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लेख / निबन्ध  

दशैं र यसको रूपान्तरण 

नननु चापागाईं 

काठमाडौं, नेपाल   

 

दशैंको रूपान्तरणका बारेमा चचाष गदाष ककन र कसरी भन्ने सिालमा विचारधारात्मक स्पष्टताको आिश्यकता िुन्छ । सांस्कृनतक रूपान्तरणको 
उद्देश्य र लक्ष्यससत संश्लेवर्त गरेर िेरेको खण्डमा माि िामी यस सम्बन्धमा प्रस्ट िैचाररक अडान राख्न सक्तछौं ।  

स्ितन्िताको संसार अर्ाषत ्राज्य वििीन, िगष वििीन, शोर्ण–उत्पीडन वििीन साम्यिादी समाजव्यिस्र्ा आम कम्युननस्टिरूको आदशष िो । 
िास्तविक रूपले आर्र्षक, राजनीनतक, सामाजजक स्ितन्िताको जस्र्नतमा माि सम्पूणष ककससमका मानिीय प्रनतभािरूको सिषतोमखुी विकास 
सम्भि छ र यस्तो पररजस्र्नत ननमाषण भएपनछ माि  सामञ्जस्यतापूणष, मुक्त र पूणष मानि र त्यस्ता मानििरू रिेको समाजको ननमाषण िुन 
सक्तछ । कम्युननस्टिरूले आफ्नो सांस्कृनतक आदशष यस्त ैसमाज र व्यजक्तलाई मान्दै आएका छन ्। िास्तिमा यो आदशष कम्युननस्टिरूको 
माि नभएर सम्पूणष उत्पीडडत समुदाय र मानिजानतकै आदशष िो। सांस्कृनतक रूपान्तरणको आिश्यकताको बोध यिी आदशषबाट असभप्रेररत 
छ।  

नेपालमा विचारधारा र राजनीनतको के्षिमा कम्युननस्ट आन्दोलनको जुन प्रभािकारी उपजस्र्नत र भूसमका रिेको छ त्यिी ककससमको उपजस्र्नत 
र प्रभाि समाजका अन्य के्षिमा छैन । साहित्यको के्षिमा पनन यसको भूसमका ननकै प्रभािकारी छ र गीत संगीतको के्षिमा पनन केिी काम 
भएको छ । तर्ावप संस्कृनतका अन्य के्षिमा भने यसको प्रभाि नगण्य रिेको छ । त्यसमा पनन सांस्कृनतक रूपान्तरणको सिालमा अको 
शब्दमा भन्दा िैचाररक, भािनात्मक र सांस्कृनतक पररितषनको मासमलामा यसले धेरै प्रगनत र उपलजब्ध िाससल गनष सकेको देखखदैंन । 
िास्तिमा सांस्कृनतक रूपान्तरणको सिाल आफूलाई फेने आत्म रूपान्तरणको सिाल पनन िो । विचारधाराको तिमा, राजनीनतको तिमा 
आफूलाई क्राजन्तकारी सात्रबत गन ेतर आफूलाई त्यिी मािा र स्तरमा बदल्न ेआँट र दृढता नअपनाउन ेसमस्याका कारणले गदाष पनन यस 
के्षिमा पनछ परररिेको अनुभूनत िुन ेगरेको छ । त्यसो त भनाइ र गराइ िा शब्द र कमषका बीच विद्यमान द्िैतिादको यो समस्या माि 
िोइन ससद्धान्तको मित्िलाई उपेक्षा गन ेर व्याििाररक उपयोर्गतालाई प्रार्समकता हदने व्यििारिादी र्चन्तन र प्रिजृत्तको समस्या, िगषसङ्घर्ष 
र िगीय पक्षधरताको प्रश्नमा दृढ सिषिारािादी दृजष्टकोणलाई आत्मसात ्गनष हिचककचाउने र विरोधी िगषका विचार र संस्कृनतससत समन्िय 
गने िगषसमन्ियिादी सम्झौतािादको समस्या र सांस्कृनतक रूपान्तरणको प्रकक्रयामा क्रसमकता तर्ा सुधारमा माि अल्झने र गुणात्मक फड्को 
िान्न तयार निुन ेसुधारिादी र्चन्तन र प्रिजृत्तको समस्याले पनन सांस्कृनतक रूपान्तरणको सिालमा गम्भीर व्यिधानिरू खडा गदै आएका 
छन ्। सारमा भन्दा यसको जगमा विचारधारात्मक स्पष्टताको अभाि छ र यसलाई विचारधारात्मक अस्पष्टताबाट सजृजत समस्या भन्न 
सककन्छ । त्यसमा स्पष्टता िाससल नगरी िामी यसको तिसम्म पगु्न र आफूलाई रूपान्तररत गनष सक्षम िुन सक्तैनौं । त्यसका लार्ग िामी 
सांस्कृनतक रूपान्तरणको सिालमा प्रस्ट िुनु अपररिायष छ ।  

दशैंलाई रूपान्तररत गन े सिाल िोस ् कक समग्र सांस्कृनतक रूपान्तरणको सिाल िोस ् िास्तिमा यो सांस्कृनतक आन्दोलनको हदशाससत 
गाँससएको सिाल िो र सांस्कृनतक आन्दोलनको हदशालाई ननधाषररत गन े आधारभूत तत्ि चाहि ं देशको ितषमान आर्र्षक–सामाजजक, 
राजनीनतक र सांस्कृनतक अिस्र्ा र चररि न ै िो । अहिले पनन देश राजनीनतक, आर्र्षक र सांस्कृनतक रूपमा अधषसामन्ती र 
अधषऔपननिेसशक अिस्र्ामा छ । अझ ैपनन नेपाली जनता आर्र्षक, राजनीनतक र सांस्कृनतक रूपमा सामन्तिाद र साम्राज्यिादको दोिोरो 
उत्पीडनको मारमा परररिेकै छन ् । राजनीनतको के्षिमा ननकै मित्िपूणष पररितषन नभएका िोइनन ् । राजतन्िको अन्त्य भएर सङ्घीय 
लोकताजन्िक गणतन्िको स्र्ापना भए पनन देशमा अझ ैसामन्तिादी सामाजजक सम्बन्ध र उत्पीडनमा पररितषन आएको छैन । हिन्द ूधमषलाई 
राष्रको धमष मान्ने पररपाटीलाई अन्त्य गरी देशलाई धमषननरपेक्ष राज्य घोवर्त गररए पनन हिन्दधूमषको प्रभुत्िका आधारिरू अहिले पनन 
यर्ाित ्छन ्। दलाल तर्ा नोकरशाि पुँजीपनत र सामन्त िगषससत नेपाली जनताको हिजोको प्रधान अन्तविषरोधमा पररितषन आएको छ र 
साम्राज्यिाद–विस्तारिाद तर्ा घरेलु प्रनतकक्रयािादससतको अन्तविषरोध प्रमखु बन्ने जस्र्नतमा पुगेको छ । नेपालको राजष्रय स्िाधीनताको 
रक्षाको प्रश्न अहिले गम्भीरतम माि िोइन अत्यन्त नाजुक सिाल बन्न पुगेको छ । आर्र्षक, राजनीनतक र सांस्कृनतक के्षिमा साम्राज्यिाद र 
विस्तारिादको िस्तके्षप अत्यन्त तीब्र भएको छ । विसभन्न जनआन्दोलन र मुख्यतः दशिर्षको जनयुद्धको प्रकक्रयामा पुरानो संस्कृनतको ध्िंस 
र नयाँको ननमाषणका बीचबाट िगीय, जातीय, लैंर्गक तर्ा जातव्यिस्र्ा र ब्राह्णिादी मान्यतामा आधाररत िणषव्यिस्र्ा, जातपात, 
छुिाछुतलगायतका विभेद र उत्पीडनमार्र् आक्रमण िँुदै आएको भए तापनन त्यस प्रकारको उत्पीडन र विभेद अहिले पनन कायमै छ ।  

अधषसामन्ती तर्ा अधषऔपननिेसशक अिस्र्ामा रहिआएको नेपाली समाजलाई पँुजीिादी जनिादी क्राजन्तको ऐनतिाससक चरणबाट अगाडड 
बढाएको खण्डमा माि िामीले आदशष मान्दै आएको समाज र सांस्कृनतक आदशष िाससल गनष सम्भि िुन्छ । ितषमान अधषसामन्ती र 
अधषऔपननिेसशक नेपालको ठोस ऐनतिाससक अिस्र्ामा नेपाली क्राजन्तको हदशा क्रमशः नया ँजनिादी क्राजन्त िँुदै समाजिादी र साम्यिादी 
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चरणमा पुग्नु िो । सांस्कृनतक रूपान्तरणको हदशा पनन यसरर नै दईु चरणबाट विकससत िुने गदषछ । यिी कारण ितषमान नेपाली समाजमा 
यस प्रकारको सांस्कृनतक रूपान्तरण पनन नया ँजनिादी र समाजिादी सांस्कृनतक आन्दोलनको दईु ऐनतिाससक चरण भएर अनघ बढ्दछ ।  

संस्कृनत मानिीय उपलजब्धिरूको समजष्ट िा समग्रता िो । यो समाजका अर्षतन्ि, विचारधारा तर्ा राजनीनतका अन्य पक्ष र िगषसङ्घर्ष तर्ा 
अन्तरसङ्घर्षका विविध प्रकक्रयािरूससत संश्लेवर्त भएको िुन्छ । त्यसैले सांस्कृनतक रूपान्तरणको हदशा राजनीनतक आन्दोलनको हदशासंग 
घननष्ट रूपमा जोडडएको िुन्छ । समाजको रूपान्तरणमा राजनीनतको नेततृ्िदायी भूसमका िुन े कारणले सांस्कृनतक रूपान्तरणका 
समस्यािरूलाई राजनीनतको नेततृ्िमा माि समाधान गनष सककन्छ ।   

ननश्चय न ैराजनीनतक आन्दोलनको सीसमत पररर्धको तलुनामा सांस्कृनतक आन्दोलनको पररर्ध विशद र व्यापक िुन्छ तापनन यी दिुै एक 
अकोलाई प्रभावित पादै अनघ बढ्दछन ्। उत्पीडडत िगषको हितमा समवपषत सांस्कृनतक रूपान्तरणको हदशाको मागषननदेशनका लार्ग क्राजन्तकारी 
माक्र्सिादको सैद्धाजन्तक आलोक र क्राजन्तकारी पाटीको ननदेशन अपररिायष िुन्छ ।  

सांस्कृनतक रूपान्तरणको प्रश्न अर्षतन्ि, दशषन, राजनीनत, आचरणका सार् ै सङ्गठन र ससगंो विचारधारात्मक तर्ा भािनात्मक पक्षससत 
सम्बजन्धत छ । पुरानो संस्कृनतका विरुद्ध नया ँसंस्कृनत अिलम्बन गने र आन्दोलनमा देखा परेका विसभन्न खालका कमी, कमजोरी तर्ा 
विचलनिरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गदै अगाडड बढ्ने कुरासंग सांस्कृनतक रूपान्तरणको सिाल असभन्न रूपमा जोडडएको छ । नया ँसंस्कृनतको 
ननमाषण र आन्दोलनका सम्पूणष कमी, कमजोरी र विचलनिरूलाई सच्याउनका लार्ग सांस्कृनतक रूपान्तरणको प्रश्नले विशेर् मित्ि राख्तछ । 
यिी प्रकक्रयाबाट न ैउत्पीडन, दमन, रूहढिाद, अन्धविश्िास आहदमा आधाररत जनविरोधी, अराजष्रय र अिैज्ञाननक विचार, मूल्यमान्यता र 
संस्कार, बानीबेिोरा, रूर्च आहदमा पररितषन ल्याउन सम्भि िुन्छ । यसै ससलससलामा पुराना चाडपिषिरूको निीकरण गदै अगाडड बढ्न 
सककन्छ । दशैंको रूपान्तरणलाई पनन िामीले यिी सन्दभषमा िेनुष पदषछ ।  

सांस्कृनतक रूपान्तरणको समस्यालाई िामीले एक िगषका विचार, भािना र संस्कृनतको अको िगषका विचार, भािना र संस्कृनतमा रूपान्तरणको 
समस्याका रूपमा ब¤ुन सक्न ुपदषछ । अको शब्दमा संस्कृनतको िगषरूपान्तरण नै सांस्कृनतक रूपान्तरण िो ।  

नेपालमा लामो समयदेखख सामन्त–दलाल, नोकरशािी पुँजीपनत िगषले शासन गदै आएको छ र त्यस कारण समाजमा त्यिी िगषको संस्कृनत 
प्रभुत्िमा पनन छ । तर त्यसका विरुद्ध नया ँ जनिादी संस्कृनतको ननमाषण पनन सामन्तिाद–साम्राज्यिादको शोर्ण–उत्पीडनका विरुद्ध 
सङ्घर्षरत नेपाली जनताले गदै आएको छ । यसरर नेपालमा प्रनतकक्रयािादी र जनपक्षीय संस्कृनतका बीच ननरन्तर सङ्घर्ष चसलरिेको छ । यो 
सङ्घर्ष पुरानो संस्कृनत र नया ँसंस्कृनतका बीचको सङ्घर्ष िो । प्रनतकक्रयािादी संस्कृनत सामन्ती र साम्राज्यिादी दिु ैसंस्कृनत समलेर बनेको छ 
। सामन्तिादी संस्कृनत मूलतः ब्राह्मणिाद र हिन्दधूमषमा आधाररत रिेको छ भने साम्राज्यिादी संस्कृनत मूलतः उपभोक्तािाद, 
उत्तरआधुननकतािाद, बिुलिाद, छाडािाद, अपरार्धक मनोिजृत्त, पशुता र िीनताबोधमा आधाररत छ । सारमा प्रनतगामी संस्कृनत अराजष्रय, 
जनविरोधी र अिैज्ञाननक िुन्छ भने जनसंस्कृनतको अन्तिषस्त ु राजष्रय, जनिादी र िैज्ञाननक िुन्छ । सांस्कृनतक रूपान्तरण संस्कृनतलाई 
राजष्रय, जनिादी र िैज्ञाननक बनाउने प्रकक्रया िो । दशैं जस्ता अराजष्रय, जनविरोधी र अिैज्ञाननक चाडलाई राजष्रय, जनिादी र िैज्ञाननक 
बनाउने असभप्रायबाट माि रूपान्तरण गनष सककन्छ । धासमषक अन्धविश्िास, महिलाप्रनतको िेपाइ, जातपात–छुिाछूत, धामीझा“क्रीलगायतका 
सामन्तिादी तर्ा रूहढिादी परम्परालाई समाप्त पान,े जन्म–वििाि–अन्त्येजष्ठ जस्ता संस्कारलाई नया ँढङ्गले सङ्गहठत तर्ा रूपान्तररत 
गदै जान,े दशैं, नतिार, नतज लगायतका चाडबाड आहदमा रिेका रूहढिादी परम्पराको अन्त गने, जनताको धासमषक स्ितन्िताको कदर गन ेर 
धासमषक उत्पीडनका विरुद्ध सङ्घर्ष चलाउन,े इनतिास ननमाषताको रूपमा जनताको सम्मान र प्रेम गने,  श्रम  र श्रसमक जनताको आदर गन,े 
िगषदशु्मनप्रनत घणृा व्यक्त गन,े समग्र विश्ि, जीिन र समाजलाई िेन ेप्रत्ययिादी एिं अर्धभूतिादी र्चन्तनका विरुद्ध द्िन्द्िात्मक तर्ा 
ऐनतिाससक भौनतकिादी विश्िदृजष्टकोणको प्रचार–प्रसार गन ेकायषको असभन्न अ¨का रूपमा िामीले सांस्कृनतक रूपान्तरणलाई सलनुपदषछ । 
यिी सन्दभषमा न ैदशैंको रूपान्तरणको समस्यालाई ग्रिण गनुष उर्चत िुन्छ ।   

‘आयो दशैं ढोल बजाई, गयो दशैं ररन बोकाई’ यस उखानमा आम विपन्न नेपालीको पीडा असभव्यक्त भएको छ । दशैंको उत्पीडक रूपलाई 
यस उखानले माि िोइन’ दशैं िोइन दशा िो’ ले पनन राम्ररी न ैसङ्केत गदषछ । तर िुन ेखान ेिगषको फेसन, गरगिनाको प्रदशषन, भोजभतेर, 
खसीबोकाको काटमार, दानदक्षक्षणा आहदको प्रनतस्पधाष र उपभोक्तािादी प्रिजृत्त दशैंको अिसरमा झन ्झन ्झयांर्गन र्ालेको छ । कस्तो चाड, 
कस्तो पिष िो यो ? अझ भन्ने गररएको राजष्रय चाड ? जसले आम जनतालाई पीडा माि हदने गदषछ ।   

दशैं हिन्द ु धमाषिलम्बीिरूको सबभन्दा ठूलो चाड िो । यिी कारण यसका अनघ ‘हिन्दिुरूको मिान ् चाड,’ नेपालको राजष्रय चाड’ जस्ता 
विसभन्न खालका विशेर्णिरू लगाउने गररएको छ । त्यसमध्ये एउटा रमाइलो विशेर्ण पनन छ नेपालका राजािरूलाई बडमेानको देखाउन 
गुर्ाइने गरेको बडा मिाराजार्धराजको नक्कल गरेर ननमाषण गररएको पगरी’ बडा दशैं’ । िास्तिमा दशैं हिन्दिुरूको सिाषर्धक मित्िपूणष चाड 
माि नभएर नेपालको सामन्तिादी संस्कृनतको सिाषर्धक मित्िपूणष आधार पनन िो । 

दशैंका सम्बन्धमा प्रचलनमा रिेका कर्ािरू र ककम्बदन्तीिरूले पनन सामन्तिादी धासमषक दृजष्टकोणलाई न ैपुजष्ट गने गरेका छन ्। दशैंको 
उत्पजत्तका बारेमा सङ्केत गनष बनाइएका यस्ता कर्ािरू एउटै ककससमका नभए तापनन नतनले धमषमार्र्, अदृश्य शजक्तमार्र् अर्ाषत ्
ईश्िरमार्र् र राजा–मिाराजािरूप्रनत आस्र्ा र अन्धभजक्त फैलाउनमा भने समान तिको काम गदै आएका छन ् । यसले अन्धविश्िास, 
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रूहढिाद र अिैज्ञाननक सोच र र्चन्तनलाई न ै प्रश्रय हदन े गरेको छ । हिन्दिुरूले रामायणको कजल्पत पाि राजा रामचन्रलाई ‘मयाषदा 
पुरुर्ोत्तम’ भनेर आदशीकरण गरेका छन ् । नतनै रामको विजययािाससत जोडरे यस चाडलाई मनाइएको िो भन्न ेगररन्छ । कर्ाअनुसार 
रामले रािणद्िारा अपिरण गररएकी आफ्नी पत्नी सीतालाई लड्ढाबाट युद्धमा जजतेर ल्याउनका लार्ग हिन्दिुरूकी देिी, दगुाष–भगितीको नौ 
हदनसम्म आराधना गरेर दशमीका हदन टीका लगाएर हिडंकेा र्र्ए र पनछ विजयी भएर आए । यिी कारण यसलाई विजया दशमी पनन भन्न े
गररएको छ । अको कर्ा पनन यसरर नै दैिी शजक्तमार्र् आस्र्ा जगाउनका लार्ग ननमाषण भएको छ । त्यस कर्ा अनुसार स्िगषका राजा 
इन्र र कर्र्त राक्षस राजा महिर्ासुरका बीचमा चलेको युद्धमा देिराज इन्र र देितािरूको िार भयो । युद्धमा कसरी महिर्ासुरलाई िराउन े
भनेर र्चजन्तत बनेका देितािरूले पुरुर्का िातबाट नमने िरदान पाएको कारणले महिर्ासुरको मतृ्यु कुनै पनन पुरुर्बाट िुन नसक्ने र्ािा 
पाएपनछ शजक्तसम्पन्न भगितीको ननमाषण गररयो । उनीिरूले भगितीलाई महिर्ासुरससत युद्ध गनष िौस्याए र अनन महिर्ासुर पराजजत भयो 
। यिी कारण दशैंमा देिीको नौ हदनसम्म पजूाआजा गन,े बसल हदने र देिीको प्रसादको रूपमा दशमीका हदन टीका लगाउन ेचलन चलाईएको 
िो भननन्छ । दशैंलाई रामको रािणमार्र्को विजय िा दगुाषको महिर्ासुरमार्र्को विजयससत सन्दसभषत गरेर िेन ेदृजष्टकोणले यसलाई शजक्त 
िा युद्धससत लगेर जोड्दछ । यसरर िेदाष रामले रािणलाई अर्ाषत ्एउटा सामन्त सरदारले अको सामन्त सरदारलाई जजतेको खुशीयालीमा यो 
चाड मनाइएको िो । दशैंका समयमा गररने बसल र काटमारको संस्कृनतलाई पनन यिी पररप्रेक्ष्यमा िेन ेगररन्छ । अरू पनन यस खालका 
कर्ािरू छन ् । तर ती सबकैो मूल उद्देश्य भने देिी–देितामार्र् आस्र्ा जगाउन,ु आयष र अनायष भन्ने जस्ता समर्कलाई पुजष्ट गनुष, 
राजािरूमार्र् आदरभजक्त विकससत गनुष र अन्य सामन्ती विभेदलाई बल पुर् याउन ुरिेको छ । रामको रािणमार्र्को विजयको कर्ा िोस ्कक 
दगुाषको महिर्ासुरमार्र्को विजय िोस ् यी कर्ा हिन्द ु देिीदेिता र शासक िगषको कर्ा बािेक अरू केिी िोइनन ् । नयनले रूहढिाद, 
अन्धविश्िास, भाग्यिाद, स्िगष–नरक, देिी–देिता र राक्षस आहदलाई सारमा प्रत्ययिादी र्चन्तनलाई न ैबढािा हदन्छन ्। त्यनत माि िोइन, 
नेपालको सन्दभषमा त हिजो माि िोइन अहिले राजतन्िको अन्तपनछ पनन राजतन्ि र शािी राज्यविस्तारको असभयानससत यसलाई गाँस्न े
काम राज्यले न ैगदै आएको छ । गोरखा दरबारबाट िसन्तपुर दरबारमा फुलपाती सभत्र्याएपनछ माि टँुडडखेलमा फुलपाती बढाइँ गररन्छ । 
दशैंको विशेर्ता भनेकै नेपालका शजक्तपीठिरूमा नौ हदनसम्म विशेर् पूजाआजा गनुष, बसल हदइनु, दगुाषकिच र चण्डीको पाठ गररनु िो । यी 
सबैले यसको धासमषक रूपमार्र् राम्ररी प्रभाि पादषछन ्। घटस्र्ापनाका हदनदेखख घर घरमा नौ हदनसम्म दगुाषका विविध रूपिरूको पजूा गने र 
दशौं हदनमा अपराजया नामकी देिीको पूजा गरेर देिीको प्रसादका रूपमा टीका लगाउनलेु दशैंको धासमषक स्िरूपलाई अझ प्रस्ट पादषछन ्।       

दशैंको उत्पजत्त िा प्रचलनका बारेमा एकसमान र वििादरहित दृजष्टकोण भन ेछैनन ्। विसभन्न विद्िान ्र समाजशास्िीिरूको यस सम्बन्धमा 
फरक फरक दृजष्टकोणिरू छन ् । तर धासमषक दृजष्टकोणका विपरीत दशैका सम्बन्धमा सभन्न तररकाले सोच्न ु आिश्यक िुन्छ । एउटा 
सामन्तले अको सामन्तमार्र् विजय प्राप्त गरेकै कारणले यस चाडलाई मनाउन र्ासलएको भए यसको ऐनतिाससक नतर्र्समनत सुननजश्चत 
िुनुपने िो, त्यस्तो केिी देखखदैंन । खासल पौराखणक आधारमा यस्ता कुरािरूलाई अनघ सान ेप्रयास िुने गरेको छ । असार–साउनको खेतीपाती 
सककएपनछ प्राकृनतक मौसमको अनुकूलताको अिसरमा रमाइलो मौसममा यो चाड मनाइन्छ । िास्तिमा यो कृर्किरूले खेतीपाती 
गररसकेपनछ फुसषदको समयमा आमोद–प्रमोद गन ेचलनका रूपमा सुरूमा यसको र्ालनी भएको िुनुपछष र त्यसले न ैपनछ दशैंको अहिलेको 
रूप प्रकट भएको िुन सक्तछ । कृवर्प्रधान के्षिका जनताले विश्रामको आिश्यकता अनुभि गरेर यसको चलन चलाएका िुन ्कक भन्ने सोच 
धेरै कमजोर िो भन्न े मलाई लाग्दैन । यो ननतान्त िर्ष हदनको कामकाज र खेतीपाती सकेर र्काइ मान े ककसानिरूको आिश्यकताबाट 
विकससत भएको चाड िो । शासक िगषले यस चाडलाई पनछ रूपान्तररत गरेर धासमषक रूप हदने प्रयत्न गरेका िुन ्। त्यसपनछ माि यस्ता 
मनगढन्ते कर्ािरू यस चाडसगं गाँस्ने गररएको िुनुपदषछ । सत्यमार्र् असत्यको िा आसुरी शजक्तमार्र् दैिी शजक्तको विजयका रूपमा दशैंको 
उत्पजत्त भएको िो भन्न ेदृजष्टकोणको और्चत्य त्यनत छैन । यसमा शासक िगषको िगीय स्िार्ष र चालबाजी न ैप्रनतत्रबजम्बत भएको छ । 
अको अर्षमा यसलाई विशुद्ध लोक संस्कृनतससत गाँस्न सककन्छ । दशैंका नौ हदनिरूमा िा दगुाषका पूजासामग्रीिरूको रूपमा धानका बोट, ऊख,ु 
अदिुा, जमरा आहद प्रयोगमा आउँछ । दशैंमा घटस्र्ापनाका हदन जौ र मकैका बीउिरू छन,े नौ हदनसम्म एक िर्षदेखख क्रमशः नौ 
िर्षसम्मका केटीिरूको पूजा गन,े दशौं हदन उमाररएका जमरािरू लगाउने र मान्यजनबाट आशीिाषदस्िरूप दिीमा मुछेर चामलको टीका 
लगाउने र दिी, केरा र र्चउरा मछेुर खाने जुन परम्परा दशैंमा चसलआएको छ त्यसले यो कृवर्ससत सम्बजन्धत उत्सि िा चाडको रूप र्र्यो 
भन्ने सिज ैअनुमान गनष सककन्छ । पनछ माि काटमार गन ेचलन र्वपएको िुनुपदषछ । यसरर विविध जातजानतका ककसानिरूको चाडका 
रूपमा प्रचसलत लोक परम्परालाई हिन्दधूमषबाट असभप्रेररत शासक िगषले आफ्नो संस्कृनतको अड्ड बनाएर सामन्ती संस्कार एिं चाडको रूप 
हदएको िुनुपदषछ । तर यसका बारेमा व्यापक छलफल नभइ टंुगोमा पुग्नु उर्चत िँुदैन । मुख्य कुरो यो कसरी उत्पजत्त भयो भन्न ेिोइन । 
अहिले यो चाडले केको प्रनतननर्धत्ि गरररिेको छ र कुन रूपमा र कसरी मनाइने गरेको छ भन्ने सिाल नै प्रमुख सिाल िो । यसका बारेमा 
धारणा ननमाषण गदाष यिी पक्षलाई खास मित्ि हदनु आिश्यक िुन्छ ।  

संस्कृनतका के्षिमा कक्रयाशील कनतपय माननसिरूले दशैंलाई नेपालको मिान ्राजष्रय पिष िो भनेर यसलाई अनतशय मित्ि हदने र नेपालका 
सबै जातजानतिरूको, नेपालका सबै धमष मान्ने माननसिरूको, नेपालसभि रिेका सबै संस्कृनतिरूको साझा संस्कृनत िो भन्ने आशय झल्कने 
गरी प्रचार–प्रसार गदै आएका छन ्। यो सिी धारणा िोइन । नेपालको शासक िगषले अरू संस्कृनतका अनुयायीमार्र् लामो समय पहिलेदेखख 
र्ोपरेका कारणले अहिले नेपालका अर्धकांश माननसिरूले यसलाई मनाउन र्ालेका िुन ् । यिी कारण यसलाई राजष्रय पिष भन्न सककन्छ 
भन्ने िोइन । हिजोआज हिन्द ूधमाषिलम्बीिरूको चाड िो भनी कनतपय जनजानतले यसका विरुद्ध आिाज उठाएको र बहिष्कार असभयान 
सञ्चालन गरररिेको सन्दभषमा यसलाई राजष्रय पिष, नेपालका सब ैजातजानतको साझा पिष भनेर अनतरजञ्जत गनुषको कुन ैऔर्चत्य देखखदैंन । 
हिजो राज्यले न ै हिन्दरूाष्रका नाममा हिन्दधूमषलाई स्िीकार नगन ेजानत, जनजानतमार्र् जबजषस्ती यो चाड मनाउन बाध्य पारेको जस्र्नत 
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र्र्यो र अहिले पनन यो चाड मनाउन कमषचारीिरूलाई लामो त्रबदा हदने, विद्यालयिरू लामो समयसम्म बन्द गने, कमषचारीिरूलाई एक 
महिनाको र्प तलब हदने र आज अरू खस जानत इतरका चाड र पिषिरूलाई अनत कम मित्ि हदएर नतनलाई विभेद गदै आएको अिस्र्ा र 
पररप्रेक्ष्यमा दशैंलाई राजष्रय पिष मान्न सककन्न । तर यो नेपालको मित्िपूणष चाडमध्येको मखु्य चाड भने अिश्य न ैिो ।  

सामन्ती संस्कृनतको सबभैन्दा उच्च प्रकृनतको चाड भएको कारणले प्रनतगामी संस्कृनतका पक्षधरिरूको यसको बखान गनुष र परम्परागत 
तररकाले यसलाई मनाउन जोड हदनु अनौठो कुरो िोइन । उनीिरूले यसमा सधुारको चचाष गदाष पनन यसको सारतत्िलाई बचाउने हदशामा न ै
उनीिरूको प्रयास रिने गदषछ । तर विश्िासै गनष नसक्ने कुरो के िो भन ेमुखले सामन्ती संस्कृनतको विरोध गन ेकनतपय प्रगनतशील िा 
कम्युननस्टिरूले पनन यसलाई आलोचनात्मक रूपले निेरी जस्ताको तस्तै परम्परागत रूपमा मनाइरिेका छन ्। िामीकिा ँदशैं मनाउने िा न 
मनाउन ेभन्न ेसिालमा प्रगनतशील–प्रगनतिादी सशविरसभि एकदम ैविपरीत हदशाका चरम सोचिरू विद्यमान छन ्। दशैंलाई विसभन्न धारका 
कम्युननस्ट र प्रगनतशीलिरूले फरक परक ढंले सलएर मनाउने गरेको मैले पाएको छु । कम्युननस्ट पाटीका एकर्री नेतािरू दशैंको अिर्धमा 
पाटीका अत्यािश्यक नगरी निुन ेबैठकिरू पनन दशैंको अिर्धमा राख्नुिुन्न भनेर अडान सलने गदषछन ्र िर्ष हदनभरर बाहिर भए पनन दशैंका 
बेलामा घरै पुग्नुपन े रोगले आक्रान्त छन ् । दशैंको बेला त घरै पुग्नु पछष उनीिरूको रटान िुने गदषछ । उनीिरू घर पुग्नभन्दा पनन 
परम्परागत रूपले दशैं मनाउन आतुर भएका िुन ्भन्न ेमलाई लाग्दछ । अकाषर्री अचम्मका माननसिरू छन ्जो परम्परागत रूपमा चाडबाड 
मनाए पनन के नमाए पनन के ? मनमा परम्परा, धमष र ईश्िरमार्र् विश्िास नभएपनछ टीका लगाउनु, पूजा गनुषको के अर्ष रिन्छ र ? भन्न े
खालको तकष  गन ेगदषछन ्। धमष र अदृश्य शजक्तमार्र् आस्र्ा र विश्िास मनमा नभएपनछ ज ेगरे पनन फरक पदैन भन्न ेविचार उनीिरूको 
देखखन्छ । यहद विश्िास छैन भने विश्िास विपरीतको चलन मान्नु िँुदैन भन्न उनीिरू ककन हिचककचाउँछन ्यसको विश्िसनीय उत्तर भन े
उनीिरूले हदने गरेका छैनन ्। िास्तिमा यो परम्परागत चाडबाड र रीनतर्र्नत मान्न ेबिाना बािेक अरू केिी िोइन ।   

