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सम्पादकीय  

 

साहित्यकार र राजनीहि  

 

केहि मान्छेिरु सोच्दछन राजनीति भन्दा साहित्य परै बस्न ुपछष, केहि मान्छेिरु भन्छन साहित्य राजनीति भन्दा 
पर बसे पतन धेरै पर बस्न ैसक्दैन । अझै केहि मान्छेिरु मान्छन राजनीतिल ेन ैसाहित्यलाई तनदेश गछष, बाटो 
देखाउछ । के राजनीतिलाई साहित्यले असर गछष िा के साहित्यलाई राजनीतिले असर गछष ? के तयनीिरु एक 
आपसमा जोहिएका न ैछन िा के तयनीिरु अलग अलग न ैरिन्छन ? यो सधै बिसको वबर्य बतनरिेको छ ।  

यसो गहिरो नजरले िेदाष भने साहित्य तभि धेरै पक्ष र वबवबधिा देखखदो रिेछ, जसरर राजतनतिमा िुन्छ, जसरर 
समाजमा िुन्छ िा जसरर मान्छेको मनमा िुन्छ । िेदाष एउटा देखखने मान्छे तभि पतन अिस्था, समय र ब्यबस्था 
अनसुार अनेकन विचार आउदा रिेछन, सोचाइ बन्दा रिेछन । त्यसलैे साहित्य पतन तनखरो साहित्य मािै िुदैन । 
भानभुक्तले सहित्य लेखे त्यो उनले जे बझेु, जाने, तसके, देखे र त्यतिखेर जे जति लेख्न उनको बवुि वबबकेले हदयो, 
त्यहि लेखे । अहिले त्यसको सान्दतभषकिा कति िोला त्यो अको पक्ष भयो । देिकोटाले जे लखेे त्यतिखेरको 
अिस्था, ब्यबस्था, पररिेश र त्यी सबमैा उनको दृविकोणलाई ब्यबखस्थि बनाएर लखेे ।  

लेखकले लखेे्न पाठकिरुको लातग िो र पाठक पणूषिा सामाखजक िाणी िो । त्यसलै ेित्कातलन व्यिस्थाल ेखिा गरेको 
र सचंालन गरेको समाजबाट अलग गराएर न पाठकलाई िेनष सहकन्छ न ि लेखकलाई न ै। त्यसलै ेन साहित्य, न 
ि साहित्यकार न,ै राजनीतिको जालोबाट कोहि मकु्त छैनन ् र िुन सक्दैन ् । कसलैे मलै े राजनीति गहदषन िा म 
राजनीतिसगं सबंखन्धि छैन भन्छ भने त्यो कोरा ढोंग मािै िो । खुल्ला राजनीतिमा निुन,ु कुन ैपाटीको सदस्यिा 
नतलन ु िा कुन ै पतन राजनीतिक गतिवितधमा सहिय सिभागी निुन ु बेग्ल ै कुरा िो िर म राजनीतिक सोच र 
हियाकलापमा कुन ै पतन हकतसमले सलंग्न छैन भन्न ुलेखकको लातग ि लगभग असम्भि िाय न ै िो । यस्िो 
राजनीति तनरपके्ष लखेक न ि आज सम्म जन्मेको छ र न जखन्मने न ैछ ।    

अझ ैससंारभर भएका सामाखजक उथलपथुल र पररििषनका मखु्य उजाष र पजुाष न ैलेखक / कलाकारिरुलाई मातनन्छ 
हकनहक उनीिरु सामान्य मातनसिरु भन्दा बढी चेिनशील र जागरुक िुन्छन । उनीिरुले न ैराजनीतिक नेितृ्िलाई 
हदशातनदेश समेि गनष सक्छन । नेपालमा भएका सब ैसामाखजक पररििषन र न्यायपणूष आन्दोलनिरुमा लेखक / 
कलाकारिरु सदैब अग्रपवंक्तमा रिदै आएका छन ्भल ैपररििषन पश्चाि तिनीिरुको उतचि मलु्याकं निोस । त्यसलै े
राजनीति तनरपेक्ष मातनस िुन ै सक्दैन जबसम्म राजनीतिले समाजलाई नेितृ्ि हदइरिने छ । साहित्यकार पतन 
त्यसबाट अलग िुने भन्ने ि िश्नै भएन । बरु लखेक / कलाकारले वबग्रेको राजनीतिलाई सधुानुष, मतैलएको 
राजनीतिलाई सफा बनाउन ुर अराजक राजनीतिलाई हठक बाटो ल्याउन थप भतूमका खेल्न ुपदषछ ।   

*** 
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बिषयसूची    

क्र. सं. शीर्षक स्रष्टा पषृ्ठ 

लेख / निबन्ध    

१ देिकोटाको अंग्रेजीले अंग्रेज नै छक्क रत्नशमशेर थापा १ 
२ सम्झनामा भैरि अयाषल रोर्क घघघमरे ५ 
३ रूसमा पुरानो नयााँ िर्षको कथा कृष्णप्रकाश श्रषे्ठ ८ 
४ नरेन्द्र प्रसाइाँ र र्ररिित्याबारे ! ज्यो. रत्नघनघि रेग्मी शुक्रार्ायष १० 
    

कथा / आख्याि   

५ एक सय पच्र्ीस रुपैयााँ लेखनाथ काफ्ले १२ 
६ छोराको खोजी दीपक नेपाल १४ 
७ लोकतान्त्न्द्िक न्द्याय शान्द्तीराम ज्यामाउ १८  
८ दरुगामी उपाय जीिन 'पीहित' दिाल १९  
    

नियात्रा    

९ र्ारमन अनुभूघतिरू प्रा.िा.भीम खघतििा २० 
    

कृनि सनिक्षा   

१० रािामाघथ एकसरो दृवि िा. िनपघत कोइराला २४  
    

कवििा / गीि / गजल    

११ सिक इ. राकेश काकी ३० 
१२ भविष्यको खुशीमा रून्द्छ ितषमान मनोज लुईंट्याल ३० 
१३ गजल सुबास आम्बोटेली ३१ 
१४ केिी िाइकुिरु मािि पोखरेल “गोज्याङ्ग्रे” ३१ 
१५ आमा हदल हदिाना ३२ 
१६ रमाईलो मान्द्नु पने मानबीय गणु मोिनराज खनाल ३३ 

    

फूलबारी   

१७ मोई ङाई आसीक यािनी (मगर भार्ाको कविता) बेग बिादरु आले ३४ 
१८ ब्राम्िणबादी व्यिस्था के विरुद्ध आन्द्दोलन अघछ मिापिष छहि करुणा झा ३५ 
१९ प्राकृघतक विज्ञान संग्रिालय, कृवर् जैविक विवििता र  

भावि कायषक्रम 
प्रा. िा. िमषराज िंगोल ३६ 

    

साहित्ययक सिाचार  ३८ 
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लेख / निबन्ध  

देवकोटाको अंगे्रजीले अंगे्रज ि ैछक्क 

रत्नशमशेर थापा 
काठमाण्डौ, नेपाल   

  

 

तििार आएपति सबै नेपालीजस्ि ैम पतन मिाकवि लक्ष्मीप्रसाद देिकोटालाई सम्झिने गिछ ष । देिकोटालाई प्रत्यक्ष देखे्न माि िोइन, उिााँसाँग पढ्ने 
अिसर पाउने थोरै भाग्यमानीमध्ये िछाँ म । त्यसैले पतन देिकोटाप्रति ममा असाध्य ैलगाि ि । फष्ट इयर (अहिलेको ११) मा पढ्दा उिााँसाँग मैले 
अंगे्रजी साहित्यको ट्यछसन तलएको तथएाँ । मेरा बछबा िीथषशमशेर थापा र देिकोटा क्लासफे्रन्ड भएकाले बछबाको आग्रिमा देिकोटाले घरमै आएर 
मलाई पढाउनछभएको तथयो । उिााँसाँग मैले २२ हदन ट्यछसन पढ्न पाएाँ । अन्त्यमा बछबाले पाररश्रतमकस्िरूप त्यस्ि ै३०–४० रुपैयााँ देिकोटालाई 
हदन खोज्दा उिााँले तलन मान्नछभएन । बछबाले जबजषस्िी थमाइहदनछभएको मलाई याद ि । 

पहिले टछ ाँहडखेलमा खरीको बोट तथयो । त्यिााँ कविगोष्ठी िछने गर्थ्यो । लक्ष्मीप्रसाद देिकोटा, बालकृष्ण सम, तसविर्रण श्रषे्ठजस्िा नयााँ पछस्िाका 
कवििरूले कवििा िार्न गने गथे । त्यो कविगोष्ठीमा श्रोिाको िैतसयिले उपम्स्थि भएर मैले पतन थछप्रैपटक कवििा सछनेको िछ  । गोष्ठीमा 
देिकोटाको िछ ट्टै र्ामष िछन्र्थ्यो । त्यतििेला म सान ैतथएाँ । 

देिकोटाको साथीको िोरो भएकाले म उिााँको घरमा िेलािेला पछग्ने गथें । २०१० सालतिर विर्न्र क्याझपसमा फष्ट इयरको तसलेबसमा बेलायिी 
लेखक फ्राम्न्सस बेकनको ‘अफ स्टहडज’ भन्ने तनबन्ध राम्खएको तथयो । तनबन्ध अतलक कहठन भएकाले मलाई बछझ्न गाह्रो भयो । फष्ट टतमषनल 
एक्जाम नम्जहकाँ दै तथयो । तनबन्ध नबछिेर मैले जााँर् वबगािछ ष जस्िो बछबालाई लागेि । मलाई बोलाएर भन्नछभयो, ‘जा, देिकोटाजीकोमा गएर यो 
तनबन्ध पढाइमाग । मैले पठाएको भन्नू ।’ 

म देिकोटाको घरतिर गएाँ । घर पछग्दा सेकेन्ड इयरका विद्याथीलाई उिााँ ट्यछसन पढाइरिनछभएको तथयो । उिााँ अंगे्रजी लेम्खका भम्जषतनया उल्फको 
‘द डेथ अफ द मथ’ पढाउाँ दै िछनछिछन्र्थ्यो । म पछग्दा मिाकवि दछि ैआाँखा तर्म्झलएर ध्यानमछरामा पछगेिैँ गरी ‘द डेथ अफ द मथ’ बारे प्रिर्न हदाँदै 
िछनछिछन्र्थ्यो । म अन्य विद्याथीको पंविमा गएर बसेँ । एकतिनपति उिााँले आाँखा खोल्नछभयो । मलाई पतन देख्नछभयो । पढाउनमा उिााँ फेरर 
िल्लीन िछनछभयो । 

कहिले उिााँले सेकेन्ड इयरका विद्याथीलाई वबदा गनछषिोला र मलाई पढाउनछिोला भनेर म कछ ररबसेँ । कररब डेढ घन्टापति उिााँले सेकेन्ड इयरका 
विद्याथीलाई वबदा गनछषभयो । 

सबै गएपति मैले देिकोटासाँग भनेँ, ‘गछरुज्यू, बछबाले पठाउनछभएको । टतमषनल एक्जाम आउन लागेको ि । फ्राम्न्सस बेकनको ‘अफ स्टहडज’ 

पढाइहदनछस ्रे ।’ 

घन्टौँसझम ननस्टप प्रिर्न हदएकाले उिााँ थाक्नछभएजस्िो देम्खनछिछन्र्थ्यो । लगािार पढाएर िाक्क पतन लागेको तथयो िोला । उिााँले भन्नछभयो, 
‘भम्जषतनया उल्फबारे पहढिाल्यौ । पति, कछ नै िेला काम लाग्ला । आजलाई यति नै पढ ।’ 

