ (रूसमा नपेालको िवि, काठमाडौं, ई.सं. २०००, प.ृ ५४-५६) 

िुस्ताङको िािो  
मास्कोको नाउका (विज्ञान) प्रकािनगिृबाट सन १९७८ मा “मुस्ताङको बाटो” िन्ने िीर्षकमा रूसी विनरु्ी नाताल्या कापोभििको पुस्तक 
प्रकािमा आएकोको थियो उ यस पुस्तकको गातामा बौद्ध नेिताको थििमुश्न्तर रिर्यताको नाम र ककताबको िीर्षक हनइएकोको ि उ यस पुस्तकको 
िूभमकामा रूसी नेपालविद् आश्ल्गस प्राजाउसकासले जनाएकोअनुसार “नेिको गिन अयययनािष नाताल्या कापोभििले आफ्ना नइुष सियािीिरू 
(नेपाली उमाकान्त भमश्र र अंरेज डरे्नयल ब्राउन) को सािमा झण्ड ै पुरै नेपाल अथधराज्य िारपार गरेकी थिइन ् उ उनीिरूले यस बाटोको 
धेरैजसो हिस्सा पिाडी भिरालो र खोंििरू िँुनै पैनल नै पार गनुषपरेको थियो” (पषृ्ठ ३) उ 

सिषप्रिम पाठकिरूलाई प्रस्तुत पसु्तककी रिर्यताको न ैसंक्षिलत पररिय हननु आिश्यक ठान्निु उ नाताल्या कापोभििलाई म सन ्सत्तरीको 
निकनेखख न ैथिन्निु जर्तखेर उनी एकोभिया तिा अकिका जन संस्िानमा नेपाली िार्ाकी प्राययावपका थिइन ्उ सन ्१९७० मा मास्को राजकीय 
विश्िविद्यालयको पढाइ समालत गरेपर्ि उनले िाम्रो त्रििुिन विश्िविद्यालयमा २ िर्षजर्त नेपाली िार्ा र साहित्यको अयययन गरेकी थिइन ्
उ त्यस ैिेला उनले िैरििा, पोखरा र जोमसोमसम्मको भ्रमण गरेकी थिइन ्उ आफ्नो यस यािाको उदे्दश्यबारे उनले एकोक ठाउँमा लेखकेी र्िन:् 
“…म नक्षिणनेखख उत्तरसम्म नेपाललाई र्ििोल्न िािन्िें र नेिका भििी इलाकािरू पर्न िेनष िािन्िें उ सकिर बढी नेख्न पाइयोस ्िन्ने 
उदे्दश्यले िामीले यािाको वििेर् बाटो तय गयौं उ िामी अिाषत ् त्रििुिन विश्िविद्यालयका प्रभििािीिरू: नेपाली उमाकान्त भमश्र, अंरेज 
डरे्नयल ब्राउन र यी िरफिरूकी लेखखका उ िुरूमा काठमाडौंबाट नक्षिणर्तर तराईमा िारतको सीमानेरै रिेको िैरििा, अर्न माथि उत्तरर्तर 
तानसेन, त्यसपर्ि पोखरा र त्यिाँबाट र्तव्बतको सीमानेर रिेको मुस्ताङतफष  लाग्यौं” (पषृ्ठ १०३)उ 

प्रस्तुत पुस्तकमा यस ैयािाको िणषनको भसलभसलामा नेपालको िौगोभलक श्स्िर्त, जलिाय,ु प्राकृर्तक दृश्य, िनस्पर्त र जीिजन्त,ु मश्न्नर र 
घरिरू, ििर र गाउँिरू, जनजार्त र रिनसिन, िार्ा र साहित्य आहनको पर्न सम्यक् जानकारी हनइएकोको ि उ आउनोस,् िामी पर्न 
लेखखकाको सािसािै मुस्ताङको बाटोमा ससषती नजर नौडाएकोर केिी िण वििरण गरौं उ 