सांस्कृनतक रूपान्तरणको िकालत गनष नर्ाक्न ेअको एउटा प्रिजृत्तले दशैंलाई यो धासमषक पिष िोइन, सांस्कृनतक पिष माि िो भनेर सभा–
गोष्ठीिरूमा तकष  गन ेगरेको मैले भेटेको छु । यस्ता माननसिरू दशैं मान्दा आफूलाई अनत रमाइलो लागेको भनेर और्ध िौससएको पनन मैले 
देखेको छु । यो तथ्यलाई सिषर्ा बङ्ग्याउने कपटी प्रिजृत्त िो । के साँच्च ैदशैं धासमषक परम्पराससत गाँससएको छैन ? के यिी अिसरमा 
सबभन्दा बढी शजक्तपीठिरूमा काटमार िुन्न ? बसल चढाइन्न ? जमरा राखखन्न ? नि दगुाषको पूजा–आराधना गररन्न ? चण्डी लगायत 
दगुाष किचको पाठ गररन्न ? अनन के दगुाषको प्रसादका रूपमै टीका लगाइन ेिोइन ? यस्ता फजलुका तकष िरू एउटा माक्र्सिादी–लेनननिादी 
पाटीका प्रमखु भननने व्यजक्तिरूले न ैगदै हिडंकेो पाइन ुआश्चयषलाग्दो कुरो िो । हिन्द ूसंस्कृनतका अनुयायीिरूले मनाउने गरेका अर्धकाशं 
अझ भनौं सबै चाड–पिषिरू धमषसंग असभन्न रूपले गाँससएका छन ्। ती धमषससत गाँससएका छैनन ्भनेर तकष  गनुष रातलाई हदउँसोको घाम 
ठिर् याउनु माि िो । दशैंमा घटस्र्ापना गने, नौ नौ हदनसम्म चण्डी पाठ गन,े निदगुाषको पूजाआजा गन,े बसल हदने र यसरर पूजाआजा 
गररएको प्रसादलाई नै टीकाका रूपमा ग्रिण गने चलन अहिले पनन यर्ाित ्छ । यो चलनलाई सबैले पररत्याग गररसकेका छन ्भन्ने िोइन 
। त्यसैले दशैंलाई धमषबाट अलग चाडका रूपमा अर्ाषत ्माि सांस्कृनतक चाडका रूपमा सलन सककन्छ भन्ने सोच सिषर्ा गलत छ । िास्तिमा 
जसले राजनीनतक, आर्र्षक र सामाजजक क्राजन्तको बाटोलाई पररत्याग गरेको छ र जसले िगीय सम्झौतािादको बाटो अपनाउन ेगरेको छ 
त्यसका तकष िरू यसरर छलकारी िुनु त्यनत अनौठो पनन िोइन । 

यिी ककत्तामा पन ेअकाष र्रीिरू नेपालको कम्युननस्ट आन्दोलनले सांस्कृनतक रूपान्तरणलाई मित्ि नहदएको भनेर असाध्यै ठूलो गुनासो 
गदषछन ्र सांस्कृनतक रूपान्तरण भएन भने कम्युननस्ट आन्दोलनका उपलजब्धिरूको रक्षा निुने तकष  पनन गदषछन ्। तर अकाषनतर सांस्कृनतक 
रूपान्तरणका लार्ग विकल्प नभइ निुने र यस्तो विकल्प आन्दोलनले ननमाषण गरेन भनेर रोइकराइ पनन विसभन्न लेखका माध्यमबाट गने 
गदषछन ् । तर अचम्म मान्नु पने कुरो के छ भन ेउनीिरू विकल्पको प्रस्ताि प्रस्तुत गन ेप्रयास कहिल्य ैगदैनन ् । विकल्पको कुरो गरेर 
रूपान्तरणको सिालबाट पन्छने यो राम्रो उपाय उनीिरूले खोजकेा छन ् । यस्ता माननसिरू सामान्य तिका माननस नभएर सासं्कृनतक 
आन्दोलनका अगुिा समेत छन ्। यस्तो खालको प्रिजृत्त रूपान्तरणको पदाषमा रूपान्तरणलाई रोक्न ेप्रयास िोइन भन ेतत्काल रूपान्तररत िुन े
पाइलामा अनघ बढ्न ुआिश्यक छ । यस्ता माननसिरूको तकष  के छ भन ेसांस्कृनतक रूपान्तरणको सिालमा सब ैकम्युननस्टिरू एउटै मुलाका 
ड्याङ् िुन ्। यो पनन विर्यलाई अन्योलमा पान ेतकष  माि िो । आन्दोलनमा सकक्रय धेरै माननसिरूले त्रबना िोिल्ला दशैंजस्ता परम्परागत 
चाडबाडिरूलाई मनाउन छाडकेा छन ् िा केिी रूपान्तरणका सार् नतनलाई मनाउँदै आएका छन ् । आफ्ना विचारभन्दा विपरीतका यस्ता 
चाडिरूलाई नमान्ने प्रकक्रया व्यजक्तगत स्तरबाट न ैिुन ेिो र त्यसले त्रबस्तारै सामूहिक रूप सलन ेिो । विकल्पको रडाको मच्चाउनेिरूले यस 
तथ्यलाई सिषर्ा उपेक्षा गने गरेका छन ्। ननश्चय नै यसरर परम्परागत रूपले चाडबाड नमनाउनिेरूका अनभुिलाई सािषजननक गनष पाएको 
भए त्यस अनुभिबाट धेरैले ससक्न पाउने र्र्ए र िौसला पनन प्राप्त गने र्र्ए । सामूहिक रूपले पनन दशैं जस्ता चाडिरूलाई आफ्नै तररकाले 
मनाउने प्रयास पनन आन्दोलनमा िँुदै आएका छन ् । म आफैं ले दशैंको अिर्धमा पाटीका केन्रीय तिका सार्ीिरूलाई नौ नौ हदनसम्म 
सांस्कृनतक पक्षमा िैचाररक प्रसशक्षण हदने अिसर पाएको छु । यसरर मनाइने गरेका विसभन्न सशविरिरूमा सयौं कायषकताषिरूका बीचमा 
विसभन्न विर्यमा भएका प्रसशक्षण र आमोद–प्रमोदको उत्सिमा भाग ननकै पटक सलन ेमौका पनन मैले पाएको छु । जनयुद्धका बलेामा 
त्यसमा संलग्न कायषकताष र सेनािरूले पनन आ-आफ्न ैतररकाले परम्परालाई नतलाञ्जली हदएर दशैं मनाउन ेगरेकै िुन ्। जनयुद्धले संस्कार, 
रीनतररिाज पुराना चाडबाडिरूलाई निीकरण गन े हदशामा ऐनतिाससक योगदान पुर् याएको तथ्य जगजािेर छ । यस अर्षमा सासं्कृनतक 
रूपान्तरणको सिालमा सब ैकम्यनुनस्टिरूलाई एउटै ककत्तामा राख्ने प्रिजृत्त सिषर्ा गलत छ । परुाना चालचलन, रीनतर्र्नत सबैलाई एक 
झड्कामा सब ैतोडरे एकदम ैनयाकँो र्ालनी गनुषपछष भन्न ेअकाष एकर्री समििरू पनन फेला पदषछन ्। ननश्चय न ैयस्ता समििरू क्राजन्तकारी र 
अग्रगामी िुन ्तापनन विगतका, विगतको संस्कृनतका सकारात्मक पक्ष र उपलजब्धिरूलाई सामेल गरेर मािै मानिसभ्यता प्रगनतमा लजम्करिेको 
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िो भन्न ेबुझन चाहि ंउनीिरू असल पनछ परेका छन ्भन्न ेमलाई लाग्दछ । माक्र्सिाद स्ियम ्पूँजीिादको उपज िो भन्न ेउनीिरू त्रबसषन्छन ्। 
म यस सन्दभषमा लेनननको भनाइ सधैं संझन ेगदषछु–माक्र्सिादले क्राजन्तकारी सिषिारा िगषको विचारधाराका रूपमा आफ्नो विश्ि ऐनतिाससक 
मित्ि के कारणले िाससल गर् यो भने त्यसले पुँजीिादी युगका सबैभन्दा मूल्यिान ् उपलजब्धिरूलाई पटक्कै पररत्याग गरेन, यसको उल्टो 
यसले ती सबैलाई आत्मसात ्गर् यो र नया ँरूपमा ढाल्यो, जुन मानिर्चन्तन र संस्कृनतका दइु िजारभन्दा बढी बर्षिरूको विकासमा मलू्यिान ्
र्र्ए ।’  सोसभयत सङ्घमा एकताका सिषिारा संस्कृनतको अनतशय िकालत गने तर विगतका उपलजब्धिरूबाट त्यसलाई परृ्क् राख्ने’ 
प्रोलेट्कल्ट’ (प्रोलेटाररयन कल्चर) नामक संस्र्ाको विरोध यिी अर्षमा ननकै न ैविरोध िुनुको कारण पनन यिी र्र्यो । दशैंका सन्दभषमा पनन 
िामीले यसलाई त्रबसषन ु िँुदैन । एकानतर परम्परामा सलसो टाँससएझैं टाँससइरिने र अकाषनतर परम्परा भत्काउने नाममा परम्परामा भएका 
सकारात्मकता केिीलाई पनन नदेख्ने दइुटै सोच गलत िुन ्।     

आन्दोलनमा संलग्न आन्दोलनकारी कायषकताष र आम जनताका बीच दशैं मान्न े कुरामा एउटै खालको नीनत बन्न सक्तैन । आम जनता 
सामान्यतया धासमषक आस्र्ाबाट मुक्त नभैसकेको जनता िो भन ेकायषकताष कुन ैपनन ककससमको अदृश्य सत्ता, ईश्िर र धमषलाई नमान्ने र 
भौनतकिादमा विश्िास राख्न ेएकाइ िो । पहिलालाई िैचाररक आदान–प्रदान र छलफलका माध्यमबाट धासमषक कट्टरताबाट सुधारनतर प्रितृ्त 
गराउँदै भौनतकिाद एि ं ननरीश्िरिादी र्चन्तनमा उचाल्न ु पन े िुन्छ । धमष लगायत जनता बीचका विचारधारात्मक प्रकृनतका प्रश्निरू िा 
वििादास्पद मासमलािरूलाई िल गने एकमाि उपाय करकाप र दमनको पद्धनत नभएर जनिादी पद्धनत, छलफल, आलोचना, प्रोत्सािन र 
सशक्षाको पद्धनत िो । माक्र्सिादका मिान ् गुरु माओका शब्दमा प्रशासननक आदेशद्िारा धमषलाई न उन्मूलन गनष सककन्छ, न त 
माननसिरूलाई धमषमार्र् विश्िास नगनषका लार्ग करकाप नै गनष सककन्छ । िामी माननसिरूलाई प्रत्ययिादलाई त्याग्न बाध्य िा माक्र्सिाद 
अँगाल्न बाध्य गराउन सक्तैनौं । दशैं लगायतका धासमषक प्रकृनतका चाडबाडका सन्दभषमा पनन जनताप्रनत अपनाउन े िाम्रो नीनत यिी िुन े
गदषछ । तर पनछल्लाले आध्याजत्मकताका, पारलौकककताका, धमषका सब ै साङ्लािरूबाट मुक्त िुनै पने िुन्छ र सिषिारािादी ससं्कृनत र 
साम्यिादको ससद्धान्तको उचाइबाट ननदेसशत िुनु आिश्यक िुन्छ । एकानतर शासक िगषको संस्कृनतको प्रभुत्ि रिेको प्रनतकूल सामाजजक 
पररिेश र अकाषनतर आफूले स्िीकार गरेको माक्र्सिादको समुन्नत तर्ा अग्रगामी चेतनाका बीचमा रिेको अन्तविषरोधलाई कायषकताषिरूले 
सचेतन प्रयासद्िारा समाधान गने प्रयास गन ैपदषछ । आजत्मक रूपान्तरण र सांस्कृनतक रूपान्तरणका लार्ग कायषकताषले यिीीँननर सबभन्दा 
बढी पिल गनुषपन ेआिश्यकता िुन्छ । िामीले छलफल गरररिेको समस्याको जड यिीीँननर छ । परुानो संस्कृनतको ध्िंस र नया ँसंस्कृनतको 
ननमाषण यिी हदशाबाट अनघ बढेर माि िुन सक्तछ । यो अत्यन्त जहटल प्रकक्रया पनन िो र माक्र्सिादको समुन्नत अग्रगामी चेतनाको 
आत्मसातीकरण र यस अनुसारका आिश्यक व्यजक्तगत गुणिरू बननबनाउ रूपमा िोइन, िगषसङ्घर्ष र अन्तरसङ्घर्षका बीचबाट माि ैविकससत 
िुन्छन ्भन्न ेपनन िामीले स्मरण गनै पदषछ ।  

तर आजको अिस्र्ामा सांस्कृनतक रूपान्तरणको सिाललाई माि कायषकताषको ननजी पिल र स्िचे्छाको विर्यका रूपमा माि सीसमत गने 
पररपाटीलाई पनन पररितषन गनष आिश्यक छ । यसलाई पाटी अनुशासनको समेत विर्य बनाइनु पदषछ र यसका लार्ग आचरणका नीनत–
ननयम ननमाषण गरेर लागु गन े पिल आिश्यक छ । दशैंका सन्दभषमा धमषससत गाँससन े सबै ककससमका चलनबाट आफूलाई परृ्क् राख्न 
कायषकताष सक्षम िुनै पदषछ ।  सामाजजक सम्बन्धलाई दररलो बनाउने दशैंको एक माि सकारात्मक पक्षलाई मित्ि हदने बािेक अन्य पक्षबाट 
उसले आफूलाई अलग राख्न ेकाम गनुष उर्चत िुन्छ । दगुाषको प्रसादका रूपमा घटस्र्ापनादेखख पजूा गररएको र उमाररएको जमरा र प्रसाद 
नलगाउन,े दानदक्षक्षणामा सिभागी निुन े र सककन्छ भने अन्य ककससमको टीकाटालो आहदबाट बच्ने तर अन्य गनतविर्धमा समाज र 
पररिारलाई सम्भि भएसम्म सरसियोग गनष सककन्छ । वपतसृत्तात्मक पाररिाररक सम्बन्धलाई भन्दा आन्दोलनकारी र जनसमुदायससतको 
सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन ेप्रयास उसको पहिलो कतषव्य िुनुपदषछ । दशैं मनाउँदा परम्परागत पररपाटी, सोच, शैली र प्रणालीलाई पररत्याग 
गनैपदषछ । पररिार अझ विशेर् सार्ीभाइ, इस्टसमििरू भेला िुन,े सामूहिक रूपले रमाइलो िातािरणमा भेटघाट गन,े आमोद प्रमोद गने र 
खानपान गने गरेर माि ैयसलाई मनाउन ुउपयुक्त िुन्छ । आम जनताको पक्षमा कुरा गदाष सकेसम्म धमषसंग जोडडएको पाटोलाई िटाउन 
प्रयास गन,े दशैंलाई दशा बनाउन ेतत्िबाट बच्न,े अनािश्यक खचषबाट बच्न,े दइु हदनमा टीकाटालो गररसक्ने पररपाटीलाई प्रचलनमा ल्याउन ु
उर्चत िुन्छ । अहिलेको पररिेशमा समाजरूपान्तरण र सांस्कृनतक रूपान्तरणको सिाललाई गम्भीरताका सार् िेन ेसबैका लार्ग यिी नै सिी 
नीनत र उपाय िो भन्न ेमलाई लाग्दछ । सामाजजक सम्बन्धलाई दररलो बनाउने कायषलाई प्रार्समकता हदएर सककन्छ भन ेटीकाटालो नगरे 
पनन फरक पदैन । कनतपयका लार्ग यनत गनुष पनन धेरै कहठन कायष िो । यसका लार्ग उसले विशरे्तः पररिारजनससत एकखालको सङ्घर्ष 
गनष आिश्यक िुन्छ र यसो गनष सककन्छ  । कनतलाई यसो गनुष दशैं न ैनमनाउन ु िो जस्तो पनन लाग्न सक्तछ । संस्कृनतका नाममा 
परम्पराका सबै भारी बोक्न ेकुप्रर्ालाई िामीले छाड्नै पदषछ ।  

नेपालका अर्धकाशं ठाउँमा दशैंको अिसरमा नाटक खेल्न,े बौवद्धक विकास एिं जनजागरणमा सियोग पुर् याउने र समुदायलाई मद्दत गन े
खालका विसभन्न गनतविर्ध र रचनात्मक कायषिरू प्रगनतशील संस्कृनतकमीिरूले गदै आएका छन ्। यस्ता कामलाई ननरन्तरता हदनुपदषछ र 
िैचाररक आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउने काम गनुषपदषछ । यस अिसरलायष दशैं परम्परागत रूपले ककन मनाउनु उर्चत छैन त्यसबारेमा पररिार, 
समाज र आम जनताका बीचमा छलफल, बिस र विचार–प्रदान गनुष आिश्यक िुन्छ । दशैंको यो राम्रो उपयोग िुन सक्तछ । तर यो 
छलफल र विचारविमशषको काम माि चाडबाडका िररपरर गने सतिी पररपाटीबाट भने बच्न ैपदषछ । यो विचारधारात्मक कायष िो र यो काम 
ननरन्तर सधैं भइ नै रिनु पदषछ ।  
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कृवर् उत्सि िा चाडका रूपमा आम रूपमा प्रचसलत लोकसंस्कृनतलाई शोर्किगषको स्िार्षससवद्धका लार्ग धासमषक आिरण हदइयो । स्िाभाविक 
रूपमा धमषले सङ्गहठत रूप सलन र्ालेदेखख नै शोर्क–शासकिगषको िगीय स्िार्षको पक्षपोर्ण गदै आएको छ । संस्कृनतका बारेमा रुर्च 
राख्नेिरूका लार्ग यो सिषविहदत विर्य िो । ननजी सम्पजत्तको उदय, िगीय शासनको र्ालनीपनछ धमषको उदय भएको कारणले धमषलाई 
आफ्नो हितमा प्रयोग गने र आम श्रमजीिी िगषलाई परलोकको िास देखाई उनीिरूलाई शासकिगषका विरुद्ध जान रोक्ने काम अरू धमषले 
जस्तै हिन्दधूमषले पनन गदै आएको छ । कमषिाद हिन्दधूमषको यिी जालसाजीको ज्िलन्त उदािरण िो । धमष– अधमष, पाप–पुण्य, स्िगष–
नरक, पुनजषन्म, अितारिाद, भाग्य जस्ता धारणाका आधारमा माननसिरूलाई शासकिगषले बनाएका ननयमको िशमा राख्नु न ैधमषको विशेर् 
भूसमका रिन ेगरेको छ । धमषसंग गाँससएका दशैं जस्ता चाडबाडिरूले शासकिगषका यस खालका स्िार्षलाई नै बल प्रदान गदै आएका छन ्र 
शासकिगषको शोर्णलाई स्र्ानयत्ि हदन र जनताको उत्पीडन गनषमा सियोग पुर् याएका छन ् । दशैंलाई नया ँतररकाले मनाउन नर्ाल्ने िा 
रूपान्तरण नगन े िो भने िामीले पनन शासक िगषको स्िार्षलाई नै सियोग गरररिेका िुनेछौं र आफैं लाई िानन पुर् याउनछेौं । यो एकदम ै
गम्भीर रूपले मनन गनुष पन ेविर्य िो ।  

परम्परागत चाडबाडका सन्दभषमा नकारात्मक रूपले माि सोच्न ुउपयुक्त िँुदैन । नतनको चलन प्रारम्भमा मलूतः तात्कासलक आिश्यकताका 
कारणले नै िुन े गरेको छ । तर ती आिश्यकता सधैं उस्त ै रिँदैनन ् र एउटा कालखण्डमा यसरर चलनमा आएका चाडबाडिरूले आफ्नो 
और्चत्य गुमाउँछन ्। दशैं पनन अहिलेको सन्दभषमा त्यस्त ैचाड िुन पुगेको छ । दइु तीन महिनाको ननरन्तरको श्रमकायषपनछ विश्राम सलने र 
आिश्यक मनोरञ्जन प्राप्त गने उद्देश्यले दशैंलाई प्रचलनमा ल्याइएको देखखन्छ र यी यसका सकारात्मक पक्ष नै िुन ्। तर हिजोआज दशैंका 
सकारात्मक पक्ष भन्दा नकारात्मक पक्ष बढी देखखन्छन ्। यसको सबैभन्दा बढी नकारात्मक पक्ष आम विपन्न जनताका ननजम्त दशा बन्न ु
अर्ाषत ्आर्र्षक बोझ सावित िुन ुिो । दशैं मान्नका लार्ग ऋण काढ्नैपन ेबाध्यताले धेरै माननसको जीिन बबाषद भएको छ । अको यसको 
नकारात्मक पक्ष यसले मानिीय अजस्मता, गररमा, मित्ि र गौरिलाई सिषर्ा उपेक्षा गदषछ । असत्यमार्र् सत्यको विजयको कुरो िोस ्िा 
आसुरी शजक्तमार्र् दैिी शजक्तको विजयको कुरो िोस ् पारलौककक शजक्तमार्र् विश्िास जगाउनु र मानिजानतको, व्यजक्तको िा मानिको 
मित्ि र गररमालाई उपेक्षा गनुष यसको विशेर्ता रिन ेगरेको छ । देिीको पूजा गने तर टीकाका सन्दभषमा अर्ाषत ्दशैंका बेलामै नारीिरूको 
अपमान (यस्तो धेरै ककससमले िुने गरेको छ) र र्प उत्पीडन यसको अको नकारात्मक पाटो िो । पररिारको मूली, गाउँको मूली िा राज्यको 
मूलीको िातबाट टीका लगाउन े र उसले टीका लगाउन आउनलेाई टीका लगाएर केिी पैसा आहद हदन े चलन आफूभन्दा बडापाकाको िा 
अग्रजको सम्मान गनुष नभएर ती मूलीका सामु अरू सबैको स्र्ान गौण मित्िको छ, सबैले यस्ता मूलीिरूका सामु नतमस्तक िुन ैपदषछ िा 
झकु्नैपदषछ भन्न ेजनाउन ु िो । िामी आफूभन्दा पाका माननसिरूको सम्मानका विपक्षमा िँुदैनौं, तर मूलीिरूको अधीनस्र्तालाई स्िीकार 
गराउनुमा नै यसको मूल अर्ष लकेुको छ । यो मानिीय अजस्मता, गररमा, गौरि र मित्िलाई पूणषतया उपेक्षा गनुष नै िो । यस अनतररक्त 
जूिा, तास, लड्डुरबुजाष, मादक पदार्षको अनतशय प्रयोग र झझैगडा, फजुल खचष यसका नराम्रा पक्ष िुन ्। िर्षभरर भोकभोकै बस्नुपन ेजस्र्नत 
र दशैंको बेलामा कोची कोची खानखोज्न ेमानससकता यो पनन यसको राम्रो पक्ष िोइन ।  

मेरो दृजष्टमा दशैंको एउटै माि सकारात्मक पक्ष छ । त्यो िो, सामाजजक एिं पाररिाररक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनु । नजजक िा टाढा रिेका 
माननसिरूसंगको भेटघाट र सम्बन्धको प्रगाढता यसको सबभन्दा मित्िपूणष पाटो िो । चाडबाडिरूले यसमा संलग्न सबैमा समान विचार र 
भािनाबाट सूिबद्ध बनाउन ेर सिअनुभूनतबाट एक दोस्रालाई जोड्न ेकाम गदषछन ्। यनत माि नभएर विगत पींढीका भािनात्मक अनुभि र 
धारणािरूबाट नया ँसन्तनतलाई समदृ्ध बनाउने कायष पनन गदषछन।् यो न ैदशैंको सकारात्मक पक्ष िो। पनछसम्म रिन ेहदगो पक्ष यिी नै िो ।   

तर सामाजजक सम्बन्ध सुदृढ गराउनका लार्ग कुन ैपनन चाडपिषलाई धासमषक रूप हदनुपने र अनािश्यक जहटलता र्प्नु पने आिश्यकता िुदैन 
। त्यसैले दशैंलाई हदइएको धासमषक आिरणबाट यसलाई परृ्क् राखखनुपदषछ । त्यसो गनुष भनेको पररिारजन, सार्ीभाइ, नाता–कुटुम्बका 
बीचको भेटघाट, आमोद–प्रमोदको चाडका रूपमा यसलाई अनघ बढाउन सककन्छ । यस सम्बन्धमा म विशेर् रूपमा फेरर पनन के दोिोर् याउन 
चािन्छु भन ेहिजोआज दशैंलाई आम विपन्न नेपाली जनतािरू दशाको रूपमा सलन बाध्य छन ्। दशाका रूपमा चाडबाड मनाउनुको कुनै अर्ष 
छैन । अनत साधारण खचषले पनन दशैं मनाउन सककने चलन चलाउनु आिश्यक छ । विशेर् रूपमै खानपान गनुषपन,े ररन काडरे न ैभए पनन 
राम्रा र नया ँलुगा लगाउनैपने जस्ता पक्षलाई िटाउनुपदषछ । दशौं हदनसम्म यसलाई लम्ब्याउनुको पनन खास अर्ष छैन । लामो सरकारी त्रबदा 
हदने पररपाटी बन्द गनुषपदषछ । दशैंका सन्दभषमा िुने मद्यपानको अनत सेिन, तास, जुिा जस्ता खेल, उपिार र र्चट्ठाको मौलाउँदो रूप र 
बढ्दो झझैगडा आहदलाई पनन ननरुत्साहित गररनुपदषछ । धमषबाट यसलाई अलग गरेर मनाउने परम्पराको र्ालनी गनाषसार् दशैं बहिष्कार 
आन्दोलनको आिश्यकता पनन रिँदैन । मनाउने मनाउँछन,् मनाउन नचािनेिरू स्ितन्ि रिन सक्तछन ्।  

नेपाललाई धमषननरपेक्ष देश िो भनेर घोर्णा गनुष लोकताजन्िक संस्कृनतका दृजष्टले अनतशय मित्िको कुरो िो । तर यसलाई जनत गम्भीरताका 
सार् सलइनु पदषथ्यो शासकिरूले त्यनत गम्भीरताका सार् सलन सकेनन ् । उनीिरू अहिले पनन परम्परागत रूपमा, पहिलेकै सोचबाट अनघ 
बढ्ने प्रयासमा छन ्। देशलाई धमषननरपेक्ष घोर्णा गररए तापनन दशैं जस्ता चाडबाडलाई राज्यस्तरबाट मनाउन ेपररपाटी यर्ाित ्छ । अहिले 
पनन राज्य धमषससत गाँससएकै छ । राष्रपनत ननिाषचन भएपनछ रामिरण यादिले गरेको पशुपनतनार्को राजनैनतक दशषन, भोटो जािा, इन्र 
जािामा उनको उपजस्र्नतले यसलाई राम्ररी नै छलषड्ड पारेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ । हिजो हिन्दधूमषलाई राज्यको धमष माननएको जस्र्नत र 
आज धमषननरपेक्ष माननएको जस्र्नतमा सब ै कुरो पहिलेकै जसरी चल्ने िो भन ेधमषननरपेक्ष देश भनरे घोर्णा गनुषको के और्चत्य रिन्छ ? 
धमषननरपेक्षतालाई िेने िाम्रा शासकिरूको दृजष्टकोण पनन एकदम गलत छ । उनीिरूले धासमषकता र धमषननरपेक्षतालाई एउटै अर्षमा सलन े
गरेको देखखन्छ । उनीिरू राज्यले सब ै धमषलाई समान सापेक्षताका रूपमा सलन े विचारलाई धमषननरपेक्षता ठान्न े गदषछन ् । िास्तिमा यो 
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धमषननरपेक्ष सोच नै िोइन । यस्ता माननसिरू धमषननरपेक्षता भनकेो राज्य कुनै धमषससत नगाँससन ुिो भन्ने सिषमान्य सोचलाई समेत लागु 
गनष खोजजरिेका छैनन ् । धमष मान्ने िा नमान्ने विर्य व्यजक्तको ननजी सरोकारको विर्य माि िो भन्ने माि उनीिरू ठान्दछन ् । कुरो 
त्यजत्त माि िोइन । धमषलाई सामाजजक सम्बन्धिरूबाट अलग्ग्याउनु र धमषको आधारमा कसैलाई विशेर्ार्धकार नहदनु पनन धमषननरपेक्षतासभि 
पदषछ भन्ने उनीिरू बुझदैनन ्िा बुझरे पनन बुझ पचाउँछन ्। यसको अको अर्ष राज्यले विश्िासलाई िोइन, बुवद्ध, वििेक र तकष लाई प्रश्रय र 
प्रोत्सािन हदन ुिो र धासमषक चेतनालाई अप्रासड्डडक बनाउन ुपनन िो । यो भनेको विज्ञानलाई पहिलो स्र्ान हदन ुिा धमषको विरोध गनुष न ैिो 
। 

देशलाई धमषननरपेक्ष घोर्णा गररएपनछ पनन दशैंलाई िेन ेसिालमा राज्यको धारणामा खासै पररितषन आएको देखखएको छैन । फुलपातीमा 
राज्यको संलग्नता, गोरखाबाट फुलपाती ल्याउनमा सलंग्नता, राज्यको बसल आहदमा ननरन्तरता आहदले धमषननरपेक्ष राज्यको घोर्णालाई न ै
उपिास गरररिेका छन ् । सरकारी त्रबदा, विद्यालयीय त्रबदा, कमषचारीलाई र्प तलब हदइने परम्परा, राष्रपनतले पनन हिजो राजाले टीका 
लगाएहदए जसरी नै टीका लगाइहदने तथ्यिरूले हिन्द ूधमषलाई प्रार्समकता हदइरिेको देखाउँछन ्। देशलाई धमषननरपेक्ष घोर्णा गरेर घुमाउरो 
तररकाले पुरान ै परम्परालाई पुजष्ट गने काम िो यो । अको अर्षमा धमषननरपेक्षताको खखल्ली उडाउनु िो । िास्तिमा राज्यले धमषलाई 
व्यजक्तको ननजी मासमलाको रूपमा िेदैन, सामाजजक सम्बन्धिरूलाई यसबाट अलग्ग्याउँदैन, आफूलाई धमषबाट परृ्क् पादैन भन े
धमषननरपेक्षताको कुन ैअर्ष रिँदैन । हिन्दिूरूको चाड िोस ्कक मुजस्लमिरूको, बौद्धिरूको िोस ्कक ईसाईिरूको सबैबाट राज्य परृ्क् िुनुपछष र 
सबैलाई समान दृजष्टले िेन ेर व्यििार गन ेगनुषपदषछ । अनन माि धमषननरपेक्षताको अर्ष रिन्छ । दशैंको सिालमा माि िोइन, अन्य चाडबाड 
र धासमषक संस्कार र संस्कृनतको सिालमा पनन राज्यले नतनससत रिँदै आएको आफ्नो सम्बन्ध तोड्नैपदषछ। र सब ैसंस्कृनतलाई समान तिको 
व्यििार गनुष पदषछ ।  

दशैं बहिष्कार आन्दोलन राज्यका यस ककससमका असमान व्यििारका कारणले पनन उत्पन्न भएको िो । त्यो नेपालमा भएका अन्य धमषलाई 
बेिास्ता गरी हिन्दधूमषलाई राष्रधमषको रूपमा मान्यता हदने, त्यसलाई गैरहिन्द ूधमाषिलम्बीिरूमार्र् र्ोपन,े हिन्दिूरूले मान्न ेगरेका दशैंजस्ता 
चाडबाड मान्न अरू धमाषिलम्बीलाई कर लगाउने तर हिन्द ूइतरका अरू धासमषक समुदायका चाडबाडलाई भने पूणषतया उपेक्षा गने सरकारको 
पक्षपातपूणष रिैयाका कारणले गैरहिन्दिूरूमा आएको स्िाभाविक प्रनतकक्रया र्र्यो । नेपाललाई हिन्द ू राष्र घोर्णा गन,े नेपाली भार्ालाई 
राष्रभार्ा र अरू भार्ालाई राजष्रय भार्ा भनेर भेदभािपूणष व्यििार गने, नेपाली इतर भार्ाभार्ीलाई मातभृार्ामा सशक्षा पाउने अर्धकारबाट 
समेत िजञ्चत गन,े उनीिरूको संस्कृनत र भार्ाप्रनत उपेक्षाभाि प्रदसशषत गने ‘ब्राह्मणिादी’ व्यििारबाट सजृजत प्रनतकक्रया र्र्यो बहिष्कार 
आन्दोलन । सुरूमा स्िाभाविक प्रनतकक्रयाका रूपमा प्रकट भए तापनन अहिले यसलाई अिम्को विर्य बनाउन र्ासलएको छ र कनतपय 
अिस्र्ामा जातीय विद्िेर् फैलाउने उद्देश्यबाट समते यस्तो असभयान सञ्चासलत भएको देखखन्छ । कुन ैचाड िा संस्कृनत मान्न ेकक नमान्न े
भन्ने सिाल व्यजक्तको ननजी मासमला िो । यसलाई करकापको विर्य बनाउन ेप्रिजृत्त र शासक िगष िा राज्यको जबजषस्ती गने प्रिजृत्तमा म 
कुनै सभन्नता देजख्तन । राज्यले र्ोपरेको समस्याका लार्ग साधारण माननससंग समेत शिुता मोल्ने अनतिादी प्रिजृत्त राम्रो िोइन । 
शासकिगषले जबजषस्ती आफ्नो संस्कृनत अरूमार्र् र्ोपने प्रिजृत्त छाड्नुपछष र अरूले पनन मन परेको संस्कृनत अिलम्बन गनष पाउन े
अर्धकारबाट कसैलाई जबजषस्ती िजञ्चत गने प्रयास गनुष िुन्न । अहिलेको नेपाल हिन्द ूअर्धराज्य पनन िोइन । अको कुरो दशैंलाई धासमषक 
चाडका रूपमा नभएर सांस्कृनतक चाडका रूपमा मनाउने परम्पराको र्ालनी र विकास गनाषसार् यस्तो असभयानको और्चत्य स्ितः समाप्त 
िुन्छ भन्ने लाग्दछ । 