कस्िो फसाद  भोतलपल्ट जााँर् ि, जिााँ बेकनको तनबन्धबारे प्रश्न सोतधनसक्ि । देिकोटाले ‘भम्जषतनया उल्फ पहढिाल्यौ, भैगो’ भनेपति नमज्जा 
लाग्यो। िर, गछरुसाँग प्रतिप्रश्न गने संस्कार त्यतििेला तथएन । जसरी गएको तथएाँ, त्यसरी न ैम लछरुलछरु फहकष एाँ । 

उिााँसाँग पढ्नछका अनेक फाइदा तथए । उिााँको धाराप्रिाि प्रिर्न सछन्न पाइन्र्थ्यो । फेरर उिााँ विद्याथीलाई कहिल्यै दण्ड हदनछिछन्नर्थ्यो । पढाइसकेपति 
‘बछझ्यौ बाबछिरू’ भनी सोध्दा ‘बछझ्यौँ’ भन्यौँ भने अरू गछरुले जस्ि ै‘के बछझ्यौ ?’ भनी सोध्नछिछन्नर्थ्यो। िामीलाई िाइसन्र्ो िछन्र्थ्यो । 

उिााँको स्िर नाके तथयो । उिााँले ‘नेपोतलयन एन्ड द सेलर’ कवििा पढाएको म अहिले पतन िलिली सम्झिन्िछ  । नेसल साउन्डमा उिााँले 
अंगे्रजीमा ‘नेपोतलयन बोनापाटषले यसरी कैदीलाई घर जान हदए’ भनेको हिजै िो जस्िो लाग्ि । त्यो कवििा राम्रो ि । देिकोटाले पढाउाँ दा अि 
राम्रो भएको तथयो । 

उिााँ नेपाली, अंगे्रजी, संस्कृि, झयाथझयाहटक्सलगायि सब ैविर्य पढाउन सक्नछिछन्र्थ्यो । मलाई र्ाहिाँ उिााँले प्रोज र पोइट्री माि पढाउनछभयो । 
मेरा काकाले पतन देिकोटासाँग ट्यछसन पढ्नछभएको तथयो । 
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पढाउाँ दापढाउाँ दै कवििा फछ र् यो भने कछ नै विद्याथीको कापी िानेर उिााँ कवििा लेखे्न गनछषिछन्र्थ्यो । त्यतििेला पेम्न्सलले लेखे्न र्लन तथयो । जाने 
िेला ‘तिम्रो कापी मैले कोररहदएाँ, यो मेटेर िोमिकष  गनछष िै’ भन्ने गनछषभएको मैले थािा पाएको तथएाँ । 

देिकोटाको व्यवित्ि एकदमै भव्य तथयो । खाइलाग्दो ‘रोबस्ट’ ज्यान । घछतम्रएको कपाल । र्ौडा तनधार । अनछिारमा काम्न्ि । कवििाजस्ि ै
देिकोटाको स्िभाि पतन स्िच्िन्द तथयो । सहृदयी िछनछिछन्र्थ्यो । एकदमै मदृछभार्ी । विद्याथीसाँग असाध्यै विनम्र । विद्याथीलाई माया गरेर ‘बाबछ’ 
भन्नछिछन्र्थ्यो । 

ट्यछसन पढ्न विद्याथी आइपछग्नासाथ उिााँ सोतधिाल्नछिछन्र्थ्यो, ‘र्छरोट ल्याएका िौ बाबछ ?’ कसैले ल्याएको ि भने असाध्य ैखछसी िछनछिछन्र्थ्यो । 
फूलमार र्छरोटको उिााँ फ्यान िछनछिछन्र्थ्यो । िर, पढाउाँ दाखेरर उिााँले र्छरोट खाएको मैले कहिल्यै देम्खनाँ । 

उिााँ सबलैाई प्रोत्सािन गने गनछषिछन्र्थ्यो । कवि सझमेलनमा कछ न ैनयााँ कविले िार्न गरेको कवििा राम्रो लाग्यो भने उिााँ िौसला हदनछिछन्र्थ्यो । 
त्यस्िा कवि र कवििाको उिााँ यतिविघ्न िाररफ गररहदनछिछन्र्थ्यो हक िाररफ पाउने लाजले पानीपानी िछन्र्थ्यो । उिााँले टेकबिादछर निीन, द्वाररका 
श्रषे्ठजस्िा त्यतििेलाका नयााँ कविको मछिकण्ठले प्रशंसा गरेको मैले सछनेको िछ  । 

उिााँले कसैलाई हडमोरलाइज गरेको, कसैको कछ रा काटेको मलेै कहिल्यै थािा पाइनाँ । त्यतििेलाको समग्र समाज र्छक्ली, र्ाप्लछसीबाट मछि तथएन 
। मैले प्रतिपादन गरेको झयाथझयाहटकल्ली प्रमाम्णि िछन नसक्ने ‘र्ाकरी इन्टछ र्छक्ली प्लस र्ाप्लछसी बराबर परझपरा’ भन्ने सूि त्यतििेला पतन 
सामाम्जक रूपमा प्रमाम्णि िछन्र्थ्यो । पति, एउटा अन्ििाषिाषमा मैले ‘नेपालका ८० प्रतिशि साहित्यकार हिप्पोक्र्याट्स िन’् भनेपति धेरै साहित्यकार 
मसाँग आगो भएका तथए । साहित्यकारको यस्िो जमािमा देिकोटा िछ ट्टा र सबैभन्दा अग्ला िछनछिछन्र्थ्यो । त्यसैले ि उिााँको उर्ाइ अरू कसलेै 
िातसल गनष सकेको िैन । उिााँजस्िो सिषमान्य व्यवि अरू कोिी बन्न सकेको िैन । 

 

बालकृष्ण सम पतन त्यसिेलाका उझदा लेखक िछनछिछन्र्थ्यो । ‘नेपाली सेक्सवपयर’ भनेर तर्तननछभएका उिााँको अतभनय पतन उस्ि ैजीिन्ि तथयो । 
आफैले लेखेको ‘भीमसेनको अन्त्य’ नाटकमा उिााँले भीमसेन भएर गरेको अतभनय िेने मौका मलेै पाएको तथएाँ । नाटकको अन्त्यतिर भीमसेन 
सेररने तसनमा उिााँले यस्िो बजोड अतभनय गनछषभयो हक साक्षाि ्भीमसेन मेरो अगाहड आफ्नो घााँटी सेरररिेका िन ्जस्िो मलाई लाग्यो । त्यति 
क्षमिािान ्भएर पतन आज समको जयन्िी सबैतिर मनाइाँदैन । देिकोटालाई जसरी िामिामका साथ अन्य कछ न ैनेपाली साहित्यकारको सझिना 
गरराँदैन । 

देिकोटा भसषटाइल िछनछिछन्र्थ्यो । गीिको पतन पारखी िछनछिछन्र्थ्यो । उिााँले राग तसक्नछभएको तथयो । बाटोमा गछनगछनाउाँ दै हिाँड्नछिछन्र्थ्यो । पति, 

आफ्नो स्िरसाँग तर्त्त बछिेनि, गाउन िाहडहदनछभयो । 

डा. मोिनहिमांशछ थापासाँग एकपटक म समकोमा गएको तथएाँ । कछ राकै तसलतसलामा मैले समलाई सोधेँ, ‘ह्वाट इज ड्रामा ?’ 

‘ट्रयाम्जडी एन्ड कमेडी,’ उिााँले जिाफ हदनछभयो । 

‘त्यो ि नाटकको प्रकार भयो, नाटकर्ाहिाँ के िो ?’ मैले फेरर सोधेँ । 

‘ट्रयाम्जडी एन्ड कमेडी ।’ 

मैले दछई–र्ारपटक यिी प्रश्न गदाष उिााँले एउटै उत्तर दोिोर् याएपति डा. थापाले मलाई इशाराद्वारा थप प्रश्न नगनष भन्नछभयो । यिी प्रश्न मैले 
देिकोटासाँग गरेको भए कस्िो भव्य उत्तर पाउाँ दो िछाँ ? 

बोल्दाखेरर देिकोटा उपमा र विझबको बाढी न ैबगाइहदनछिछन्र्थ्यो । अक्सर उिााँ प्रकृतिबाट उपमा र्यन गनछषिछन्र्थ्यो । लेखे्न शैली तसक्न गएका 
एक म्जज्ञासछलाई उिााँले सामछन्नेको रूख देखाएर एकपटक सोध्नछभएको तथयो, ‘त्यो रूखमा के देख्यौ ?’ 

‘पाि र िााँगा ।’ 

‘अरू ?’ 

‘िााँगामा िछतलरिेको फल ।’ 

‘रूखमा बास बस्ने हकराफट्यांग्रा देखेनौ ? रूखको िााँगामा रिेको र्रीको गछाँडमा तिम्रो नजर गएन ? िािाको िोक्काका कारण एक–अकाषसाँग 
आतलंगनरि िछन पछगेका पाि देखेनौ ? अतन माटोसाँग जराको…’ 

उिााँ एउटै रूखलाई िजारौँ कोणबाट व्याख्या गररहदनछिछन्र्थ्यो । जछनसछकै विर्य हदए पतन त्यसबारे धाराप्रिाि रूपमा घन्टौं लामो स्िरीय प्रिर्न 
हदनसक्ने क्षमिा उिााँसाँग तथयो । उिााँ एक्सट्राअहडषनररली म्जन्यस िछनछिछन्र्थ्यो । 



Global Federation for Nepalese Literature                    Mulbato E-Journal Online                        Volume: 2                          Issue: 2                                Number: 7                   January – March 2015 

विश्व नेपाली साहित्य मिासङ्घ            मूलबाटो अनलाईन ई-पविका           बर्ष: २       अंक: २             संस्करण: ७        जनिरी – मार्ष २०१५ 3 
 

त्यतििेला ‘सटष ह्यान्ड राइहटङ’को जमाना तथएन । टेप रेकडषर पतन अत्यन्ि सीतमि मातनससाँग िछन्र्थ्यो । यहद उिााँको प्रिर्नजति सबै रेकडष 
गनष पाइएको भए देिकोटाका कति धेरै हकिाब तनम्स्कने तथए िोलान ्? 

एकपटक उिााँले तमििरूमाि भन्नछभएको तथयो, ‘एक हदनम ैम मिाकाव्य लेख्न सक्िछ  ।’ उिााँले घमन्ड गरेर त्यसो भन्नछभएको िोइन । उिााँको 
क्षमिा र आत्मविश्वास बोलेको िो, त्यो । 

देिकोटाको तनधन भएको हदन समले उिााँको स्मरणमा लेखेको कवििाको धतमलो सझिना मलाई अि ैआउने गिष । त्यतििेला रुसले र्न्रमामा 
भखषरै यान पछर् याएको तथयो । ‘रस्सा भन्ि– िाम्रो यान पहिले र्न्रमा पछग्यो, िामी भन्िौँ त्योभन्दा अतघ िाम्रा मिाकवि र्न्रमा पछगे,’ यिी 
आशयको कवििा समले सछनाउनछभएको तथयो । 

धेरैले देिकोटालाई नाम्स्िक भनेँ । िर, उिााँ धातमषक िछनछिछन्र्थ्यो । मनेिेला उिााँले ‘आम्खर श्रीकृष्ण रिेि एक’ भन्नछभयो । 

राजा मिेन्रका भाइ िसछन्धरा देिकोटालाई असाध्यै माया गनछषिछन्र्थ्यो । ‘माई पोइट’ भनी बोलाउने गनछषिछन्र्थ्यो । िेलािेला देिकोटालाई बोलाएर 
खछिाउने, वपलाउने गनछषिछन्र्थ्यो भन्ने मैले बछबा, काकािरूबाट सछनेको तथएाँ । 

रोयल फेमलीको सदस्य भएकाले िसछन्धराको यछरोवपयनिरूसाँग बाक्लो तर्नजान तथयो । एक हदन िसछन्धराकोमा एकजना बेलायिी विद्वान 
आएिन ्। िी विद्वान्लाई देिकोटासाँग तभडाउने मन िसछन्धरालाई भएि । उिााँले देिकोटालाई बोलाउन पठाउनछभएि । 

देिकोटा लिषरो मातनस िछनछिछन्नर्थ्यो । आठ/नौ भार्ा बोल्न सक्नछिछन्र्थ्यो । नेपाली, नेिारी, अंगे्रजी, हिन्दी, उदूष, फे्रन्र्, जमषनलगायि भार्ामा 
धाराप्रिाि बोल्न िथा लेख्न सक्नछिछन्र्थ्यो । एकपटक कविगोष्ठीमा उिााँले कवििा सछनाएपति नेिार श्रोिािरूले ‘नेिारी भार्ामा पतन सछन्न पाए 
िछन्र्थ्यो’ भनेिन ्। उिााँले ित्कालै िार्न गररएको कवििा नेिारीमा फलाक्न थाल्नछभएि । 

िसछन्धराको उपम्स्थतिमा बेलायिी तमि र देिकोटाले घन्टौँ कछ राकानी गरेिन ्। देिकोटा फहकष एपति िी बेलायिीले िसछन्धरासाँग सोधेिन,् ‘यो 
मान्िेले किााँ पढेको िो ?’ 