कुनै पर्न नेिको यािाको प्रस्िानविन्न ुत्यस नेिको राजधानी नै िुन्ि उ मुस्ताङको बाटो पर्न काठमाडौंनेखख न ैिुरू िुन ुस्िािाविकै ि उ 
नाताल्या कापोभिि लेख्तर्िन:् “काठमाडौं िास्तिमा नै संसारकै एकोउटा अर्त नै रमणीय राजधानी िो उ मेरो वििारमा, पुराना घरिरू िएकोका 
इलाकािरूसहित नया ँिास्तुकलाका तत्ििरूको आश्ियषजनक समन्ियमा र मुख्यतया धेरै तला िएकोका िानािरूसहित पैगोडा (मण्डप) िैलीका 
नेपाली मश्न्नरिरूमा, बौद्धस्तुपिरूमा र नेिनेिी तिा पविि पिुपिी आहनका ढुङ्गा एकोिं काठमा कँुहनएकोका ठूला र साना मूर्त षिरूमा नै यस 
ििरको अद्वितीय मौभलकता सश्न्नहित रिेको ि उ िश्यस्यामला उपत्यकामा रिेको यो सानो नगर िारैर्तरबाट अग्ला अग्ला िररया पिषतिरू 
र केिी टाढा सेता हिउँिुलीिरूले पररिेश्ष्ठत ि…” (पषृ्ठ ३६) उ 

लेखखकाले काठमाडौं उपत्यकाका “ििर जस्ता गाउँिरू र गाउँ जस्ता ििरिरूमा” धेरैपल्ट ओिोरनोिोर गरेकी थिइन ्उ अतः नेपालको मौभलक 
िास्तुकलाबारे पर्न उनले आफ्ना मन्तव्यिरू व्यतत गरेकी र्िन ्उ काठमाडौं उपत्यकामा र नेिका अन्य इलाकािरूमा पर्न स्तुप र पैगोडाको 
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अर्तररतत उत्तरी िारतमा प्रिभलत भिखर िैलीका मश्न्नरिरू पर्न निएकोका िोइनन ् उ परन्तु काठमाडौं, पाटन र िानगाउँमा माि िोइन, 
नेिका अन्य िागिरूमा पर्न मखु्यतः पैगोडा िैलीका मश्न्नरिरू, प्रािीन नरिार र घरिरू समेत रिेका िुनाले धरातलीय, िातािरणीय तिा 
निृंिात्मक तथ्यिरूको आधारमा प्रस्तुत पुस्तककी लेखखकाले पैगोडा िैलीको उद्गमस्िल नेपाल न ैिुन सतने पररकल्पनाको समिषन जनाउँनै 
र्नम्न र्नष्कर्ष र्नकालेकी र्िन:् “नेपालका मश्न्नरिरू मुख्यतया पैगोडा िैलीका नै िन ्र काठमाडौं िाहि ंमश्न्नरिरूको ििर िो” (पषृ्ठ ३४) उ 

िुन पर्न सम्पूणष काठमाडौं उपत्यकामा अन्नाजी २४०० मश्न्नरिरू िन ्जसमयये कैयौं िस्तुतः अमूल्य र्नथध मार्नन्िन,् जस्तै कक िततपुरको 
पिपन्नझ्याले राजनरिार उ काठमाडौं उपत्यकािरर िररएकोका विभिन्न गाउँिरू समेत आफ्न ैखालका म्युश्जयम नै िुन ्िन्न ुअत्यशु्तत िुन े
िैनउ उपत्यकाका प्रमुख तीन राजधानी नगरिरू माि िोइनन,् अन्य बस्तीिरू पर्न िास्तिमा ििर न ै िुन ् उ काठमाडौं उपत्यकाका 
उपनगरिरूलाई ििर निनी गाउँ िन्नाको मखु्य कारण के िो त िन्ने प्रश्नको उत्तरमा नाताल्या कापोभििले पांगाको उनािरण हननैं लेखकेी 
र्िन:् “मलाई लाग्ि, िाह्य संसारबाट पांगा अलग्ग रिनु नै यसको मखु्य कारण िो उ काठमाडौंबाट र अझ कीर्त षपुरबाट त पांगा एकोकनम ै
नश्जक ि, परन्तु त्यिाँसम्म मोटरद्िारा पुग्न सककंनैन उ पांगामा मालसामान समेत मार्नसले बोकेर पुर् याउनुपने िुन्ि” (पषृ्ठ ६७) उ 
नेपालका अन्य कर्तपय बस्तीिरूको र्नश्म्त पर्न यो किन िररतािष िुन ेिँुना लेखखकाले र्नष्कर्षस्िरूप लेखेकी र्िन:् “आश्ियषको कुरा के ि 
िने नेपालमा गाउँजस्ता ििरिरू र ििरजस्ता गाउँिरू प्रिस्त िन”् (पषृ्ठ ६७) उ 