*** 
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निबन्धमा विश्िेश्िरप्रसाद कोइराला   

डा. गोविन्दराज भट्टराई 
प्राध्यापक (अङ्गे्रजी), त्रिभुिन विश्िविद्यालय, काठमाडौँ, नेपाल 
 

विश्िेश्िरप्रसाद कोइरालाको जन्म शताब्दी प्रारम्भ भएको यो िर्ष  देशका स्रष्टा र्चन्तकिरूले, पाठक 
अध्येतािरूले फेरर एकपल्ट उनको  जीिन–कालनतर  फकेर अध्ययन गनष र्ालेका छन ् । धेरै नै  कष्ट 
यातनाले व्याप्त एउटा छोटो जीिनमा यनत धेरै  योगदान गने शजक्त र समय उनलाई कसरी प्राप्त भयो िोला भन्ने सोच्ता आश्चयष लाग्दछ 
। उनी सँगै  राजनीनत गनेिरू  छन,् कारािास भोग्नेिरू छन,् ननिाषससत जीिन भोग्नेिरू छन,् ससजषना गनेिरू छन,् तर कररब आधा शताब्दी 
लामो उर्लपुर्लले केिल िीपीलाई  िेरररह्यो, उनैको  प्रतीक्षा गरररह्यो । त्यो  कस्तो धैयष र सािस र्र्यो- संसार झकु्ता उनी झकेुनन,् 
मतृ्युको मखुसम्म उनी अविचसलत भ ै रिे, एउटा ‘कररश्मा’ शजक्त उनमा सजञ्चत र्र्यो । त्यसलेै नेपाली जीिनमा अन्तराषजष्रय उचाइको  
सिोच्च व्यजक्त उठाउँदा आज िीपी कोइराला माि उसभन्छन ् । धेरैका एक दईु गुण र विशेर्ता िुन््न ् तर िीपीको  व्यजक्तत्ि अनके 
विशेर्ता र चररिले ननसमषत र्र्यो । त्यसैले उनी सिोच्च छन ्। 

अकाषनतर प्रत्येक सामान्य माननसलाई छुन े संिेगिरूले उनलाई पनन िशीभूत गरेका छन-् िररिार सन्तान छन,् आर्र्षक अभाि छ, 
कायषकताषिरूले  पाएको दःुख, डुत्रबरिेको राष्र र अनुदारिादले र्र्चकेो विश्िपररिेश छ; सबै किाली लाग्दो छ तर उनी अविचसलत छन ्। फेरर 
अनेक अन्तत्रबषरोधको आँधी चल्छ । एउटा सामान्य, अनत संिेदनशील, शीघ्र संिेहदत व्यजक्तले फेरर सुन्दरीजलमा  बोलेका छन-् िेचैनी र 
अजस्र्र मन, यो आन्दोसलत मनजस्र्नत, यो भािुक कोमलता, ननस्साससँदो रुग्ण गलालाई म के संज्ञा हदउँ ? के यो चररिको कमाजेरी िो, के 
यो सािसको कमी िो ? सािस के िो ? के सािसी माननसका ननजम्त आँसू विरानो िुन्छ ? भािुकता र भािनािरू के यी सािससँग मेल 
खाँदैनन ्? गम्भीर सङ्कटमा पदाष ममा यस्ता प्रश्निरू सधैँ आउने गछषन ्। म डगमगाएको छैन । बाहिरी चुनौती र दबाबिरूका साम ुम 
झकेुको छैन (प.ृ १०) । आफ्नो देिान्त िुनुभन्दा पाँच िर्ष अनघ सनु्दरीजल कारािासम ैिीपीले आफ्नो जीिनको  हिसाबककताब गरेका छन ्। 
त्यो िेदाष जनत कमष गररए तीबाट आफू सन्तुष्ट भएको भाि पनन प्रकट गदषछन:् आज खास केिी पनन काम नभएकाले आफूले जीिन कसरी 
त्रबताएँ अर्िा मेरो जीिन कस्तो रह्यो भन्ने हिसाब गनष र्ाल्छु । अहिले म ६२ िर्षको भएँ यसमध्ये १९ िर्ष काठमाडौँमा त्रबताए ँभने चार 
िर्ष, विराटनगरमा (अर्ाषत नेपालमा २३ िर्ष), २ िार्ष चन्रगढीमा (अर्ाषत ्नेपालमा २५ िर्ष); िनारसमा १९ िर्ष, पटनामा ८ िर्ष, टेढीमा ५ िर्ष, 
कलकत्तामा ३ िर्ष, िजारीिागमा २ िर्ष, दाजीसलङमा १ िर्ष जम्मा ३८ िर्े काम र कक्रयाकलापका आधारमा िेदाष पढाइमा १७ िर्ष, जेलमा १२ 
िर्ष, ननिाषसनमा २० िर्ष, सरकारमा २ िर्ष । भारत र नेपालमा गरी करीब २६ िर्ष सकक्रय राजनीनतमा । जीिन ननजष्क्रय त त्रबतेको रिेनछ । 
यसो िेदाष मलेै ईष्र्या गनुषपन ेकोिी पनन देजख्दनँ (फेरर सुन्दरीजल: १७) । त्यस डायरीमा बारम्बार लेखेका छन-् एक्लो अनुभि र घरको 
संझनाले सताइरह्यो (३०); जेलमा शरीरभन्दा मनले बढी दःुख  पाउँछ (३४); मनमा अस्िस्र् विचार र घोर ननराशाले छायो (३९) । आज म 
एक्लो मिसुस; गरररिेको छु (१०५); कहिलेकाँिी  मतृ्युको कुरा मनसभि आउँछ । यो एउटा भयानक डरलाग्लो  कुरा िो; (२२) म अब धेरै 
बाँजच्दनँ । अहिले नै ६२ िर्ष नानघ सकेँ  (४१) । यसरर एकानतर मनलाई क्षणभङ्गूरताको रोगको अनन कालको भयले विक्षक्षप्त पारेको छ । 
त्यसको सात िर्ष पश्चात ्उनको साँच्चै ननधन भयो ।  

यो विर्चिको जीिन छ । कुन ैप्रेरणाले, चेतनाले माि िीपीलाई यसरर हिँडायो िोला । कुन ैअन्तः प्रेरणाले न ैउनलाई अमर ससजषना गनष 
समर्षिान गरायो िोला । उनका आख्यान कविता, जीिनी, संस्मरण, दैननकी र्र्एनन ्भने उनी इनतिासको कालखण्डमा विस्तारै अक्षर मेहटँदै 
जाने शीलालेख माि रिन्र्े िोलान ्। तर अनकेौँ जन्मको (पखुाषिरूको) संस्कारले, आफ्नो अध्ययनले त्यो शजक्त र उजाष र्प्त ैलगे । कारािास 
उनको व्यजक्तगत जीिनको लार्ग ठूलो कष्टको, िञ्चनाको काल र्र्यो तर त्यसरर िीपीले त्याग नगरेको भए नेपालमा स्ितन्िताको चेतना 
आउने र्र्एन, आन्दोलन िुन ेर्र्एन, माननसले अरू दःुखका, बसलदानका अझ ैलामा हदन प्रतीक्षा गनुषपथ्यो िोला ।  

कारािास असभशाप र िरदान दिु ैर्र्यो । िीपीले ती हदनमा  जनत पुस्तक पढे, त्यनत कसैले  पढ्ने अिसर पाएन िोला; अिसर पाए पनन 
त्यनत उत्सुकताले पढेन िोला; पढे पनन नतनीिरूबाट त्यनत प्रेरणा ग्रिण गने सकेन िोला । उनको साहित्य र कला दिु ैपक्षलाई ननरन्तर 
प्रकाश हदने तत्ि नतनै कृनत र्र्ए । मैले एउटा सभन्नै रचनामा  िीपीले पढेका कृनतको पररचय प्रस्ततु गरेको छु । यतानतर पूिीय िाङ्मयको  
उपननष्द गीता र अन्य प्राचीन ग्रन्र् आउँछन,् उता पाश्चात्य साहित्यका क्लाससक कृनतिरू छन-् कुनै पनन पहठत व्यजक्तले िीपीको अध्ययन 
र नतनका सदपुयोगको कुरा िेर् यो भने उसले आफ्नो जीिन व्यर्ष गएको ठान्न ेछ । उनले तीन विर्यको बारम्बार चचाष गरेका छन-् इनतिास, 
दशषन र साहित्य । उनको जीिन र कमष नयनै तत्िले ससजञ्चत छ । तर त्यो अध्ययन ती विधामा सीसमत र्र्एन । उनले अध्ययन गरेका 
आख्यान, नाटक, कविता र दशषन आहदका पुस्तकको अन्यि ैमलेै व्याख्या गरेको छु । आज अन्यि नउठेको प्रसंगलाई  असलकनत छुन 
चािन्छु । त्यो विर्य िो- ननबन्ध ।  

िीपीसभिको आख्यान लेखकले उपन्यासकलामा असभरुची सार् चचाष गरेको छ; कर्ा कविताको प्रशंग बारम्बार आउँछ; नाटकको  पनन आउँछ; 
ननबन्धको चचाष भन ेअत्यन्त ैअल्प मािामा छ । त्यसो त जीिनचन्रद्िारा संकसलत छररएका सामग्रीमा “विश्िेश्िरप्रसाद कोइरालाका लेख, 
ननबन्ध, संस्मरण र कर्ा”शीर्षक खण्डमा साहित्य र प्रगनतशीलता; कला, कलाको दानयत्ि र मानि जीिन; धमष, ईश्िर र ननयनत जस्ता  
ननबन्ध, संकसलत छन ् भन े कालीदाशको लेखन; बुवद्ध र जेल जस्ता ननबन्ध ता जले जनषलबाट उद्घतृ दैननकीका अंश िुन ् । िीपीले 
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साहिजत्यक ननबन्धको चचाष धेरै गरेका छैनन,् यद्यवप उनले अध्ययन गरेका कृनतमा दाशषननक र मनोिैज्ञाननक ननबन्धिरू परेका छन ्। तर 
साहिजत्यक ननबन्धमा केिल दईु स्रष्टाका प्रशंग आउँछन-् फ्राजन्सस बेकनको र जजष सान्तायनको । यी दिु ैस्रष्टा समय, भूगोल र शैलीमा 
आकाश पाताल फरक छन ् । बलेायती साहित्यको मध्युयुगका सर फ्राजन्सस बेकन (१५६१–१६२६) फ्रान्सेली मोतेँ पनछका अग्रणी िुन ् । 
बेकनका  लेखनको सूक्ष्मता, सटीकता र सूजक्तपरकताका विशेर्तालाई उनछन्ने ननबन्धकार आजसम्म देखापरेको छैन । बेकनका ननबन्धिरू 
(बेकन्ज एसेज) विश्िसाहित्यमै सिाषर्धक पहठत साहिजत्यक ननबन्धमा पदषछन ्। िीपीले बेकनका कुन कुन ननबन्ध किा ँपढे त्यसको जानकारी 
त डायरीमा छैन तर उनले उल्लेख गरेका छन,् मलाई बकेनका सूजक्तपरक ननबन्ध मन पदषछन ्। सूजक्त परकतामा बकेनको तलुना छैन; 
पनछ आउने पोप, ड्राइडन आहदले पनन त्यस्तो िाक्चातुयषको प्रयोग गरे तर जजत्न सकेनन ्।  

िीपीको शैली खासगरी उनको आफ्नो कर्ा र जेल जनषलमा ननबन्धात्मक छ । अरू उनका ननबन्ध, भार्ण पुजस्तकाले पनन त्यिी  भन्छन ्। 
त्यिाँ शब्दको प्रयोगमा ठूलो िोससयारी छ; ज्यादा तत्सम र सशष्ट तिका औपचाररक छन ्त्यसैले बौवद्धकता छ बझुनेको लार्ग र्ोरै शब्दमा 
धेरै असभव्यक्त छ; नबुझनेको लार्ग जक्लष्टता । तर त्यस कुराको िीपीलाई र्चन्ता छैन । उनी भन्छन-् कला सबैको लार्ग बोधगम्य िँुदैन । 
यिीनेर ‘जनताको साहित्य’ लेख्नेससत मत सभन्नता छ; यिीीँ नेर उनको साहित्य र राजनीनत अलग्ग िुन ्भन्न ेमान्यताको पुजष्ट िुन्छ । म 
आज त्यता जान्नँ । भार्ा प्रनतको उनको सचेतता बारम्बार दोिोररएको छ । त्यिी सचेतता अत्यन्तै स्पष्ट भएर लेखनमा देखखएको छ । 
सफल ननबन्धले एक प्रकारको ताककष क शजक्त खोज्दछ । त्यसलाई प्रत्यायनकला िा सत्यको विश्िास हदलाउन ेकला भन्दछन ् । ससाना 
विर्यले पनन प्रस्तुनतमा आफ्नै पक्ष–पाटा र तकष प्रिाि माग्दछ । त्यसको  एउटा सानो दृष्टान्त छ: बुढ्यौलीमा माननसिरू शायद दःुखमा 
असल बढी न ैसंिेदनशील िुन्छन ्। अर्िा त्यसको उल्टो ? म एकदम संिेदनशील भएको छु । शायद उमेरभन्दा पनन मेरो पररजस्र्नतका 
कारणले यस्तो भएको िो यिाँको जेलको पररजस्र्नत ननःसन्देि कहठन छ । शुरूमा म मानससक रूपले गल्छु िोला जस्तो लागेको र्र्यो । तर 
त्यो ितास मनजस्र्नत िहटसकेको छ । तर जे भए पनन एक्लो बन्दी जीिन गाह्रो िुन्छ नै । अहिलेको यो दःुखले मलाई दःुख कस्तो िँुदोरिेछ 
भन्ने बुझन मानससक रूपमा तयार पारेको छ । खोई, मलाई र्ािा छैन । एउटा अको तकष  पनन गने गररन्छ । त्यो के भने दबुषलताले 
माननसलाई स्िार्ी बनाउँछ । बुढ्यौलीले संिेदनशीलता बढाउनुको सट्टा स्िार्षनतर डोर् याउँछ । अनन दःुख संिेदनशीलतामार्र् िािी भई ननभषय 
बनाउँछ । शायद दिु ैतकष  सिी िुन ्। यो कुरा माननस माननसमा भर पछष (फेरर सुन्दरीजल: ९७) । 

यो ता िीपीका ननबन्धात्मक शलैीको एक अंश माि िो । अनघ म बेकनलाई र्चनाउँदै र्र्एँ । यिाँ म सर फ्राजन्सस बेकनका ननबन्धको एउटा 
सानो अंश प्रस्तुत गदषछु जसले गदाष पाठकलाई तुलना गनष सजजलो िोस ्।  

(अि ्राभेल शीर्षकबाट) 

युिािरूको ननसमत्त यािा सशक्षाको एउटा अङ्ग िो, िदृ्धिरूको लार्ग, अनुभिको अङ्ग । स्िदेशको यािा गनेले आफ्नो भार्ामा प्रिेश िुनुभन्दा 
पहिले विद्यालय जान्छ । अनन ऊ यािामा जाँदैन । युिकिरूले कुनै गुरुको अर्धनमा अर्िा कुन ैजान्ने सेिकको अर्धनमा यािा गनुष । म 
त्यो कुरालाई अनुमनत हदन चािन्छु । यसो गनाषले त्यो यािी भार्ाले युक्त िुन जान्छ । अनन अनघ पनन त्यो गाउँको यािा गरे जस्तो देखखन 
सक्छ, त्यो पर् प्रदशषकले त्यस ठाउँमा कुन कुन कुरा दशषनीय छन,् को को पररर्चतिरूसँग भेट गनुष, त्यिाँ के बदसलन्छ, कस्तो अनुशान 
कायम गनुषपछष र त्यस ठाउँले  ती यािीिरूलाई  कुन कुरा प्रदान गदषछ । भन्ने कुरा र्ािा िुन्छ अर्ाषत ् युिािरू भ्रमणमा जाँदा यसरर 
असलकनत छोवपएर गई विदेशको असलकनत माि दशषन गरुन ्भन्न ेलाग्छ । समुहर यािामा जाँदा बडो आश्चयष लाग्छ, त्यिाँ िेन ेकुरा केिी 
िँुदैन परन्तु समुर र आकाश मािै तर्ावप त्यिा ँमाननसले डायरी राख्नुपछष यता  जसमनको यािा गदाष  ननरीक्षण गनुषपने कुरा अत्यन्त धेरै 
िुन्छन,् त्यसमध्ये कनत कुरा ता त्रबसषदै जानुपछष । जुनजनु कुरा मौकाले लेखायो त्यो मािै राख्न ेअरू कुरा सम्भि िँुदैन । त्यस कारणले 
स्र्ल यािमा डायरी राख्ने बानी बसालौँ, स्र्ल यािामा जाँदा दशषनीय िस्तुिरूमा, राजाका दरिारिरू  (खासगरी आफ्ना दतूिरूलाई दशषन भेट 
हदएको बेलामा) न्यायालयिरूमा (खासगरी सुनुिाइ भइरिेको बेलामा) अनन धासमषक अनुष्ठानिरूमा जस्तै चचषिरू, गुम्बािरू, दिुषभ स्मारकिरू 
भएको ठाउँमा, शिरका ठूलाठूला दगुषर ककल्लािरू भएको ठाउँ, बन्दरगािािरू प्राचीन भग्नािशेर्िरू, पुस्तकालय, कलेज, लेक्चर इत्याहद ।  

िीपीले उल्लेख गरेका अकाष ननबन्धकार िुन ्जजष सान्तायन । जजष सान्तायन (१८६३–१९५२) सर फ्राजन्सस बकेन भन्दा ३०० िर्ष पनछ  
स्पेनको म्याडड्रडमा जन्मेका र्र्ए । सान्तायानको नब्ब ेिर्षको उमेरमा रोममा ननधन भयो । सान्तायन बीसौँ शताब्दीका ख्यानतप्राप्त दाशषननक, 
ननबन्धकार तर्ा कवि िुन ् । िाभाषडष विश्िविद्यालयमा २५ िर्ष सम्म अध्यापन गरेर सान्तायन युरोप फर्षककए । उनका गम्भीर 
विश्लेर्णात्मक अध्ययन पद्धनत र साहिजत्यक शैलीको संसारले प्रशंसा गदषछ । सान्तायानको पनन ननबन्ध संक्षक्षप्त िुन ेगदषछन ् । तर ती 
बौवद्धक रूपले खाँहदएका काव्यको जस्तो लेखन शैलीका छन ्।  

त्यसो त िीपीले ससजषनामा विचार र शलैी दिुैको  उच्चताको अभ्यास गरेका छन,् त्यसैलाई मानक मानकेा छन ् । उदािणार्ष उनले 
टाल्सटायको िार एण्ड पीसलाई यिी शैलीमा उच्चताको लार्ग मन पराए परन्तु टाल्सटायले त्यिा ँ व्यजक्तभन्दा समूिलाई िा भीडको 
शजक्तलाई हदएको मित्ि ज्यादा देखेर उनले टाल्सटायको ससद्धान्त रुचाएनन ्तर्ा आफ्नो अस्िीकृनत रिेको कुरा जनाएका छन ्। विश्िमै 
र्चननएका सान्तायनको बौवद्धक आकाङ्क्षा (इन्टेलेक्चअुल एजम्िशन) शीर्षक ननबन्धबाट केिी अंश अनुिाद गदषछु । यसो गनुषको तात्पयष अरूको 
शैली ित्तपत्त नरुचाउन ेिीपीलाई जजष सान्तायनले ककन तान ेिोलान ्भन्न ेजजज्ञार्ा िो । 
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माननसका मित्िाकांक्षा सँगै मजस्तष्कको स्रोतले तालमेल गनष सक्दैन । िाम्रा पञ्चेजन्रयमध्ये स्र्ायी अिधारणािरूको ननमाषणमा तीनिटाको 
चाहिँ खासै प्रयोग िँुदैन, एउटा चौर्ो ‘दृजष्ट’ भने जीिन्त र ज्योनतमषय िुन्छ । तर इजन्रयको माध्यमले यसले अत्यन्त रंजजत तर्ा गम्भीर  
रूपले  रूपान्तररत स्िरूपमा िस्तुका प्रनतसलवपिरूलाई प्रस्तुत गदषछ । त्यसकारणले यस इजन्दयबाट प्राप्त अिधारणािरूको सन्तजुष्टपद 
पररणाम प्राप्त गनषको ननसमत्त लामो प्रकक्रयाको विश्लेर्ण तर्ा प्रसोधनको आिश्यकता पदषछ । यस श्रमको ननसमत्त आिश्यक पने साधन 
तर्ा स्रोतद्िारा िामी सम्पन्न छौँ । िामीसँग स्मनृत छ । िामीसगँ संष्लेर्ण गन,े सारांश खखच्न,े पुनःउत्पादन गन,े आविष्कार गने क्षमता 
छ । संके्षपमा भन्न े िो भने िामीसँग  बोध क्षमता छ । तर यो बोध क्षमताले इजन्रयिरूको, नतनका प्रकायषिरूको साँिा अक्षरिरू पनन 
छुट्याउन र्ालेको छैन । अनन यर्ार्षताको अिधारणा पनन बसाउन सकेको छैन । सँगसँगै जब कल्पना नामको अको मानससक शजक्तले 
त्यसलाई स्पशष गछष एउटा सामान्य चजल्तको उदािरण अनुसार लािाछापको दृष्टान्तले झैँ मजस्तष्कमा प्रत्यक्ष ज्ञान बस्तैन त्यो ननजस्क्रय एि ं
अपररितषनीय रिँदैन।   

िीपीको ननबन्धात्मक शैली-कनतबेलाको यस्तै उच्च बौवद्धकता र तकष णाले  युक्त- धेरै ठाउँमा  आउँछ । जेल जीिनभरर छ । उनले हदएका  
अन्तिाषताषमा पनन जजष सान्तायनको झैँ शरीर, मन, आत्माका अनेक विर्यको विश्लेर्ण बोकेको एक अंगको  ननबन्धात्मक शलैी त्यिा ँ
प्रस्तुत गनष चािन्छु- म आफ्नो विचार साहित्य र राजनीनत या कला र शासनका सम्बन्धमा यिाँ राख्न चािन्छु । जसद्िारा म ककन ती 
मान्यतािरूलाई  माजन्दनँ भन्न े कुरा बझुन सजजलो पछष । माननसको व्यजत्तत्िलाई र्चन्न े दईु तररका िुन सक्छन ् । एउटा त्यो जसले 
माननसको  व्यजक्तत्िलाई केन्रीभूत इकाइका रूपमा िेछष । यसको अनुसार माननसको अखण्ड व्यजक्तत्ि िुन्छ, जसको एउटा केन्रीय पक्ष 
िुन्छ । त्यसको केन्रीय पक्षलाई बुझ े त्यसको तमाम सञ्चालन–प्रकक्रया स्पष्ट िुन्छ । अर्िा  त्यस अखण्ड व्यजक्तत्िको एउटा कुना 
कोत्रिए पनन त्यो कुन तत्िबाट ननसमषत भएको छ, बुझन सककन्छ । अर्ाषत ्मानिको व्यजक्तत्ि सङ्गहठत िुन्छ र त्यो सङ्गठनलाई जस्र्र 
पान ेएउटा केन्र भन्नोस ्अर्िा केन्रीय तजझभ भन्नोस ्िुन्छ । यस्तो मान्यताबाट मनुष्यलाई बाँध्न खोज्दा मनुष्यमा देखापरेका विसभन्न 
पक्षिरू यर्ार्षमा विसभन्न छन ् भन्न पाइँदैन । त्यसको राजनीनतक, सामाजजक पक्ष र संिेदना एि ं त्यसको कलात्मक पक्ष र रसग्रािी 
भािुकता अर्िा भन्नोस ्नैनतक भािनािरूमा  एउटा यस्तो सन्तलुन िुन्छ कक ती विसभन्न िजृत्तिरूले त्यस माननसको व्यजक्तत्िलाई जस्र्र 
मािै गदैन कक उसको केजन्रभूत इकाइलाई पनन पररलक्षक्षत गछष मानौँ उसका तमाम असभव्यजक्तिरू एउटै सशलाखण्डबाट ननसमषत भएको 
आकृनतका  विसभन्न अङ्ग िुन ् । यस्तो  मानिसम्बन्धी धारणाबाट कनत दाशषननकलाई यस्तो चरम विन्दमुा पुर् याएको छ कक उनीिरू 
भन्दछन ्कक मलाई माननसको व्यजक्तत्िलाई बुझन उसको व्यजक्तत्ि अध्ययन गनुषपदैन, मलाई उसको आर्र्षक पररिेशको ितृ्तान्त देऊ, म 
नत्रबराएर उसको व्यजक्तत्िको रोखाङ्कन गनष सक्छु । आँखा र्चम्ली–र्चम्ली अर्ाषत ्त्यो व्यजक्त एउटा आर्र्षक सशलाखण्डबाट ननसमषत तत्ि 
िो । यस धारणाअनुसार व्यजक्तत्ि बेसुरा िँुदैन । मलाई यस्तो मान्यता अस्िीकायष छ । मेरो विचारमा माननसको व्यजक्तत्ि शरीरको 
पररर्धमा बाँर्धएर रिे पनन अनेक िजृत्तिरू- जो  कुन-ैकुन ैअिसरमा  केिी आपसमा पूरक छन ्भने केिी आपसमा विरोधी पनन छन-् को 
एउटा जन्जाल िो । यी तमाम िजृत्तिरू गखणतका त्यस्ता सभन्न अङ्गिरू िुन ्जसको  या त जोड नै िुन सक्तैन र कर्म्कदार्चत जोड्न 
खोजे ता पनन नतनले पूणष सङ्ख्या बनाउन सक्तैनन ्। माननसले आफूसभिका यी विसभन्न तत्ििरूको अन्तद्र्िन्द्िमा जीवित रिनुपरेको छ । 
केिल दईु र्रीका माननस माि अन्तद्र्िन्द्िबाट मुक्त भएको अनुमान गनष  सककन्छ, एक त त्यस्ता संिेदनाशून्य आत्मरत व्यजक्त जो 
माननसमा रिेको पशुिजृत्तभन्दा मार्र् उठ्न सकेका िँुदैनन,् जो ‘आिार ननरा भय मैर्नु च’ को व्यापक सामाजजक प्राजप्तबाट आत्मतषु्ट भएर 
मख्ख र लठ्ठ परेर ढसलरिेका  िुन्छन ् । अको, त्यस्ता अनतमानि विकासको  त्यस स्र्लमा पगेुको िुन्छ जसमा ऊ आफूसभिका तमाम 
िजृत्तिरूलाई आत्मसात ् गरेर दैित्िको स्तरमा बाँचकेो पाउँछ । यस्तो जस्र्नत सायद ननिाषणको  जस्र्नत िो  क्यार ! यी दिु ै र्ररका 
माननसिरूको पररकल्पना उदािरणका लार्ग माि मैले  प्रस्तुत गरेको िँु (बीपी कोइरालाका छररएका सामग्री: २०५८) । 

स्ितन्िता संग्रामी िीपी प्रनत यो राष्र र्चर–ऋणी छ । उनको शतिावर्षकीको अिसरमा नेपाली लेखक संघको ननसमत्त विश्िेश्िरप्रसाद 
कोइराला शतिावर्षकीको समारोिको संयोजकको नाताले म सम्पूणष नपेाली जनसमक्ष िाहदषक अनुरोध गदषछु, सिषप्रर्म िीपीका कृनतको अध्ययन 
गरौँ । नतनको आश्िादन मनन गरौँ । पहिले दोर्ी चश्मा, स्िेत भैरिी (कर्ा); तीन घुम्ती, सुजम्नमा, हिटलर र यिूदी, बाबु, आमा र छोरा, 
नरेन्र दाइ, तर्ा मोहदआइन (उपन्यास) एिं आफ्नो कर्ा, जेल जनषल, फेरर सुन्दरीजल तर्ा आत्मितृ्तान्त आख्यानेत्तर गद्य संस्मरण, पि, 
डायरी, ननबन्ध आहद िुन ् । यी सबै त्यनतकै मित्िपूणष कृनत छन ् । श्री जीिनचन्र कोइरालाद्िारा सङ्कसलत-सम्पाहदत िीपी कोइरालाका 
छररएका सामग्री िीपीको अरू अनदु्घाहटत पक्ष र्चनाउन ेएक अमूल्य ग्रन्र् िो । 

२०७० असोज १७  

*** 
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िेपाली गजल अकुंरणका पषृ्ठभूमम 

विपुल ससजापनत 

बुटिल, नेपाल  

गजलको सुरूिात 
आज भन्दा अन्दाजी एक िजार िर्ष भन्दा पनन पहिले गजलको जन्म इरानमा भएको र्र्यो । ईरानको फारसी 
भार्ामा यसलाई पहढयो र लेखखयो । फारसी सायरिरू आफ्नो िातमुखको जोिो गनष त्यसबलेाका शासकको झठुो ताररफ गनषका लार्ग पहढन े
कससदाबाट न ैगजलको सुरूिात भएको मान्यता छ । त्रबलासी शासकिरू सुरा र सुन्दरीका त्रबच आफ्नो बारेमा भननएका झठुा ताररफ सुनेर 
दङ्ग पदषर्े । ताररफका सार्सार् ैसुन्दर स्िीको र सुराको बारेमा गररएको िणषनले शासकिरू खुसी िुने िँुदा कससदामा रक्सी र स्िीकै माि 
बखान र बयान गररन्थ्यो । आजको समयमा जस्तो गजलमा विसभन्न विर्यिरू समेहटएका र्र्एनन ् त्यसैले गजलको मतलब नै स्िीको 
िणषन िुनगयो र जनत पनन बिरका शास्ि बने सब ैफारसीमा न ैबने ।   

गजलको हिन्दसु्ताि आगमि  
मुगल शासकको भारतमा आगमन सँगै फारसी संस्कृनत पनन सभत्रियो र जिाँजिा ँमुगलिरूले राज गरे त्यिाँत्यिाँको अदालती र राजकीय भार्ा 
फारसी िुनपुग्यो । मुगल शासक आउनु भन्दा पहिले त्यिाँ शौरसेनी, पाली आदी भार्ा बोसलन्थ्यो । फारसी भार्ा सँगसँगै गजल पनन सभत्रियो 
। मुगल शासनमा कवििरू गजल तफष  पनन आकवर्षत भए र गजल लेख्नको लार्ग फारसी ससक्न ै पन े आिश्यकता भयो ।  
हदल्लीमा शौरसेनी पाली भार्ाको अपभ्रशं भार्ा कागजी भार्ा र्र्यो र त्यसबलेा आम माननसले बोल्ने भार्ालाई खडी बोली भननन्थ्यो । 
फारसी भार्ाको आगमन पनछ हदल्लीमा फारसी र खडी बोली समर्श्रत रूपमा बोसलन र्ासलयो । 