‘काठमाडौंमा र पति पटनामा । हकन ?,’ िसछन्धराले सोध्नछभएि । 

‘मैले यतिका मातनससाँग संगि गरे, िर यो मान्िेले जस्िो मीठो र राम्रो अंगे्रजी बोलेको अहिलेसझम सछनेको तथइनाँ ।’ कछ नै अपररतर्ि व्यविलाई 
र्ााँडै प्रभािमा तलनसक्ने दछलषभ क्षमिा तथयो, मिाकविसाँग । 

देिकोटालाई िसछन्धराले सोध्ने गनछषिछन्र्थ्यो रे, ‘माई पोइट, तिमीलाई कसरी आउाँि यति धेरै कछ रा ?’ 

फूलमार र्छरोट िान्दै देिकोटा भन्नछिछन्र्थ्यो रे, ‘एउटा विर्यबारे बोल्नछपर् यो भने मेरो हदमागमा दशिटा कछ रा आउाँिन ्। िीमध्ये एउटा राम्रो िानेर 
बोल्िछ  ।’ 

यस्िो विराट् प्रतिभा भएकै कारण भारिीय विद्वान ्पम्ण्डि रािछल सांकृत्यायनले भारिका िीन ठूला कवि पन्ि, प्रसाद र तनराला जोड्यो भने 
एउटा देिकोटा बन्ने बिाउनछभएको तथयो । 

नेपाल प्रिरीले तनकालेको एउटा विशेर्ांकमा देिकोटाबारे रोर्क कछ रा प्रकातशि ि । त्यो अंक मसाँग िैन । प्रिरीिरूसाँग पतन िैन रे । देिकोटाले 
डेथ बेडमा जीिनका अम्न्िम हदन वबिाउाँ दै गदाष उिााँको उपर्ारमा संलग्न तमलर नाम गरेका अमेररकी डाक्टरसाँग देिकोटाको कछ राकानीबारे त्यो 
लेखमा उल्लेख ि । कहिल्यै अमेररका नपछगेका देिकोटाले विविध कोणबाट अमेररकाको धाराप्रिाि िणषन गरेको सछनेपति डा. तमलरले भनेका 
रिेिन,् ‘म अमेररकामै जन्मे, िछहकष एाँ । अमेररकाका वितभन्न राज्यमा गएर काम गरेँ । िर, देिकोटाले व्याख्या गरेकोजस्िो अमेररका मलेै आजका 
तमतिसझम देख्नै सकेको रिेनिछ  ।’ त्यिो काल्पतनक उडान भनषसक्ने क्षमिा भएका देिकोटा दछलषभ प्रतिभा िछनछिछन्र्थ्यो । 

त्यसिेलाको सकंछ तर्ि, संकीणष समाजमा पतन देिकोटाले ‘के्षिीको िोरो यो पाउ िछ न्ि तघनले िछ ाँ दैन’ लेख्नछभयो । अहिले यो भनाइ सामान्य लाग्ि 
। िर, त्यतििेला त्यो क्राम्न्िकारी अतभव्यवि तथयो । ‘यो देिकोटा के्षिीलाई भोटेसाँग पो दााँज्दो रिेि’ भनेर त्यतििेला दरबारतिर र्छक्ली लगाइएको 
तथयो भन्ने मैले सछनेको तथएाँ । 

देिकोटाले यतिका हकिाब लेखे पतन मलाई के लाग्ि भने उिााँले मनले र्ािेको कछ रा लेख्नै पाउनछभएन । एउटा बन्धनमा रिेर उिााँले लेख्नछभयो । 
दरबारले उिााँलाई िेलािेला दछ:ख हदइरिन्र्थ्यो । 

रोयल नेपाल एकेडेमीमा काम गदाषिाका उिााँलाई एकपटक रुसबाट तनझिो आयो । उिााँलाई व्यविगि रूपमा त्यो तनझिो पठाइएको तथयो । उिााँ 
जानछभयो । दरबारलाई सोध्दै नसोधी देिकोटा कझयछतनस्ट हकल्लामा गयो भनेर मिेन्रकोमा पछगेर दरबाररयािरूले र्छक्ली लगाएिन ्। यसको 
दण्डस्िरूप नौ महिनासझम देिकोटाको िलब रोहकयो । नौ–नौ महिनासझम िलब रोहकाँ दा मिाकविलाई कति गाह्रो भयो िोला ? त्यिो ठूलो 
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पररिार तथयो उिााँको । त्यसमातथ त्यतििेला उिााँ क्यान्सरबाट पीहडि िछनछिछन्र्थ्यो । यस्िा अनेक पररबन्धमा व्यविले स्ििन्ि भएर किााँ लेख्न 
सक्ि र ? 

जातगर नभएका िेला देिकोटा ट्यछसनबाट जीविका र्लाउनछिछन्र्थ्यो । उिााँ अक्सर हडल्लीबजार–पछिलीसडकको बाटोमा हिाँड्नछिछन्र्थ्यो । त्यतििेला 
हडल्लीबजारमा लप्टनको िोटल तथयो । ट्यछसन फी तलएर घर फहकिं दा भेहटनेजति सबलैाई भन्नछिछन्र्थ्यो, ‘बाबछ, मासछतर्उरा खाने ?’ कसैले खाहदनाँ 
भन्यो भने पतन जबजषस्िी खछिाउनछिछन्र्थ्यो । 

उिााँ खानाको ठूलो पारखी िछनछिछन्र्थ्यो । खानामा अनेक पररकार िोस ्भन्ने र्ािनछिछन्र्थ्यो । मासछ भनेपति उिााँ अतलक बढी न ैिछरुक्क िछनछिछन्र्थ्यो 
। भन्नछिछन्र्थ्यो, ‘मासछ ि म धानीका धानी बछत्याउन सक्िछ  ।’ सााँम्च्र्कै सक्नछिछन्र्थ्यो पतन। ज्यान मोटोघाटो तथयो, धानी मासछ पर्ाउने खालको । 

देिकोटाका लिडबाजीबारे अनेक हकस्सा बनेका िन ्। धेरैले उिााँलाई पागल भने । उपर्ारका लातग उिााँलाई रााँर्ी पछर् याइयो । देिकोटाको कछ रा 
सछनेपति त्यिााँको डाक्टरले भनेको तथयो, ‘उिााँ पागल िोइन, उिााँलाई पागलखाना ल्याउनेिरू र्ाहिाँ पागल िछन ्।’ 

देिकोटाजस्िो विलक्षण प्रतिभा भएको मातनसमा एकखालको लिड िछन्ि । त्यो लिड पागलपन िोइन, हह्वम िो । िामी साधारण मातनसलाई 
त्यस्िा असाधारण व्यवित्िको स्िभाि, आनीबानी पच्दैन भने त्यो िाम्र ैगल्िी िो । 

एक हदन देिकोटाले एक खपषन काउली घर ल्याउनछभएि । घरकाले िेदाषिेदै सब ैकाउली गाईलाई खान हदनछभएि । 

घरकाले सोधेिन,् ‘यो के गरेको ?’ 

‘पशछको पतन आत्मा िछन्ि । उसलाई पतन ि काउली खान मन लाग्दो िो,’ देिकोटाले भन्नछभएि । 

देिकोटा साइकलमा हिाँड्नछिछन्र्थ्यो । सेकेन्ड ह्यान्ड साइकल हकन्नछभएको तथयो । पति, उिााँका रे्ला देिेन्रराजशमशेरले गछरुभेटीका रूपमा उिााँलाई 
एउटा नयााँ साइकल हकतनहदएका तथए । 

नयााँ कछ रा ित्क्षण हक्रएट गनषसक्ने क्षमिा उिााँसाँग तथयो । देिेन्रराजशमशेरले आफ्नो गोदामलाई तसनेमा िलमा पररणि गनछषभयो । र, 
देिकोटालाई भेटेर सोध्नछभयो, ‘यसको नाम के राखौँ, गछरु ?’ 

‘लाइट अफ द यछतनभसष अथाषि ्विश्वज्योति,’ देिकोटाले ित्काल उत्तर हदनछभयो । त्यिी िल विश्वज्योतिको नाममा अहिलेसझम र्तलरिेको ि । 

 

प्रस्िछति : सछम्जि मैनाली 

श्रोि: http://enayapatrika.com/mid-page/12726.html 
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सम्झिामा भरैव अर्ााल  

रोर्क तघतमरे 

काठमाण्डौ, नेपाल   

 
खेमकछ मारी र िोमनाथका िोरा भएर विसं.१९९३ असोज ५ गिे लतलिपछरको कछ पण्डोलमा जम्न्मएका िछन ्भैरि 
अयाषल । नेपाली साहित्यमा कितलएका साहित्यकार अयाषलको प्रतसविर्ाहिाँ िास्यव्यंग्य शैलीमा न ैबढी ि । नेपाली िास्यव्यंग्यका बेजोड प्रतिभा 
िछन ्उनी । िास्यव्यंग्यका तशखर स्रष्टाको मान्यिा पाएका िन ्भैरिले । नेपाली िास्यव्यंग्य र भैरि अयाषल एकअकाषसाँग अतभन्न भएर गााँतसएका 
िन ्। उनका ‘काउकछ िी’, ‘जय भछाँडी’, ‘गलबन्दी’, ‘इतिश्री’, ‘दस औिार’, ‘टेढो ऐना’, ‘काररन्दाको हदनर्याष’ िास्यव्यंग्यका लोकवपर्य कृति 
िछन।् 