प्रािीनकालनेखख नै नेपालका िाभसन्नािरूले प्रकृर्तसँग सामञ्जस्यता कायम राखेर बाँच्न भसकेको ििाष गनै नाताल्या कापोभििले अंितः 
लेखेकी र्िन:् “उनीिरूले प्रकृर्तबाट धेरै कुराको अनकुरण गरेका िन ्उ उनािरणस्िरूप पैगोडा िलैीका मश्न्नर, नेपाली टोपी, गुरूङ नाि कै 
उल्लेख गनष सककन्ि…” (पषृ्ठ १७६) उ यसै उसले नेपालीिरूको िेर्िूर्ा, रीर्तथिर्त, रिनसिन, संस्कृर्त र कलामा अिाषत ्जीिनका सब ै
िेििरूमा आफ्नै वििेर् मौभलकता कायम रिन गएकोको िउ रूसी विनरु्ीले आफू पुगेको िरेक ठाउँको आफ्नै विभिष्टता िएकोको कुरामा जोड 
हनएकोकी र्िन ्उ 

अरू त के, प्राकृर्तक दृश्यमा समते िरेक ठाउँको आफ्नै मौभलकता रिेको कुरा जनाउँनै पोखराको सन्निषमा उनी लेख्तर्िन:् “पोखराको दृश्य 
कतै नेख े नेख ेजस्तो लाग्ि तापर्न यो अद्वितीय ि उ आखँा अथगश्ल्तर त्यिा ँ नेखखन ेप्राकृर्तक दृश्य अितूपूिष ि िन्न ुअत्युश्तत िोिैन, 
यद्यवप नेपालका प्राकृर्तक दृश्यिरूले जनमानसमा र्नकै ठूलो प्रिाि उत्पन्न गनषिन”् (पषृ्ठ १३०-१३१)उ िास्तिमा पोखरा उपत्यकाको 
प्राकृर्तक िटाले लेखखकालाई मोहिनी लगाएकोको ि िन्न सककन्ि उ यसैले त उनी र्नष्कर्षमा लेख्तर्िन:् “यहन िमत्कारपूणष प्राकृर्तक दृश्य 
िएकोको नेपाल नक्षिण एकोभियाको रेिमी पोिाकको बुटे्टनार कलर िो िने पोखरा उपत्यका िाहि ंत्यसमा जगमगाइरिेको िीराको सानो फुली िो” 
(पषृ्ठ १२२) उ 

िारैर्तर खुला टाकुरामा रिेको गाउँ िोस ् अििा पिाडको अनकन्टार खोंिमा रिेको बस्ती िोस,् नेपालका गाउँबस्तीिरूले नेपालीिरूको 
सौन्नषयषप्रेमको पररिय हनइरिेझैं लेखखकालाई प्रतीत िुन्िउ कालीगण्डकीको उपल्लो िागमा पन े“गाउँ िनूँ िन ेर्नकै ठूलो, अर्न ििर िन्नका 
लाथग िाह्य संसारबाट र्नकै टाढा” अिश्स्ित टुकुिेको सन्निषमा उनी लेख्तर्िन:् “टुकुिेलाई केन्द्रीय एकोभियाको ढोका िर्नन्ि उ यस बस्तीको 
आकारप्रकार, थिहटतक परेका घरिरू, सम्पन्न िाभसन्नािरू आहनको कारणले माि निई यसको अिश्स्िर्त र यिाँबाट नेखखन ेप्राकृर्तक दृश्यले 
गनाष समेत िामी प्रिावित िुन पुगेका थियौं” (पषृ्ठ १७०) उ 