गजल त्यसबेला फारसी भार्ामा माि लेखखन्थ्यो । १२ औ ंशताव्दीमा आसमर खुसरोले पहिलो पटक आमभार्ा (खडी बोली) र फारसी भार्ाको 
अनौठो संगम गराएर गजलको सुरूिात गरे र यसलाई हिदंिी भने । यसपनछ गजल दईु भार्ामा लेख्न सुरूभयो, हिन्दिी र फारसी । 
मुसलमान सायरिरूले फारसीको सार् छोडनेन ्भन ेअन्यले हिन्दिी भार्ामा लेख्न र्ाले । आज हिन्दी भनेर बोसलन ेभार्ाको सुरूिात यसरर 
भएको र्र्यो । यस ैभार्ालाई मधसेिादी दलिरूका नेतािरूले िामीले प्रार्चनकाल देखख न ैबोल्दै आएको भार्ा (हिजन्द भार्ा) भन्दा िासँो उठ्छ 
। हिन्दसु्तानमा यसरर हिन्दिी र फारसी दिुै भार्ामा गजल लेखखन र्ासलए पनछ यो हिन्दसु्तानका िरेक शिरमा व्याप्त िुन र्ाल्यो । 

विदेशी भाषािरूको मलजल 
जंगबिादरुको शासनकालमा अङ्गे्रजससत सम्बन्ध कायम िुनगयो । सरकारी कामको ससलससलामा नपेालीिरू हिन्दसु्तान आउन ेजान ेगनष र्ाले 
तर व्यजक्तगत रूपमा र्ोरै माि नेपालीिरूको हिन्दसु्तान जाने प्रचलन र्र्यो । अङ्गे्रज शासनकालमा भएको लखनउमा भएको विरोि शान्त 
गने क्रममा पहिलो पटक धीर सम्सेर आफै नेपाली सनेा सलएर हिन्दसु्तान गएका र्र्ए र विरोि शान्त पारेका र्र्ए । यस विरोिको नपेाल र 
नेपाली साहित्यलाई सानो फाइदा के भयो भन ेजंगबिादरुले हिन्दसु्तानको ऐन काननुको आधारमा मुलुकी ऐन बनाए । जसको फलस्िरुप उदुष 
हिन्दी, अरबी र फारसी भार्ािरूका र्ुप्र ैशब्दिरू मुलुकी ऐन माफष त नेपाली भार्ामा सभत्रियो जुन अध्यािधी नेपालको अदालती कारबािीमा र 
कानुनी शव्दािलीमा कायम र प्रयुक्त छ । नेपाली भार्ामा उदुष हिन्दी, अरबी र फारसी भार्ािरूका शब्दको अर्धक प्रचलन त्यसबेलाको 
पञ्जाब र अङ्गे्रज फौजमा नेपाली जिान भनतष िुने क्रमसँगै बढ्यो । पञ्जािको राजधानी लािोरमा गएर सेनामा भनतष भएर त्रबदामा नेपाल 
फकष ने फौजीिरूको ठाँटबाँटले एउटा छुटै्ट शब्दको उत्पत्ती पनन भयो । लािोरबाट फकेका उनीिरूलाई र उनीिरूको जस्ता ठाँटबाँट देखाउनेलाई 
लािुरे (अपभ्रंससत लािोरे) भननन र्ासलयो । मोतीराम भट्टका पालामा यी उदुष हिन्दी, अरबी र फारसी भार्ािरूका लचकदार शब्दिरूले गजल 
लेख्न सियोग गनुषका सार्ै गजललाई रससलो बनाउँन पनन मद्दत गर् यो ।  

मोतीरामको बिारस यात्रा र गजलको अंकुरण 
त्रब.सं. १९२८ साल नतर मोतीराम भट्टको बनारस यािा पश्चात ्त्रब.स.ं १९४० सालमा नेपाली साहित्यमा गजल सभत्रियो र यसको शे्रय मोतीराम 
भट्टलाई न ैजान्छ । श्री ३ देि सम्सेर सशक्षक्षत र्र्ए र सुधारिादी र्र्ए र मोतीराम भट्ट देि सम्सेरको चाकारीमा जान ेगदषर्े । नयनैको संरक्षण 
प्राप्त मोतीराम भट्टले सशक्षाको सार्सार् ैसाहित्यको के्षिमा ननकै योगदान हदए । बनारस बसाइमा मोतीरामले फारसी, उदुष र सङ्गीतका सार् ै
भारतेन्द ु िररश्चन्रसँगको संगतको प्रभािबाट गजललाई नेपाल सभत्र्याए । देि सम्सेरको आशीिाषद प्राप्त मोतीले यसको प्रबधषन गनष मोती 
मण्डलीको स्र्ापना गरे । देि सम्सेरलाई गजलमा रुर्च र्र्यो र आफै पनन “गजब” उपनामले गजल लेख्र् ेभन्ने भनाई छ । त्यसैले देि 
सम्सेरको पालामा मोतीलाई सजजलो भएको र्र्यो । तर देि सम्सेर र मोतीरामको सार् देि सम्सेरको राजनैनतक अिशानका कारणले धेरै 
हटक्न सकेन । 

भारतमा गजलको दईु मुख्य केन्र र्र्यो, हदल्ली र लखनउ । सिौं सताजव्द नतर जब हदल्लीमा बारम्बार सत्ताको लार्ग लडाइँ र आक्रमण 
िुनर्ाल्यो तब सायरिरू लखनउनतर लागे । त्यसैले हदल्ली र लखनउ सायरीको दईु केन्र बने । हदल्ली मुगल शासनको सुरूिात देखख केन्रीय 
स्र्ल भएकोले यिा ँसुकफसन्तिरूको पनन ननकै प्रभाि र्र्यो त्यसैले हदल्लीका सायरिरूको गजलमा सुकफिाद र मानवियताको प्रभाि र्र्यो तर 
भोग त्रबलासको केन्र लखनउका गजलमा भने त्रबलास, प्रेम र स्िी प्रसंग नै प्रमखु विर्य बनेको र्र्यो ।  

तत्कालीि भाषामा मुगल संस्कृनतको प्रभाि र गजल 
विरोि समन गने कायषमा भारत पुगेका जंगबिादरुका भाइ धीर सम्सेरले लखनउबाट जौिर बानो या जौिर ज्यान (पनछ गएर जुिार बेगमका 
नामले र्चननएकी जुद्ध सम्सेरकी आमा) लाई सभत्र्याएका र्र्ए भन ेरणोजव्दपको पाला देखख दरबारमा श्रीपञ्चमीको हदन देखख नचगान गनषको 
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लार्ग भारतबाट उस्तादिरू खझकाईएका र्र्ए । लखनउको निाबी दरबारको इनतिासको समाजप्तका कारण कनतपय तिायफिरू पनन नेपाल 
नछरेका र्र्ए जसका प्रमुख कायष भनेको गानाबजाना र नाचगान न ैर्र्यो । नयनका नाचगाना र गानाबजानामा त्यसबेला प्रचसलत कव्िाली, 
ठुमरी, दोिा र गजल आदी न ै प्रयुक्त िुन्र् े । यी सबैको ससमश्रणबाट नेपालमा मुगल संस्कृनत झाँर्गन र्ाल्यो । धीर सम्सेकी ल्याईत े
मिारानी जौिर बानोले दरबारमा आफ्ना सुसारेिरूलाई मुगल ररिाज अनुसार तसमज, अदब, खानपान र तौरतरीकाको तासलम हदएकी र्र्इन ्। 
यहिँबाट किाफ (पक्कु), पुलाि, खखर (पायश), त्रबरयानी आदी मुगल खानपानकाका सार्सार् ैमुगल खानपानमा अत्यर्धक प्रयोग िुने सुख्खा 
फलिरू (काजु ककससमस आदी) को प्रचलन तर्ा प्रयोग बढ्न र्ाल्यो । दरबारबाट मुगल संस्कारमाझ“ै सबैलाई आदर गरेर बोल्ने संस्कारको 
सुरूिात भयो र बोसलदा उच्चआदरार्र्ष शब्दिरूको प्रयोग गररन र्ासलयो । दरबारमा “नमस्कार” को बदलामा दशषन, िजुर, ननगाि, जुनाफ, िली 
अिद आदी अनेकन ्शब्दिरूको प्रयोगका सार्ै त्रबशेर् मौकामा दाम राखेर ढोग्न ेचलन पनन सुरूभयो । स्मरण योग्य कुरा के भने यसभन्दा 
अनघ राजा सुरेन्र ले जंगबिादरुलाई समेत आदरत्रबहिन ठाडो शब्दिरू “खसं तर्ा “त“” आहदले सम्बोधन गन ेगदषर्े । तर यी सबै प्रचलन र 
संस्कारले गजलमा मुगलीय अदब, लचकता सन्मानजनक शब्दलाई प्रयोगमा ल्याउन योगदान हदयो । फलस्िरुप गजलमा ठाडा शब्दको प्रयोग 
भएनन ्भन ेकव्िाली, ठुमरी, दोिा, गजल आहदको नेपालमा जग बस्न गएर प्रख्याती पाउन र्ाल्यो।   

िेपाली गजलको शैशि अिस्था 
दरबारमा मुगल संस्कृनत सभत्रिनुका सार्सार् ैगजल पनन सभत्रियो तर यसको अत्यर्धक मािामा आम प्रचलन भन ेभएन । यो राणा दरबारमा 
र नेपाल सभत्रिएका र्ोरै मुसलमानिरू त्रबच माि सीसमत रिन पुग्यो । जौिर बानोव्दारा तासलम प्राप्त धाइ, सुसारेिरूले पािुना र राणािरूलाई 
सेिा गदाष दशाषउने तसमज, अदब, लिजा र मान सन्मानको ससको अन्य राणा पररिाले पनन अपनाउँन र्ाले, राणािरूको ससको अन्य दरिारीया 
भारदारले अपनाउन र्ाले भने यसको असर काठमाण्डौंका उच्च िगषमा पनन पनष गयो । अङ्गे्रज र पञ्जाि फौजमा भनाष भएर फककष एका 
नेपालीिरूको बोलाईमा अत्यर्धक हिन्दी, फारसी र अरबी भार्ाका शब्दिरू सामेल िुनर्ाल्यो । बनारस बसी पढेर फककष एकािरूले पनन यसमा 
बढोत्तरी गरे । मुलुकी ऐनमा त जङ्गको पाला देखख न ैयी भार्ाका शब्द र्र्ए नै । यसरर मुगल संस्कृनतका सार्सार्ै गजल पनन राणा 
पररिारबाट उच्च घराननयािरू त्रबच प्रख्यात िुन गयो भने बोलचालका भार्मा र पि लेखनमा समते आयानतत शब्दिरूको प्रचलन अत्यर्धक 
बढन गयो । यसको सार् ैयी घरानका हिन्दसु्तानमा लेखपढ गरेर आएका तर्ा अन्य सशक्षक्षत व्यजक्तिरूले गजललाई बुझन र आत्मसात गनष 
र्ाले, लेख्न र्ाले र सुनाउन र्ाले तर यो घेरा भन ेसानो र ननजश्चत र्र्यो, आम नेपाली जनताको साक्षरताको कमजोर अिस्र्ाले गदाष भार्ा र 
लिज सदै गएता पनन गजल भन ेफैसलन पाएन ।  

िीर सम्सेरको पाला देखख दरबारमा िुन ेनाचगानको कायषक्रम सँगसँगै गजलले पनन फष्टाउँने मौका पायो । उनको पालामा भएको “बगेडीको 
जलसा ँ इनतिासमै प्रससद्ध छ । मगुल संस्कार, तौरतररका, तसमज, अदब आहदका प्रभाि सरुू देखखन ैगजलमा परेको देखखन्छ । कससदा पनन 
साशकको सानमा पहढन्थ्यो र पढदा पनन अदि र तसमजका सार् आदर सन्मान गदै पढ्नु पदषथ्यो भने हिन्दसु्तानमा पनन यसको विकास 
सोिी अनुसार न ैिुनगयो । यसमा प्रयुक्त िुने भार्ा तर्ा शब्दिरू उच्चआदरार्र्ष र कोमल िुन्र्े र शिुलाई सम्बोधन गररदा समेत आदरार्र्ष 
र कोमल शब्दिरू नै प्रयोग गररन्थ्यो । ससधा आके्षप, लांक्षना र गाली बेइज्जती गररँदैन र्र्यो । यसरर प्रयोग गररएका भार्ा तर्ा शब्दिरू 
आम जनताको बोसलचासलको भार्ामा प्रयुक्त िँुदैन र्र्ए र आम व्यजक्तका लार्ग दिुोध्य भार्ा तर्ा शव्दािली र गजल तर्ा सेरिरू लेख्नका 
लार्ग आिश्यक ननयम तर्ा बिरिरूको विस्ततृ अज्ञान र असशक्षाका कारण गजल आम जनताले बुझने सीमाभन्दा बाहिर न ैरिनगयो । यस ै
कारणले गदाष गजल त्रबद्ित िगष, कुसलन िगष र दरबारमा माि सीसमत िुन पुगेको र्र्यो । त्यसलेै गजललाई कुसलन साहित्य विधाको रूपमा 
सलईन्थ्यो । 

मार्र् उजल्लखखत कुरािरू नेपाली गजलमा पनन लागुिुन पुग्यो । मार्र् भननएझैँ गजल दरबार, राणा पररिार, दरिारीया र पढेलेखकेा त्रबद्ित 
व्यजक्तिरू त्रबच माि सीसमत िुनपुग्यो, आम नेपाली माझ फैसलन पाएन । नेपाली गजललाई शैशि कालमा मोतीराम भट्टले न ैमलजल गरेका 
िुन ्। मोतीराम भट्टले नेपाली साहित्यमा गजल सभत्र्याउँनकुा सार्सार्ै गजलमा अको एक प्रमखु कायष पनन गररहदएका छन ्। अरबी र फारसी 
दिुै गजलका प्रमुख धारका ढोका मोतीराम भट्टले सुरूम ैखोसलहदएका र्र्ए भन ेहदल्ली तर्ा लखनउका गजली असरलाई पनन नेपाली गजलमा 
सलषक्क उताररहदए । अरबी गजलिरूमा एकाक्षरी अनुप्रास र रहदफ त्रबहिन गजलिरूको प्रचलन छ भने फारसी गजलमा रहदफको प्रशस्त 
प्रयोगका सार्सार्ै दईु तीन अक्षरी माि नभएर पद तर्ा पदािलीकै आिजृत्त गरेर पनन गजल ननमाषण गररन्छ र रहदफ र काकफयाको 
तालमेल समसरामा िुन ै पदषछ । यसका सार्सार्ै यिाँ नेपाली गजलको अंकुरणमा मोतीराम भट्टका सार्सार्ै मोती मण्डलीका आदरणीय 
गजलगोिरूलाई संझनु ननतान्त आिश्यक देख्दछु ।     

यिाँ के भन्न उपयुक्त िोला भन ेहिन्दसु्तानमा अङ्गे्रजसँग स्र्ापना भएको सम्बन्ध सँगसँगै नेपालमा मुगल संस्कृनतको प्रभाि पनन पनषगयो 
। विदेशी भार्ािरूका शब्दिरू सभत्रिए, नेपाली साहित्यमा गजल सभत्रियो र गजलको माध्यमबाट नेपाली साहित्यमा एउटा नयाँ सिंेदनाको 
ननमाषण र त्रबस्तार भयो । नेपाली गजल एक संस्कारको सुरूिात पनन िो र साहित्यको एक आन्दोलन पनन िो ।  

*** 
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मास्कोमा उत्तरआधुनिक कला–प्रदशशिीको कथा   

कृष्णप्रकाश शे्रष्ठ 
मास्को, रूस मिासंघ  

रूसको राजधानीको केन्रम ैअिजस्र्त एकातेररना कला कोर्को तत्िािधानमा १७ सेप्टेम्बर (२०१३) मा आयोजजत 
उत्तरआधुननक ककंिा उत्तरसोसभयत कलाप्रदशषनीको उद्घाटन समारोिमा भाग सलने मलाई अिसर प्राप्त भएको 
र्र्यो । यदाकदा उत्तरआधुननक कलाको ककजञ्चत अिलोकन पहिले पनन गन ेअिसर समलेको र्र्यो । यस 
पररप्रेक्ष्यमा मलाई उत्तरआधुननक साहित्यका ममषज्ञ नेपाली समालोचक डा. गोविन्दराज भट्टराईको सार्मा सशकागो (अमेररका) पुग्दा त्यिाकँो 
राजष्रय कलासंग्रिालयको अिलोकनको क्रममा उत्तरआधुननक कलाकृनतिरू पनन िेरेको सुमधुर संझना आइरिन्छ । त्यनतखेर त्यिा ँ देखेको 
एक उत्तरआधुननक कलाकृनतले िामीलाई कवि ससवद्धचरण शे्रष्ठरर्चत ‘मेरो प्रनतत्रबम्ब’ कविताका ‘दइुटा लठ्ठी एउटा ढुङ्गा, ढुङ्गा माजस्तर 
एउटा फसी’ भन्ने िरफिरूको प्रनतपादन गरररिेझैं लागेको र्र्यो । आफू उत्तरआधुननक साहित्यको ज्ञाता नभएको िँुदा उत्तरआधुननक कलाको 
ममष बुझन ेसामथ्यष ममा छैन । तैपनन मास्कोको कलाप्रदशषनी मुख्यतः उत्तर सोसभयतकालससत सम्बजन्धत भएको िँुदा त्यो प्रदशषनी िेन े
अिसरको सदपुयोग गनष म जेठी छोरीको सार्मा त्यिा ँपुगेको र्र्एँ । आज म नेपाली पाठकिरूलाई रूसी कलाकाररताको आधुननक पाटोको 
सन्दभषमा पनन आफ्ना केिी अनुभनूतिरूको संके्षपमा जानकारी हदन चािन्छु । 

मास्कोको केन्रमा रिेको एक सडकमा पुरानो प्रासादको जीणोद्धारको दृश्यको ठीक अकोपहट्ट सोसभयत कालमा ननसमषत भिनमा एकातेररना कला 
कोर्को मातितका प्रदशषन कक्षिरू रिेका छन ् । सडकबाटै ठूल्ठूला ऐनासभि देखखन े भुईँतलाको एउटा कोठाको कालो भुईंमा ठाउँठाउँमा 
फल्याकिरू ओ्याइराखेको देखेर त्यिा ँ पनन भािी पसलको लार्ग ममषत भइरिेको ठान्दै म बगलकै प्रिशेद्िारबाट सभि पसें । त्यिा ँ
आमजन्ित पािुनािरूको घुइँचो लागेको र्र्यो । त्यिाँबाट सरासर मार्र्ल्लो तलामा जाने ससढंीिरू चढेर मार्र् उक्लेपनछ कररडोरमै एक छेउमा 
राखखएको ठूलो टेत्रबलमा शरद्कालमा मास्कोमा प्रशस्तै पाइने भईुएैंसेलु (रूसी भार्ामा: क्लुबननकी) का राता गेडािरूको अग्लो वपरासमड न ै
सजाएर राखखएको देखखयो । त्यो मीठो दृश्यलाई पनन 
आधुननक कलाकै एक कृनत ठानेर म त्यिाँबाट सभि 
अको कोठामा पसें । सभत्ताका र्चििरू िेदै मलाई 
ननम्त्याउने र्चिकार बोररससँग असभिादनको साँटासाट 
गरेर उसभइरिँदा मीठो भुईऐंसलेुले सजाइएको तसला 
सलएर आएकी युितीले त्यसको स्िाद चाख्न े अनुरोध 
गरी भन ेतसलाम ैफलफूलको रस, श्याजम्ययन महदरा र 
शुद्ध पानीका र्गलासिरू सलएर आएकी अकी युितीले 
मनपने पेयपदार्ष सलने आग्रि गरी । मैले एक गेडा 
भुईंऐसेलु चाखेर पानी वपउञ्जेलसम्म युितीिरू अन्य 
पािुनािरूको स्िागतार्ष गइसकेका र्र्ए । र्गलास कत ै
राख्ने ठाउँ नदेखेर मैले नजजकैको एउटा स्टैण्डमुनन राखखहदएँ । मेरी छोरीले तुरुन्त ैत्यो र्गलास त्यिाँबाट खझकेर फेरर मेरै िातमा र्माइहदई । 
त्यो पनन कलाकृनत न ैरिेछ भन्न ेबल्ल मलेै चाल पाएँ ।  

त्यस कक्षका सभत्तामा ठड्याएर राखखएका रङ्ग पोनतएका फलेकिरू र अन्य प्रदसशषत र्चििरूलाई ननिादै िेरेर नानतनीका लार्ग र आफ्नै लार्ग 
पनन आफूलाई मन परेका केिी कलाकृनतिरूको फोटो खखचं्दै र त्यिाँ प्रदसशषत कलाकृनतिरूको बारेमा सोच्दै िामी विसभन्न चोटाकोठािरू चिानष 
र्ाल्यौं । केन्रनतर घमुाउरो रेखा कोररएको र्चिलाई मैले विचार सकेंन्रण गरेर माि त्यिा ँप्रदसशषत कलाकृनतिरूको ममष बुझन सककन्छ भन्न े
प्रतीक ठानेर क्यामरामा बन्द गररिालें । िेदे जाँदा अन्य कलाकृनतिरूको रिस्य पनन यस ैगरी उजागर िँुदै गएको मलाई अनभुि भयो ।  

एउटा कक्षमा र्ोिा जमोठ दोचािरू (रूसी भाशााामा: भालेन्की) को चाङबाट ििाइजिाजँको त्रिआयासमक ठूलो मूनत ष बनाएर राखखएको र्र्यो । 
त्यसले मानौं अहिलेको समय रतु गनतले उड्ने विमानको युग िो भन्ने सङ्केत गरररिेको र्र्यो । त्यिीकंो एकानतर सभत्तामा विसभन्न 
पुस्ताका कम्प्युटरका मोननटरिरू एकमार्र् अको समलाएर राखखएका र्र्ए । यसले पनन रतु गनतद्िारा विकासशील प्राविर्धक र याजन्िक 
युगकै द्योतन गरररिेझैं लाग्यो । अको सभत्तामा भुईनतर टाउको पारेर राखखएको ठूलो र्चिपट र्र्यो जसमा स्टासलन र उसका अनुयायीिरूको 
आकृनत ठम्याउन सककन्थ्यो । यस उधमुन्टे र्चिपटले ित्या र हिसंाको सिाराले समाजिादको ननमाषण गनष खोजजएको बीसौ शताब्दीको 
विडम्बनाको इनतितृ्त बककरिेको र्र्यो । अको कक्षमा चाहि ंहिटलरी बाजको र्चन्ि बीचमा ठड्याएर राखखएको र्र्यो । त्यसको मार्र्ल्लो सेतो 
हिस्सा पनछजल्तरबाट तार जडरे जमाइएको बरफबाट ननसमषत रिेछ । कलाकृनतको ससजषनामा यसरर प्रविर्धको प्रयोग गररएका कलाकृनतिरू 
अन्य कक्षिरूमा पनन प्रशस्तै र्र्ए । तर सभत्तामा र्चििरूसहित ससगैं कक्ष फाशीिादकै र्चन्ििरूका लार्ग छुट्याइएको अर्ष मैले बुझन 
सककरिेको र्र्एन । त्यिी ं भुईमा रातो स्िजस्तक र्चन्िमार्र् कालो पाँच कुन े ताराको ठूलो त्रिआयासमक िस्त ु पनन राखखएको र्र्यो । 
न्युनषबेगषको अन्तराषजष्रय अदालतद्िारा प्रनतबजन्धत फाशीिादी स्िजस्तक र्चन्ि चाहि ं त्यिाँ कालो रङ्गको सट्टा रातो रङ्गको र्र्यो भन े
सोसभयत सेनाको प्रतीक रातो पाचँकुन ेतारा चाहि ंकालो रङ्गको र्र्यो । रङगको यस्तो उल्टोपाल्टो गररएको भए तापनन सोसभयत सत्ताको 
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प्रतीक पाँचकुने ताराले स्िजस्तक 
र्चन्िलाई दबाएर पराजीत तलु्याएको 
प्रतीकात्मक अर्ष लगाउन गाह्रो पदैनथ्यो 
। यसरर त्यसको अर्ष लगाएपनछ माि 
मलाई ितषमान समयका र्चिकारले प्रतीक 
र्चन्ििरूमा रङ्ग पररितषन गरेको समेत 
तात्पयषबोध िुन गएको र्र्यो । 

अको एउटा कक्षको बीचमा लिरै राखखएका 
पाँचिटा िल्पी ऐनािरूको सयंोजनतफष  मेरो 
ध्यान विशेर् रूपले केजन्रत िुन पुग्यो । 
एकानतरको टेबुलमा राखखएको ऐनामा 
बोतलको अगल–बगलमा एकानतर स्याउ 
र अकोनतर काँचको र्गलास र्चत्रित र्र्यो 
भने त्यसको छायाँ चाहि ंटेबुलको सतिमा 
परररिेको र्र्यो । अनन त्यसको बगलको टेबुलमा चाहि ंअगल–बगलमा एकानतर स्याउ र अकोनतर काँचको र्गलास न ैत्यसै क्रममा सजाएर 
राखखएका र्र्ए र ऐनामा चाहि ं त्यसैको प्रनतत्रबम्ब र्चत्रित र्र्यो । क्रमशः अन्य यस्त ैऐनािरूमा पनन महदराको बोतलको अगल–बगलमा 
एकानतर स्याउ र अकोनतर काँचको र्गलासकै त्रबम्ब प्रनतविजम्बत भइरिेको पाइन्थ्यो । अको पुछारको टेबुलमा चाहि ं जस्र्नत एकदमै उल्टो 
र्र्यो । िास्तविक बोतलको अगल–बगलमा एकानतर स्याउ र अकोनतर काँचको र्गलास ऐनाको यतानतर राखखएका र्र्एनन,् बरू ऐनाको 

अकोपहट्ट राखखएका र्र्ए, तर नतनको प्रनतत्रबम्ब न ऐनामा परेको र्र्यो, न 
त टेबुलमा नै परेको र्र्यो । मलाई त्यनतखेर मैले कत ै पढेको िाम्रा 
िेदान्तिादीिरूको ‘जगत ्समथ्या’  भन्ने सूििाक्य िा यूरोपलेी अध्यात्मिादी 
दाशषननकिरूले भन्ने गरेझैं यो जगत ्त आदशष जगत्को छाया ँमाि िो भन्न े
सुपररर्चत ससद्धान्तको संझना भएर आयो । िास्तविक सत्य त ऐनाको 
अकोपहट्ट रिेको महदराको बोलत, स्याउ र काँचको र्गलास माि िो । त्यसै 
आदशष जगत्को प्रनतत्रबम्ब िो यो जगत ् जनु ऐनामा प्रनतत्रबजम्बत भएको 
जस्तै समथ्या छ । त्यस समथ्या जगत्को प्रनतत्रबम्ब साहित्य र कलामा 
परेको िुन्छ: पहिलो ऐनामा र्चत्रित बोतल, स्याउ र र्गलासको छायाँ 
टेबुलमा परेजस्तै । मानौं साहित्य र कलाको त्रबम्ब भनेको ‘छायाँको पनन 
छाया’ँ माि िो...          

यसरर त्यिाँ उत्तरसोसभयत युगका र्चिकारिरूले आफ्ना कलाकृनतिरूको 
प्रदशषनका लार्ग कक्षका सभत्तािरू र भुइँको माि नभई छतको समते उपयोग गरेको िेदै िामी फकष न ेक्रममा फेरर सभिपहट्टबाट त्यिी बाहिरैबाट 
देखखएको ‘कालो हिलोमा फल्याकिरू त्रब्याइएको कक्ष’ अगाडड पुग्यौं । सबैले त्यसलाई गौढपूिषक ननरीक्षण गरररिेका र्र्ए । मेरी छोरीले त्यो 
पनन कलाकृनत न ैिो भने पनछ म अिाक् िुन पुगें । के त्यो रूसको ितषमान अिस्र्ाकै त प्रनतत्रबम्ब िोइन ? धराशायी सोसभयत संघको कालो 
खण्डिरको हिलोमार्र् नयाँ रूसको ननमाषणका लार्ग त्रब्याइएका फल्याकिरू !.. सभत्तामा ठड्याएर राखखएका मेरा समि र्चिकार बोररसको 
र्चिपटमा पनन त ननमाषणस्र्लकै रङ्गरोगनकै बाँकीबक्यौता पोनतएको जस्तै दृश्य र्चत्रित भएझैं लाग्छ...       

साहित्य र लसलतकला एक दोस्राका प्रनतपक्षी नभई पररपूरक रहिआएका छन ् । यसैउसले उत्तरआधुननक कलामा पनन उत्तरआधुननक 
साहित्यकै ससद्धान्तको प्रनतपादन भइरिेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ । उदािरणार्ष विननमाषणको ससद्धान्तकै चचाष गनष सककन्छ । सोसभयत 
संघको विघटनपश्चात ् रूसी कलाको के्षिमा देखापरेको आधुननक प्रिजृत्तको असभलेख एकातरेरना कला कोर् तर्ा ‘गाराज’ भननने 
कलासंगठनद्िारा प्रकासशत ‘ररकन्स्रक्सन १९९०–२०००’ शीर्षकको अल्बममा भएको छ । यसमा ससषती नजर दौडाउँदा मैले त्यिाँ सोसभयत 
संघको विघटनपश्चात्का रूसी कलाकारिरूको कृनतत्िको संक्षक्षप्त पररचय प्रस्तुत गररएको पाए ँ। यो अल्बम पहिलो खण्ड माि ैिो र यसको 
दोस्रो खण्ड ‘ररकन्स्रक्सन २००१–२०११’  प्रकाशोन्मखु छ । यस सन्दभषमा के भन्न सककन्छ भने रूसमा उत्तरआधुननक कलाको के्षिमा 
कलम र कुची चलाउने प्रशस्तै र्चिकारिरू माि नभई कलाको यस आधुननकतम निीन प्रिजृत्तका पारखी र प्रेमीिरूको संख्या पनन बढ्दै 
गइरिेको छ । यसको ज्िलन्त उदािरण मास्कोमा उत्तरआधुननक कला–प्रदशषनीमा नयाँ पुस्ताका युिायुितीिरूको घुइँचोले पनन हदइरिेको 
छ... 