भैरि अयाषलसाँग मेरो २०१६ सालदेम्ख संगि भयो । उनी बााँर्छन्जेल तनकै घतनष्ठ साथीका रूपमा सझबन्ध िांतगयो । ज्यादै नम्जकबाट उनका 
बानी बेिोरा, तसजषनात्मकिा र प्रगति िेने अिसर पाएाँ । २०१८ मा भरैिकै पे्ररणाले रमेश विकलसमेिको सियोगमा मैले ‘रर्ना’ पविका प्रकातशि 
गरेको िछाँ । भैरि अयाषलका नाममा पहिलो िास्यव्यंग्य ‘टी पाटी’ ‘रर्ना’को पहिलो अकंमा िावपएको िो । त्यसो ि २०१७ सालमा ‘रूपरेखा’ 
पविकामा ‘नयााँ भाका र नयााँ कवित्त’ शीर्षकमा उनको तनबन्ध िावपयो । िर त्यिााँ लेखकको नाम-’इभरब प्रसाद अजले’ िवपएको तथयो । 
भैरिको पहिलो िास्यव्यंग्य संग्रि ‘काउकछ िी’ पहिले जगदझबा प्रकाशनले िाप्ने तनधो गरेको तथयो । पति प्रकाशकलाई स्िरिीन लागेि र 
लेखकलाई पत्तै नहदई प्रकाशकमा िासछदेि शमाषको नाम राखेर िावपयो । यस व्यििारबाट भैरि तनकै म्खन्न भए । िर स्िरिीन भतनएको त्यिी 
हकिाबले लोकवपर्यिाको तशखर र्छझयो । िास्यव्यंग्यप्रति पाठकको रुतर्लाई कदर गदै िासछदेि लछइाँटेलले िास्यव्यंग्यका माि ैपछस्िक िाप्ने संस्था 
‘कौिा प्रकाशन’ नै खोले । भैरि िासछदेिसहििका िास्यव्यंग्य लेखकको जमािले कौिा प्रकाशनमाफष ि ्ििल्का न ैमच्र्ायो त्यसबेला । 

भैरि आफ्नो प्रतसविबाट जति प्रसन्न तथए, शारीररक दछबषलिाबाट त्योभन्दा बढी पीहडि िछन्थे । वितभन्न मञ्र्मा कवििा पढ्न, गोष्ठीिरूमा 
सिभागी िछन, प्रिर्न हदन, अन्ििाषिाष हदन उनलाई तनझत्याइन्र्थ्यो । िर तनझिो मान्ने म्स्थतिमा िछाँदैनथे । उनको घााँटीको स्िरनली सछकेर बोली 
वबगे्रको, मतसनछ र अस्िाभाविक तथयो । त्यसैले सभा समारोििरूमा प्रस्िछि िछन असम्जलो िछन्र्थ्यो । तसजषनात्मक उच्र्िाका धनी भएर पतन 
घााँटीको समस्याले ग्रस्ि िछाँदा िीन भािनामा वपम्ल्सने गथ ेउनी । १६ िर्षको उमेरदेम्ख उनलाई यो रोग लागेको रिेि । घााँटी दछखेर असह्य िछाँदा 
बेलाबेला उनको िाि घााँटीको नशामा पछगेको देम्खन्र्थ्यो । त्यसमातथ र्छरोटको अझमल थवपाँदा पीडा पराकाष्ठामा पछग्र्थ्यो । 

भैरिले सछरुमा संस्कृि पढे, गोकणषकै जातगरदार बरीनाथ आर्ायषको नक्साल डेरामा उनको भान्से भएर । संस्कृिको सझपूणष मध्यमा परीक्षाको 
फष म भनष भा.रु. दस लाग्र्थ्यो । भैरिलाई त्यति जछटाउन िझमेिझमे पर् यो । अतन उनले एउटा जछवि म्िके । त्यसबेलाका यछिराज मिेन्रलाई 
उनले फष म भनष रकम माग्दै कवििामा वबन्िीपि लेखेर नारायणहिटीमा पठाए । एक हदन एउटा घोडर्ढी तसपािी नक्साल र्ारढछ ंगेमा आएर 
भैरिप्रसाद अजेल भन्ने को िो ? किााँ बस्ि ? भन्दै खोज्न लागेि । तिमेकीिरूले डेरा बिाएपति तसपािीले घोडा कड्काउाँ दै भैरिकिााँ पछगेर 
भनेि-’म नारानहिटीबाट आएको !’ अब सािोपछत्लो उडेि भैरिको । यछिराजलाई त्यस्िो पि लेखेकामा पक्रन आएि, अब थछनामा, दण्ड सजायमा 
पररने भइयो भनेर थछथछषर भएिन ्। घोडाबाट ओलेर तसपािीले एउटा खाम हदएर बछिेको सिी गराएि, भपाषइको कागजमा । िाि कमाउाँ दै खाम 
खेलेिन ्भैरिले । त्यिााँ फष म भन ेरकमसहिि पढाइमा सफलिाका तनम्झि शछभकामना समेि लेखेर पठाएका रिेिन ्यछिराज मिेन्रले । अपार 
खछसी र उमंग िायो अब भैरिमा । उनले फष म भरे, जााँर् हदए र परीक्षा उत्तीणष गरे । त्यसबेला नक्सालमा संस्कृिकै विख्याि विद्वान ्शेर्राज 
रेग्मीकिााँ पढ्न जान्थे उनी । उनका सिपाठी अकाष लेखक बल्लभमम्ण दािाल भैरिको यो प्रसंग रमाइलोसाँग सछनाउाँ थे पतिसझम । 

भैरि २०११ सालमा तशक्षक भएर पोखराको कन्धनी डााँडा स्कछ लमा पढाउन गए । पूिषसभामछख िारानाथ रानाभाट पतन त्यसबेला भैरिका विद्याथी 
तथए । स्कछ ल वबदाको एक हदन विद्याथीिरू तलएर िनभोजमा गएिन ्भैरि । िालमा पौडी खेल्न जााँदा एकजना विद्याथ्रा्ााी डछ बेर मरेिन ्। यस 
घटनाबाट उहद्वग्न भएर भैरि स्कछ लको जातगर िाडेर काठमाडौं आए । यिा आएर पतन सााँखछको पासीखेल स्कछ लमा तशक्षक न ैभए । त्यसबेलार्ाहिाँ 
उनले क्राम्न्िकारी िवि देखाए । प्रधानमन्िी टंकप्रसाद आर्ायष सााँखछबाट काठमाडौं फष कंदै गदाष आफ्ना विद्याथीको जछलछस तनकालेर बाटो िेक्न 
आफूसमेि उतभए । ‘स्कछ लको भिन नभएको, बेन्र् नभएको सकस बेिोरेर पढ्नछपरेको यस्िो अिस्था सछधार नगन ेसरकार मछदाषिाद !’ भन्दै नारा 
घन्काउन लगाए भैरिले । प्रधानमन्िीले माग पूरा गने कबोल गरेपति माि बाटो िाडे विद्याथीले । त्यस घटनापति जोरपाटीतिर भैरिलाई 
कझयछतनस्ट भैरि भन्न थालेिन ्। उनले पाटीको सदस्यिार्ाहिाँ कहिल्यै तलएनन ्। 
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‘िालखबर’ दैतनकका सझपादक दािाराम शमाषले प्रोत्साहिि गरेपति २०१४ सालमा त्यिीीँ पिकार तनयछि भए भैरि । खोलापाररको पछरेि बाजे, 
बकझफछ स शमाषजषस्िा नाममा भैरिका समसामतयक व्यंग्य कवििा ‘िालखबर’ मा िावपन थाले । िास्यव्यंग्यमा उनको कलम तिखारराँदै गयो । 
‘रूपरेखा’, ‘रर्ना’, ‘तसंिनाद’ आहद पविकामा िावपएका व्यंग्य तनबन्धले उनको प्रतसवि बढ्दै गयो । कवििा सम्जलोसाँग लेख्थे िर िास्यव्यंग्य 
लेख्न तनकै सकस पथ्र्यो भैरिलाई । घरमा, डेरामा, अहफसमा अनेक बाधा परेर मेरै घरमा कोठातभि थछनेर पतन लेखाएको िछ  ‘रर्ना’ का तनम्झि 
तनबन्ध । त्यस्िोबेला अहफसमा वबदा तलन लगाएर र्छरोट-वबस्कछ ट-पानीको बन्दोबस्ि गरेर कोठाको ढोकामा िाल्र्ा माररहदन्थेँ । वपसाि फेनष 
कोपरा िछन्र्थ्यो । सााँितिर िाल्र्ा खोतलहदन्थेँ । उनकै सिमतिबाट यी कछ रा गररन्थे । दछई-िीन हदन त्यस्िो क्रम र्लेपति कहिले एउटा, कहिले 
िीनिटा तनबन्ध ियार गथे भैरि । त्यसरी लेम्खएका तनबन्ध बेजोडका बन्थे । ‘रर्ना’मा जति िावपए िी तनबन्ध भैरिबाट त्यसरी न ै
लेखाइएका िछन ्। 

भैरि अरूका नाममा हकिाब लेम्खहदनछपने शोर्णमा पतन परेका िन ्कतिपटक । कसैको ‘जापान भ्रमण’ कसैको ‘पिकाररिा’ कसैको ‘नेपाली 
महिला’जस्िा तसंगै हकिाब न ैलेम्खहदएका िन ्उनले बाध्यिामा परेर । ‘गोरखापि’मा िछाँदा आफ्न ैकवििा सारेर िाप्न पठाएर कवि बन्न 
खोज्ने कतिलाई आफैँ ले कवििा लेम्खहदएर, िावपहदएर प्रोत्साहिि पतन गरेका िन ्। कति नयााँ कवि लेखकका रर्ना पररमाम्जषि अथिा पछनलेखन 
नै गररहदएर, िावपहदएर पतन प्रतिभालाई सघाउने बानी तथयो भैरिको । ‘गोरखापि’मा िाँाछदा भैरिले यसरी प्रोत्साहिि गरेका कति व्यवि आज 
र्तर्षि स्थावपि लेखक बनेका िन ्। त्यस्िा केिी भैरिप्रति कृिज्ञ 
िन ्भने केिी कृिघ्न पतन िन ्। भैगो तिनको पोल नखोलौँ । 

भैरि पहिले मद्यपान गदैनथे । एकपटक पिकार टोलीसाँग 
पाहकस्िान जाने मौका पर् यो । साथी तथए अकाष पिकार-व्यंग्यकार 
बालमछकछ न्ददेि पाण्डे । उनैले भैरिलाई पहिले वबयर र्खाए । पति 
हि्िस्कीका पेग बढी न ैिन्काउने पारेर रक्सीप्रिीण बनाइहदए । 
पहिलेका अभक्षविरोधी साम्त्िक भरैिलाई पाक भ्रमणबाट फकेपति 
अकै रूपको मद्यपे्रमी देखेर िामी साथीिरू र्हकि भएका तथयौँ । 

गोरखापिका सझपादक रामराज पौड्यालले पिकाररिासझबन्धी 
पछस्िक लेखे्न रिर गरेिन ्। भैरिलाई आफ्नो घरमा लगेर अहफसमा 
वबदा तमलाएर आफ्नो पिकाररिा पछराण पूणष गराउने काममा 
खटाएिन ्। त्यस्िोबेला काम सकेर थहकि गतलि भएर फकर्ंदै गरेका भैरिलाई बाटोमा भेट्र्थ्यौँ िामी । उनी भन्थे, ‘अरू रामभवि गिषन ्
मर्ाहिाँ अरे्ल िराम भविमा परेको िछ , त्यिी गरेर फकेको िछाँ ।’ आफ्ना सझपादकबारे यस्िो प्रतिहक्रया हदाँदै रुन्रे् िााँसो िााँस्िै िामीलाई समेि 
िसाउाँ थे । 

‘गोरखापि’मा भैरि अयाषलका िाहकम भएर अकाष िास्यव्यंग्य लेखक केशिराज वपंडाली आइपछगेिन ्। त्यस घटनालाई भैरि आफ्न ैपाराले यसरी 
व्यि गथें ‘िेर न, अरूका िालछमा आलछ फल्ि मेरो िालछमा ि वपंडालछ पो फल्यो !’ मरी-मरी िााँस्र्थ्यौँ िामी । 