नेपालको उत्तरिती नगुषम िेकको पैनल यािा गनै जोमसोमसम्म पुग्ने सम्िितः प्रिम रभसयाली नारीले यस ठाउँको बारेमा व्यतत गरेको 
वििार पर्न यिाँ उद्धतृ गनुष अप्रासांथगक िुनेिैनउ “झण्ड ैतीन ककलोमीटरको अग्लाइमा रिेको िएको तापर्न िारैर्तरबाट अग्ला पिाडिरूद्िारा 
पररिेश्ष्ठत जोमसोम एकोउटा उपत्यकामा रिेको प्रतीत िुन्ि उ पिाडिरूद्िारा यो िस्ती घेररएकोको ि र पथृ्िीको अश्न्तम पुच्िर न ैयिी िो कक 
िनेझैं लाग्नि उ परन्तु यसको उत्तरतफष  िार िजार मीटरको अग्लाईमा पहिलेको मुस्ताङ राज्य रिेको ि” (पषृ्ठ १८२) उ 

नाताल्या कापोभििले मुस्ताङसम्मको बाटो माि पार गररन,् तर आफूले िाहि ंमुस्ताङ िेनष पाइनन ्उ जे िोस,् यस यािाको अनुििबारे उनले 
रभसयाली पाठकिरूलाई बताएकोकी िन ्उ नेपालको प्राकृर्तक अिश्स्िर्तबारे उद्गार पोख्तै उनी लेश्ख्िन:् “यस्तो ि नेपाली प्रकृर्तको िमत्कार ! 
नक्षिणनेखख उत्तरसम्म यसको िौडाइ सरनर नइुष सयनेखख नइुष सय पिास ककलोमीटर ि उ यहन यो समिर प्रनेि िँुनो िो त सम्पूणष 
िेिफलिरर नै एकोकैनासको िािापानी रिने थियो उ तर िमत्कार त यसैमा ि कक नेपालको धरातल अग्लो र िोिो परेको ि अिाषत ्यिा ँ
अग्ला पिाडिरू र गहिरा उपत्यकािरू रिेका िन”् (पषृ्ठ ९६) उ 

नक्षिणमा गङ्गाको मैनाननेखख उत्तरमा र्तव्बतको पठारसम्म फैभलएकोको सानो तर विविधतायुतत यस नेिका िाभसन्नािरूको बारेमा पर्न 
लेखखकाले सम्यक् प्रकाि पारेकी िन ् उ नेपालमा विभिन्न जनजार्तका मार्नसिरू बस्तिन ् िन्ने कुरा सिषविहनतै ि उ निृिंिते्तािरूले 
र्तनलाई मुख्यतः नक्षिणी यूरोपेली बान्कीका र मङ्गोल बान्कीका गरी नइुष िागमा बाँड्ने गरेका िन ्उ परन्तु नेपालको निृिंात्मक बनोटको 
सन्निषमा उतत पुस्तकमा िर्नएकोझैं “आधुर्नक नेपालका उपत्यकािरू र पिाडिरू प्रािीन कालनेखख न ै उत्तर र नक्षिणर्तरबाट बसाइँ सनै 
आएकोका विभिन्न जनजार्तिरूको सङ्गमस्िल िएकोको िुनाले ितषमान नेपालका जनतालाई निृिंात्मक दृश्ष्टले उपरोतत नइुष ककभसममा माि 
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वििेन गनष सककंनैन उ विभिन्न निृंिात्मक समुनायिरूका बीि लामो अिथधसम्म आपसी सम्पकष को पररणामस्िरूप नयाँ निृंिात्मक रूपिरू 
पर्न नेखापरेका िन ्जसलाई सासंथगषक अििा अको िव्नमा भमथश्रत िन्न सककन्ि” (पषृ्ठ ५६: ५७) उ 