२ अक्टोबर २०१३ (बुधिार) 
***  
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िेपाली संस्कृनतको अिुपम उदािरणः विशालिगरको ’ ममता’  
ज्यो. रत्नननर्ध रेग्मी ’शकु्राचायष’  

मिाकवि देिकोटा आश्रम, काठमाडौं, नेपाल   

 

नेपालमा पुस्तकालयको विकास भएको धेरै भएको छैन । वि.स.ं १९८७ मा मिाकवि देिकोटा, शङ्करदेि 
पन्तलगायतका बौवद्धक व्यजक्तिरू समलेर’जनपुस्तकालय’ खोल्न लाग्दा राणा सरकारमा पोल लगाई दण्ड गररएको घटनालाई नेपालको 
साहिजत्यक के्षिमा ‘लाईब्रेरी पिष’ का रूपमा र्चननन्छ । यस बलेादेखख माननसिरूमा सामूहिक अध्ययनको चेतना जागतृ भएको िो भन्न 
सककन्छ । २००७ को जनक्राजन्तपनछ केशर शमशेरले केशर पुस्तकालय, रानी जगदम्बाले जगदम्बा (पनछ मदन) पुस्तकालय, डडल्लीरमण 
रेग्मीले डडल्लीरमण पुस्तकालय तर्ा नेपाल सरकारले केन्रीय पसु्तकालय खोलेर राष्रभार्ा नेपालीलाई टेिा पुर् याएका र्र्ए । २००७ पनछ 
देशका प्रायशः धेरै ठाउँिरूमा पुस्तकालय खोल्न ेलिरै चलेको र्र्यो । पच्चायतकालमा पनन पुस्तकालय खोलेर पुस्तक, पत्रिका पढ्ने िा 
पढाउने बािनामा बिुदलिादीिरू एकापसमा भेटघाट गने गर् ेभन ेस्ियं पञ्चिरू पनन बुवद्धजीिीिरू पढ्नमा नै अल्मसलयुन ्भन्न ेचािना राख्र् े
। यसरर २०१७ पनछ पनन धेरै ठाउँिरूमा पुस्तकालय खोसलएका र्र्ए । पुस्तकालयमा देिकोटा, लेखनार्लगायत चर्चषत स्रष्टािरूका 
जन्मजयन्ती मनाइन्र् े। यसले व्यिस्र्ाका विरोधीिरूको मनोबल बढाएको र्र्यो भन ेसभा–सम्मेलनमा रोक लगाएको अिस्र्ामा आफ्ना 
भािनािरू साटासाट गनष यस्ता सािषजननक स्र्ानिरूले ठूलो टेिा हदएका र्र्ए । यसै मेसोमा विशालनगरका बाससन्दाले २०१६ देखख 
पुस्तकालय खोल्न ेजमको गरे । टोलमा पटक–पटक बैठकिरू भए । पुरुर्ोत्तमप्रसाद सापकोटाका अनुसार २०१९ चैि २ गते विधान पाररत 
भयो र भारतीय राजदतू राजेश्िर दयालले पुस्तकालयको ननरीक्षण गरेपनछ १६ िजार भा.रु. प्रदान गरे । यसपनछ िाँडी गाउँ जस्र्त 
भीमसेनस्र्ान मजन्दर अगाडड सडकछेउको सािषजननक जग्गामा भिन बन्यो । जो आज विशालनगर पुस्तकालयका नाउँले पररर्चत छ । 
पुस्तकालय व्यिस्र्ापकका अनुसार िालसम्म २७ सय र्ानभन्दा बेसी पुस्तक सङ्कसलत छन ्। पसु्तकालयको ननजी भिन छ, अध्ययनका 
लार्ग विशेर् व्यिस्र्ासमेत गररएको छ । 

यस पुस्तकालयले  गत असोज १२ गते एक भव्य कायषक्रमका बीच आफ्नो स्िणषजयन्ती मनायो । कायषक्रममा विविध प्रकारका योगदान गन े
मिानुभािलाई सम्मान पनन गररएको र्र्यो । नेपाली भार्ाका ममषज्ञ, िररष्ठ ननबन्धकार, लेखक, अन्िेर्क एिं मदन पुस्तकालय गुठीका 
अध्यक्ष जसलाई आधुननक नेपालका मोतीराम पनन भन्ने गररन्छ, श्री कमलमखण दीक्षक्षत प्रमुख अनतर्र् िुनुिुन्थ्यो । कायषक्रममा पुस्तकालयले 
‘ममता’  नामक स्िणषस्माररका पनन लोकापषण गर् यो । प्रमखु अनतर्र् श्री क.दी. ले ननबन्धतफष  दक्षक्षणा ससिं, ससजषना र्ापा, विशाल लामा 
तर्ा र्चिकलातफष  अननल मगराती, सररता र्ापा मगर, सञ्जीि लामा र इश्िर बराललाई पुस्कार वितरण गनुषभयो । यस ैगरी भिशे ढुङ्गाना, 
जयराम रेग्मी, शम्भुबिादरु खड्का, जयप्रकाश कमाषचायष र सनुील ढकाललाई सम्मान गनुषभयो । श्री क. दी. ले पुस्तकालयलाई केिी नगद 
सियोग समेत प्रदान गदै भरतमखण आचायष दीक्षक्षतले िाँडी गाउँप्रनत रिेको नकारात्मक भािना मटेाउन विशालनगर संज्ञा हदएको र उिाँकै 
पिलमा यस पुस्तकालयको स्र्ापना गररएको बताउनु भयो । पुस्तकालयले पजञ्जका राख्नुपने तफष  उिाँले बढी जोड हदनुभयो । कायषक्रममा 
ज्ञानुिाकर पौडले, सुकदेि रघुिंशी र रामकृष्ण प्रजापनत पनन सम्माननत भएका र्र्ए । स्माररकामार्र् रत्नननर्ध रेग्मीले हटप्पणी, अजुषनमखण 
दीक्षक्षतले स्िागत, उत्तम शमाषले कायषक्रम सञ्चालन र पुस्तकालय अध्यक्ष गणेश शे्रष्ठले सभानायकत्ि गरेका र्र्ए । पुस्तकालयका िाल 
पदार्धकारीिरू यसप्रकार रिेका छनः् अध्यक्ष गणेश शे्रष्ठ, उपाध्यक्ष उत्तम शमाष, सर्चि राज ुडङ्गोल, सिसर्चि सुदीप श्रीिास्ति, कोर्ाध्यक्ष 
कृष्णकला भेटिाल, सदस्यिरूमा राजेन्र प्रजापनत, मोिन प्रजापनत, चक्रबिादरु शे्रष्ठ, राकेश खनाल, रमेश रोकाय र सञ्जीि लामा छन ्। 
पुस्तकालयले िरेक िर्ष मिाकवि देिकोटा जयन्ती मनाउने गरेको छ । कवि गोष्ठीका सार्ै राजष्रय बुवद्धचाल, ब्याड्समण्टन र बेला बेलामा 
रक्तदान कायषक्रम पनन गने गरेको छ । ममता २०४२ नतर पनन ननस्केको र्र्यो भने २०६६ पनछ ननयसमत प्रकासशत छ । पुस्तकालयले अरू 
९।१० िटा कृनतिरू पनन प्रकासशत गररसकेको छ । यस के्षिबाट रोचक नघसमरेको रचना िमैाससक प्रकासशत िुने गरेको छ । यसप्रकार नेपाली 
भार्ा एिं नेपाली कलाको विकासमा पुस्तकालयले हददैंआएको योगदान स्तुत्य छ, प्रशंससत छ । 

‘ममता’ मेरो िातमा छ । प्रधान सम्पादक श्याम ररमालको अर्क प्रयासले यो राम्रो कलेिर सलएर आएको छ । म्यागजजन साइजमा 
कभरबािेक १२० पेज रिेको स्माररकाले िाँडी गाउँको चाड, पिष, संस्कृनत तर्ा ऐनतिाससक पतुाजत्िक विर्यमा गिेर्णा गरेको छ । 
पथृ्िीनारायण शाि, नुिाकोट र िाँडी गाउँको अन्योन्यार्श्रत सम्बन्ध रिेको पनन यसमा पुजष्ट गररएको छ । इनतिास र संस्कृनतसम्बन्धी ९ 
िटा लामा लेख छन ्। पुस्तकालयका संस्र्ापक पुरुर्ोत्तम सापकोटाले पुस्तकालय खोल्दादेखख िालसम्मका गनतविर्धबारे मासमषक लेख पस्कन ु
भएको छ, यसले अन्िेर्कलाई यसको इनतिास जान्न मद्दत गछष । डा. रामकुमार चौकाजीले नेपालमा सशक्षा र कानूनका विर्यमा ऐनतिाससक 
र रोचक प्रसंग उल्लेख गनुषभएको छ । अजुषनमखण आचायष दीक्षक्षतले सशिपुरी बाबा र उिाँको नेपालमा आश्रम कसरी भयो भनेर जीिनी 
ितृ्तान्त हदनुभएको छ । डा. यज्ञनार् आचायषले टँुडालदेिीबारेका अनकेानेक मतलाई समेट्नभुएको छ । पिकार एि ंकवि श्याम ररमालले 
पथृ्िीनारायण शाि, नुिाकोट र िाँडी गाउँलाई तुलनात्मक ढङ्गले वििेचना गनुषभएको छ । सयूषलाल प्रजापनतले िाँडी गाउँको सम्पदा, 
संस्कृनतबारे विश्लेर्ण गनुषभएको छ । गणेशबिादरु मानन्धर, नरमान मिजषन र ऋचा शमाष नतिारीले िाँडी गाउँकै सेरोफेरोमा रिेर यसका 
मौसलक संस्कृनत, पिष र रीनतररिाजबारे व्याख्या गनुषभएको छ । इ. शङ्करनार् ररमाल, िेम पौडले, डा. गोविन्द टण्डन, शशीकला नतिारी, 
रञ्जुश्री पराजलुी, घनश्यामराज कखणषकार, चन्रप्रसाद भट्टराई, कानतषकेय नघसमरे, सुरेन्रबिादरु नेपाली, दीपेन्र अर्धकारी र अचषना विभोरका 
संस्मरण, ननबन्ध एि ं ननयािा यसमा समेहटएका छन ् । इल्या भट्टराई, मेनका पोखरेल आचायष, प्रकाश आस्र्ा, गङ्गा पौडले र हिमाल 
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नघसमरेका लामा छोटा कर्ािरू पनन यससभि अटाएका छन ्। बाल ससजषनामा दक्षक्षणा ससिंको स्िय ंसेिा भन्न ेपररपक्ि ननबन्ध र अनन्या 
ररमालको कविता ननकै स्तरीय छन ्। कवितातफष  शैलेन्र साकार, मञ्जु काँचुली, ज्ञानुिाकर पौडले, पुष्कर लोिनी, रामकुमार पाँड,े रत्नननर्ध 
रेग्मी, ध्रुि मर्धकमी, नरनार् लुइँटेल, प्रभाती ककरण, र राजेन्र चोर्ालेजस्ता ख्यानतप्राप्त कवििरूका सार् ैविनयध्िज र्ापा, अतपृ्त पाण्डये, 
इन्रकुमार शे्रष्ठ, अरूण खिी नदी, िररभक्त बुढार्ोकी, रामगोपाल आशुतोर्, विभोर बराल, फूलमान बल, अमतृ ज्ञिाली, िरर गजुरेल, 
दीप्तेन्र भाििीन, रह्मेन्र दीघाषय,ु दगुाष िनबासी र ध्रुिकुमार सुमनलगायत उदीयमान कवििरूका कविता समेहटएका छन ्। डायस्पोरा भनेर 
विदेशमा रिेका नेपाली कवििरू कवपल अर्धकारी, ओमप्रकाश अर्धकारी, जय छाङ्छा, विश्िासदीप नतगेला र मोमल मयखुका कवितािरू 
समाविष्ट छन ् । िाँडी गाउँसम्बन्धी प्रकासशत सामग्रीलाई बटुलबाटुलमा श्याम ररमालले तथ्यिरू सङ्कलन गनुषभएको र िाँडी गाउँका 
गनतविर्धलाई राज ुडङ्गोलले समाचार तर्ा सुशील दनाषलले विशालनगर पुस्तकालयको ५० िर्षबारे विशेर् व्याख्या गनुषभएको छ । स्माररकाको 
अन्त्यमा खेल गनतविर्ध, पुस्तकालयबाट सम्माननत व्यजक्तत्िका बारेमा चचाष र विसभन्न कायषक्रमका तस्िीरिरू पनन समािेससत छन ्। 

यस स्माररकाबाट के र्ािा िुन्छ भने सलच्छविकालमा िाँडी गाउँ राजधानी रिेकाले यिा ँप्रायः सबै प्रकारका जािा पिष, चाड र रीनतररिाजिरू 
मौजूद छन ्। यो स्माररका साहिजत्यक सङ्ग्रिजस्तो पनन लाग्नसक्छ भन ेसंस्कनत सम्बन्धीका आलेखिरूले पुराताजत्िक विर्यको अन्िेर्ण 
सङ्ग्रिजस्तो पनन लाग्नसक्छ । यससभि सबजैसो विर्यलाई अटाउन खोजजएको जस्तो देखखन्छ । यिाँ राजष्रय मित्िका व्यजक्तत्ििरूका लेख, 
रचना समेहटएका छन ्। भार्ागत केिी िुहटिरू पनन नभएका िोइनन,् तर यससभिका विर्यिस्तुले ती नगण्यजस्ता बनकेा छन ्। यससभि 
सशिपुरी बाबा अर्ाषत ्गोविन्दानन्द भारतीको नेपालप्रेमलाई बडो रोचकतासार् उल्लेख गररएको छ । योग, ध्यान र तपका बलले बाबा १३७ 
िर्षसम्म बाााचेको दृष्टान्त सबै िगषका लार्ग अनकुरणीय बनकेो छ । राम लक्ष्मणललाई एकजना बुढी आमैले उखु खान हदएको, पनछ अलप 
भएकाले तो न देः भएको भन्ने टँुडालदेिी नामकरणको रोचक प्रसंग छ । रोग ननको िोस ्भनेर भाटभटेनी र नन्दगोपाल मजन्दरमा पजूा 
चल्नेगरेका प्रसंग तर्ा भाटभटेनीलाई जमीन छोडरे मार्र् बसेकीले आकाशदेिीका रूपमा पूज्ने गररएको, राधाकृष्ण मजन्दर पीपलको जरैजराले 
ढाककएका जस्ता अनौठा कुरािरू समेहटएका छन ्। अंशुिमाष नुिाकोटमा जन्मकेा, नुिाकोटे भास्करदेि नेपाल राजा भएका जस्ता ऐनतिाससक 
कुरािरू पनन भएकाले इनतिासका अध्येतालाई समेत यसले प्रभावित पानष सक्नेछ । कनतपय संघ, संस्र्ाले झारा टान ेखालका माि सामग्री 
प्रकासशत गन ेगरेको आजको जस्र्नतमा ममता स्माररकाले नतनलाई चुनौती न ै हदएको छ । जनत पढे पनन पढँुपढँु लाग्न ेयो स्माररकाबारे 
मलाई पनन केिी न केिी लेख्न बाध्य बनायो । विशालनगर पुस्तकालयले मलाईसमेत घच्घच्याएको र यस्तो सर् िािनीय काम गरेकोमा पुनः 
एकपटक साधुिाद टक्र्याउँछु ।   

सो हदन म ९ बजे पुस्तकालय प्राङ्गणमा पुगेको र्र्ए,ँ मैले बोल्नुपने पनन र्र्यो । तर प्राविर्धकिरूले  बजाएको चको ध्िननले गदाष बोल्नुपने 
कुरा सब ैउडाइहदयो । मेरो कमजोरी के छ भन ेकुन ैचको ध्िनन सुननयो भन ेमगजले खखचंेजनत सारा कुरा उड्छन ्र म केिी बोल्न सजक्तनँ 
। यो मेरो जन्मजात कमजोरी िो । त्यस हदन त्यस्त ैभयो र ममताबारे मित्िपूणष कुरा भन्न ैसककनँ । म आयोजकससत क्षमा माग्छु । 

 

*** 
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The Peace Messiah’s Diverse Images in Art  

Sandhya Regmi  
Kathmandu, Nepal 

 

 

As an artist, I try to apply my mental, emotional, physical, and spiritual energy towards personal transformation and growth. I am of the 
strong opinion that art should have a myriad of uses: as a tool for psychological and emotional healing, a symbol in spiritual rituals, an 
impetus for political or social change, an expression of love, affection and passion, a form of entertainment, evidence of status or identity, a 
reminder of what’ s important in life, and most commonly, a simple celebration of liberation, beauty and joy. Recently my seventh solo 
painting exhibition entitled’ Faces of Buddha’  has been accomplished at National Art Council, Babarmahal, Kathmandu. The portraits and 
paintings fascinated myriads of visitors including art connoisseurs with an unprecedented enthusiasm since the day of its inauguration graced 
by Right Honorable Mr. Khil Raj Regmi, the Chairman of Council of Ministers.  

Through the theme’ Faces of Buddha’ , I have portrayed several dimensions of Buddha, including link of Buddha with Nepal and conveyed 
message of Buddha to larger society in the world. 

Buddha has a variety of faces in different parts of the world. During my visits overseas to India, Singapore, Japan, Thailand, Malaysia and 
then to Laos, Vietnam and Cambodia, I noted with astonishment the crafting of the same Buddha in diverse faces. For example, Cambodian 
Buddha is depicted with relatively flat nose- reflecting the common faces of his followers there, and the Chinese Buddha- the God of 
happiness, good-luck and fortune worshipped in Vietnam and in other parts of the world by Chinese Buddhists – is reflected with a round 
face and a big belly.   

No craftsmen who carved Buddha knew exactly how he precisely looked like. They had never seen actual face of Buddha. His face was 
expanded relying on the hearsay that he was a very good looking prince. Besides relying on oral description of his outlook, craftsmen 
understandably filled any gap applying their own skill, experience, and imagination. Thus, Buddha’ s image is a resultant of the accuracy 
with which his followers understood Buddha’ s real look, the accuracy with which they explained it to the craftsmen, and the accuracy with 
which the craftsmen portrayed the image.  In this process, Buddha’ s face was localized distinctly, in different part of the world.  

In this context, one noticeable feature in many faces of Buddha is his crown. Craftsmen decorated Buddha’ s image with crown on the head, 
despite the fact that long before attaining the enlightenment (‘ Gyana’ ), Siddhartha Gautama had already abandoned the crown, along with 
his royal life of pomp and splendor. So, one probable reason for so crowning could be to reflect the fact that he was once a very good-
looking crown prince. Another reason for the decoration could be symbolization of his attainment of enlightenment and Nirvana.  

In most of portraits, I have painted Buddha with dazzling crown on his head, in mighty silence, in serene-peaceful-moonlit heavenly-
appearance, in radiant meditation, in a form of magical aura - radiant star, in a form of sparkling wisdom & illumination- approaching 
Nirvana, in perennial meditation position, in deep contemplation, in a pose of supreme sacrifice, in a form of Heavenly resolution- closing 
his eyes, and in some paintings in the form of half-opened eyes. Some of my paintings depict Buddha in the form of an innocent child - Baby 
Buddha, Little Buddha– all filled with innocent charm, sacred smile and divine whisper. My realization of existence of’ Everest- tenderness’  
in Buddha motivated me to paint female face of Buddha–  to convey the message of his virtues as delicate, affectionate and motherly woman. 
In one portrait, Buddha has been depicted in red and romantic background, as a’ Prince In Love’ - to reflect the fact that he was once a crown 
Prince, very deep in love with Mayadevi- his mother, Yashodhara- his wife and Rahula- his child.   

Angkor Wat, situated at Angkor, Siem Reap of Cambodia is the largest, first Hindu, and then Buddhist temple complex and the largest 
religious monument in the world. The temple was built by the Khmer King Suryavarman II in the early 12th century in Yasodharapura, the 
capital of the Khmer Empire, as his state temple and eventual mausoleum. Breaking from the Shaivism tradition of previous kings, Angkor 
Wat was instead dedicated to God Vishnu. As the best-preserved temple at the site, it is the only one to have remained a significant religious 
centre since its foundation – first Hindu, then Buddhist. In the Angkor Wat and the Angkor Thom Bayon Temple of Siem Reap– the temple 
at the top of the high classical style of Khmer Art & Architecture – is seen the 12th century stone carved Cambodian God, which is believed 
to have been first carved as Hindu God Vishnu, and later transformed to Buddha by his followers. The faces of Buddha have weathered and 
deformed all over the centuries, and in some cases, tree roots have passed through them. I have painted them as they are, and entitled them as’ 
Meditation in the Forest’  and’ In Harmony with Nature’ .  

Last but not the least, in my portrait-march, I have even gone to the extent of fusing Hinduism and Shivaism with Buddhism, and dared to 
paint Lord Buddha’ s face in union with the Hindu Gods such as the’ Four-Faced’  Bramha, the’ Nilakantha’  Shiva and the’ Svayam 
Bhagavan‘  Krishna, delivering the message that certain elements of Buddhism exists in Hinduism. To express unity within diversity in faces 
of Buddha, sun, moon,’ Trisul’  of Shiva,’ Sudarshan Chakra’  of Krishna, the sacred matras, and prayers of’ Ohm’ ,’ Ohm Mani Padme 
Hum’  etc. in Sanskit, Nepali, Cambodian, and Tibetan script have been carved. 

I see Siddhartha Gautama Buddha - the enlightened teacher all over the world- as a worshipped Saint, as a peace Messiah, and as a glorious 
honour and pride of Nepal. My love, passion, respect, and dedication to Buddha and Buddhism have genuinely inspired me to paint and 
spread Buddha’ s message of oneness in peace, harmony and happiness across the whole world through the paintings.   

              
     

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Yashodhara
http://en.wikipedia.org/wiki/Yasodharapura
http://en.wikipedia.org/wiki/Svayam_Bhagavan
http://en.wikipedia.org/wiki/Svayam_Bhagavan
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  The Grand Awakening                                  Inner Peace                                                   The Serene Moonlit Heavenly Appearance                                            

    

  The Supreme Sacrifice-For Peace                         The Peace Messiah – The Pride of Nepal               The magical Aura- radiant star 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

‘ Lord Buddha in 4-faced Bramha’  (Cambodian Buddha, Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia) 
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कथा / आख्याि  

कस्तो दशैँ  
खखम र्ापा  

सांस्या, ताइपेइ, ताइिान  

मिान चाड दशैँको प्रिेश गने समय नजजककदै र्र्यो । जनतजनत दशैँ नजजककदै गछष, धने कान्छालाई भने उनत नै 
वपरलो बढ्दै गैरिेको िुन्छ । यो नजजककदै गरेको दशैँ मा माि िोइन, अगाडडका धेरै दशैँिरूमा धेरै धेरै वपरलोिरू 
बेिोरी सकेको र्र्यो । त्यसैले गदाष पनन दशैँ भन्ने त्रबजत्तकै उसलाई डर लाग्न र्ाल्थ्यो । तर के गरोस ररनतररिाज मान्नै पने, समाज र 
पररिारसंग बाँच्नै पर् यो । पोिोरसम्मको दशैँ त जेनतने, दखुसुख, समठो नसमठो खाएर पनन टादै आईरिेको र्र्यो । यसपासलको दशैँ भन े
कसरी टान े िोला भन्ने वपरलो बढीरिेको र्र्यो । लत्ताकपडा देखख सलएर रासनपानीको मूल्य बढेर मिंगीले आकाश चुमी सकेको छ । 
छोराछोरी पनन ठुल्ठुला भैसके । उनीिरूलाई पनन पोिोर परारको जनतले पुग्दैन । स्िास्नीलाई पनन लत्ता कपडािरू अको साल ककननहदन्छु 
भनेर कनत ढाट्ने ? गरगिना त ककन्ने मेरो क्षमता छैन, धन्न बुझछे, त्रबचरा..। पोिोरपरार भन्दा नन अहिलेको दशैँ झनै खर्चषलो िुने भो 
भन्ने वपरले एकदमै वपरोलीरिेको छ उसलाई। अरूको िलो जोतेर, ज्यामी काम गरेर कमाएको पैसा खान लाउन पनन धौ धौ । उफ...। शीरको 
टोपी खझकेर कपाल कन्याउदै लामो श्िास फेछष । 

उसको ठूलो दाजु, बुवद्ध भन ेदाजभुाईिरूमा सब ैभन्दा सम्पन्न छ । बाउआमाले उसलाई माि सबै श्री सम्पनत खचष गरेर पढाएका र्र्ए । धरैे 
पढेर ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो, आफ्नो स्िार्ष माि पुरा गनष र्ाल्यो । िँुदािँुदा ऊ अहिले ठूलो ब्यापारी भएर दईुतीन पुस्तालाई पुग्न ेसम्पनत 
जोडी सकेको छ । स-सानो चाडपिषमा पनन भाले काट्न ेबुवद्धले दशैँ जस्तो मिान चाडमा त झन ैखसी न ैढाल्नको लार्ग ककनेर ल्याई सकेको 
छ । घरको ससगारपटार, खझसलसमली महिना हदन पहिला देखख नै सुरु गरेको छ । उसका छोराछोरीिरू त्रबना चाडबाड मै नयाँ नयाँ फेसनका 
कपडा लगाएर हिड्दा, चाडबाडमा त झन ैलगाउन ेन ैभए । आिा ! जजन्दर्ग त ठूलो दाईको जस्तो पो िुनु, िैन? भन्दै कान्छो भाई धनेले, 
आफ्नो गररबीले रङ्र्गएको भाग्यसंग आफै प्रश्न गछष ।  

धनेको माहिलो दाज,ु मनकेो पनन आर्र्षक अिस्र्ा राम्रै छ । उसलाई पनन बाबुआमाले असलअसल भएनी पढाई हदएका र्र्ए । आमीको 
जार्गरको महिनािारी पेन्सन आउछ । त्यहि पेन्सनले घरव्यििार सबै राम्रैसंग चलाउन पुग्छ । पुगनपुग खेतबारी पनन जोरेर राखकेो छ । 
उस्लाई अरू कसैसंग िात पसारेर ऋण माग्ने अिस्र्ा छैन । छोराछोरीलाई राम्र ैस्कुलमा पढाएको छ । समाजमा सबलेै इज्जत गछषन । त्यो 
भन्दा बढी जजन्दर्गमा के पो चाहिन्छ र ? यहद कसैलाई चाहिन्छ भन ेत्यो लालची, लोभीलाई माि । मैले पनन के सोचेको िँुला ? जनत धेरै 
िुन्छ उनत पो राम्रो । धने कान््को मन सभि दरररताको भुतले बास गररराखेको छ । त्यसैले त ऊ त्यस्तो सोँच्दछ । 

साहिलो दाजु रनकेो भने अिस्र्ा असल नाजकु छ । ठूलो दाईको सार्सार्मा माहिलो दाइले असलअसल पढ्ने मौका पायो । उनीिरूलाई 
सशक्षक्षत बनाउदा बनाउदै बाबु आमाले घरको असलअसल भएको संपजत्त पनन ससध्यायो । त्यसपनछ रने दाजु र मेरो स्कुल जाने सपना पनन 
त्यनत कै मेहटयो । कमषमा िलोजिुा लेखेको रिेछ । त्यहि भोगी रिेकोछु । तर रन ेदाई भन ेटाठोबाठो छ । उसले पनन यताउता दौडधुप गछष 
। कुखुराबाख्रा, गाईभैसी बेचत्रबखन गरेर, मि, चकु बेचेर उसको घर पररिारलाई एक छाक खान र एक सरो लाउनको लार्ग खाँचो परेको छैन 
। छोराछोरीका इच्छािरूलाई पनन सककनसकी पुरा गररहदएकै छ । चाडपिषमा पनन उसले घर पररिारलाई कहिल्यै अकाषको मखु ताकेर बस्न े
अिस्र्ा बनाएको छैन ।  

म भन ेकाम नलागेर फालेको मढुो जस्तो, न आगो न ैबल्छ न िलो न ैबन्छ । केहि पनन कुरामा कफट छैन । आफ्नो पररिारलाई पनन 
राम्रोसंग लिाइखुिाई गनष नसक्नलेे कसरी दशैँ ठूलो चाडमा मैले खचष गन ेपैसा किाँबाट ल्याउन ेिोला । ऊ ठूलो र्चन्तामा पारेको छ । केिल 
आँसू माि ननकाल्न नसकेको अबस्र्ामा छ । उसको मन जनतजनत दशैँ नजजककदै गैरिेको छ उनतउती रुदै गैरिेको छ । उसका दाईिरूले धन े
कान्छोलाई सारै दखु छ भनेर कहिल्यै सियोग गरौ भनेर पनन सोचेनन ्। बलेाबेलामा मद्दत माग्दा पनन उसलाई दाईिरूले गाली र बेइजत 
गरेर उसलाई तुच्छ तुल्याएका र्र्ए । त्यसैले पनन दाजुिरूसंग ऊ कहिल्यै िात फैल्याउन ेसोचेन । 

दशैँ आइपुग्न लगभग दईु िप्तामाि बाँकी छ । घरमा छोराछोरीलाई र श्रीमतीलाई म दशैँ अगाडी आइपुग्छु भनेर एक्कासी घरबाट ननजस्कएर 
सबैलाई छक्क पारेर हिड्यो । कसलेै उसलाई रोक्न ेचेष्टा गरेनन ्। किाँ कता जान ेभनेर पनन कसैले सोधनेन ्।   

धनेको मनले छोराछोरी र श्रीमतीको ईच्छा, समाजको परम्परा र ररनतररिाजमा इज्जत राख्ने कुनै उपाय देखेन । उसको हदमागमा एउटा माि 
उपाय आयो । उ सरासर अस्पताल नतर लाग्यो, जिाँ ककड्नीका त्रबरामीिरूको उपचार िुन्थ्यो । उसले सोँच्यो, मेरो ककड्नीले कुनै एकजनाको 
ज्यान बच्छ र मेरो इज्जत पनन । एउटा ककड्नी बेचेर मलाई के भो र ? उसले सुनकेो र्र्यो धेरै मान्छेिरू एउटा ककड्नी बेचेर पनन बाँचेकै 
र्र्ए । अहिलेको उसलाई ककड्नी भन्दा उसको पररिारको ईच्छा र चािनािरू ठूला र्र्ए । यो समाजको परम्परा, सँस्कृनत र ररनतररिाज ठूला 
िुन । त्यसकैो लार्ग म मेरो ककड्नी बेच्नु जरुरर छ । 

उ दशैँ अगाडड न ैघरमा चाहिने सर-सामान र केटाकेटी, श्रीमतीलाई आिश्यक लत्ताकपडा सहित दशैँ मनाउन घर आयो । उनीिरूले यसभन्दा 
अगाडडका सबै दशैं भन्दा यसपल्ट धेरै खुशीसार् दशैँ मनाए । दईुचार हदनमा दशैँ पनन ससवद्धयो, पसैा पनन । धने कान्छाको मनमा अचानक 
एउटा तरंग आयो “यो दशैँ त एउटा ककड्नी बेचेर मनाए,ँ अब अको दशैं म के बेचेर मनाउन ेिोला?  Peace 

२०१३/१०/०३        *** 
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िउड्िे प्लेि 

गोपीकृष्ण ढंुगाना 
काठमाण्डौ, नेपाल  

 

वपकननक भनेपनछ िुरूक्कै िुन्र् े रोजेश । बोडड षङ स्कुल पढ्ने उनलाई बेलाबेलामा वपकननक जाने मौका पनन 
परररिन्थ्यो । कहिले स्कुलले लजैान्र्े त कहिले गाउँघरमै सार्ीभाइ भेला भएर वपकननक जान्र् े। कहिले खोलाको ककनारमा पुग्र् ेत कहिले 
खुला चउरमा। 

वपकननकका लार्ग उनीिरू कहिले पैसा उठाएर बजारका खानेकुरा ककनेर लान्र्े त कहिले आआफ्ना घरमै पकाएर लजैान्र् े। वपकननक भनेको 
िनभोज िो तर रोजेशलाई त्यसरर सार्ी भेला भएर घरभन्दा पर गएर खानेकुरा खाने भन्नमेाि र्ािा र्र्यो । िनमा गई पकाएर खानुपछष 
भन्ने बुझकेा र्र्एनन ्। वपकननक जिा ँर जसरी गए पनन उनी घर फकेपनछ बुबा, आमा, दाजु र हददीलाई सबै कुरा सुनाउँर् े। 

आमा त्रबरामी भएकाले उपचार गनष काठमाडौं जाने कुरो भयो घरमा । रोजेशले आमासँगै जान्छु भनरे जजहद्द गनष र्ाले । गमी विदा भएकाले 
घरका सबैले उनलाई जान े अनमुनत हदए । उनी खुसी भए । बुबाले भन्नभुयो,’ ल नतमीिरूको प्लेनको हटकट पसीको भयो, रोजेशले 
भोसलसम्ममा सबै िोमिकष  सक्नपुछष ।’  कक्षा दईुमा पढ्ने उनले पनन काठमाडौं जान पाउन ेखुसीले घरबाट बाहिर नननस्की सबै िोमिकष  
सकाए । स्कुल जाँदा, घरआँगनमा खेल्दा अनन वपकननक जाँदा धेरैपटक उनले आकाशमा प्लेन सरर उडकेो देखेका र्र्ए । उनले बुबालाई 
एकपटक सोधकेा र्र्ए,’ बुबा प्लेन कसरी उड्छ ? ककन बसजस्तो मान्छे चढाउन आकाशमा रोककँदैन ? प्लेनमा ड्राइभरले कसरी ब्रेक 
लगाउँछ ?’  बुबाले उनको जजज्ञासा पूरा गहदषनुभएको र्र्यो । 

आज रोजशेको प्लेनमा उड्न ेहदन । िीरगञ्जबाट ससमरा विमानस्र्ल पुगेपनछ हदउँसो एक बज ेप्लेनमा चढ्न पाइन्छ भनेर उनी त्रबिानैदेखख 
ननकै खुसी र्र्ए । उनले आमालाई त्रबिानै सोधेका र्र्ए,’ आमा प्लेन आकाशमा उड्छ िै, अनन आकाशबाट झर् यो भने ? मलाई त डर 
लार्गरिेको छ ।’  आमाले सम्झाउनुभयो,’ केिी िुन्न बाबु, डराउनुपदैन । एक्सीडने्ट िुन आट्यो भने बसमा पनन िुन्छ ।’  बुबाले एअरपोटष 
पुर् याइहदनुभयो । आमाले बोडड षङ पास सलएपनछ प्लेन चढ्न ेबेला भयो । 

रोजेशले पहिलोपल्ट नजजकबाट प्लेन देखे । भन,े’ आमा, आकाशको प्लेन त फुच्चे देखखन्थ्यो तर यो प्लेन त बसभन्दा ठूलो छ त ?’  ससँढी 
उक्लेर प्लेनसभि पस्दा एउटी युिनत सबैलाई नमस्कार गदै र्र्इन ्। रोजशे पनन नमस्कार गरेर सभि पस े।’ आमा, बसमा चढ्दा त कसैले 
पनन नमस्कार गदैनन,् प्लेनमा ककन गरेको ? नमस्कार गने आन्टी को िो ?’’ एअरिोस्टेज’  । कुराकानी गदाष गदै प्लेन उड्यो । रोजशेलाई धरैे 
कुरा नया ँलागेका र्र्ए । उनले फेरर सोध,े’ आमा, ड्राइभरले टाउकोमा के लगाएको ?’  आमाले भन्नुभयो,’ बाबु, प्लेन उडाउनेलाई ड्राइभर 
भन्दैनन,् पाइलट भन्छन ्। िेलमटे त मोटरसाइकलमा माि लगाउने िो । पाइलटले सूचना र्ािा पाउन िेडफोन लगाएको िो ।’  एअरिोस्टेजले 
चकलेट बाँडडन ्। रोजेशले दईुिटा चकलेट हटपेर खाए । झयालबाट बाहिर िेदै गदाष प्लेन काठमाडौं आइपुगेछ । 