भैरि र म एकपटक साँगै हदल्ली यािामा तथयौँ । रेलमा अकाष एकजना पररतर्ि व्यवि सियािी बने । िामी िल तसटमा बसेका तथयौँ । िी 
सियािी मातथल्लो बथषमा सछत्न उम्क्लए । अतन भैरिसाँग िलको तसटका आफ्ना सामान माग्दै गए, भैरि हदाँदै गए । िछाँदािछाँदा उनले भने, ‘भैरिजी 
त्यो जछत्ता हदनछस ्ि !’ यो सछन्नासाथ भैरिको कन्पारो िात्यो र उनले क्रोधोन्मत्त भएर उनकै जछत्ताले िी व्यविको पछपछषरो सेहकहदए । भैरिको 
त्यस्िो रौररूप पहिलोपटक देखेँ मैले । 

सिषप्रथम २००९ सालमा ‘नयााँ जीिन’ शीर्षक कवििा ररे्र लेखनयािा सछरु गरेका िछन ्भैरिले । िीन दशकको तसषजनायािामा कवििा, तनबन्ध, 
समालोर्नाका गरी एकदजषन बढी पछस्िक िावपएका िन ्उनका । पिपविकामा िररएका थछप्रै रर्ना पछस्िकाकारमा आउन अि ैबााँकी िन ्। 
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नेपाली पिकाररिा पतन भैरिको योगदानबाट लाभाम्न्िि भएको ि । उनले ‘िालखबर’ दैतनकबाट पिकाररिा सछरु गरे । पति ‘गोरखापि’को 
सझपादन समूिमा रिे । ‘मधछपकष ’ लाई स्िरीय बनाउन तनकै खटे । ‘रर्ना’ पविका प्रकाशनमा पतन उनको भूतमका मित्त्िपूणष रह्यो । साहित्य 
र पिकाररिाका विविध के्षिमा उनको प्रतिभा िररए पतन िास्यव्यंग्यमा र्ाहिाँ उनलाई तसवि नै प्राप्त भएको मातनन्ि । िास्य र व्यंग्यको तशष्ट 
संयोजन, राविय, अन्िराषविय विसगंति र विरोधाभासप्रति कठोर प्रिार गनष खम्प्पस मातनन्िन ्भैरि अयाषल । आफ्नै मौतलक उखान टछक्कालाई 
सिी प्रयोग गदै कहिल्यै असंगि नठिररने विर्यको सफल िनोटजस्िा विशेर्िाले नै भैरिका िास्यव्यंग्य अिछलनीय ठिररएका िछन ्। नेपाली 
साहित्यमा भैरिका योगदानको कदर गदै सामाम्जक के्षिबाट पतन उनको स्मतृिलाई जीिन्ि पानष साथषक काम भएका िन ्। उनको कमषथलो 
काठमाडौंको जोरपाटीमा भैरि पछरस्कार गछठी, भैरि स्मतृि भिन, सातलकसहििको भैरि स्मतृि पाकष , भैरि पछस्िकालय स्थावपि गररएका िन ्। 
िेटौँडामा पतन उनको सातलक स्थापना भएको ि । काठमाडौं र मकिानपछरबाट प्रत्येक िर्ष भैरि अयाषलका नाममा िास्यव्यंग्यका प्रतिभािरूलाई 
िीनिटा पछरस्कार प्रदान गररन्ि । उनको सझिनामा नेपाल सरकारले िछलाक हटकट प्रकाशनमा ल्याएको ि । आधछतनक नेपाली साहित्यका 
यस्िा र्िहकला िारा भैरि अयाषलको तनधनर्ाहिाँ दछदख भ भयो । २०३३ असोज १९ गिे राति काठमाडौं गोकणषको पछलबाट िाम फालेर आत्मित्या 
गरी बागमिीमा जीिन वबसाए अयाषलले । 

आफ्नो मतृ्यछ स्िाभाविक िछाँदैन भन्ने संकेि पटकपटक हदइसकेका तथए भैरिले । हदल्लीमा भैरिको घााँटीकै उपर्ार तनम्झि गएका तथयौँ िामी 
। उनलाई त्यिीीँ एकजना साथी बाबछराम पौडेलकिााँ िाडेर म फहकष एाँ । उपर्ार िछन नसकेर उनी िररद्वार, आगरा, बनारसतिर घछझदै काठमाडौं 
फहकष ए । फकेर उनले सछनाएको यािा िणषन यस्िो तथयो, ‘िररद्वारमा गंगामा आफूलाई सेलाइहदउाँ  भन्ने सोर्ेँ साँगै गएका साथी बाबछरामले कछ नैबेला 
पतन एक्लै िाडेनन ्। आगरा र बनारस जााँदा रेल दछघषटना िोस ्भनेर कवत्त कम्ल्पएाँ साबछि न ैरिेँ । बनारसमा पतन गंगामा तसद्घम्उाँ  भन्ने लाग्यो-
तशि भट्टराई र बलराम उपाध्याय -िाम नेिा) ले िाड्दै िाडेनन ्। बनारसबाट रक्सौलसझम पतन सछरम्क्षि नै आइपछगेपति काठमाडौं जान 
िीरगन्जमा एउटा ज्यादै थोिो, टन्न सामान भररएको ट्रक खोजेर र्ढेँ । विभछिन राजपथमा कि ैत्यो ट्रक खसेर तसविन पाए िछन्र्थ्यो भनेर 
कल्पना गरररिेँ । सरदार ड्राइभरले साबछि नै ल्याइपछर् यायो । कति सकस-िन्डर खेप्नछ िं त्यसै के मथें र्ािेर पतन !’ 

काठमाडौंमा कहिले घरकै झ्यालबाट िाझफालेर, कहिले विशूलीसझम पछगेर पछलबाट खस्ने आाँट नआएर फकेका घटना दोिोर् याइरिेका तथए भैरिले 
। अन्त्यमा २०३३ सालमा अहफसलाई, पररिारलाई, समाजलाई मतृ्यछपि लेखेर आफूलाई विसजषन गरे बागमिीमा भैरिले । आफूले आफैँ लाई 
तसध्याए पतन भैरि आफ्ना लोकवपर्य कृतििरूमा बााँतर्रिेका िन ्। नेपाली िास्यव्यंग्यको सगरमाथा भनेर पाठकिरूले उनको कीतिष िन्िन ्
र्छलीमा उकास्िै लतगरिेका िन ्। यति सीतमि पषृ्ठमा भैरि-गाथा गाउन सहकाँ दैन । नेपाली िास्यव्यगं्यको शाश्वि तशल्पीलाई िाहदषक िन्दना ! 

नेपाली साहित्यका पारखी पाठकिरूबाट तयनै कारणले ‘िास्यव्यंग्यका शाश्वि तशल्पी’ भन्ने मान्यिा कमाएका िन ्अयाषलले । 

 

श्रोत: http://www.onlinesahitya.com/bhairab-in-my-memory-rochak 
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रूसमा परुािो िर्ााँ वर्ाको कथा 
कृष्णप्रकाश श्रषे्ठ 
मास्को, रुस मिासंघ  

 

आजभन्दा ठीक ९७ िर्षतघ सन ्१९१८ को ३१ जनिरीको राति सोतभयि रुसमा एक अभूिपूिष घटना घट्यो । 
त्यस राति सछिेका मातनसिरुले भोतलपल्ट वबिान उठ्दा आफूलाई १४ फेब्रछअरीमा पाए । बीर्को १३ हदन एकै रािमा गायब भएको तथयो । यस 
अभूिपूिष घटनाले एकातिर रुसको इतििासको विगिका तितथतमतिमा समेि डािााँडोल ल्याइहदयो भने रुसमा नयााँ िर्षको उत्सि नै १३ हदनको 
अन्िरमा क्रमशद औपर्ाररक र अनौपर्ाररक गरी दछइषपल्ट मनाइने जनपरझपरा बस्न गयो ।      

कारण के तथयो भने रुसमा त्यस घटनाको एक िर्षअतघ सन ्१९१७ को २५ अक्टोबरमा लेतननको नेितृ्िमा सझपन्न भएको समाजिादी क्राम्न्िको 
पररणामस्िरुप अम्स्ित्िमा आएको सोतभयि सरकारले देशमा ित्कालीन प्रर्तलि क्यालेण्डरमा १३ हदन थपी अन्िराषिीय क्यालेण्डरअनछकूल 
तितथतमति तमलाउने तनणषय तलएको िछाँदा सन ् १९१८ को ३१ जनिरीको राति १२ बजेदेम्ख नयााँ गणना लागू गररयो र १ फेव्रछअरीदेम्ख १३ 
फेब्रछअरीसझमको १३ हदन गायब गरी भोतलपल्ट १४ फेब्रछअरी आरझभ िछन गएको तथयो । यसरी सोतभयि रुसमा नयााँ हकतसमले तितथतमति गणना 
गररन थातलएको तथयो । रूसमा त्यसपति नयााँ शैलीअनछसारको तितथतमति अम्स्ित्िमा आयो भने त्यस घटनाभन्दा पहिलेका तितथतमतििरुलाई 
पछरानो शैलीअनछसार भन्न थातलयो ।  

नयााँ शैलीअनछसार ि रूसमा सन ् १९१७ को 
समाजिादी क्राम्न्ि अक्टोबर महिनामा घटेको नभई 
नोभेझबर महिनामा घटेको मान्नछपने िछन्ि र 
स्िभािि: सोतभयि संघमा ७ नोभेझबरका हदन न ै
सो क्राम्न्िहदिस राजकीय स्िरमा धूमधामतसि 
मनाउने परझपरा रहृयो, यद्यवप त्यसको नाममा भने 
पररििषन ल्याइएन र पछरानो शैलीअनछसार अक्टोबर 
महिनामा सझपन्न भएको िछनाले मिान ्अक्टोबर 
समाजिादी क्राम्न्ि नै भन्ने गररयो (नयााँ रुसमा 
िाल यो हदिस राजकीय उत्सिको रूपमा मनाइाँदैन) 
। रूसको क्राम्न्िकारी घटनाका प्रत्यक्षदशी अमेररकी 
पिकार जोन ररडले सिषप्रथम 'विश्व थकाषउने दश 
हदन' तशर्षकको आफ्नो पछस्िकमा अक्टोबर क्राम्न्ि 
नभनी नोभेझबर क्राम्न्ि भनेको पाइन्ि, िर उनको 

धारणा कसैबाट पतन अनछसरण गररएन ।  

यिााँनेर रुसमा इषस्बी सझबत्को प्रर्लनसझबन्धी इतििासिफष  पतन वििंगम दृवष्ट हदनछ यछविसंगि िछनेि । 

नेपालमा िंशािलीिरूमा अम्ङ्कि  कतलगि सझबत्जस्िै हकतसमले रुसमा पतन प्रार्ीन कालदेम्ख विश्वसवृष्टदेम्ख यति िर्ष भन्ने िरीकाले पछरानो 
खालको सझबत्सर अम्स्ित्िमा रिेको तथयो र रूसका प्रार्ीन िस्ितलम्खि िर्ाषिलीिरूमा यसको उल्लेख पाइन्ि । सझभििद रुसले अथाषडक्स 
शाखाको हक्रम्ियन धमष ग्रिण गरेपति त्यसै अनछरुप तग्रगोररयन क्यालेण्डरअनछसार इषस्बी सझबि ्पतन र्लनर्ल्िीमा ल्याउन थालेको िछनछपदषि । 
हक्रम्ियन धमषको क्याथोतलक शाखा र अथाषडक्स शाखाबीर् कालान्िरमा आ-आफ्नो पािोमा आएको अन्िरले गदाष तयशछम्िष्टको जन्महदिसको 
गणनामा समेि िाल यिी १३ हदनको अन्िर रिन गएको पाइन्ि । क्याथोतलक धमाषबलझबीिरु २५ हडसझबरका हदन हक्रसमस हदिस  मनाउाँिन ्
भने अथाषडक्स धमाषदलझबीिरु र्ाहिं १३ हदनपति ७ जनिरीका हदन माि यो हदिस मनाउने गदषिन ् । यसरी रुसमा अथाषडक्स धमषका 
अनछयायीिरुले अद्यावप पछरान ैपािोको अनछसरण गरररिेको स्पष्ट िछन्ि, यद्यवप व्यििारमा नयााँ पािो नअपनाई धरै िैन । जे िोस,् यस िर्थ्यबाट 
क्याथोतलक र्र्ष र अथाषडक्स र्र्षले आफ्ना धातमषक पिषिरु मनाउने तितथतमतिमा समेि सिमति जछटाउन सकेका िैनन ्भन्ने बोध िछन्ि ।  