रूसी लेखखकाले प्रस्तुत पुस्तकमा यस्ता भमथश्रत निृंिात्मक रूपअन्तगषत पने नेिार गुरूङ, मगर आहनको सािसाि ैिकाली, िेपाष आहन समेत 
नेपालका विभिन्न जनजार्तिरूको िेर्िूर्ा, िालिलन, रीर्तररिाज, मनोिािना इत्याहनको पर्न ठाउँ ठाउँमा ििाष गरेर र्नकै रोिकता उत्पन्न 
गरेकी िन ्उ नेपालीिरूको धाभमषक अिधारणा र उत्सिपिषिरूबारे पर्न उनले कलम िालेकी िनउ् 

नेपालका सिा एकोक करोड (अहिले साढे नईु करोड ि – शे्रष्ठ) जनसंख्यामयये, लेखखकाकै िव्नमा िन्ने िो िने, हिन्न'िरूिन्ना बौद्धिरूको 
संख्या झण्ड ै११ गुना कम ि उ तैपर्न बौद्धनिषन र बुद्धधमषको प्रिाि यर्तसम्म बढी ि कक नेपालीिरूको धाभमषक अिधारणामा त्यसले गहिरो 
जरा गाढेको ि र निुै धमषका विथधविधान, धाभमषक परम्परा, पूजाआजा र नेितािरू समेत अभिन्न बन्न पुगेका िन”् (पषृ्ठ २७) उ यस 
पररप्रेक्ष्यमा नेपालमा जातपातको व्यिस्िाबारे रूसी विनरु्ीद्िारा व्यतत गररएकोका वििारिरू पर्न मननीय िन ्उ िारतको नाँजोमा नेपालमा 
जातपातको विभिष्टता यो पर्न ि कक नेपालीिरूले जात र जार्तको िेन िुट्याइरिनुपन ेजरूरत नेख्नैनन ्अिाषत ्जातपातको मयाषनाक्रममा 
पेिाभसत कुन ैसम्बन्ध नराख्ने विभिन्न निृंिात्मक समूि पर्न हिन्न' िणषव्यिस्िाअन्तगषत पनष गएकोका जस्ता नेखखन्िन ्उ यस सन्निषमा 
उनी लेख्नर्िन:् “नेपालीिरूसँग उनीिरूको जातबारे प्रश्न गनाष कसलैै ब्राह्मण, कसैले िेिी त कसलेै िाहि ं गुरूङ, मगर अििा राई िन्ने 
जिाफ हनन्िन ्उ गुरूङ, मगर र राई त कुनै पिेामा आधाररत समिू निई निृंिात्मक समूि िुन”् (पषृ्ठ १३३) उ ज ेिोस,् िारतको तुलनामा 
नेपालमा जातपातको सम्बन्ध “बढी उँनार र लिकनार” ि िन्नै पनषि उ 

रूसी लेखखकाले नेपालीिरूको जातीय िररि र बानीबेिोरा पर्न राम्रोभसत बुझकेो िाल पाइन्ि उ यिाँ त्यसको सविस्तार ििाष गनष नसककएको 
तापर्न लेखखकाको र्नम्न किन र्नकै घालाग्नो िँुना उद्धृत गनष िािन्िु: “नेपालीिरूमा आत्माभिमानको िािना प्रिूर मािामा ि उ िुन त 
एकोभियाका अन्य नेििरूको तुलनामा जनजीिनस्तर अझ ै र्नम्न रिेको ि, तैपर्न कस्तै गरीबले पर्न सामान्य िीखमङ्गाको स्तरसम्म 
आफूलाई कनावप थगराउन िािँनैन उ उसले येनकेन प्रकारेण आफ्नो र्नश्म्त कुनै न कुनै काम अिश्य खोज्नेि जसको आधारमा ऊ आफ्नो र 
आफ्नो पररिारको पेट पाल्न केिी िनसम्म समिष िुन्ि” (पषृ्ठ ६४) उ 