रोजेश र उसकी आमालाई सलन भक्तपुर बालकोट बस्ने राजेशका काकाकाकी एअरपोटष पुग्नभुएको र्र्यो । प्लेनपनछ कारको यािा । रोजशे 
कार चढ्न पाएकोमा मख्ख र्र्यो । गट्ठाघरबाट कार अगाडड िुइँककएपनछ काकीले रोजेशलाई जजस्क्याउनुभयो,’ उ िेर त रोजेश, नतमी उडकेो 
प्लेन, नतमी भएनतरै आउँदैछ । ‘अँ िोला, किी प्लेन कारजस्तो जिाँ पनन पुग्छ ?’, उनले भन े। काकाले अकै प्लेन एअरपोटष जान लागेको 
जानकारी हदए । सबैका आखँा उडडरिेको प्लेनमा पुगे । िेदाष िेदै प्लेन उड्न छोड्यो । हदउँसो पानी परेकाले िुस्सु लागेको र्र्यो । फेरर पानी 
पनष लागेकाले आकाशमा बादल ओिोरदोिोर गरररिेका र्र्ए । 

‘प्लेन ककन नउडकेो ?’ रोजेशले जजज्ञासा राखखिाले । आमाले त्रबिान सोधेको प्रश्न सम्झँदै जजस्क्याउनुभयो,’ मान्छे चढाउन रोकेको िोला नन 
आकाशमा पनन ।’ नयाँहठमी पुग्दा चोकमा सबै मान्छे उड्न नसकेर रोककएको त्यिी प्लेन िेरररिेका र्र्ए । कोिी छक्क पदै र्र्ए, कोिी प्लेन 
दघुषटना िुने िो कक भनेर डराइरिेका र्र्ए । ‘आमा, िाम्रो प्लेन त आकाशमा रोककएको र्र्एन िै ?’  रोजेशले सोधे । आमाले भन्नुभयो,’ धेरै 
िल्ला नगर । प्लेनमा चढेकािरू कजत्त आजत्तएका िोलान ्।’  घर पुग्ने ितारले कार बालकोटनतर िुइँककयो । 

काकाकी छोरी रश्मी नछमकेी सार्ीसँग वपकननकको तयारीमा र्र्इन ्। रोजशेलाई पनन लजैान ेभए उनीिरूले । केिी परको िरवपपलको फेदमा 
साँझपख वपकननक सुरू भयो । वपकननक भनेपनछ िुरूक्क िुने रोजेश आज भने रमाउन सककरिेका र्र्एनन ् । आकाशमा रोककएको प्लेन 
सम्झरे उनका मनमा धेरै कुरा खेलाईरिेका र्र्ए । उनले हददी रश्मीलाई सोध,े ‘हददी तपाईंले नउड्ने प्लेन देख्नुभएको छ ?’ एअरपोटषमा 
बसेपनछ किा ँउड्छ त ?’, रश्मीले ससधा उत्तर हदइन ्। रोजेशले फेरर सोध,े’ िोइन, आकाशमा अनघ भखषर ऊ मार्र् प्लेन नउडी रोककएको र्र्यो 
क्या...।’  रश्मीले सार्ीलाई रोजशेले धेरै बेर प्लेन आकाशमा रोककएको कुरा सुनाइन ्। छक्क पदै सबैले रोजेशलाई घेरेर सोध,े’ आकाशमा पनन 
नउड्ने प्लेन ? कस्तो अचम्म ।’  सबै आकाशनतर िेनष र्ाले तर कसैले देखेनन ्। कुहिरोले केिीबेर रोककएको प्लेन उडडसकेको र्र्यो । 

*** 
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भुुँडी                                                                 

सुरेन उप्रेती 
अटिा 

तपाईंलाइष अचम्म लाग्न सक्छ । मैले भुँडीलाइष यस पेजमा पसानष लागेको देखेर । मलाइष पनन असल असल लाज नलागेको भने  िैन । सबैका 
अगाडड भुँडी खोलेर पसादाष । तर िेनुषिोस ्यो ब्रम्िाका अण्ड माने ब्रम्िाण्डमा भँुडी नभएको कुन ैसजजि नै छैनन ्। िोला, आकारमा ठूलो सानो 
तर सब ैसँग भुँडी छ न ै । ठूलो जनिार ह्िेलमाछा देखख सानामा मुसा सम्मको भुँडी छ । जनिारमा कुकुर देखख पंक्षीमा ढुकुर सम्म । 
अग्लोमा जजराफ देखख िोचोमा बट्टाइ सम्मको भुँडी छ । नछटो दौडने र्चतुिा, सतुुरमगृ देखख जमकैन धािक  यूजजन बोल्टसम्म सबकैो भुँडी 
छ । सन्सारको धनी भनेर र्चननने कालोस जस्लम (इटाली) देखख केिी नभएर अरूले खाएको जुठोभात माग्दे हिडं्ने सँग पनन त्यिी भुँडी छ । 
फरक यनतमाि िो, िुने खानेिरूको असल ठूलो र पुष्ट िोला अरू िँुदा खानेिरूको सुकेको, चाउरी परेको, पछाडड मेरूदण्डसँग गएर, नेतािरू 
कुसीमा टाँसीदा झैं टाँससएको भए पनन भुँडी चैं छ ।  

सन्सारमा युद्द, हिसंा, ित्या आहद ज ेजनत भए ती सब ैयिी भुँडीका लार्ग भएका छन ्। धमषका नाममा भए पनन, जातको नाममा भए पनन 
पाटी, िाद या विचार ज े भन े पनन भुँडीकै लार्ग भएको कुरा इनतिाँसले पुष्टी गरेको छ भन े बतषमान त्यसको साक्षी छ । चािे सुर र 
असुरिरका युद्धमा िोस या कौरि पाण्डिका विचको युद्दमा िोस । चािे प्रर्म र दोश्रो विश्ियुद्दमा िोस ् या इरान इराक,अमेररका, 
अफगाननस्तान, ससररयामा िोस या सोमासलयामा । सबैको प्रत्यक्ष िा परोक्ष उद्धेश्य भनकेो भुडीकै इच्क्षा पूनत षका लार्ग िो । यहि कुरा र्ािा 
पाएर िोला । भारनतयिरू क्या करें भाइ साब, पापी पेटका सिाल िै, भन्दै ननगुर मुण्टी न बनरे िात माड्न ेगछषन । यहि भुडीकालार्ग 
मान्छेिरू, चोन,े ढाट्न,े ठग्ने, लुट्ने, कुट्न,े भुट्ने, फुट्ने र जुट्ने पनन गछषन ्। यो कायषमा व्यजक्त माि नभइष समूि, पाटी र ससगैं समाज र 
राष्रको सलंग्नता रिेको िुन्छ ।  

अब तपाईं भन्नु िोला ल व्यजक्त त संलग्न भयो भयो तर पाटीिरू, समाज र राष्रले कसरी त्यस्तो गनष सक्छ । तर िेनुषिोस, भुँडीले जे पनन 
गराउँ छ । त्येिी भुँडीले छँदा खादँाको काँगे्रसको बिुमतको सरकारलाइष छजत्तस,े र चौित्तरे बनायो र फुटायो । सदनबाट सडकमा ल्यायो । 
एमालेलाइष ससवप, िँुदै, अशोकराइष, र राजेन्र शे्रष्ठ बनाएर फुटायो । अझ केपी, माकुने र झनाख बनाएर धाँजा पारेको छ । एमाओिादीलाइष 
बैद्दय बादल बनाएर फुटायो । त्यस्तै मदेशलाइष पनन कतै गच्छेदार, गुप्ता, झा, ठाकुर र यादि बनाएर फुटायो । मदेस ेर पिाडडया बनाएर 
टुटायो, बािुन र राइष सलम्ि ुबनाएर छुटायो । नेिार र खें बनाएर फुटायो । तामाङ र मगर, गुरूङ र र्ारू बनाएर अलग्यायो । छुत र अछुत, 
तल्लो जात र माथ्लो जात भनेर खुट्यायो । खान पाउन ेर नपाउने बनाएर छुट्यायो । यो सब ैभुडँीले नै त िो । संसदमा पनन भुडँीले गदाष 
जुटाउँछ, फुटाउँछ । कहिलेकाँहि कुससष उचाले र त कहिले गोल्च्छे साकी बनाएर कुटाउँछ । फेरर  पजेरो, र पेन्सन पाउने भनेर त कहिले 
भत्ता बढाउने भनेर जुटाउँछ ।  

यो भुँडी देख्दा त्रबसभन्न आकारमा  भए पनन जानी नसक्नुको छ । दमािा जस्तो, नगरा जस्तो, ट्याम्को जस्तो, ढोल र ढयाङ्ग्रा जस्तो िँुदै 
उल्टो पहट फकाषएको डम्फु जस्तो रूपमा भए पनन यसले सारा प्राणीलाइष नै बसमा सलएर शासन गरेको छ । कहिले इराकमा तलेको खानी 
देख्छ र अमेररकालाइष उचालेर आणविक िनतयार खोज्न ेबािना बनाएर पस्न लगाउँछ । सद्दाम िुसनेलाइष फाँसीमा लट्काउँछ र ए िनतयार त 
छैन पो रिेछ भन्दै कहिलै न टुट्ने सुन्नी र ससयाको लँडाइष रोवपहदन्छ । कहिले रसालाइष अफगाननस्तानबाट खेद्न भनेर तासलिानलाइष 
िनतयार हदन्छ र पनछ ती तालीिान सँग आफैं  लड्नु पने बाध्य जस्र्नत बनाएर अमेररकालाइष नै फसाउँछ । यो सबै भुँडीकै करामत त िो नी 
।  

भुँडी न भएको भए न त विकसशत देशले विकाशोन्मखु देशलाइष त्रबभन्न बािनामा िातिनतया बचे्नु पथ्यो न त लडाकु यान र विमानमा 
करोडौ खर्चषनु पथ्यो । न त समाज सुधारका लार्ग भन्दै एनजजओ र आइएनजजओका नाममा मान्छे पठाएर धमष प्रचार गनुष पथ्यो । न त 
ती धमष प्रचारक आउदा पैसाका लोभमा परेर धमष पररितषन िुन्थ्यो । न त कम्यूननष्टिरूले भोकािरूका लार्ग भनेर राजनननत गने मुद्दानै फेला 
पार् ेन त कम्यूननष्ट विरोधी आन्दोलनमा भारत र अमेररकाले करोडौ डलर खचष गनुष पथ्यो । न त यी िािनतयारको ककन बचे, न त दाता र 
लेताको सम्बन्ध, न त गररब र धनीको खाडल केिी पनन िुन ेर्र्एन । यहि भुँडीले गदाष िो सबै । 

िाम्रा बाज ेबराजुिरू पनन यिी भुडँीकै लार्ग भनेर त गोली र बारूद बर्ाष भएका ठाउँमा नाङगो खुकुरी िातमा सलएर लड्न गएका र्र्ए । मनष 
कस्लाइष रिर िुन्छ र ? यी बिादरुिरू भनेर छातीमा तक्मा टाँसीहदयो । एउटा फुली र्पी हदयो । तर बेलायती ससपाइषका जनत पनन गोख े
अकफसरले तलि पाउँदैन । लड्न ेबेलामा गोखे, नाम कमाउन ेबेलामा बेलायती । नाम कमाउन पनन य ैभँुडीको कमाल छ । जनत धेरै ठाँउ 
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आफ्नो बनायो । उती बढी आम्दानी िुने । जनत बढी आम्दानी भयो त्यनत बढी भुँडीिरूलाइष भनष सककन्छ । जती बढी भुँडीिरू खुशी भए 
त्यनत नाम कसमने भो। िलेायतले त्यसै िो र सूयष नअस्ताउने देश भनेर चारै नतर उपननिेश बनाउँदै दौडडएको । देख्नु भो त भुँडीको कमाल । 

विकृनत त्रबसंगनत, िेश्यािनृत यहि भुँडीको उपज िो । ित्या, हिसंा, चोरी, अपिण, कफरौनत जस्ता अनेक खराि प्रिनृत फसलएकै भुँडी भररन 
नपाएर  िो । बन्द िड्ताल, गाडीतोडफोड आहदमा भुडी कै स्िार्ष गाँससएको छ । सबैले आ-आफ्ना भुँडी मजाले भनष पाउँन ेिो भन,े न त 
नेताका पछी कायषकताष लको लाग्र्े । न त गुण्डाका पनछ नेता भाग्र्े । न त यसरर गुण्डानै नेता बन्न पाउँर्े । यो सबै भुँडीले गदाष िो । 
भुँडी भनषका लार्ग मान्छेले जे पनन गनष सक्छ भन्ने ितषमान गनतविर्ध एउटा नमूना न ैिो । कसैले आफ्नै भुँडी भनष ती गनतविर्ध गरेकाछन ्
। कसैले छोरा छोरी र पररिारका लार्ग गरेका छन ् । भन ेकसैले भएभरका नाता गोता, सातपुस्ता सम्मको भुँडी भन ेआशजक्तले यस्तो 
दषु्कमष गरेका छन ्। जेपीगू, खुिाख, र्चिा र अरू र्ुप्रै दृश्य अदृश्य नेतािरू यसका उदािरणिरू िुन ।  

यो भुँडीको विर्चि पक्ष चाहिँ जनत िाले पनन नभररने िो । अनिरत िाली रिनु पने । गँजडीलाइष गाजँाको नशा लागे जस्तै एक पटक लतमा 
फसे पनछ फेरर छोडन नसककने । यसको अको प्रिनृत भनकेो जनत िाल्यो त्यनत नै बढी अँट्दै जाने । अत्यर्धक इलाजस्टससटी भएको । 
सामान्य हढँडो गन्रकु खाँदा भररने भुँडी तन्कँदै गएर केिी िाल्दा पनन नभरीन े िुनु त्यसकैो पररणाम िो । िाम्र ैघरमा बस्ने । िामीले न ै
हदएको एकर्ाल भातले टन्न भएर गुन्रीमा लम्पसार पने भुँडी, तजन्कदै गएर पजेरो, प्राडो, िाउडा, लाउडा, चेज, कोशी, काली, टनकपुर 
सनकपुर, योजना पररयोजना जनत खाए पनन नभररने भएको कुरा त जगजािेरै छ । कुलतमा फसेर नशामा लम्पट भएका मान्छेले त्यो नशा 
प्राजप्तका लार्ग, लताकपडा, भाँडाकँुडा धन सम्पनत जिानँ पररिार केिी मतलि गदैन । उसको अजन्तम लक्ष नै लागूपदार्ष प्राजप्त गनुष िुन्छ । 
त्यस्तै यो भुँडी तजन्कएर नालापानी, सडक, रड, ससमेण्ट, विजुलीका तार रास्फमषर, निर, पुल खाने लतमा फस ेपनछ त्यो पाउँन जे पनन 
भन्न लगाउँछ । जसो पनन गने बनाउँछ । न पत्याए फेरर आउने ननिाषचनमा त्यो प्रिनृतले गन ेभार्ण सुन ेफरक पन ेछैन । जब सम्म 
त्रबज्ञानले यो भुँडीलाइष ननयन्िण गने नयाँ उपाय सहितको यन्ि आविष्कार गनष सक्दैन तब सम्म यी समस्यािरूबाट मुजक्त समल्न नसक्न े
ननक्योल ननकालेँ मैले । 

आजश्िन १२, २०७० 

*** 
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फेक आइडी 
सचन विश्िकमाष  
ससन्धुली, दमु्जा– ३, नेपाल  
 

मौसमविदिरूले गरेको मनसुनको भविष्यमाणीलाई सार्षक पाररहदएको छ रानत रानत परेको पानीले । रानत 
पानीपरेपनछ ननन्रा पनन खुब मजाले लाग्छ । शननबारको हदन असल हढलै ओ्यान छोडडन्छ । परेलीको बन्धन सोतः खोसलएर नानीिरूले 
सभत्ताको घडडलाई र्चयाए सात बजे छ । झयालको पदाष सारेँ । झयाका सससाभरी सेता घामका ककरणिरू टाँससएका र्र्ए । झयालबाट 
बाहिरदेखखने सानो साना जग्गाको टुक्रामा फोिोरका ढंगुरलाई टेकेर उसभएका झारिरूमा घामको सेता ककरणिरू विर्चिसँग टजल्करिेका छन ्। 

शननबार ननयसमत रुहटनको रयाक बाहिर पदषछ । उठेर मुख ैनधुईकन पानी उमालेँ र कपमा िालेँ एकचम्चा र्चनी र कफी । यो र्चयाको साटो 
कफी मेरो अजल्छपनले जन्माएको िो । र्चया उमाल्न असल समय लाग्न ेसायद त्यिी भएर िोला । विण्डोजको डडस्प्लेसँगै ट्िाङ्ग आिाज 
आएपनछ  ककफको कप कम्प्युटर टेिलमा आइपुग्यो । अनलाई न्यूजिरूको साँचो टाइप गरेँ िेि एड्रसेमा सँगै फेसबकु पनन लगअन गरेँ । 
ककफको कालो रंगले छोपेको कपको सभिी सेतो भाग बढाउँदै र्र्यो मेरो ओठ । आखँािरू कम्प्युटर जस्क्रनमा देखखएका कहि भद्दा र कहि 
लोभलाग्दा अक्षरका संयोजनिरूमा डुसलरिेका छन।् मेरो दाहिने िातको चोर औलंा घरी माउसको स्क्रोलरमा घरी कपको बीडमा गरररिेको छ । 

टास्कबारमा समननमाइज गररराखकेो फेसबुक िेभको टाउकोमा केिी अक्षर सलबलायो । मेजक्समाइज गरेँ एउटा केहटले िाइ लेखेर सेन्ड गरेकक 
रहिछ तीन समनेट अनघ । उ मेरो केिी महिना अनघदेखख फलोअरको सलस्टमा र्र्ई त्यो फेक आइडी जस्तो लाग्थ्यो मलाई । उसको फोटो 
एल्बममा एउटा बािेक अरू फोटो पनन र्र्एनन अरू इनफरमेसनिरू पनन इन्री गररएको र्र्एन । मैले नै उसलाई केिी अप्ता अनघ फे्रन्ड 
ररक्िेस्ट पठाएको र्र्ए । ररक्िेस्ट पठाएकै हदनमा एसेप्टका सार् ैम्यासजे पनन आएको र्र्यो ।’खसुीलाग्यो तपाईंसँग सार्ी बन्न पाउँदा’ । 
त्यसपनछ डसे्कटपको जस्क्रनमा फेसबुक लगन िँुदा सामान्य कुराकानी भइरिन्थ्यो । 

मैले पनन ‘िाई’ भनेर उसलाई प्रनतकक्रयाका हदए ँ। सार्ै गुडमनषडङग सँगै र्चयाको कुरा पनन भयो । उ मसँग लाम ैकुरा गनष चािजन्र् यो मेरो 
बुझाइ िो । म अनलाईन भयो कक उ म्यासजे सेन्ड गररिाल्र्ी । मोबाइलबाट फेसबुक लगअन गदाष म म्यासज माि ैचेक गर्ेँ मोबाइलको 
जस्क्रनमा छेपारोले पिरो चढ्न खोजेजस्तै कसरत गरर गरर म्यासजे लेख्ने जाँगर िँुदैन र्र्यो र सेन्ड गनष पनन छेपारोले पुसमाघमा घाम 
खोजेर कके्रर बसेझैँ बस्न ुपथ्यो नेटिकष  खोजेर । त्यस्तो बलेा पनन उ र्ुप्र ैम्यासेजिरू पठाइरिेकक िुजन्र् । मलाई त्यो फेक आडी जस्तो 
लगेपनन उसको ररप्लाई हदइनै रिन्र्े फुसषदको समयमा । उसको मािै िैन सबलैाई ररप्लाई चाहिँ गर् ेककनकक म सेसलब्रेहट जस्तो पनन र्र्ईन 
ररप्लाई गरेर नभ्याउने म सँग जम्मा पाँच छ सय फे्रन र्र्ए । कुरा िुन ेत कनत नै िुन्र् ेर नभ्याउनु । 

त्यनतकैमा मैले सोँध े‘किा ँिुनुिुन्छ’ उताबाट नछटै्ट जजस्क्याउन ेहिसबल ररप्लाई आइिाल्यो–‘तपाईंको हदलमा’ मलाई िाँस्न मन लाग्यो िासँ े
पनन । आइडीिोल्डर बडो रोमाजन्टक छ जस्तो लाग्यो फेक भए पनन । मलाई उसँग कुरा गनष चाख बडरे आयो मलेै लेखेँ–मेरो हदलमा मैले 
त राखकेो छुईन त, त्यिी पनन मेरो हदलमा तपाईं जस्तो मान्छे अटाउनै सक्नुिुन्न धेरै साँघुरो छ’ सेन्ड गरेर फेरर समाचार नतर न ैफकेँ  । 
मलाई लाग्छ मलाई र्चनेकै कोिी ब्ल्याकमले गररराखेको छ । केिीबेर पनछ फेसबुकको म्यासजे आइकनमा रातो रंगको गोलाकारमा दईु 
लेखखएको देखखयो । िेरेँ, ‘म जस्तोसुकै साँघुरो हदलमा पनन नत्रबझाउने गरर बस्न सक्छु, तपाईंले नराखेपनन के भोर म पसससकेँ  । मलाई 
मिसुस भइरिेको छ यो त्रबिानै उस्ले मलाई उल्लु बनाउन खोजजरिेछ फेसबुकमा जजन्मएको तसे्रो सलगंीले याननकी फोटो केटीको राखेर केटाले 
कुरा गरररिेको छ । ककफको कपनतर चोर औलंो सनष छोडडसकेको छ । मैले पनन जजस्क्याएर सोर्धिालेँ, ए मेरर हदलकी मान्छे के गदै 
िुनुिुन्छ त’म्यासजे सेन्ड गरेर म म सटष ट्िाइलेट गएँ आउँदा म्यासेज सलस्टमा अक्षरको लाईन लामै देखेँ लेखखएको रिेछ, ‘म पढ्दै प्लस 
जब, मलाई जातभातमा केिी मतलब छैन धनी गररबको तराजमुा तौलेर कसलैाई आफ्नो ठान्ने बानी पनन छैन, म रुढीबादी माजन्दनँ 
तपाईंजस्तै इमान्दार मान्छे मनपछष । ‘मैले लेखेँ’ म इमान्दार रे ? म त्यस्तो छु जस्तो लाग्दैन र कसैले भन्दैनन ्पनन । ‘उसले लेखख’ 
प्रोफाइल वपक्स िेरेर मेरो विश्िास र अनमुाले फेल खाँदैनँ । समाजमा िेवपएका तल्लोिगषका र गररबीले ननचोरेका मान्छेिरू इमान्दार र 
इज्जतप्रनत सँधै सजग नै िुन्छन ्यो मेरो बुझाइ िो ।’ उसले म्यासेजमा आफ्नो दशषन पनन समसाएर पठाइ मलाई पनन यो कुरा चाहिँ र्चत्त 
बुझयो । मैले छोटो उत्तर लेखेँ, फेक आइडीको दाशषननक कुरा िे िे िे’ । 

आइएम त्रबजी फर आफएन आिर सेन्ड गरेँ र राइसकुकुरमा चामल िालेर त्रबजुलीमा जोडेँ । दालको कुकरलाई ग्यासमार्र् राखेँ र तरकारी 
त्रबसाषउने समस्ड अचारको प्याकेट ककनेर ल्याएँ । आज शननबार सफष  र पानीसँग खेल्न पाउन ेलुगािरूको प्लाजस्टकको बाटामा जमघट गररहदएँ 
। अनन सभजाएर छाडडहदएँ । फेरर आए ँर कम्प्युटर अगाडड बसेँ । अझ ैपनन उसको नाम अगाडड िररयो बत्ती यर्ाित न ैर्र्यो । मलेै खाना 
भयो  भनेर सेन्ड गरेँ । ररप्लाईमा आयो मेरो भयो तपाईंको नी ? 

हदलमा बसेको मान्छेले खाएपनछ भइगोनन म नखाने आज िे... िे... िे...’ भनेर सेन्ड गररहदएँ । उसले सोर्ध ‘फाइजस्टङ ?’ के को फाजस्टङ 
मान्छेिरू खान नपाएर मररराखकेा छन ्म चाहिँ ककन खान छोडरे फाजस्टङ गनुष नन ।’ शननबारको हदन लगभग १२ बज्नै लागेको छ । 
गकफनेिरूको सलस्टमा त्रबस्तारै र्वपँदैछन ् फुसषहदलािरू । उसले फेरर लेखख’ साँच्चै मलाई एउटा कुरा नढाँटी भन्नुस िै, तपाईं म्याररड कक 
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अनम्याररड ?’  मैले उसलाई उत्तर नहदन ेविचार गरेँ’ म्याररड भनेँ भन ेके िुन्छ, अनम्याररड भनेँ भन ेके िुन्छ । ‘उसले’ आकासपतालको 
फरक िुन्छ’ भनेर लेखख । 

मलाई उसँग बाङ्गा कुरा गन ेमन बहढरिेको छ त्यसैले मैले उसलाई लेखेँ ‘म म्याररड िा अनम्याररड ज ेभएनन तेस्रो सलरं्गलाई के फरक पछष 
र’ उताबाट तुरुन्त उत्तर आयो’ बुखझँन, के तेस्रो सलगंी भनेको चाहिँ’ मैले’ केहटको फोटो राखेर केटाले च्याट गन’े भनेर सेन्ड गरेँ । 

िा.... िा... ि.. तपाईंको अनुमान फेल भयो, तपाईंले भनजेस्तै तसे्रो सलगंी िोइन म’ उसले लेखख । 

विश्िास गरँु कक नगरँु, प्रमाखणत गनष पनन त गाह्रो छ नन’ मैले सेन्ड गरेँ । 

एक्कासस मेरा आखँािरू लुगा सभजाइराखेको बाटामा परे र मैले लेखेँ’ म गएँ बाई’  

उसले पनन बाई सँगै टेक केयर एण्ड ससयू अगेन लेखेर पठाइन । 

मैले स्योर भनेर लगअफ गरेँ फेसबुक । कम्प्युटर सटडाउन गरेर लागे आफ्न ैडसेल रुहटनको रयाक बाहिरको कामनतर । 

उसँग अक्षरिरूको सािारामा गकफन र्ालेको दईु-तीन महिना भइसकेको र्र्यो । म उसलाई सँधै ‘फेक आइडी’ िा ‘मेरी हदलकी मान्छे’ भनेर 
जजस्क्याइ रिन्र्े । जजस्क्याउन ेर उडाउने अक्षरिरूको िोडबाजज नै चसलरिेको िुन्थ्यो म्यासजे बक्समा । एक हदन रानत नौ बजनेतर मेरो 
मोबाइल भाइब्रेट भइरह्यो ननकै लामो समय, िेरेँ मोिाइल नम्बर माि देखखयो । नाम सेभ र्र्एन उठाउँकक नउठा भए ँ फेरी रानत कसलेै 
अप्ठ्यारो परेर पो गर् यो कक भनेर उठाए ँ। 

िलो  

उताबाट पनन ‘िलो’ माि आएपनछ को िो भनेर सोधेँ 

उसले मेरो उत्तर नहदइकन ननदाइसक्नु भो कक के िो भनेर सोर्ध । 

अँ ननदाउन लागेको र्र्ए मैले र्चनननँ तपाईंलाई को बोल्न ुभयो ? 

फेक आईडडकी ररयल केटी भनेर उ मज्जाले िासी  

उसको िाँसोले मलाई एकपटक नराम्ररी झस्कायो। जसरी म उसलाई म्यासजेमा नमषल तररकाले कुरा गर्े उसरी नै बोल्ने मेरो आँट न ैिरायो। 

यनत रानत कसरी संझन ुभयो, अनन नम्बर कताबाटा पाउनु भयो’ मैले ककजञ्चत स्िरमा सोधेँ । 

उसको आिाजमा एकककससमको चञ्चलता यर्ाित नै र्र्यो उसले भनन ‘अझ...कसले फोन गलाष भनेर त िोला नी फेसबुकमा पनन नम्बर 
राखेको अनन कसरी पाइयो नम्बर भनेर सोध्न समल्छ ?’  