यस पररपे्रक्ष्यमा मलाई एकपल्ट काठमाडौं उपत्यकामा नेपालसझबत्को नयााँ िर्षको उत्सि काठमाडौंिासी र पाटनिासीले एकै हदन नमनाएर एक 
हदनको अन्िरमा मनाएको घटनाको सझिना भएर आयो । र्न्रमासको आधारमा मनाइने नेपालसझबत्को नयााँ िर्षको आरझभ तनधाषररि गनषमा 
ि यदाकदा यस्िो विडझबना देम्खन्ि भने हक्रम्ियन धमषका दछइष शाखािरुमा तितथतमति गणनामै अन्िरविरोध िछाँदा हक्रसमस-डे मनाउने सन्दभषमा 
गडबडी िछनछ अस्िाभाविक िछाँदैन... 
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रुसमा नयााँ िर्ष मनाउने प्रर्लनको आफ्नै इतििास ि । रुसी सम्राट् पीटर 
प्रथमले रुसमा १ जनिरीका हदन नयााँ िर्षको उत्सि मनाउने र्लन र्लाएका 
तथए । त्यसभन्दा पहिले रुसमा १ सेप्टेझबरका हदन नयााँ िर्ष मनाउने र्लन 
तथयो । तनसन्देि नै िाल विश्वभरर इषश्बी सझबत्को नयााँ िर्ष १ जनिरीका हदन 
मनाउने र्लन ि । भारिले सन ्१९४७ मा स्िाधीनिा िातसल गरेपति वब्रहटश 
शासनकालदेम्ख औपर्ाररक रुपमा प्रर्तलि भइसकेको इषश्बी सझबत्लाई 
आतधकाररक रुपमा ग्रिण गरेको तथयो भने पहिले र्न्रमासमा आधाररि 
नेपालसझबि ्र शाकेसझबत्को र्लनर्ल्िी रिेको र पति राणाकालदेम्ख सौयष-
र्ान्र पञ्र्ांगमा आधाररि वबक्रम सझबि ्आतधकाररक रुपमा अपनाउाँ दै आएको 
नेपालले समेि इषश्बी सझबत्लाई अन्िराषिीय सझबत्सरको रुपमा ग्रिण 
गररसकेको ि ।     

आतधकाररक रुपमा इषश्वी सझबि ्ग्रिण गदै आइरिेको रुसमा  र्ाहिं के्रमतलनको र्ोकमा सय िर्ष पछरानो र सछररलो िलेसल्लाको बोट तसंगानछषका 
साथ ैवितभन्न  सािषजतनक स्थानिरूमा माि नभई घर-घरमा समेि िलेसल्लाको बोट तसंगारेर औपर्ाररक रुपमा १ जनिरीका हदन नयााँ िर्ष 
मनाइन्ि भने अनौपर्ाररक रुपमा १३ जनिरीमा कछ नै न कछ न ैरुपमा नयााँ िर्षको उपलक्ष्यमा जनउत्सि मनाइन्ि र यसलाई रुसीिरु  पछरानो 
नयााँ िर्ष भन्दिन ्।  

व्यविगि रुपमा मेरो लातग रुसमा 
मनाइने पछरानो नयााँ िर्षको विशेर् 
मित्ि र अथष ि । नेपाली 
पाठकिनृ्दलाई बिाइिालूाँ : सन ्
१९६० मा पछरानो नयााँ िर्ष मनाइने 
हदन नै मैले रुसको राजधानी 
मास्कोमा पदापषण गरेको तथएाँ र 
गिद ५५ िर्षदेम्ख नयााँ िर्ष 
मनाउनका लातग तसंगाररएको 
िलेसल्लाको िििायााँमा पछरानो 
नयााँ िर्ष मनाउाँ दै आएको िछ  । 
यस हदनले मलाई आफ्नो 
कमषभूतम बन्न पछगेको 
हिमाच्िहदि रुसमा पदापषण 
गरेको घमाइलो हदनको याद 
हदलाउाँि भने िलेसल्लाले र्ाहिष 
मािभृूतम नेपालको शछभ्र हिमाली 

भेकमा उम्रने र सदा िराभरा रिने िलेसल्लाको सझिना गराउाँि । कमषभूतम रूसमा म्ितलतमली पारेर तसंगाररएको िलेसल्लाजस्ि ैमािभृूतमको 
सदाबिार रुप देख्न पाइयोस ्भन्ने कामना गदै यस साल पतन मास्कोमा मबाट पर्पन्नौं पल्ट रुसको पछरानो नयााँ िर्ष मनाइयो...   

३ फेब्रछअरी २०१५ (मङ्गलिार) 
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िरेन्र प्रसाइाँ र चररत्रहत्र्ाबारे !  

ज्यो. रत्नतनतध रेग्मी शछक्रार्ायष 
मिाकवि देिकोटा आश्रम िथा मिाकवि देिकोटा साहित्य प्रतिष्ठान काठमाडौं, नेपाल  

केिी हदनअतघ िामी सनकतसंि राई, केतमषला राई र म बा.अ.र्. ५७५२ नं. को गाडीबाट विराटनगर गयौं । यो गाडी 
राईजीको तनजी िछनाले िामी रोहकंदै र दौहडंदै हिंडेका तथयौं । राईजीको िेटौंडामा पतन जग्गा रिेि । िामी त्यिााँ पतन केिीबेर अल्मतलयौं । 
यिाबाट िामी हिंड्दा पौने ७ बम्जसकेको तथयो । थानकोटको बाटो जााँदा हढलो िछने भएकाले िामी दम्क्षणकालीको बाटो िछाँदै भीमफेदी तनम्स्कयौं 
। त्यो बाटोमा बढी सछमो गाडी  र्ल्दा रिेिन ्। बाटो तनकै सााँघछरो भएकाले सछमोको न ैबढी दबदबा र्ल्दो रिेि । धन्न िाम्रा राईजी शान्ि र 
तमजातसला व्यवि भएकाले िगडामा फस्नछ परेन । अहिले पतन पूिष–पम्िम राजमागष अव्यिम्स्थि रिेि । ठाउाँ–ठाउाँमा वबगे्र–भत्केको र 
सााँघछरो बाटोले बेला–बेला गाडी जाम िछाँदा रिेिन ्। बाटामा कछ कछ र, गाई र िााँस, कछ खछरािरू िथा बािा–पाठािरू बगे्रल्िी िाडा िोहडएका िछाँदा 
रिेिन ् । नभन्दै िामी र्ढेको गाडीले फहकिं दा एउटा कछ कछ र कच्याक्कै पाररहदयो । ठाउाँ–ठाउाँमा प्रिरीिरू ि तथए िर यािछबािकका लातग 
व्यिस्थार्ाहिाँ राम्रो तथएन । िेटौंडामा सछरुङ्मागष पतन बन्दै रिेि । यो पूरा ियार भएपति काठमाडौं एक, डेढ घण्टामा आउजाउ िछने रिेि । 
यसरी वितभन्न ठाउाँको अिलोकन गदै िामी इटिरी पछग्यौं । म भने विराटर्ोकमा ओतलषएाँ र राई दझपिीर्ाहिाँ दमकतिर लाग्नछभो । केतमषलाजीको 
टाउकाको वबमार भएकाले ४ गिे शतनबार तसतलगछडीको च्याङ्स ्अस्पिाल जानछभयो । यो अस्पिाल च्याङ् नाम गरेका तर्तनयााँ व्यविले खोलेका 
रिेिन ्। उनी तर्तनयााँमलूका भारिीय नागररक िछन ्। यो अस्पिालमा प्रायद सब ैहकतसमको उपर्ार िछन्ि ।  

म भने विराटनगरतिर बरातलंदै तथएाँ । यो फेसबूक भन्नेले जिाििै माकेट तलएको रिेि । त्यिााँ साथीिरूले यसबारे तनकै रोमाञ्र्क कछ रािरू 
देखाए । एउटार्ाहिाँ आफ्न ैविर्यमा नकारात्मक लेम्खएको लेख पढ्दा म िााँगाबाट खसेजस्िै भएाँ । नरेन्रराज प्रसाइाँको नामबाट लेम्खएको त्यो 
आहटषकलको शीर्षक तथयो परपीडक र परजीिी दछई तनतधिरू ! एउटा तनतध यज्ञतनतध र अकोर्ाहिाँ म रत्नतनतध । यो पढेपति नरेन्रराजप्रति मेरो 
जछन आस्था र विश्वास तथयो त्यो सबै गयो । हकन हक सबैलाई थािा ि यज्ञतनतध दािाल अहिले जीिन–मरणको दोसााँधमा िन ्। २०५६ तिर 
फेरेको तमगौलाले काम गनष िाडेर उनी २।४ िर्षदेम्ख ओछ्यानको ओछ्यान िन ्। उनी रेहडयो नेपालमा साहित्य संसार र्लाउाँ थे भने भानछ मा.वि. 
मा नेपाली विर्यको तशक्षक पतन तथए । िास्ििमा उनको घरको आतथषकम्स्थति त्यति बतलयो तथएन । आफूले जातगर खाएपति त्यसैको पैसाले 
सछधा आर्ायषतसि वििाि गरेका तथए । सछधाजी राम्रो भजन गायक र जमषनी प्रोजेक्टमा पतन काम गन ेभएकाले राम्रो कमाइ तथयो । दछिजैनाले 
खटेर काम गरेको पैसाले घर बनाएका िछन ्। फेरर नरेन्रजी काठमाडौं आउाँदा केिी तथएन । उनका जेठो दाजछ दीघषराज प्रसाइाँ रापसं भएकाले 
भाइलाई पतन यि ैखछट्टा टेकाइहदएका िछन ्। िाल नरेन्रजीको घर भएको जग्गा खूदै दीघषराजकी धमषपत्नी सानोबाब ूप्रसाइाँका नाममा तथयो । 
केिी पसैा नतलई त्यो जग्गा देिरलाई हदएको बछम्िन्ि । अि घर बनाउनसमेि दीघषराजजीले प्रशस्ि पैसा हदएका तथए । नरेन्रजीको उर्ा 
जोशीतसि पे्रम भएको तथयो । उर्ा जब गभषििी भइन,् िब नरेन्रजीले त्याग्न लागेपति दीघषराजजीले वबिा गराइहदएका िछन,् यहद यो घटना 
उनले थािा नपाएको भए यो पे्रम वियोगान्ि िछनसक्ने तथयो । िास्ििमा दरबारदेम्ख वितभन्न ठाउाँमा दाइ रापंस भएकै नािाले नरेन्रजीको पिछाँर् 
बढेको तथयो । पति तयनै नरेन्रले दाइलाई सछन र्ोरेको आरोपसमेि लगाए । तयनले आफ्नै दाइलाई पतन गछनको बदला नून र्कू िकेका िन ्
। एक समय अच्यछिरमण अतधकारी, डा. िछलसीप्रसाद भट्टराई, दािाल यज्ञतनतध र नरेन्रराजबीर् राम्रो दौंिरी तथयो । उनीिरू उन्नयन पररिारमा 
तथए । अच्यछिरमण अतधकारीले नरेन्रजीलाई रावि विभूति मोिीराम भट्ट पछरस्कारका लातग तसफाररस गरेबापि यो पररिारमा फूट आयो । त्यो 
पररिारमा नरेन्रजीबािेक सब ैिी.पी. कोइरालाका अनछयायी तथए । नरेन्रजी पञ्र्ायिकालभरर मिेन्रिादी, पति कहिले कांगे्रस, कहिले एमाले र 
कहिले माओिादी पतन भए । उनले तगररजाबाबूदेम्ख माधि नेपाल र प्रर्ण्डसझम गरेको प्रशम्स्ि पि–पविकािरूमा पहढएकै िो । त्यसको 
प्रमाणस्िरूप माओिादीकी शान्िा श्रषे्ठलाई सझबोधन गररएर लेम्खएको तर्ठीले नै बोल्ि । उनी यसरी नै र्ाकडी गरेर िा गछलाम भएर रोजी 
रोटीको गछजारा र्लाउाँिन ्। उनले पहिले म्खम्ड्खडे बाइक कछ दाउाँ थे, देिकोटा शिाब्दीमा नाफा गरेको पैसाले अहिले कार र्ढेर हिाँड्िन ्। उनलाई 
साहित्य खूब फापेको ि । अभािमा वबिेका देिकोटाका नाममा खानछलाई उनी अधमष मान्दैनन ्। उनको जीिनबारे िानिीन गनष अम्ख्ियार 
ियार िैन । हकन हक उनले लोकमानलाई पतन पट्ट्याउन भ्याएका िन ्। उनलाई सबै दलले पत्याउाँिन,् प्रायशद दलिरू जसले घूस हदन 
सक्ि, त्यसैका पति लाग्िन,् यसथष उनलाई लोकिन्ि पतन फापेको ि । पञ्र्ायिकालमा बनेको बद्नाम मण्डले िवि पतन लोकिन्िमा धोई 
पखाली र्ोखो बनाएका िन ्। उनकोमा अहिले क्राम्न्िकारी प्रतश्रिदेम्ख शाम्न्ििादी नरिररसझम धाउाँिन ्। पछरस्कार ि कतिले खाए खाए । 
नैतिकिा नभएको ठाउाँमा उनी ‘िछने वबरुिाको तर्ल्लोपाि’भएका िन ्।  