नेपालीिरूको आथिषक अिस्िाको ििाष िभल नै िालेपर्ि यस विर्यमा उम्त पुस्तकमा गररएकोको ििाष-पररििाष पर्न केिी कोट्याउन ुयुश्ततसँगत 
नै िोला िन्न े ठान्निु उ लेखखकाले नेपालको आथिषक विकासमा ठूलो योगनान पुयाषउन े सोभियत रूसको सिायताबाट नेपालमा र्नभमषत 
औद्योथगक पररयोजनािरू - जनकपुर िुरोट कारखाना, बीरगञ्ज िीनीभमल, कृवर् औजार कारखाना, पनौती जलविद्युत ् केन्द्र, सीमरा 
जनकपुर राजमागष इत्याहनको उल्लेख गनुषका साि ै नेपालको औद्योथगक विकासका अन्य पितफष  पर्न ययान आकवर्षत गरेकी िन ् उ 
उँनािरणािष, एकोक ठाउँमा लेखखएकोको ि: “बालाजु माि काठमाडौं उपत्यकाको एकोउटा औद्योथगक केन्द्र िोइन उ राजधानी नश्जकैको अको प्रािीन 
ििर पाटन (जसलाई लभलतपुर िन्निन)् पर्न औद्योथगक केन्द्र िो उ युगौंनेखख लभलतपुरका काँसका मूर्त षिरू, पूजाआजाका सामानिरू, 
सुनिाँनीका गिनािरू, काष्ठकमष र तामाका िाँडाकँुडािरू बनाउने भिल्पकलाले विकास गनै आएकोको थियो उ अहिले पर्न पाटनमा कुटीर 
उद्योगका भिल्पिालािरू रिेका िन ्र भिल्पकारिरूलाई तालीम हनने स्कूल समेत ि” (पषृ्ठ ९४) उ 

नेिमा कुटीर उद्योगको परम्परा ज्यानै पुरानो िएको तापर्न अझ ै आधुर्नक उद्योगधन्नाको िाहिनंो मािामा विकास िइ नसकेको िँुना 
नेपालजस्तो कृवर्प्रधान मुलुकको लाथग गािषस्थ्य िस्त ुउत्पाननको ६५ प्रर्तित प्रनान गन ेकृवर्व्यिस्िाको िािी विकासको ठूलो िूभमका रिन े
कुरा र्नविषिान न ैि उ यस पररप्रेक्ष्यमा कृवर्समस्यािरूको उल्लेख गनै लेखखकाले एकोक ठाउँमा व्यतत गरेकी िन:् “नेपालको ९३ प्रर्तित 
जनसंख्या कृवर्मा आधाररत ि, तर नेिको िेिफलको केिल १३ प्रर्तितमा माि खेतीपाती गररन्ि उ यो कृवर्योग्य िूभमको आधा हिस्सा 
माि िो उ बाँकी जमीन बाँझ ैि, त्यसको आिानीको र्नश्म्त िाहिने जनबल र साधनको कमी ि” (पषृ्ठ १४८)उ 

यसरी नाताल्या कापोभििले नेपालको आथिषक गर्तविथधको झलक पर्न प्रस्तुत गरेकी िन ्उ तर खास गरी यािानुिूर्तको ितृान्त समािेि 
गररएकोको उनको प्रस्तुत पुस्तक मुख्यतः नेपालको सामाश्जक तिा सांस्कृर्तक विर्यिस्तुमा नै आधाररत ि उ काठमाडौं उपत्यकाको 
उत्पश्त्तसम्बन्धी मञ्जशु्रीको अनशु्रुर्त जस्ता ककम्बनन्तीिरू पर्न ठाउँ ठाउँमा हनइएकोको िुनाले यािािणषन र्नकै रोिक िुन गएकोको ि उ 

रूसी लेखखकाले नेपालीिरूसँग आफ्नो िेटघाट र नेपालका ियोिदृ्ध थििकार िन्द्रमान भसिं मास्केसगँको थिनापिीबारे पर्न सविस्तार बताएकोकी 
र्िन ्र विभिन्न समयमा तत्कालीन सोभियत संघमा आफ्नो कलाकृर्तको प्रनिषन समेत गने प्रभसद्ध नेपाली थििकारको फोटो समेत यसमा 
िावपएकोको ि उ 