मलाई उसँग कुरा गनष संकोच लार्गरिेको छ तर उ म्यासेजमा जस्तै कुन ैकफकक्र िा ननसन्देि कुरा गरररिेकी छ । सुरूका हदनिरूमा उ खाना 
खान ेसमय, खाजा खान ेसमय र अकफस छुहट्ट िुन ेसमयमा फोन गर्ी । फोन गनेक्रम बाजक्लँदै गइरिेका छन ् उसको आिाजसँग मेरा 
कानिरू अभ्यस्त भइसकेका छन ्। उसको फोन नआउँदा मलाई एक ककससमको सकसक लाग्न र्ासलरिेको छ । अनन म आफै फोन गनष 
उसलाई तजम्सरिेको छु । सोर्चरिेको छु उसको आिाज सुन्न नपाएको हदन मलाई कस्तो लाग्छ िोला सायद उराठ.... अब उ मलाई मेरी 
आमापनछ यो काठमाडौंमा खाना खाए नखाएको सन्चो विसन्चो फोनबाटै भएपनन सोध्न-ेअह्राउन ेभएकी र्र्ई । साँच्च ैभन्न ेिो भने मेरी 
अघोवर्त प्रेसमका न ैभइसकेकक र्र्ई । 

एकहदन उसले शननबार भेटौँ न भनेर प्रस्ताि राखख मैले उसको प्रस्ताि नमान्नु पने कुनै कारणै र्र्ई । सिर्ष स्िीकारीहदएँ । किाँ भेट्ने भनेर 
उसले मलाई सोर्ध, मैले लोकेसन चुज गने जजम्मा उसैलाई हदए ँ । उ भन्दै र्र्ई तपाईं आउन ुभएन भने नन मलेै बोलाएको ठाउँमा । 
ििाइजाज र िेसलकप्टर चढेर आउनु नपने ठाउँ जिाँ बोलाएपनन आउँछु भनेपनछ भेट्ने ठाउँ कफक्सड भयो शननबारको हदन ११ बज े। मलाई 
ननकै संकोच लार्गरिेछ उसलाई भेट्न । यस्तो काम मेरो जीन्दगीमा पहिलोचोहट िँुदै छ । जान े कक नजाने अन्यौलमा छु । तर उ मेरर 
अघोवर्त प्रेसमका जस्त ैभइ सकक । ९ बजेनतर फोन गरेर मलाई  त्रबसषन ुभएको छैन नन भनेर सोर्ध मैले छैन भनेँ । अझ तपाईं मलाई 
भेटेपनछ सपाषइज्ड प्लस िसन ु िुने छ भनन । मलाई एक ककससमको डर पनन लार्गरिेको छ उसँग भेट्नलाई  उजत्तकै उत्सकुता पनन छ 
उसको ग्लामररयोस आिाजले मलाई एक िदसम्म त लठ्ठ पनन बनाइरिेको छ  । 

म उसलाई भेट्न कोठाबाट ननजस्कएँ उसलाई भनकेो भन्दा विपररत िुसलयामा । खास ै िुसलया बताउन पन ेत र्र्एन उसले बताएकक र्र्ई 
मलाई त्यसको बदलामा मैले पनन अनायासै भनकेो र्र्एँ । िामीले भेट्ने भनेको ठाउँ भन्दा ननकै अगाडड उ आउने बाटोनतर म जाँदै र्र्ए ँ
आफ्नै सुरमा । परबाटा एउटी पातली केहट, रातो कुताष सलिार र कालो स्िीटरमा ितारोमा आउँदै र्र्ई । उसले बताएअनसुारको िुसलया र्र्यो 
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त्यो । मैले लगाइराखेको क्यापलाई असल बढी अनुिारनतर ढल्काए ँ। त्रबतार त्रबस्तार पाइला चालेँ उ नछटो नछटो आउँदै र्र्ई । भखषर स्रेट 
गरेको कपाल िािामा लिरररिेका र्र्ए । आखँमा छररतो तररकाले गाजका धसाष, ओठमा िल्का सलवपजस्टक, र्ोरै उठेको छानत । गोह्रो छालामा 
असलअसल कालो समससएजस्तो यानीकक बादलसभिको चन्रमाको छेउछेउमा रिेको िल्का कालो रङ्ग जस्तो अनुिार र्र्यो उसको । उ िेदाष िेदै 
मेरै छेउबाट पास भएर गई जब उ मेरो छेउबाट पास िँुदै र्र्ई । मेरो छानत सभिको मुटु फुट्लाजस्तो भयो जोडजोडसँग धड्ककन र्ाल्यो । 
उसलाई मैले पहिले कत ैदेखेदेखकेो जस्तो लाग्यो । एकनछन हदमागलाई ररफे्रस गरेँ । एकचोहट मेरो हदमाग ररङ्गीयो । पत्तो लाग्यो उ कुन ै
अकफसकी फ्रन्ट डसे्ककी स्टाफ िो । जिा ँम काम त्रबशेर् गइरिन्र् े। खास उसले त्रबिान फोनमा भनेको सपाषइज न ैयिी र्र्यो कक ?  मलाई 
के गरौं के गरौं भयो । त्यनतकैमा एउटा माइक्रो मेरो छेउमा आयो िात हदए ँरोककयो । त्यसैमा चढे । माइक्रो रोककनु र म चढ्नु यनत चाँडो 
भयो जो मैले केिी सोच्न ेसककनँ । १० समनेट पनछ फोन आयो मैले फोन काहटहदएँ र म्यासजे लेखेँ । म िजस्पटल जानु पर् यो, िाटषली सरी 
।। कुनै हदन ेभेटौंला अनन मोबाइल अफ गरेँ । कोठामा पुगेपनछ  ओ्यानमा ढजल्कए ँ। अनेक कुरािरू मनमा खेल्दै र्र्ए उसका बारेमा । 
उसको ग्लामररयोस आिाज जस्त ैकफगर पनन सुन्दर र्र्यो । तर पनन मैले उसलाई भेहटनँ, बेकारमा उसलाई दःुख हदए । यस्तै सोच्दासोच्दै 
ननदाएछु । छ बजे त्रबउँखझएँ मोबाइल अफ नै रिेछ अन गरेँ । अनन कम्प्युटर खोले सिषप्रर्म फेसबुक नै लगअन गरेँ । उसको म्यासजे र्र्यो 
‘कुनै पनन िस्तुमा लगानी परेपनछ मायाँ िुन्छ, तपाईंले मलाई ऋण लगाउनु भयो सके भने ब्याजसहित नतरौंला नसके सािाँ माि भए पनन 
नतछुष ’ सायद मलेै गल्ती गरेँ, उसलाई नभेटर ररप्लाई गन ेजाँगर न ैभएन या कुन ैउपयुक्त बािना हदमागमा आएन । फेसबुक लगआउट गरेर 
बजत्त ननभाएर पुनः ओ्यानमै पजल्टए ँमेरा आँखािरू अँध्यारोमा िेरररिेका र्र्ए । हदमागमा हदउँसो उसको ितारो हिँडाई यर्ाित नै र्र्यो । 

*** 
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तीि कथथकािरू   

डा. लेखनार् काफ्ले  

सशन्चु, ताइिान   

उल्टो सलु्टो  
“बाबा, रमेशका िजुरआमा र िजुरबा उसंगै िुनुिुन्छ, िाम्रा चाहिँ ककन गाउँमा? िामीसंगै ककन नबस्न ुभएको ?” िजुरबा 
र िजुरआमालाई घरमा ल्याउन/ेनल्याउने भन्न ेउसको बाबा र मजम्मको सधै िुन ेत्रबबाद आज पनन िँुदैगदाष उसले भन्यो।  

यो बर्ष पनन बुढा बूढीलाई उनीिरूको त्यो बंगलामा नल्याउने कुरामा सिमनत भ ैवििाद टंुर्गयो ।  

“ििाँिरूलाई गाउँ नै राम्रो लाग्छ । यता आएपनछ नतसम सुत्ने गरेको कोठा ििाँिरूलाई हदन ुपछष । अरू सब ैतलािरू भाडामा छन ्। नतसम यो 
कुरा ठूलो भएपनछ बुझन ेछौ” बाबा र मम्मीले उसलाई सम्झाए ।  

“म पनन ठूलो भएर अको यस्तै ठूलो घर बनाएपछी पनन तपाईंिरू यहि बस्नु ल । तपाईंिरूलाई यहि घर राम्रो लाग्छ”, उसले सधै भन्न मन 
लागेको कुरो यसपाली भन ेभनेरै छाड्यो ।  

त्यसको एकसाता मै उसका िजुरबा र िजुरआमा साना पोकािरू बोकेर आइपुगे ।  

 

योग्यता   

“मैले कहिल्लै भ्रष्टाचार गरेकै छैन, अकफसमा त म २ समनेट हढला कहिल्लै आइन”, उसले अजक्तयारको बयानमा भन्यो । 

“तपाईंले काम गन ेअकफस त भ्रष्टाचारमा चुलुषम्म डुबेको छ नन”, बयान सलन ेमान्छेको प्रश्न ।  

“अरूले गरे िोलान, मैले गरेको छैन”, उसको प्रस्टीकरण ।  

“घरमा आगो लागेर भष्म िँुदा खाँबो नडढी रिला र ? छानो, दसलन, झयाल ढोका, पाली, पसेट त सबै खरानी भएकाछन त”, बयान सलन े
मान्छे असल कडा बोल्यो ।  

उसलाई र्चटर्चट पससना आयो । र्पकेहि घण्टाको बयानपनछ बाहिर आयो । भार्ण गर् यो, लेख लेख्यो, कविता कोर् यो । चारैनतर बाँढ्यो र 
र्चच्यायो “म मार्र् ठूलो र्डयंि िुदैछ, मेरा त्रबरोधीिरूले मेरो बदनाम गराउन ेखेल खलेे” । 

एकिुल पिकार र केहि ठूला पत्रिकािरूले पनन त्यसलाई ठूलो समाचार बनाए । 

यो चोहटको चुनािमा उ पनन एउटा ठुल ैपाटीको उम्मेदिार भएछ ।   

 

शान्न्त अमभयाि   
“बुद्धको देश िाम्रो, बुद्धको शाजन्त र अहिसंाको प्रचार गरौं” भार्ण एक । 

“मैले बुद्धको प्रचारप्रसार गरेको देखख नसिनेिरू मुदाषिाद । नतनीिरूको सत्यनास िोस ् । नतनीिरू चोरडाँका र फटािा िुन ् । गौतम बुद्ध 
जजन्दािाद”, भार्ण दईु ।  

“मेरो कामको त्रबरोध गने देशरोिीिरूलाई सामाजजक बहिष्कार गरौ । शाजन्तको लार्ग लुजम्बनी जाउँ”, भार्ण तीन । यो भार्ण नसककदै उ 
अचानक त्रबिोश भयो ।  

तुरुन्त अस्पताल लर्गयो । सलाईन पानी र अरू के के गरे डाक्टरले, उ िोशमा आयो ।  

“तपाईंको ब्लडप्रसेर एकदम िाइ छ । मजष्तस्क एकदम तातेको छ”, डाक्टर एक । 

“तपाईंलाइ मानससक तनाब छ”, डाक्टर दईु । 

“यो दबाई ननयसमत खानु, उत्तेजना िुन ेकाम र कुरामा सलंग्न निुनु, ध्यान र योगाको ननयमत अभ्यास गनुष”, डाक्टर तीन । 

उ अस्पताल बाहिर आउनासार् करायो, “मेरो बदनाम गनष यिाँ सब ैसमलेका छन ्। गौतम बुद्ध जजन्दािाद । मेरा त्रबरोधीिरू मुदाषिाद ।   

***  
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अन्तरिाताश  
िामी साहित्य अििुादको कुरालाई मखु्य मदु्धा बिाएर लािेछौं ।  
विश्िास दीप नतगेला 
अध्यक्ष, विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ, विश्ि केन्रीय ससमनत  

 

१. िेपाली साहित्यको विश्ि ब्यापीकरणको मुलभूत समस्या के के िुि ?  

स्तररय साहित्य लेखन पयाषप्त मिामा िुन नसक्नु र जनत अहिलेसम्म लेखखएका छन ्ती स्तररय 

साहित्यिरूलाई अन्य भार्ीिरू माझ पुरयाउन अनुिाद कायषको अभाि नै मुख्य समस्यािरू िुन । 
संयुक्त राष्रसंघले मान्यता हदएको अन्तरराषजष्रय भार्ािरू लगायत अन्य भार्ािरूमा पनन नेपाली 
साहित्यको अनुिाद यर्ेष्ठ निुनु नै िाम्रो कमजोरी िो । 

२. उक्त समस्यािरूलाई विश्ि िेपाली साहित्य मिासङ्घले यहि कानतशक ८, २०७० (अक्टोबर २५, 

२०१३) आयोजिा गरेको ‘विश्ि िेपाली साहित्य सम्मेलि’ ले समाधािको लाथग के गिेछ ?  

यस पटकको सम्मेलनमा िामी साहित्य अनुिादको कुरालाई मुख्य मुद्धा बनाएर लानेछौं । सम्मेलनमा अनुिादकै बारेमा कायषपििरू प्रस्तुत िुनेछन ्। 
देशविदेशबाट पाल्नुिुन ेअनतर्र् विद्धान तर्ा सिभागीिरूको प्राप्त धारणा पश्चात साहित्य मिासङ्घले आगामी कायषनीनतिरू तय गनेछ । 

३. उक्त सम्मेलिको मुख्य अिधारणा (theme) के िो ?  

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

ननणषय गररसकेको छ । 

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

िामी नेपाली पहिचान बोकेकाले बोल्ने धेरै भार्ािरूको साहित्यले पनन नेपाली साहित्यलाई मजबुत बनाउदै ल्याएको छ । त्यसैले विसभन्न भार्ाका 
साहित्यको बारे पनन विज्ञिरूबाट कायषपि प्रस्तुत िुनेछ । उक्त कायषपि मार्र् बिस र छलफल िुनेछन ्। त्यहि बिस र छलफलबाट धेरै कुरा आउन े

आस गरेका छौं । र, साहित्य मिासङ्घको मुख्य आयोजना भएकोले सबै भार्ाको साहित्यलाई र सबै साहिजत्यक संघसंस्र्ालाई अटाएर साहिजत्यक 

कमषमा िातेमालो गनेछौं । 

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

सम्मेलनमा देशविदेशका विसशष्ट साहित्यकारिरू संग प्रत्येक्ष भेटघाट िुनेछ । नेपाली पहिचान बोकेका भारतीय नेपालीिरू संग सम्पकष  सतेुको काम 

िुनेछ । बमाष, भुटान, र्ाइल्याण्ड, मलाया, आसम, ससजक्कम, दाजजषसलङ्ग र स्र्ायी रुपबाट नेपालीिरूको नया ँघनाबजस्त बन्दै गएको बेलायत, िङकङ, 

अमेररका लगायत विश्िका विसभन्न ठाँउिरूमा नेपाली साहित्यको चुनौती र सम्भािना बारे चचाष िुनेछ । अिसर संगै चुनौतीिरू पनन आउने भएकोले 

त्यस्ता चुनौतीिरू संग जुध्ने सिालमा िाम्रो सामुहिक प्रयत्न िुनेछ भने विश्िभर छररएर रिेका प्रत्येक नेपाली देशका दतु भएकाले उनीिरू माफष त 

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

उच्च प्रार्समकता िुनेछ । 

६. प्रबासी िेपालीिरूको भाषा प्रिधशिमा भइरिेको प्रयासलाई यो सम्मेलिले के कस्तो सन्देश हदिेछ ?  

प्रिासम ैबसेर पनन िाम्रो भार्ा साहित्यको लार्ग धेरै योगदान गनष सककन्छ भन्न ेयो सम्मेलन स्ितः एउटा सन्देश िो । सधै एउटै झयालबाट िेदाष त्यहि 

सससमत के्षि माि देखखने भएकोले बेग्लाबेग्ल ैझयाल झ ैबेग्लाबेग्ल ै देशमा रिेर त्यिी देशको साहित्य र नेपाली साहित्यलाई तुलना गदाष उत्पन्न िुन े

फ्यूजनले पक्कै नयाँ कुरा र राम्रो कुरा हदन सक्छ भन्न े कुरा देखखन शुरू भईसकेको छ । त्यसैले प्रिासमा भईरिेको प्रत्येक साहिजत्यक कमषको 
मूल्याङ्कन तर्ा प्रोत्सािन िुनेछ भन्ने यो सम्मेलनले स्पष्ट शन्देश हदन्छ । 

७. विश्ि िेपाली साहित्य सम्मेलिको सन्दभशमा संसारभरर फैमलएका िेपाली भाषा प्रेमी र स्रस्टािरूलाई के भन्ि चाििुिुन्छ ?  
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यो सम्मेलन समग्रमा नेपाली साहित्यको कल्याणको लार्ग िो । मुख्य आयोजक विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ केन्रीय ससमनत र आयोजक नेपाल 

शाखा लगायत अन्य साहिजत्यक संस्र्ािरू रिनेछन ्। कसले आयोजना गरयो भन्न ेकुरा तमाम साहिजत्यक स्रष्टा सजषकिरूको लार्ग गौण कुरा िुन । 
सम्मेलनले के कुरो हदन्छ भन्न ेकुरा मित्िपूणष िो । सम्मेलनबाट ननश्चय न ैकेिी अपेक्षा िुन्छ र गनुषपछष  । सम्मेलन कस्तो िुनुपछष भन्ने सिालमा 
आफ्नो विचार िामी आयोजकलाई हदन अनुरोध गदषछौं । जुनसुकै साहिजत्यक संस्र्ासंग आबद्ध ब्यजक्तबाट प्राप्त सल्लाि, सुझािलाई िामी सम्मान 

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

सम्मेलनको लार्ग भौनतक, बौवद्धक यर्ासक्दो सियोग गनष म सबैसंग आग्रि गदषछु । 
*** 

 
 

िेपाली साहित्यलाई िामी अन्तररान्ष्ियकरण गदै छौं  ।  

सुरेन्र सलम्बु  

उपाध्यक्ष, विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ, विश्ि केन्रीय ससमनत  

 

 

विश्ि िेपाली साहित्य मिासंघले यहि कानत शक ८, २०७० (अक्टोबर २५, २०१३) आयोजिा ककि 
िुदैछ?  

विश्ि नेपाली साहित्य सम्मेलन (Conference of Global Nepali Literature) को मुख्य अिधारणा 
नेपाली साहित्यलाई समदृ्ध बनाऔ भन्न े िो । त्यसकोलार्ग नपेाली भार्ाको नेपाल र भारतमा माि ै प्रचारप्रसार भएर िुदैन, यो त  
अन्तरराजष्रयकरण िुन ुजरुरर पदषछ । िामी त्यसहदशामा एउटा गिककलो कदम चाल्दै छौं । यो सम्मेलनले नेपाली भार्ालाई विश्िब्यावपकरण 
गनष एउटा मित्िपूणष भूसमका खेल्नेछ भन्न ेिामीलाई लागेको छ । 
 

उक्त सम्मेलिमा भारतबाट िेपाली भाषाका बररष्ठ विद्धाििरुले पनि सिभागी जिाउदै छि ्कक ?  

नेपाल बाहिर नेपाली भार्ाको प्रयोग सबै भन्दा धेरै िुने ठाउँ नै भारत िो। भारतमा नेपाली भार्ाको त्रबशेर् मित्ि छ। त्यसलेै िाम्रो 
कायषक्रममा श्री प्रेम प्रधान (अध्यक्ष, भारतीय साहित्य एकेडमेी परामसष ससमती), प्रा. डा. हदिाकर प्रधान (अध्यक्ष, बनारस हिन्द ूविद्यालय, 

भारतीय भार्ा त्रबभाग) र प्रा. डा. कविता लामा (ससजक्कम विश्िविद्यालय, प्रमूख, नपेाली त्रबभाग) आउदै िुनुिुन्छ। यो िाम्रो लार्ग ठूलो मित्ि 
राख्ने कुरा िो। यो सिभागीता पनन नेपाली भार्ाको विश्िब्यापीकारण गने पिलको एउटा कडी िो।  

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

िाम्रो यो समेलनलाई भब्यरुपमा सफल बनाउनको लार्ग देश विदेशबाट सम्पूणष सदस्य र शाखािरुका सार्ीिरु खहटरिनुभएको छ। सबैको 
सामूहिक प्रयासले िामीले अहिलेसम्म कररब ९० प्रनतशत तयारी पुरा गरी सकेका छौं ।  

 

*** 
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कविता /गीत /गजल  

म विक्रीमा छु 

राधेश्याम लेकाली 
काठमाडौं, नेपाल  
  
मेरा जोश, जागँर र रिरिरू त्रबक्रीमा छन ्
मेरा आखँा, कान र मखु सब ैत्रबक्रीमा छन ्
छौ कोिी ककनेर मेरा खुट्टािरूले हिड्न चािनेिरू ? 
आऊ यी पनन त्रबक्रीमा छन ्
सबै सोकेसमा सजजएको सामान झैं त्रबक्रीमा छन ्।। 
  
मेरा योजना, प्रनतबद्धता र दृढतािरू त्रबक्रीमा छन ्
मेरा कलम, शब्द र भािनािरू सबै त्रबक्रीमा छन ्
छौ कोिी ककनेर मेरा उमंगिरूले रमाउन चािनेिरू 
आऊ यी पनन त्रबक्रीमा छन ्
सबै सोकेसमा सजजएको सामानझैं त्रबक्रीमा छन ्।। 
  
मेरा वििेक, चािना र देजष्टकोणिरू सबै त्रबक्रीमा छन ्
मेरा ससजषना, दशषन र इनतिासिरू सबै त्रबक्रीमा छन ्
छौ कोिी ककनेर मेरो सपनािरूले रमाउन चािनेिरू 
आउ यी पनन त्रबक्रीमा छन ्
सबै सोकेसमा सजजएको सामानझ ैत्रबक्रीमा छन ्।। 
  
मेरा आत्मा, र्चन्ता र श्रद्धािरू त्रबक्रीमा छन ्
मेरा मोि, त्याग र बसलदानिरू सबै त्रबक्रीमा छन ्
छौ कोिी ककनेर मेरा सयौ मतृ्युिरूमा रमाउनेिरू ? 
आउ यी पनन त्रबक्रीमा छन ्
सबै सोकेसमा सजजएको सामानझैं त्रबक्रीमा छन ्।। 
  
मेरा आत्मा, र्चन्ता र श्रद्धािरू त्रबक्रीमा छन ्
मेरा मोि, त्याग र बसलदानिरू सबै त्रबक्रीमा छन ्
छौ कोिी ककनेर मेरा सयौं मतृ्युिरूमा रमाउनेिरू ? 
आउ यी पनन त्रबक्रीमा छन ्
सबै सोकेसमा सजजएका सामानझैं त्रबक्रीमा छन ्।। 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

देशको माया  

प्रा. डा. भीम खनतिडा 
प्राचायष, नेपाल संस्कृत विश्िविद्यालय, 

वपण्डशे्िर विद्यापीठ, धरान, नेपाल  

 

अगेनाको छेउमा बसेर 

न्यानो तावपरिेकी नानी, 
िेरें मैले, 

दाउरासागै डढेर मनष लागेका  

ननदोर् कसमलािरूलाई  

हटप्दै अगेनाबाट बाहिर राख्र्ी  

ती कसमलािरू पनन  

फेरर घुमेर उिी दाउरो िुादै  

आगोको लप्कातफष  दौडडन्र्े  

सकेसम्म नानी हटप्दै सादै गर्ी  

सकेसम्म कसमला घुम्दै मदै गर्े  

‘ बाबा ! ककन मनष खोज्छन ्यी कसमला ?’  

नानीको प्रश्नले म झजस्कए  

‘ जाडो भएर िोला’  
रमाइलो मान्दै बेिास्ताको उत्तर हदए, 

‘मनष कस्तो रिर बाबा ?’  

‘ सार् ैबाँच भनेर हटपेकै त िो  

ककन यी दगुदैछन ्धमाधम आगैनतर ?’  

िेरें, 
नानीका खुटै्टननरबाट िूलका िूल  

कसमलािरू सजल्कएको दाउरामा  

पालैपालो चढ्दै र्र्ए  

‘ दाउराको मायाले िो बाबा ?’  

ओिो ! नानीको उत्तरको प्रश्नले  

खुलेंछंु बल्ल आफू  

‘ िो नान,ु त्यो नतनको जन्मस्र्ल र्र्यो, 
साँच्चै त दाउरो नतनको देश र्र्यो, 

घरको मायाले िो 
आँगनको मायाले िो 

देशको मायाले िो  

ननिाषससत जीिनभन्दा  

बसलदान असल जीिन िो नान ु!!’  

*** 

  



Global Federation for Nepalese Literature                    Mulbato E-Journal Online                                                 Volume: 1                         Issue: 4                                Number: 4                     October  2013 

विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ        मूलबाटो अनलाईन ई-पत्रिका           बर्ष: १           अंक: ४               संस्करण: ४           अक्टोबर २०१३ 30 
 

देिता 
गणेश शमाष 
जोरपाटी-३ काठमाण्डौं, नेपाल    
 

 

 
 
 
देिता लौ बता आज धतीमा ककन आउँनु ? 
तेरो बस्न ेघर स्िगष यिाँ के छ ? समाउनु । 
ढंुगो कंुधेर त्यो मूनत ष राख्छन ्मजन्दरमा ककन ? 
बसी खान ेबसािाले शोवर्त ्पीडडत ठग्न ।। 
 
िो त्यसैले म अलग िुन्छु एक्लो बनेर साधन, 
अझ ैभनौ कक के मैले लौ सखे नतमी न ैभन । 
देिता िात चल्दैन ? कक पाउ लंगडो भयो ? 
पुजजन माि या ँआयौ ? नतम्रो स्िगष कता गयो ? ।। 
 
चराचर वपता नतमी, माग्नु पन ेकक भयो ? 
इन्रको स्िगष त्यो आज भजत्कयो कक कतै गयो ?। 
नाँच्ने जुन अप्सरा र्र्ए मरे कक ती विनत सके ? 
लेख्र्े जीिनी जुन िाम्रो र्चिगुप्त कता गए ? ।। 
 
कक देिता बिुदल मिाँचुनाि लड्न तजम्सए ?, 
्यासलस सालमा लड्दा लुच्चा देिता कता र्र्ए ? 
कक गाँजा माड्दै जाँदा बाटो त्रबससषयो कक कसो ?, 
श्रसमक विजयी िुन्र्े कक संझौता फेरी भ ैहदयो ।। 
 
देिता नतमी आउँछौ कक ? श्रसमकनतर लाग्न, 
यता लाग्ने िो कक उता चाँडो आफै लिै भन । 
यता लागे फोिोर पानी बागमतीको चढाउन,े 
यता लागे बरू िामी समाजिाद पढाउने ।। 
 
यर्ाजस्र्नतको बाटो चेतें भन विशम्भर, 
श्रसमकले त्रबससषए भन ेबास नतम्रो किाँ छ र ?। 
त्रबदा सामन्तले सलए स्िगष भूकम्पमा पर् यो, 
शरणार्ी बन चाँडो नि सलला समाप्त भो ।। 
 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 मशलमसलामा 

पुरुर्ोत्तम ढकाल  
 नुिाकोट, नेपाल  

िाल: भजजषननया, अमेररका 
  

 
 

प्रत्येक साँझ  
शिर उज्यालोले झलमल्ल जल्दा  
लाग्छ शिर मुस्कुरायो उज्यालोमा 

तर यता बत्तीमा झजुम्मएका पुतलीिरूझैं   
असंख्य मान्छेका मनिरू जसलरिन्छ 

दनदनी जसलरिन्छ 
जीन्दगीसँग  

असंख्य मनिरूका 
असंख्य त्रबमनत छन ् 

दखुेसो छ, गुनासा छन ् 
तर पनन िरेक साँझ  

शिर यसरर नै प्रकाश पुन्जमा मसु्कुराउदैं जसलरिन्छ 
म िुनु र निुनुसंग  

सरोकार नै निुने सजृष्टको यो सृखंला 
यसरर नै चसलरिन्छ  

जसरी हिजो चलेको र्र्यो  
म त्रबनाको िरेक साँझ  

मुस्कुराउदैं प्रकाशपूजंमा यो शिर, त्यो शिर जसलरिन्छ 
र असंख्य मनिरू पनन त्यसरर न ैजसलरिन्छ 

जसरी सजृष्ट चसलरिन्छ । 
 

मनको भािस ्म िुनु र निुनुसंग  
सरोकार नै निुन ेसजृष्टको यो सृखंला 

यसरर नै चसलरिन्छ  
जसरी हिजो चलेको र्र्यो 

र असंख्य मनिरू पनन त्यसरर न ैजसलरिन्छ 
जसरी सजृष्ट चसलरिन्छ ।  

 
१४ अगष्ट, २०१३ 

*** 
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ममश मुनछयो 
आर. डी.’प्रभास’ चटौत  
बेलुविश्ि स्मनृत प्रनतष्ठान  
बानेश्िर ३४, काठमाडौं नेपाल 

    

 कता िेरँू के लेखू ँ कुन 

लिरको शब्द सररता 
 जता िेरँू  जे भोगँू मन तन सबै  पोल्छ  कविता 
 उता िेरेँ जे  देखेँ  कसरी कनकेको ककट भयो 
 डुब्यो  िेदाष-िेदै  ननरस मनको त्यो नट भयो 
 सलयो  जजम्मा संझन्र् ेरिर गरेरै पतन भो 
 भयो बुझने भन्दैर्े तर पर भयो कमष तुहियो 
 कता िेरँू के िेरँू सबनतर अिो ममष  नुनछयो । 

*** 

 

िाइकु  

 

खेमराज गाउँले  

खुमेल, रोल्पा, नेपाल 

 

कमषको फल  

भाग्यमानीको भाग्य  

आसूँको ताल ।  

 

हदउँसै रात  

िािामा िल्लािरू  

पागलबस्ती ।  

 

िैंशालु मन  

बइमानी समय  

खोससयो आसू ँ।  

 

बाटो साँघुरो  

अनन्तसम्म यािा  

मान्छेको भीड ।  

 

जीिन चङ्गा 
खडरेीको बेिास्ता  

पानी भो मन । 

 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

समुन्रबाट फककश रिेको 
मान्छे   

मोमल मयूख  

 सुडान 

  
 

 
एउटा मान्छे हिलाम्म ेभएर  

नुनै नुनको चको खाला ओढेर 

फककष रिेको छ समुन्रतीरबाट ररत्तो िात ्

जिाँबाट नदी बर्गरिेको छ 

एक तमासले समुन्र तीर ।  

 

नहद ककनाराको ठूलो ढुङो मार्ी  
हठङ्ग उसभएर  

कराइरिेको छ त्यो मान्छे 

ए नहद ! नबग नतमी समुन्र तीर । 

र भननरिेको छ बबषराउदै एक्लै 
समुन्र धेरै ठूलो छ  

समुन्र धेरै गहिरो छ  

समुन्र धेरै धसमलो छ । 
 

समुन्रमा पुगे पछी  

िराउनेछ नतम्रो स्िन्छन्दता  
गुम्नेछ नतम्रो कन्चनता  
तुहिन ेछ नतम्रो पहिचान  

त्रबन्ती ! नजाउ  समुन्र तीर । 

 

आउ बरू रमाऔ आहदबासी फाटिरूमा    
लुकामारी खेल्दै सशतिरू सँग 

बसौ ककनारा तीर खाल र्ापेर मायालु पासा िान्दै 

र र्ालौ गाउन चरािरू संगै गीत । 

 

समुन्र बाट फककष एको मान्छे 

कराइ रिेको छ येस ैगरर 

नहद बर्गरिेको छ आफ्नै शुरमा 
समुन्र तीर ।  

 

*** 
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कथा 
सुरेन्र ईङ्नाम 

फोल्क्स्टन, बेलायत 

 

 

 

मन र्ामी सुन्नु िजुर लािुरेको कर्ा 
ईराकको सुनाउ कक अफगानको ब्यर्ा ? 
 
माननस आफै सानो ठूलो, भेदभाि गछषन 

लडाइँ िुन्छ देश देशको आखखर ननदोर् मछषन 

कोसोभोको सुनाउ कक कारर्गलको ब्यर्ा 
नेपालको सुनाउ कक बेलायतको कर्ा ? 
 
छैन रैछ शाजन्त कत,ै मेरै देश रोएको छ 

दाजु भाईको झगडाले, रगत बगेको छ 

सुन्छु सध ैदेख्छु यस्तै मेरै देशको ब्यर्ा 
स्िदेशको सुनाउ कक, परदेशको कर्ा ? 
 
मन र्ामी सुन्नु िोला लािुरेको कर्ा 
ईराकको सुनाउ कक अफगानको ब्यर्ा ? 
 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

खसी बजार    

कवपल अर्धकारी 
ताइपेइ, ताइिान 

 
 
 
 
 

यसपाली पनन दशैं लाग्यो 
खसी बजार भरर खसी लेराइयो  

यताउताबाट  
स्र्ानीय, बोइलर  

सानो, ठूलो दारको 
रोगी, ननरोगी  

तन्नेरी, बुढो धेरै घामपानी खाको  
कुनको कनत तौल र कनत मूल्य  

मोल मोलाई भ ैरिेछ । 

 

यसपाली पनन चनुाब आयो  
उम्मेदार लेराइयो 

यताउताबाट  
स्र्ानीय, बोइलर  

सानो, ठूलो दारको 
समाबेशी, प्रनतसत समलाएर 

तौल र मूल्य बखान 
मलाई चनु भनेर   

मोल मोलाई गराई  रिेछ आफ्नै। 
 

एउटा  
मासलकले  मोल गदै छ  

बागेन चल्दै छ  
खसी नछटै ढासलन ेछ दशैंमा  

अको, 
आँफै आफ्नो मोल तोक्दै  छ  

मलाई चनु भन्दैछ  
भाउ बढाबढ गदै छ । 

 
असलपनछ 

िामीलाई न ैखसी बनाउन ेउद्योग गदै छ । 

 

३ अक्टोबर,२०१३ 

*** 
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गीत  

लोकराज अर्धकारी 
काठमाडौं, नेपाल   
 
 
 
 
 
मेरो र्धरतालाई अर्षहिन ठानेछौ । 
मेरो मौनतालाई कम्जोरी ठानेछौ । 
 
अपमानको त्रबऊ रोपी सम्मानको फल खोज्न े

अचम्मको ससद्धान्तलाई आदशष मानेछौ । 
 
आकास तफष  फककष एर र्ुक्दा आउने पररणाम 

सम्झाएकै िो तर त्यहि बाटो छानछेौ । 
 
*** 
 

गीत  
सागर खनाल ‘सुस्केरा’   
इलाम, मेची, नेपाल 
 
 
 
 
मेरी प्यारी फूल झैं, मुस्कुराउँनछन अचेल 
यता नजर उता नजर, घुमाउँनछन ्अचेल। 
 
नानी सभिै छुपाउँ कक, मुटुसभिै राखु ँ
प्यारको माला पहिराई, छाती सभिै टाँस ु
विपनीमा छाम्छुम ्गदै, लुकाउँनछन ्अचेल 
यता नजर उता नजर, घुमाउँनछन ्अचेल। 
 
सागरमा विश्राम तट, ककनारामा घाट 
समलनमा सुस्केरा सार्, त्रबछोडमा िात 
मध्यरातलाई र्चर्ोरेर, उदाउँनछन ्अचेल 
यता नजर उता नजर, घुमाउँनछन ्अचेल। 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िास्ति  

डा. जयन्त कृष्ण शमाष  
राजननती त्रबज्ञान त्रबभाग, गौिाटी विश्िविद्यालय  

  
  

कपाल फुल्दै जाँदा सेतामै िुन्छ सशर  
िैशाखी आउंदै जाँदा टुसाउन र्ाल्छन नयाँ पातिरू  

  
फुलेका कपाल र्चम्टाले उखेलेर अर्िा  

कालो कलप दलेर कपालमा कनतहदन लुकाउन सककन्छ र 
बुढ्यौली  

अरूबाट; - अन्तत: आफूबाट। 
  

आँखा र्चम्लेर कनतहदन पो निेरी बस्न सककन्छ र  - प्रकृनतको 
िैशाखी !   

  
मानन सलन समय लाग्छ - 

श्री मतीलाई बाउ खसेको  
मलाई शसुरा खसकेो  

अर्िा मेरा एकान्त सार्ीलाई उनकै आमा खसेको; 
  

सपनामा बात माने गछषन सबजैना; 
वििान उठेरै सँध ैभन्ने गनछषन श्री मती - 

रातभरर स्िगीय वपता संग आलाप गरेको कुरा। 
  

प्रत्येकओटा वििानीले झसङ्ग पाछष मलाई - 

बाउ भनकेो र्र्येन त कत ैयस्तो चाउरी परेको काया,     
अर्िा आमा - यस्तो ननदाएको अनुिार ! 