जिााँसझम मेरो विर्यमा उनले लेखे, देिकोटाका नाउाँमा खानछ खायो भनेर । िर मलेै आजसझम देिकोटाको नाउाँमा कि ै१ रुवपयााँसझम खाएको 
कसैले प्रमाम्णि गनषसके म अत्यन्ि ठूलो सजाय भोग्न ियार िछ  । बरु देिकोटा अध्ययनमा ७ िर्ष वबिाउाँ दा िण्डै ७० िजार मैले नै खर्ष गरें 
िछाँला । यसथष उनले मलाई देिकोटाको नाउाँ  बेरे्र खायो भन्ने आरोप लगाएको एकरवत्त पतन सत्य नभएको उल्लेख गनष र्ािन्िछ  । मलाई उनले 
थोिा कपडा जडाउरी हदएको उल्लेख गरेका रिेिन ्। म ६ िर्षतभिै टछिछरो भए पतन परतनभषर कहिल्यै बतननाँ । ११ िर्षको उमेरमा काठमाडौं 
आएको िछाँ । मैले ३ िर्ष तशक्षणसेिा, ७ िर्ष भार्ा सझपादन, ६ िर्ष ज्योतिर् सेिा, ७ िर्षभन्दा बढी स्िझभकार िथा १३ िर्षभन्दा बढी पिपविका, 
िोम्जयरी, कपडा कारखाना आहदमा श्रम गरेर वबिाएाँ । यसका अलािा मानि अतधकार संगठनदेम्ख पिकार मिासंघसझम आिि िछ  । मेरो 
आतथषक िैतसयि अहिलेसझम के खाउाँ  र के लाउाँ कै िालिमा ि । िर पतन मैले आजसझम कसैको जडाउरीर्ाहिाँ लाउनछ परेको िैन । भगिान्ले 
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आजसझम जसोिसो पछर् याइहदएका िन ्। िो एकपल्ट म नरेन्रजीको घरमा पछगेको तथएाँ । उनले मलाई िपाइाँको बेग्ल ैिम्स्बर बनाउनछ पर् यो यी 
कपडा पहिररनोस ्ि भनेर १ जोर कपडा हदएर फोटो म्खरे्, ल राम्रो आयो भनेर कपडा फछ काल्न लगाए । िर त्यो हकन र केका प्रयोजनका 
लातग गररयो ? भन्ने पत्तोसझम मलाई भएन । २०५४ तिर म शान्िा श्रषे्ठको टिरोमा बसेको तथएाँ । उनी बडो समाजसेिी ठाम्न्थन ्आफूलाई । 
त्यो बेला म असाध्य ैठूलो वबरामी परेको तथएाँ । यो थािा पाएर कवि मदन रेग्मीले नरेन्रराजजीलाई आग्रि गनछषभएि । त्यसबेला नरेन्रजी र 
इम्न्दराजीको जोडी मकिााँ आइपछगेर रु. १ िजार िोडी गए । त्यो पसैा मलेै शान्िा हददीलाई हदनछपदाष म अस्पिाल जान सहकनाँ । जाबो रु. १ 
िजार हदएर ४।५ पल्ट वबलमा मलाई िस्िाक्षर गनष लगाए । त्यसलैाई उनले विद्वत्िवृत्त हदएको तथएाँ भनेर लेखेिन ्। माफ रिोस,् मैले सछनकोसी 
साहित्य प्रतिष्ठानले हदएको देिकोटा विद्वत्िवृत्तबािेक अरु विद्वत्िवृत्त आजसझम नतलएको घाम भैंm िलषङ्ग ि । उनले मलाई वबिे गरेर स्िास्नी 
खेद्यो भनेर िछाँदै नभएको कछ रा पतन लेखेिन ्। नरेन्रजीको आमा भगीरथा िछाँदा म बरोबर भेट्न जान्थें । उनकी आमाले मलाई िोराजस्िै ठान्ने 
गरेकाले पतन गएको िछाँ । उिााँकै अनछरोधमा म एउटा दशैंमा टीका लगाउन पछगेको िछाँ । त्यिााँ मैले नतर्नेकी एकजना स्िास्नी मातनस पतन टीका 
लगाउन आएकी रहििन ्। नरेन्रजीको आमाले िामी सबैलाई एकैपल्ट टीका लगाइहदनछभयो । प्रसाइाँ दझपिी भने िम्स्बर म्खच्दै तथए । उनले 
त्यिी फोटो देखाउाँ दै फलानाकी स्िास्नी भन्ने गरेको पतन सछतनयो । िर िी महिलालाई म तर्न्दै तर्म्न्दनाँ । यसरी पटकैवपच्िे िम्स्बर म्खच्ने 
गरेपति २०६५ देम्ख उनको घरमै जान बन्द गररहदएाँ । अहिले ि उनको अनछिार िेनष पतन मन लाग्दैन । उनले भूपालमान पछरस्कार हदलाइहदएको 
पतन लेखेका रिेिन ्। माफ रिोस ्मलाई प्राज्ञ घटराज भट्टराईले धेरै ठूलो अनछनय गनछषभएकाले माि त्यो पछरस्कार तलएको िछाँ । िर त्यो 
पछरस्कार हदलाउन क-कल्ले मद्दि गरे त्योर्ाहिाँ मलाई थािा भएन । घटराजजी तशक्षासेिी र भार्ासेिी पतन भएकाले उिााँको अनछरोध म अस्िीकार 
गनष सम्क्दनथें । यिी बाध्यिाले भूपाल पछरस्कार तलएको िछाँ । सबलैाई थािा ि, त्यो पछरस्कार नतलने मन भएकाले पहिलो समार्ारमा मेरो नाम 
तथएन । पति सबै विर्ारका साथीिरूतसि सल्लाि िछाँदा तनिेदन निालीर्ाहिाँ तलए िछन्ि भन्ने अनछमति पाएर माि स्िीकार गरेको िछाँ । त्यसपति 
उनले मलाई भूपाल अर्षना लेखाउन तनकै जोड गरे । िर भूपालमानतसंि काकी स्रष्टा नभएकाले मैले ठाडै इन्कार गररहदएाँ । भूपाल अर्षना 
लेम्खहदए ठूलो पछरस्कार हदने प्रलोभनसमेि हदएका तथए । पति देिकोटा शिाब्दीमा पतन उनले मलाई देिकोटाका अप्राप्य कृति र प्रसंग 
ल्याइहदन आग्रि गरेका तथए । उनी पैसा हदएर अरुलाई लेख्न लाएर आफ्नो नाममा हकिाब िाप्न खम्प्पस तथए । त्यो काम मबाट सझभि 
तथएन, म आफ्नो लेखकस्ि मान ेकछ राको विरोधी िछाँ । उनका हकिाबमा गहिररएर िेर् यो भने अरुका तसजषना प्रष्ट ैथािा पाइन्ि । देिकोटाको 
आनीबानी खूदै घटराज भट्टराईले लेखेका िछन ्। पति त्यसैलाई थपघट गरेर तयनले आफ्ना नाममा िपाएका िछन ्। उनका अतधकांश कृतििरू 
यस्िै तनयतिका उपज िछन ्। यसथष म उनलाई लन्ठ्याङ् लछन्ठछ ङ् लेखकका रूपमा िेन ेगिछ ष । 