यसै गरी १९२ पषृ्ठ िएकोको यािाितृान्तमा नेपालका विभिन्न िलैीका मश्न्नरिरू, नेपाली कलाकृर्तिरू, प्राकृर्तक दृश्यिरू तिा सामाश्जक 
झाँकीिरू निाषउने फोटोसामरी पर्न हनइएकोको िँुना कथ्य सामरीको रोिकता अझ बढ्न गएकोको ि उ िोटकरीमा िन्न ेिो िने “मुस्ताङको बाटो” 
ले रूसी लेखखकालाई काठमाडौंको ििलपिलबाट टाढा रिेको अनकन्टार गाउँसम्म पुयाषएकोर “िास्तविक” नेपालको झलक हनलाएकोको ि उ 
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प्रस्तुत पुस्तकको अन्त्यमा नाताल्या कापोभिि लेख्तर्िन:् “आफ्नो यािाकालमा मैले मैथिली र िोजपुरी िार्ािार्ी तराईका ककसानिरू, 
काठमाडौं उपत्यका र तानसनेका नेिारिरू, सािै गुरूङ, िकाली, िेपाष, िोटे र र्तव्बतीिरूलाई िेटेकी थिएकोँ उ मैले नेपालको नक्षिण र उत्तर, 
केन्द्र र पश्श्िम सबै ठाउँका विभिन्न उमेर, जनजार्त र पेिाका मार्नसिरूभसत पररथित िुने मौका पाएको…ँउ मुस्ताङ को बाटोमा ज-जससँग 
मेरो िेटपररिय ियो ती सबै मेरो हृनयमा र स्मरृ्तपटमा रिेका िन ्उ मलाई ती सहृनयी मार्नसिरू र उनीिरूको प्रािीन, जहटल तिा सुन्नर 
मातिृूभमको सम्झना िइरिन्ि जनु नेिको नाम िो: नेपाल” (पषृ्ठ १९१) उ (रूसमा नेपालको िवि, काठमाडौं, ई.सं. २०००, प.ृ १८२-१८७) 

नाताल्या िाकोभ्नाका कापोमभिका प्रकामशत कृनतहरू (रूसी िार्ामा) 
क. निहिन्नआयष िार्ािरूमा कक्रयापनका प्रकारिरू (नेपालीको उनािरणसहित) उ िावर्क अनुसन्धान (भलशं्ग्िस्तीिेस्कीये इस्लेनोिार्नया), 
नाउका (विज्ञान) प्रकािनगिृ, मास्को, १९८४ उ (पषृ्ठ १७१-१७२) 
ख. निहिन्नआयष िार्ािरूमा तिाकथित पूिषकालको रूपबारे उ िावर्क अनुसन्धान (भलशं्ग्िस्तीिसे्कीये इस्लेनोिार्नया), नाउका (विज्ञान) 
प्रकािनगिृ, मास्को, १९८४ उ ( पषृ्ठ १३१-१३७) 
ग. नेपाली िार्ामा िविष्यत ् कालका रूपिरूबारे उ िावर्क अनुसन्धान (भलशं्ग्िस्तीिेस्कीये इस्लेनोिार्नया), नाउका (विज्ञान) प्रकािनगिृ, 
मास्को, १९८४उ (पषृ्ठ २१-२३) 
घ. मुस्ताङको बाटो (नोरोगा ि मसु्ताङ्ग) उ नाउका (विज्ञान) प्रकािनगिृ, मास्को, १९७८उ (पषृ्ठसंख्या: १९२) 
ङ. गुरूप्रसान मैनाली, नेपालको िोरो (सीन नेपाला) (किा), अनुिान:नाताल्या कापोभििउ रूकोपोझार्तएको, तािकन्न, ई.सं. १९७६, प.ृ १२९-१४०)  