  
उननिरू त मेरा प्रेरणाका स्रोत िुन ् - प्रगनतका; 

  
िलोको अनौमा बेस्सरी समानत गोरू नादाष पनन  

भातको माड लगाएर जुिामा कागज टाँसेर पढ्ने मेरा बाउ 

खेतको माटो र्चदै िलगोरु दगुदाष पनन  

विज्ञानको नया ँर्र्यरी कण्ठस्र् पादै जोती सक्न ेमेरा बाउ - 
  

अब ओल्लोघर -पल्लोघर गदाष पनन लौरो टेक्नु पने कुरा  
िास्तिमा मानन सलन साहै्र गाह्रो लाग्छ। 

  
प्रत्येकओटा बेलुकी झसंग िुन्छु म  

फागुने ितासमा सकेुका  पातिरू झरेर मुडुला भएका रुखिरू सुँगेर, 
एकान्त बलेुकीमा सुकेका पातिरूले ठाउँ सदै-सदै- 
भङ्ग गरेको ननस्तब्धताले पनन सताउछ मलाई। 

  
झजस्कएका ऐकेक मुिूतषमा अनुभि गनष कोसशस गछुष म 

यी रुखिरूमा कसलला पातिरू उसम्रने बैशाखी बेलाको रूप    
  

झररसकेका सुकेका पातिरूमा िररयालीको अनुभि  

बाँर्धएको बेला मुजक्तको अनभुि  

- सम्भि िोला िजुर ? 

*** 
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गजल  

हदिाकर भट्टराई 

दमौली, तनिँू, नेपाल  
 
 
 
 
अन्जान मै दईु मन जोडडहदने, पक्कै कोहि छ । 
प्रेमको पररभार्ामा मोडडहदने, पक्कै कोहि छ । 
 
 
िरेकपल खशुी राख्छु, त्रबरानो सिरमा जानेर 
मेरा खानतर पररिार छोडडहदने, पक्कै कोहि छ । 
 
 
मौन बसी सजाय भोग्दै, सभिैदेखख रुदै कराई 

जजन्जर मुजस्कलले तोडडहदने, पक्कै कोहि छ । 
 
 
बास नजजक भएपनछ, मन टाढा किाँ िुन्छ 

सम्बन्धको बाली गोडडहदने, पक्कै कोहि छ । 
 
 
मेरो तजस्बर नभुल्न,ु भुलिस कसकैो समाए 

फोटो प्रनतशोधले फोडडहदने, पक्कै कोहि छ । 
 
प्रेम गार्ा सुनाई, मनको भारी त्रबसाई राख्न 

त्रबबािको घुम्टो ओडडहदने, पक्कै कोहि छ । 
*** 
 

गजल  

मनोज मनसुन 

स्याङ्जा, नेपाल  
  
 
 
 
 

उकासलमा एउटा चौतारी बनाऊ 

आफूलाई पुण्यको पुजारी बनाऊ 

 

छोडरे जानु छ यो संसार सारा 
जीिन ईमानको सभखारी बनाऊ 

 
 

अमन ्चयन ्भर मनमा तनमा 
स्ियम ्र्चनाउन ेर्चनारी बनाऊ 

 

घाम र पानन िो जीिनको यािा 
नतमीलाई ओनतलो छिारी बनाऊ 

 

बलेको छ धपधप परदेशी माटो 
मनुसुन िर्ाषतको तयारी बनाऊ 

*** 

 

गजल 

आनन्द अर्धकारी  

नािाला, तनिँु, िाल: काठमाण्डौ, नेपाल  
 
 
 
 
 

बगैचामा फुल्दैछौकी, डालीबाट झरीसक्यौ । 
बाटो िेरी कुदैछौकी, अन्त कत ैसरीसक्यौ । 

 
िािािुरी चलेकोथ्यो, बाढी पैरो खस्दै र्र्यो, 
बगरमै अजल्झयौकी, खोलापारी तरीसक्यौ । 

 
सभि मन पजग्लएर आसँूिरू ताल भए, 

भुँइमा पो पोखखयौकी, अंजुलीमा झरीसक्यौ । 
 

लजाएर झकेुकीथ्यौ, धेरैअनघ भेट्दाखेरी, 
आनीबानी उस्तै छ की, पररितषन गरीसक्यौ । 

*** 
 
 

गजल 

रिस्य त्रबक्रम र्चमररया 
त्रबताषमोड, झापा, नेपाल  

 

 

 
आँसू पनन बगाउँन ननर्ेध गररएको छ। 
अनन याद पठाउँन ननर्ेध गररएको छ।। 

 
 अकालमै त्यो माननस मनेछ अस्पतालमा। 

 उसलाई बचाउँन ननर्ेध गररएको छ।। 
 

 भय र िासको राँको झोसेर नत आँखाभरी। 
 असभलार्ा सजाउँन ननर्ेध गररएको छ।। 

 
यसरर सललाम भयो रिर यसपासलको। 
चाड पिष मनाउँन ननर्ेध गररएको छ।। 

 
माफ गररदेउ यो समाजद्िारा नतमीलाई। 
मैले मन पराउँन ननर्ेध गररएको छ।। 

*** 
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पािी बराबर  

मनोज के. सी. “समय”  

डडल्लीबजार, काठमाण्डौं , नेपाल  
 

 

 

 

 

एकात्रबिानै नतमीलाई चौबाटोमा भटेें , 
त्यो पनन ननकै पनछ । 

शायद नतमी ितारमा र्र्यौ, 
म नतमीभन्दा असल फुसषहदलो । 

 

केिीबेर पनछ, नतमी त घर पुग्यौ िोला । 

तर म पनन घरको कौसीमा र्र्ए ँ। 

िामी भेट्दा कनत र्चसो र्र्यो । 

त्यसैले नतमी र्चजस्सएको िुनुपछष । 

अनन नतम्रो िातमा झणु्डकेो त्यो डरेीको दधु, 

चुहिदैं चुहिदैं, घर पुग्दा आधा भएको िुनुपछष । 

 

घाम असल चिककलो भएपनछ, 

नतमी देखखयौ आफ्नो घरको कौसीमा । 

अनुिार असल स्पष्ट िुन माि ैखोज्याथ्यो, 
नतमी ओझले भयौ, 
ताजा समाचार भनेर पत्रिका पल्टाउँदै र्र्यौ शायद । 

 

नतमीले त्रबसेछौ क्यारे, 

आजकल यो बजारमा ताजा केिी पनन पाईंदैन भनेर । 

अचार देखख समाचार सम्म । 

 

एकैनछन घाम ताप्यौ क्यारे नतम्ले पनन । 

म त घाम ताप्दा-ताप्दै 

काम गनष र्ालेर अल्मसलएछु । 

चाउरी परेर मुज-ैमुजा परेको ज्यानले 

गनष सक्ने काम त के न ैिो र, 

मैले सससीमा िालेको असमलो अचार भनेपनछ 

िुरुक्कै िुन्छे, अमेररका बस्न ेमेरी नानतनी । 

 

अचम्म त यो लाग्छ मलाई: 
नयाँ पुस्ता र पुराना पुस्ता समल्दैनन ्भन्र्,े 

तर मेरी नानतनी र म “बेस्ट-फे्रण्ड” । 

जापानमा बस्ने नतम्रो नातीसँग 

खुब च्याट गछे रे, “स्काईप” मा । 

ननकै रमाईलो भा’ को छ रे नक्कले मोरो । 

मैले दईु-िातले उचालेर बोक्दा, 
मेरो मखुैमा पने गरी 
त्यसले “सुस”ु गरेको हिजै जस्तो लाग्छ । 

 

तर “त्यो हिजो” र “यो आज” को बीचमा 
ननकै गहिरो खाडल परे जस्तो छ । 

 

त्रबस्तारै ढलेको साँझसँगै, 

अचानक नतम्रो घर शुन्य भयो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पानी-बाराबारको झगडा त नतम्ले गरेका िौ । 

मसँग बोल्न ैनिुने नतम्ले भनेका िौ । 

तर मेरो मन मान्न सकेन । 

दशकौं पनछ, 

नतमीसँग बोलचाल शुरू गने योजना बुन्दै 

आफ्नो घरको बाहिर ननस्के, साँझपख । 

तर नतमी त अकै संसार पुर्गसकेछौ । 

 

िो, 
म “मलामी” बनेर 

“आयषघाट” पुगेर आए,ँ 

“नतम्रो लास ंसँगै । 

 

मलामी गएर फकेको भोमलपल्ट 

फेरर झस्केर नतम्रो कौसीमा िेरें । 

त्यिाुँ नतमी िोईि, 

नतम्ले लगाउिे गरेको “सक्कली-ढाकाको भोटो” देखें, 
डोरीमा झणु्डकेो । 

 

फेरर सम्झें त्यो पल, 

संसार छोडरे जाि ेहदिको बबिाि पनि, 

नतमी मसुँग िबोल्ि सकेको । 

 

नतमी, मभन्दा … माि दईु िप्ता कान्छो, 
त्रबिे नगदाषको “गुच्चा खेल्ने सार्ी”, 
पच्चीस िर्षसम्म “गहिरो दोस्ती”, 

अको पैंतीस िर्षसम्मको “बोलचाल बन्द” 

त्यसपनछ बोल्न जाँदा नतम्रो “स्िास बन्द” 

धेरै हढला भएछ, नतम्लाई भेट्न । 

 

यो कस्तो “पानी-बाराबार” !!! 

 

रचिाकाल : २०६९ साल, माघ ११ गते, बबिीबार (बबिाि १:३० बज)े  
*** 
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च्याङ्बा हिजो जस्तै लाग्छ  

त्रबना तामाङ ‘सुनगाभा’   
काठमाण्डौं, नेपाल  
 
 
 
 
हिजो जस्त ैलाग्छ च्याङ्बा 
तीन पोङ् रक्सी 
ससगैं कुखुराको भाले 

डालो भरर रोटी बोकेर 

त्यो ठाडो उकालो कत ै 

नत्रबसाई ठमठमी 
जाजरकोट र ढाका टोपी ढल्काएर 

िातमा ईजण्डयन रेडडयो घन्काउँक्दैं 
मेरो घरमा मलाई माग्न आएका र्र्यौ 
आपाले राडी ओ्याउँदा 
जुङ्गा मुसादै मसुु मसुु िासँेर 

छड्के नजर मलाई लाउँदा 
म ढोकाको कुनामा  
मनभरर गुराँस फुलाउँदै 

लाजले रातो भएकी र्र्एं 
आमाले सगुन भन्दै 

हदएको मकैको भ्यापर 

भुईँमै नराखी नतमीले 

यसरर ररत्यायौ कक  

मलाई लाग्यो म त्यहि भ्यापर भएं 
अनन नतमीले हदएका 
रातो बनारसी साडी 
िातमा ससको फाईि घडी 
मखमली चप्पल 

ससरफूल अनन नौगेडी 
म दङ्ग परेर्ें 
लािुरीनी िुनेभए ंभनेर 

आखेिरूले तम्बा गदै 

ज्िाईँ िाम्रो छोरी 
आजबाट तपाँईको भयो 
मारे पाप पाले पुण्य भन्दा 
िात जोड्दै खखस्स िाँस्दै 

नयनी त मेरी जून िुन ्

धतीमा िैन  

म आकाशमा सजाउँछु 

नयनी त मेरी  
रानी िुन ् 

गद्दीमा राज गराउँछु 

नयनी त मेरी मुटु िुन ्

हदलसभि सजाउँछु 

यसो भनेको एक महिना नत्रबत्दै 

साँच्चै न ैनतमीले 

जून बनायौ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

साराले िेनष र चुम्न सक्न े

नतमीले मलाई बम्बैईको कोठीमा 
विराज गरायौ रानी बनाएर 

अनन आफ्नो मुटु खझकेर 

यस्तै तीस िजारमा  
साटेर गयौ 

अनन त्यो बनारसी साडी 
ससकोफाईि घडी 

ससरफूल र मखमली चप्पल 

घाँटीको नौगेडी  
फेरर झोलामा िाल्यौ 

फेरर अको मैच्याङ ल्याउन 

अको रानी खोज्न  

हिजो जस्त ैलाग्दै छ 

नतमीले मेरो घरमा  
सगुन ल्याएको हिजो जस्तै लाग्छ 

च्याङ्बा हिजो जस्तै लाग्छ । 

*** 
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युद्ध मोचाशमा मेरा बा 
पुरु लम्साल 

नुिाकोट, नेपाल  
  
 
 
 
म देखखरिेछु  

बर्ौं देखख एउटै युद्ध 

लडडरिेका छन ्मेरा बा । 
यो युद्धमा उनन एक्ल ैछैनन ्। 
उनन सँगै छन ्

एक िल सारर्ी 
िलो मेरो बा को िनतयार िो । 
जुिा, कोदालो, चाँदे, डल्लेठो 
खुपाष, बन्चरो, कुटो 
मेरा बा का सैननकिरू । 
 
सखारै सुरू िुन्छ  

मेरो बा को यदु्ध 

काँधमा िनतयार बोकेर 
सैननकिरू संग परेड खेल्दै 

उकाली र ओरासलिरूमा  

समयको लगाम प्याउदै 

बजाषदै एकजोडड पाइताला  

झछषन युद्ध मोचाषमा  

मेरा बा 
 
पससनाले ससचंेर मरुभूमी 
रगतले पोतेर गह्रा र सकुाषिरूमा 
छरररिेछन ्सपनाका त्रबऊिरू 

धुल्याइरिेछन ्आफ्ना  

स्िप्नित बैशिरू 

ित्केलाका रेखािरू संगै 

मेटाएर जजन्दगीका  

स्िप्नील यामिरू । 
 
फुलाउछन ् 

मकैमा फूल जस्त ैसपना 
झलुाउछन ् 

सुनका बालािरू जस्तै रिरिरू 

र त्रबननमय गछषन  

आँस,ू श्रमसंग 

मुस्कान, समयसंग । 
 
कसैले ककन खोजजरिेको छैन 

घाम ककन उदाँउछ ? 

जून कस्को खुशीमा फुसलहदन्छ  

र कस्का खानतर हटलवपलाउछन ् 

सुनौला ससतारािरू 

किाँ खररद िुन्छन ्मेरा बा सपनािरू ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
किाँ पोनतन्छन ्लुहटएका मुस्कान ? 

किाँ पोखखन्छ पससना ? 

कस्ले वपउछ नुननलो आँसू ? 

र कस्ले कहिले चुकाँउछ 

मेरो बा को श्रमको मूल्य ? 
 

सुनेको र्र्एँ 
युद्धमा कक िार कक जजत िुन्छ । 

र्ािा छैन मेरा बा  

िारेर पनन जजनतरिेकाछन ् 

या 
जजतेर पनन िारररिेछन ्

मलाई अहिलेसम्म संझना छैन 

बा ले युद्ध जजतेको पल 

र  

िारे भनेर ननरास भएको पनन   

र्ािा छैन 

तर पनन म देखखरिेछु  

बर्ौं देखख  

ननरन्तर ननरन्तर  

लडडरिेछन ्

युद्ध मोचाषमा मेरा बा । 

*** 
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स्िप्ि मोि 

विद्या सापकोटा  

काठमाण्डौं, नेपाल  

 
 
 
 
खुल्दा–खुल्दैको आँखामा  
बास बस्न आए र् े
केिी र्ान त्रबम्बिरू 
सपनाजस्त ै......... ।। 
 
सपना– ‘कल्पनानतत आकाश’  
जुन, 
समसमषरेमा  
दबुोका पात–पात भएर सुसेल्न ेगथ्यो 
घामको पहिलो ककरण बोकी उड्न े 
परेिाका प्िाँख–प्िाँख भएर छररन्थ्यो ।। 
 
मध्यान्िको विरजक्तमा 
घडडफूल भएर मुस्कुराइहदन्थ्यो  
कहिले,  
चौतारीको िरवपपल भएर सुस्ताइहदन्थ्यो 
र कहिले 
गोधुलँीका सारौंका ताँती झैं 
कुजन्न कता–कता िराइहदन्थ्यो ।। 
 
ममा मोि र्र्यो सपनाको 
म मान्छे र्र्ए-ँिँु 
एकपटक– त्यो पनन मान्छे बनेर आएको र्र्यो 
म संझन्छु,  
त्यसका नयनका ननल गहिराइ 
त्यिी मैले आस्र्ाका उचाइिरू छुन खोजेको र्र्ए ँ
याद छ,  
त्यसका ित्केलाका ब्यर्र्त धसाषिरू 
त्यिी मैले भूगोलका सीमािरू भेट्टाएको र्र्ए ँ।। 
 
आँखैमा छ 
विर्ादले खुजमुजज्जएको त्यो ननधार  
त्यसैमा त टाँससएर् े
‘तातो घाम खोजी ल्याउन’ु आमाका अश्र–ुआसशषिादिरू 
अनन 
च्यानतएको गोजज- िररयो पासपोटष  
त्यो सँगै त 
िनबासी भएर्,े सबै–सबै उज्यालािरू  ।। 
 
(टुटेथ्यो मेरो सपना........) 
 
टुटाइको  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

त्यिी पलदेखख  
छन ्– मौन पाखािरू 

–ननजषन बाटािरू 
– आिाजिीन सल्लेरीिरू  

र  
छ गहिररदो – मेरो स्िप्न मोि ।। 

 
पोनतइरिेछन-्मेहटइरिेछन ्
मै सभिको क्यानभासमा  

रंगिीन-रंर्गन आकृनतिरू,  
स्ि–स्फूतष  

उसभदैछन-्त्रबलाउदैछन ् 
केिी काजव्यक केिी स्िपननल स्ट्याचुिरू ।।  

 
उडडरिेकै छु म –आँधीमा  

गाइरिेकै  छु –चन्रसूयषको गीत, 
चाहिरिेकै छु –देख्न  

फेरी सपना’ सपनाको सपना’  
........................... 

जिाँ भेहटयोस ्
आस्र्ाको ससङ्गो पिाड– ननजजषि ढुङ्गो िैन  

घुम्दै िोउन ्
खझलसमल खझलसमल जुनककरी 

जो कहिल्यै कत ैअस्ताउने छैन ।। 
*** 
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साहिन्त्यक समाचार  

विश्ि िेपाली साहित्य मिासङ्घ भारत तदथश शाखा गठि 

३ अक्टोबर २०१३, नयाँ हदल्ली, साहित्यकारिरूको एक भेलाले विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ, भारत शाखा ननमाषण गरेको छ । 

युिा साहित्यकार असोक अर्धकारी अध्यक्ष रिेको शाखा ससमनतमा मिासर्चि रुबेन गुरुङ र क्रमश सदस्यिरू ईशु चाजम्लङ, 

विशाल लामा, प्याहरसशया ननकोलस, मोिन ररजाल, मनोज उपाध्याय, लक्ष्मण सिुदेी, प्रिशे आचायष, सनं्देश पौडले र विशाल प्रसाई 
रिनु भएको छ । 

नेपाली साहित्यको अन्तराषजष्रय संजाल यस साहित्य मिासङ्घको १४ मुलुकमा १६ शाखािरू ननमाषण भई संचालनमा रिेका छन ्
। यस मिासङ्घले यहि अक्टोबर २५ का हदन विश्ि नेपाली साहित्य सम्मेलन गदैछ । 

*** 

सरस्िती पुजाको अिसरमा विश्ि िेपाली साहित्य मिासङ्घ, विश्ि केन्न्रय सममनतबाट पुरस्कार 
स्थापिाको घोषणा 
ब्रुनाई, २८ जनिरी १२, विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ, विश्ि केजन्रय ससमनतले सरस्िती पुजाको अिसरमा ससजषना िाचनको कायषक्रम 
सम्पन्न गर् यो । 

िेलायतबाट बलदेि भट्ट, मुरारीराज शमाष, सुरेसजङ शाि, रससयाबाट डा. मधकृुष्ण शे्रष्ठ, मलेसशयाबाट दीप दशषन, र्ाइल्याण्डबाट खगेन्र सलम्बु, 

कतारबाट राजेश रुम्बा, सागर अजनबी, पोचुषगलबाट सभम के. सी., जापानबाट नतलक मल्ल, बेजल्जयमबाट विमल र्गरी, नेपालबाट 
विश्िविमोिन शे्रष्ठ, आनन्द शे्रष्ठ, मोिन राई परदेशी, भारतबाट दीप काकी, ब्रुनाईबाट विश्िास दीप नतगेला लगायत डढे दजषन स्रष्टािरूले 
पालैपालो आआफ्नो ससजषना बाचन गरेका र्र्ए । 

ससजषना िाचनको कायषक्रम सम्पन्न पनछ साहित्य मिासङ्घको ननयसमत इबैठक जापानमा रिनु भएका उपाध्यक्ष नतलक मल्लको अध्यक्षतामा 
बसेको र्र्यो । 

बैठकले पुरस्कार तर्ा सम्मान ब्यिस्र्ापन कायषदलले प्रस्तुत गरेको कायषपिलाई पररमाजषन सहित पाररत गदै साहित्य मिासङ्घले नगद रु 
५० िजार रुपैयाको स्रष्टा पुरस्कार तर्ा रु २५ िजार रासीको सम्मान र भार्ाभार्ी साहित्य पुरस्कार नगद रु १० िजार रासीको प्रत्येक एक 
कायषकालमा प्रदान गन े ननणषय गर् यो सार् ै विश्िभरका मिासङ्घको शाखािरू र आबद्ध संस्र्ािरूमध्येबाट बर्षको उत्कृष्ट साहिजत्यक संस्र्ा 
प्रत्येक बर्षको जुलाईमा घोर्णा गने पनन ननणषय गर् यो । 

बैठकले भखषरै ननमाषण भएको विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ, इजरायल शाखालाई िाहदषक स्िागत तर्ा बधाई ज्ञापन गर् यो । साहित्य 
मिासङ्घको १२ िटा मलुुकमा १३ िटा शाखािरू ननमाषण भएका छन ्। त्यस्तैगरर बैठकले मलेसशया शाखालाई पूनषगठन तर्ा नेततृ्िको लार्ग 
केजन्रय सदस्य जीिन देिानलाई जजम्मेिारी तोक्यो । 

*** 

 

विश्ि िेपाली साहित्य मिासङ्घ, पुरस्कार तथा सम्माि नियमािली, सि ्२०१२ 

विश्िभर छररएर रिेका नेपाली साहिजत्यक स्रष्टा तर्ा साहिजत्यक सङ्घसंस्र्ािरूलाई समेट्न े उदे्दश्यले सामुहिक पिलमा स्र्ापना भई 
संचालनमा रिेको विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ नेपाली साहित्यको एक ठूलो संगठन िो । त्यसैले यस मिासङ्घको कतषब्य स्रष्टा र 
साहिजत्यक सङ्घसंस्र्ािरूलाई प्रोत्सािन, िौसला तर्ा प्रत्येक्ष अप्रत्येक्ष सियोग गनुषपनन िो । 

साहित्य मिासङ्घले आफ्नो लक्ष्यलाई मध्येनजर राख्दै विसभन्न पुरस्कार तर्ा सम्मानको ब्यिस्र्ा गनष आिश्यक देखखएकोले ननम्न अनुसार 
ब्यिस्र्ा गनष बान्छाननय देखखन्छ । 

१. स्रष्टा पुरस्कार 

विश्ि नेपाली साहित्य पुरस्कार 
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रासी: रु ५०,००० (पचास िजार रुपैया) 

समयािर्ध: प्रत्येक एक कार ्षयकालमा १ पटक एक जनालाई 

छनौट के्षि: विश्िको कुनैपनन ठाँउमा रिेर नेपाली साहित्यलाई योगदान हदएको स्रष्टा 

आर्र्षक स्रोत: विश्ि नेपाली साहित्य मिासङघ, विश्ि केजन्रय ससमनत 

२. स्रष्टा सम्माि 

विश्ि नेपाली साहित्य सम्मान 

रासी: रु २५,००० (पजच्चस िजार रुपैया) 

समयािर्ध: प्रत्येक एक कार ्षयकालमा १ पटक एक जनालाई 

आर्र्षक स्रोत: विश्ि नेपाली साहित्य मिासङघ, विश्ि केजन्रय ससमनत र विश्िभरका मिासङ्घ शाखा तर्ा आबद्ध संस्र्ािरू 

 

३. संस्था सम्माि 

बर्षको उत्कृष्ट साहिजत्यक संस्र्ा सम्मान 

रासी: नगद िुन ेछैन घोर्णा र प्रमाण–पि-ताम्रपि िुनेछ । 

समयािर्ध: प्रत्येक बर्षमा १ पटक एक संस्र्ालाई । प्रत्येक बर्षको जुलाई महिनामा घोर्णा िुनछे । 

छनौट के्षि: साहित्य मिासङ्घका विश्िभरका शाखािरू र आबद्ध संस्र्ािरू 

आर्र्षक स्रोत: विश्ि नेपाली साहित्य मिासङघ, विश्ि केजन्रय ससमनत 

ननणषय: प्रत्यक बर्ष साहित्य मिासङ्घ, विश्ि केजन्रय ससमनतले गनेछ । 

४. भाषाभाषी स्रष्टा पुरस्कार 

उत्कृष्ट भार्ाभार्ी साहित्य पुरस्कार 

रासी: रु १०,००० (दश शजार रुपयैा) 

समयािर्ध: प्रत्येक एक कार ्षयकालमा १ पटक एक जनालाई 

छनौट के्षि: विश्िको कुनैपनन ठाँउमा रिेर नेपाली भार्ाभार्ी साहित्यलाई योगदान हदएको स्रष्टा िा संस्र्ा 

आर्र्षक स्रोत: विश्ि नेपाली साहित्य मिासङघ, विश्ि केजन्रय ससमनत 

पुरस्कार तर्ा सम्मान ठूलो राससको िुनलेु भन्दा उपयुक्त स्रष्टा, संस्र्ा छनौट प्रकृया र वितरणको ननरन्तरता मित्िपूणष िुन्छ त्यसैले 
तत्कालको लार्ग सानो रासीकै परुस्कार तर्ा सम्मान िुनु उत्तम देखखन्छ । मिासंघ विश्ि केजन्रय ससमनत आफैले ब्यिस्र्ा गरर मार्र् 
उल्लेखखत पुरस्कार तर्ा सम्मानिरू वितरण गनुष अर्षपूणष िुन े र त्यसको लार्ग ठूलो भार नपरोस भन्नको खानतर सानो रासीको िुनु 
सान्दासभषक ठाननएको िो । पदार्धकारीिरू विश्िको विसभन्न मुलकुमा रिी मिासङ्घ संचालन भइरिेकोले छोटो समयमा वितरण गनष उत्तम 
देखखन्छ । भविश्यमा यी रासीिरूलाई अनुकुलता समलाई बढाउदै लर्गने । 

ननकट भविश्यमा उत्कृष्ट कृनत पुरस्कार, डायस्पोरा र नेपालमा वितरण गररने अन्य पुरस्कारिरूको पनन ब्यिस्र्ा गररनेछ । मार्र् उल्लेखखत 
पुरस्कार तर्ा सम्मानिरू बािेक अन्य पुरस्कारिरू प्रायोजक माफष त पनन ब्यिस्र्ा गनष सककने छ । उपयुक्त लागेका स्रष्टािरूलाई बेलाबखत 
प्रसंसा–पि, आभार–पि पनन प्रदान गररनेछ । 

पुरस्कार तर्ा सम्मानको रासीभन्दा वितरण कायषक्रम बेलाबखत बहढ खचाषलु िुन े कुरालाई ख्याल राख्दै विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घले 
आिश्यक ब्यिस्र्ापन पनुषपदषछ । प्रत्येक पटक ब्यिस्र्ापन गनुषपने भएकोले यो ननश्चय न ैसजजलो छैन तर मिासङ्घको उदे्दश्य प्राजप्तको 
लार्ग, मिासङ्घको जीिन्तताको लार्ग यो अनत मित्िपूणष देखखन्छ । 
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नेपालका विसभन्न पुरस्कार तर्ा सम्मानिरू विसभन्न कारणले आलोर्चत र प्रनतष्ठाहिन देखखने भएकोले मिासङ्घले छनौट गदाष अत्यन्तै 
गजम्भरतापूिषक, समािेशीको आधारमा गनेछ । छनौटको लार्ग ससफाररस गनष, पुरस्कार तर्ा सम्मान दािी गनष खुल्ला सचुना जारर गररनेछ । 

पुरस्कार तर्ा सम्मानको ननसमत्त ब्यिस्र्ापनको मित्िपूणष कायष विश्ि केजन्रय ससमनतले गन ेभएकोले छलफल चलाईन ेस्रष्टा नामिरूको 
गोपननयतालाई ख्याल गदै नछटो, छररतो र प्रभािकारीताको लार्ग छनौट कसमटी बन्नेछ । संयोजक, साहित्य मिासङ्घ केजन्रय मिासर्चि 
सदस्य सर्चि र ३ जना सदस्य रिनेछ । उक्त कसमटीको कायषकाल एक पटकको छनौट सम्म माि िुनेछ । आधारभतू ज्ञान िुने भएकोले 
सोहि सदस्यिरू मध्येका न्यूनतम ३५ प्रनतशत सदस्यलाई अको पटकको छनौट प्रकृयामा राख्न र रिन प्रोत्सािन गररनेछ । 

आंचार सहिता 

१. एक ब्यजक्तले १ स्रष्टा िा संस्र्ाको माि ससफाररस गनष सक्नेछ । ससफाररस कताषले उक्त ब्यजक्त िा संस्र्ाको पूणष वििरण फोटो सहित 
सलखखत बुझाउनु पनछे सार्ै छनौट भएको खण्डमा पुरस्कार तर्ा सम्मान सलन मंजुरी िुनेनिुने बुझनु पनेछ । 

२. प्रार्समकता– (क) बररष्ठताको आधार, (ख) अनघल्लो बर्ष पुरस्कृत िा सम्माननत नभएको समुदाय तर्ा के्षि िेरेर समािशेी आधारमा 
गररनेछ, (ग) महिला, (घ) साहित्य मिासङ्घलाई प्रत्येक्ष-अप्रत्येक्ष सियोग गरेको, (ङ) साहित्य मिासङ्घको विरुद्धमा कायष नगरेको, (च) 
पुरस्कार तर्ा सम्मान वितरण समारोिमा उपजस्र्ती िुन सक्ने । (छ) ससफाररस कताषको नाता नपने । (ज) पुरस्कार तर्ा सम्मान सलन 
मंजुरी गन े। 

३. छनौट कसमटी, विश्ि केजन्रय ससमनत संग समन्िय गरी छनौटको अजन्तम घोर्णा मिासङ्घ केजन्रय सर्चिालयले गनेछ । 

४. एक ससफाररस कताषले एकै ब्यजक्त िा संस्र्ाको नाम दईु पटक भन्दा बहढ छलफलको लार्ग राख्न पाउन ेछैन तर अको ब्यजक्तले राख्न 
सक्नेछ । 

५. छनौटको लार्ग छलफलमा राखखएको नामिरू गोप्य राखखनेछ र छनौट नभएको सम्बन्धमा कारण दशाषउन आिश्यक िुनेछैन । 

६. इच्छुक जो कसैले ससफाररस गनष सक्नेछ तर साहित्य मिासङ्घ संग आबद्ध ब्यजक्त िा संस्र्ाबाट प्राप्त ससफाररसलाई प्रार्समकता िुनेछ । 
छनौट ससमनतलाई उपयुक्त लागेमा जो कसैको ससफाररसको स्रष्टा, संस्र्ालाई घोर्णा गनष सक्नेछ । 

७. साहित्य मिासङ्घ, विश्ि केजन्रय ससमनतका पदार्धकारी तर्ा सदस्यले प्राप्त गनेछैन । 

पुरस्कृत तर्ा सम्माननत ब्यजक्तलाई तोककएको नगद, प्रमाण–पि (यर्ासक्दो ताम्र–पि) प्रदान गररनेछ । वितरणको लार्ग छुटै एक 
समारोिको आयोजना गरर िा कुनपैनन अिसरमा प्रदान गररनेछ । 

पुरस्कार तथा सम्माि ब्यिस्था कायशदल 

संयोजकः नतलक मल्ल, जापान 

सदस्यः उमा सुिेदी, इजरायल-नेपाल 

सल्लािकार संयोजकः सुरेन्र इङनाम, ब्रुनाई 

कायषदलको समन्िय तर्ा बैठक (२८ जनिरी २०१२) बाट पाररत पश्चात तयारः 

विश्िास दीप नतगेला 
मिासर्चि 

साहित्य मिासङ्घ, विश्ि केन्रीय ससमनत 

 

*** 
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