नाताल्या िाकोभ्नाका कापोमभिस्िन्धी प्रकामशत सािरी 
१. कृष्णप्रकाि शे्रष्ठ, रूसमा नेपालको िवि, काठमाडौं, ई.सं. २०००, प.ृ २२५) (नपेाली िार्ामा) 
२. कृष्णप्रकाि शे्रष्ठ, भमिता र सियोगको गाँठो (ऊजी द्रजु्बी इ सिुद्र्निेस्तिा), ई. सं. २००६, प.ृ १८९, २२८, २४६) (रूसी िार्ामा) 

 

विश्ि नेपाली साटहत्य िहासशर् मसशिापुि शाखा िठन 
भसगंापुर, १७ जुलाई २०१३ 
गीतकार रामप्रसान राईको अययितामा विश्ि नेपाली साहित्य मिासंघ भसगंापुर िाखा गठन ियो उ साहित्य मिासंघ विश्ि केन्द्रीय सभमर्तका 
अययि विश्िास नीप र्तगेलाको उपश्स्ितीमा सम्पन्न िेलाले मिासथििमा आले माइलालाई ियन गर् यो उ माइला भसगंापुरका स्िायी र्निासी 
िुन ्उ त्यस्तैगरी सनस्यिरूमा िोमकाजी गुरूङ, विवपन योन्जन, कुमार शे्रष्ठ, केनार राई, टंक भलम्बु, सुिार् र्घभसङ, सुरज राई (नाश्जषभलङ्गे 
ब्रो), बालकृष्ण र्ततुङ, िोमनाि गुरूङ र िोमबिानरु गोम्नेन रिनिुएकोको ि उ सल्लािकारमा जीिन मुकारूङ ियन िुनुिएकोको ि उ गोखाष 
ककिन रेष्टुरेष्टमा सम्पन्न िलेाले िाड ैन ैएकोक िेलाको आयोजना गरी पूणष कभमटी र्नमाषण गरी विभिन्न साहिश्त्यक गर्तविथध संिालन गन े
बताइएकोको ि उ भसगंापुर िाखा मिासंघको १४ औ िाखा िो िन ेविश्ििरको १२ मुलुकमा साहित्य मिासंघ विस्तार िएकोको ि उ 

http://gfnl.org.np/?p=1891
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विश्ि नेपाली साटहत्य िहासङ्ग्र्को नेपाल शाखािा कुँ र्ले 

काठमाडौँ, २० साउन उ  
विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ नेपाल िाखा रमेि 
कँडलेको अययितामा गठन िएकोको ि उ 

केन्द्रीय उपाययि सागर शे्रष्ठको उपश्स्िर्तमा िएकोको 
िेलाले िररष्ठ उपाययिमा कला अनुरागी, उपाययिमा 
र्तब्बत नलाषमी, मिासथििमा त्रबना थिङ तामाङ, 

सथििमा ऋतु अथधकारी, अिष सथििमा विद्या 
सापकोटा तिा सनस्यमा अककञ्िन नानी, नैना 
र्नझषरा, जेन तम,ु िन्द्रा िामभलङ र गणेिकुमार राई 
तिा भमडडया कायषनलमा उद्धि तामाङ रिनुिएकोको ि उ  

िाखाका सल्लािकारमा िरर अथधकारी, उर्ा िेरिन र प्रतीक ढकाल र फुलमान बल रिनुिएकोको ि उ िेलाकै अिसरमा पूणषकान्िा गुरुङ र 
सरस्िती मितका गजलसङ्रि पर्न विमोिन गररएकोको थियो उ विश्ििर िररएकोका नेपाली साहित्यको संरिण, सम्बधषन, विकास र विस्तार गने 
उद्देश्यले मिासङ्घ विसं २०६७ िानुजयन्तीमा स्िापना िएकोको िो उ िालसम्म १२ मुलुकमा १४ िाखा स्िापना िइ संिालनमा रिेका िन ्उ 
मिासङ्घले आगामी काश्त्तकमा गैरआिासीय नेपाली सङ्घको सम्मेलनका अिसरमा नेपालमा विश्ि नेपाली साहित्य सम्मलेन पर्न गनैि उ 
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