नरेन्रजीले मलाई माि िोइन, िाना शमाषजस्िा विद्वान्लाई जातगर लगाइहदएको िथा यज्ञतनतधले उनका जछत्तामा पातलस गरेको पतन लेखेका िन ्
। िास्ििमा नरेन्रजी जस्िा २।४ जना भाडाका मान्िे राखे्न यज्ञतनतधको आतथषक िैतसयि ि । उनले उस्िाद भैरबबिादछर थापाले महिलाको 
स्िन माड्दै संगीि तसकाएको जस्िो अत्यन्ि घहटयास्िरको र्ररििीन लेख पतन लेखे । दीघषराज प्रसाइाँले सछन र्ोरेको फरेब पतन लगाएका िन ्
। हकशछनजीजस्िो सच्र्ररििान्लाई राजनेिालाई पतन नानाभााँिी लेखेका िन ्। िछाँदा िछाँदा मिाकवि देिकोटाले हकशछनजीलाई मछद्दा िालेको िछटो 
बयान हदएका िन ्। देिकोटा र हकशछनजी यछगिाणीमा साँगै कायष गरेका सिपाठी भएकाले यो हकशछनजीलाई बद्नाम गनष माि लेम्खएको तथयो । 
देिकोटाले जीिनम ैकसैलाई मछद्दा िालेनन ्। उनले स्ि. जननायक िी.पी. कोइरालाले मिाकवि देिकोटालाई सार् िै सिाएका तथए  भन्ने िछाँदै 
नभएको आके्षपसमेि लगाए । िास्ििमा िी.पी. ले नै मिाकवि देिकोटालाई राविय सझमान हदएको यथाथष मैले जनिासामछ राखेको िछाँ । देिकोटा 
शिाब्दीमा उनले देिकोटाकी श्रीमिी मनदेिीलाई समेि कविप्रसादकी प्यारीका रूपमा तर्िण गरेकाले मिाकविकी स्ि. अधाषम्ङ्गनीको अपमान 
निोस ्भनी मैले प्रतििाद गरेको तथएाँ । देिकोटाकी धमषपत्नीका विर्यमा नर्ाहिाँदो लेम्खएकाले माि मलेै प्रसाइाँको आलोर्ना गरेको िछाँ । उनीतसि 
मेरो व्यविगि कछ नै ररस इबी िैन । िैपतन उनले फेसबूकमा हकन िाम्रो र्ररिित्या िछने लेख राखे ? यसपल्ट विराटनगर नगएको भए यो कछ रा 
थािा िछने तथएन । यतिका िर्षसझम रिेको त्यो र्ररिित्याको लेखबारे किै कछ न ैप्रतिहक्रया पतन पाइएन । मलाई लाग्ि, यसलाई िाम्रो बौविक 
समाजले खासै मित्ि हदएन । नि ि ठूलो र्र्ाष िछन्र्थ्यो िोला । हकन हक नरेन्रजीले सिोदर भतिजा मिेश प्रसाइाँकी श्रीमिी इम्न्दरा प्रसाइाँलाई 
पत्नी बनाउाँ दा तनकै र्र्ाष र्लेको तथयो । िण्डै १० िर्ष यो विर्यले प्रश्रय पाइरिेको तथयो । अि उनले जेठी पत्नी उर्ालाई र्रम यािना हदएर 
घरबाट लखेटेको र मिेशले खानामा िातलएको मेटातसडको रिस्यमय कछ रा पतन साहित्यकारका बीर्मा गाइाँगछइाँ सेलाएको िैन । केिी िर्षअतघ 
मिेश प्रसाइाँका ३ िोरीलाई मेरै िछन ्भनेर तयनले नामै र्लेको अखबारमा लेखेको कछ राले मलाई तनकै िााँसो उठेको तथयो । हकन हक मिेशकी 
कान्िी िोरी अनछकृतिका नै २०४४ सालकी िछन ्। उनको तसंिरातश िो । नरेन्रजीले इम्न्दरालाई पत्नीका रूपमा तभत्र्याएका ५६ सालमा माि िो 
। कसैका पत्नी िछनछ १२ िर्षअतघ न ैबच्र्ा िछन्िन ्भन्ने अिैज्ञातनक धारणामा म विश्वास गनष सविनाँ । िास्ििमा यो लेख यसकारण लेख्नछपर् यो 
हक िाल ैमाि उनले फेसबूकमा ‘परजीिी र परपीडकद दछई तनतध, रत्नतनतध र यज्ञतनतध’भनेर राखेका िन ्। यसले मेरा पाठक, दािाल यज्ञतनतधका 
श्रोिा सबैमा भ्रम तसजषना गरेकाले िामी दछई तनतधको मिाकवि देिकोटाउपर रिेको भविभािको अिमूल्यन निोस ्भनी आम पाठकिगषमा जानकारी 
हदने उदे्दश्यले यति लेख्न बाध्य भएको िछाँ । भतनन्ि, गछिूलाई र्लायो भने गन्ध माि फैतलन्ि, िर कहिलेकािीीँ गछिू पतन र्लाउनछ पदो रिेि । 
जब सरकारमा बस्ने, पछरस्कारमा आाँखा नदेखे्न अन्धािरूको जमाि िछन्ि, िब यस्िो गछहे्य र िछच्ि व्यविबारे लेख्न बाध्य िोइाँदो रिेि । अन्िमा 
मैले जीिनमा जछन त्याग, िपस्या गरें, िण्डर भोगें, त्यसविरुि नरेन्रराज प्रसाइाँले जछन लाञ्िना लगाए त्यसको पाप कसैलाई नलागोस ्र 
नरेन्रमा सद्बछवि पलाओस ्भनी ईश्वरतसि अपेक्षा गरेकोिछ  । साथ ैबद्नाम मण्डलेिरू पाल्ने पोष्ने सबैको नास िोस ्र शछि मान्िेको हदन आओस ्
भनी श्री पशछपतिनाथतसि प्राथषना गदषिछ  । सााँच्र् ैगहिररएर पढे भने नरेन्रराजजीसमेिलाई आफ्नो लेखे्न क्षमिा देखेर पतन लाज लाग्नछ पथ्र्यो । 
अस्िछ । 

(यो लेखका वबर्ारिरु लेखकका तनजी िछन ्।) 
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कथा / आख्र्ाि  

एक सर् पच्चीस रुपरै्ााँ 
लेखनाथ काफ्ले  

तशन्र्छ, िाइिान  
 

उसका एक खछट्टा र एक िाि सिे तथएनन, एउटा आखााँ पतन अतल धतमलो तथयो। जीिनको उत्तराधषमा उ यस पाटीमा बास 
बस्ने अबस्थामा आइपछगेको तथयो।    

एक वबिानै उ खोच्याउदै त्यिााँ पछग्दा शिरको त्यो मम्न्दरमा पछर्को जाडो र तर्सो िरीमा पतन भिजन र दशषनाथीिरूको घछइाँर्ो 
तथयो। उसको शरीरबाट आएको दछगषन्ध र फोिोरी लछगाफाटाका कारण कोहि पतन उसको बाटोमा अबरोध बनेनन।् “भगिान 
मलाई यो जाडोमा एकजोर न्यानो लछगा र एकपेट खान हदनछिोस, बस्न ि पाटी-पौिा िन” उ मछतिषको नम्जकैको ढोकामा 
पछग्नासाथ तर्च्यायो।  

“पवबि शरीर, पवबि बस्त्र सहिि फूल, अक्षेिा र भेटीवबना भगिानको दशषन गनष र बरदान माग्न मनािी ि” तभिबाट कसैले 
त्यसो भन्दा भीडले पतन त्यहि कछ रा दोिोरायो। एकतिन मै दछईजना बलबान मम्न्दर रक्षकिरूले उसलाई झ्याइाँकछ टी पारेर मम्न्दर 
पररसर बाहिर ल्याइहदए।  

उसल ेआफ्नो दोश्रो प्रयास स्िरूप अतलपरको मम्स्जदको आाँगनमा पछग्यो। त्यिााँ “सलाि” गनष पछगेका धेरैजनाको भीडलाई 
पन्छ्याउदै तमिराब नेरैबाट उसले ठूलो स्िरमा भन्यो “अल्लाि मलाई मद्दि गनछषिोस, यो जाडोबाट िछ टकारा हदलाईहदनछिोस”।  

“उदछ नगरीकन र इमामको स्िीकृतिवबना अल्लाह्संग मद्दि माग्ने कोतशस गनष पाइदैन। िाहकयाि खोइ ि? मछसलमान िौ भन्ने 
प्रमाण खोइ?” दछईजनाले िाि र खछटामा िछण्ड्याएर आाँगन बाहिर राम्खहददासझम पतन उसले िी शब्दिरूका अथष बछिेको तथएन।  

हदन ढल्दै जााँदा उसल ेथप बल र आाँट गरेर हिड्ने कोतशस गर् यो। हक्रर्मस भखषरै सहकएको तथयो। सफा तगजाषघरको तभि ठूलो 
क्रस िेदै उसले यार्ना गर् यो “प्रभछ मेरो उिार गनछषिोस, मेरो भोक मेटाउने र ज्यान िोप्ने मेसो तमलाईहदनछिोस”। उसल े
तर्च्याउदा सफा लछगा लगाएका केहि मान्िेिरू िसरे पर-पर दगछरे।  

“बालक प्रभछको शरणमा आउ, प्रभछले अिस्य उिार गनछष िछने ि। पवबि बाइबललाई ग्रिण गर, प्रभछको अिश्य तनगाि िछने ि”। 
बाक्ला र लामा ऊनी लछगा लगाएका मोटा एकजनाले त्यसो भतनरिदा उसमा भोक र तर्सोले ति सबै कछ रा सछन्ने धैयष र समय 
तथएन। उसल ेभन्यो “मलाई भोक लागेको ि, म जाडोले मनष लागे”। “प्राथनालाई वबथोल्ने को आयो यिााँ, उसलाई यिााँबाट 
िटाउ”, तभिबाट आदेश आयो। यिााँ पतन उसलाई दछईजना पिलमानिरूले झ्याइाँकछ टी पारेर गेट बाहिर ल्याएर िाडीहदए।  

सााँि भै सक्दा उ एउटा गछझबा अगाडी जेनिेन पछगेको तथयो। धूपिरूको बासना र बवत्तिरूको म्ितलतमली र धमष सछिका स्िरिरू 
बाहिरै सछतनन्थे। उ तर्च्याउन पतन नसक्ने भएको तथयो। “को िो बाहिर त्यो?” सबैभन्दा अग्लो स्थानमा बसेका रंगीरं्गी माला 
र टोपी लगाएका ति मान्िेले त्यसो भन्दा सबै तभक्षछ तभक्षछणीिरूको ध्यान भंग भयो। “मलाई केहि खान हदनछिोस, एकजोर लछगा 
हदनछिोस” उसकै अगाडी उतभन आइपछगेको मनी खोलो (र्ोखोर) घछमाउदै घछरररिेको एउटा तभक्षछ समक्ष वबस्िारै भन्यो।  

“पहिला गछरुको दशषन गर, संघमा समाहिि िोउ र धमषलाई अंगाल” उसले र्ोखोर िनै जोडले घछमायो। “मलाई खाना हदनछिोस” 
उसल ेफेरी भन्यो। “िाम्रो सााँिको ध्यान वबथोल्ने संसारीलाई त्यिााँबाट िटाउ” तभिबाट आिाज आयो। दछई मछशल तिघे्रले 
तर्ररपझ्याप पारेर बाहिर पछर् याइहदए।  
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उ हदनभररको थकान र भोको ज्यान बोकेर जाडोले काझदै फहकष यो, उिी उसको बास, पछरानो पाटीमा। केहि सडकिाप 
केटाकेटीिरू, केहि घरबारवििीन बिृिरू र कछ कछ रिरू कागज, काठका टछक्रािरू र िरकारी प्याक गन ेबासका डोकािरू जलाएर 
आफछ लाई न्यानो परररिेका तथए।  

“िामीले भनेकै तथयौं त्यस्िा ठाउाँमा सियोग माग्न नजाउ भनेर, मानेनौ। अब भोकै सछि” कसैले भन्यो। “लौ एक नयााँ 
पािछनासाँग भेट गर” एक बिृले थपे।  

उसको सछत्ने ठाउाँमा अको कोिी बसीररिेको पायो। “लौ यो एकिाक खाना खाउ र सट्टामा मलाई तिम्रो ठाउाँमा एकराि सछत्न 
देउ। मेरो म्स्िटर र ज्याकेट मध्ये ज्याकेट तिमीलाई हदउाँला, न्यानो िछन्ि” त्यो पािछनाले उसलाई एक टपरी खाना हददै भन्यो।  

भोकले रू्र उसल ेटपरी च्याप्प समािेर एक तनमेर् मै खाना सक्यो र टपरी िछत्याउदै सोध्यो “तिमीले खायौ?” “त्यहि एक 
टपरी तथयो, तिमीले खायौ म िपृ्त भए, लौ यो ज्याकेट” पािछनाल ेत्यसो भन्दा उसको िाक्य बन्द भयो।  

““िपाईंको खाना ि खाइहदए, अब न्यानो पतन खोस्न सम्क्दन। िर एउटा अनछरोध िपाईं मेरो िेउतिर सछतिहदनछिोस, िपाईंको 
ज्याकेटले सीरेटो रोहकहदन्ि नी” उसले भन्यो।  

त्यो राि उनीिरूले अतलकति कछ रा पतन गरे। उसलाई पहिलोपटक लाग्यो कसैले हृदयबाटै उसका कछ रािरू सछतनरिेको ि। त्यो 
राि सधैभन्दा राम्रोसाँग तनदायो।  

केटाकेटीिरूको िल्लाले उ जाग्दा म्स्िटरले खछट्टा र झ्याकेटले उसको आङ िोवपएको पायो। उसल ेयिाउिी िेर् यो, िरी र्ल्दै 
तथयो, सीरेटो बिदै तथयो। पािछना त्यिााँ तथएन। पािछनाको तसराननेर ऊनी टोपी र एक जोर जछत्ता तथए। त्यसैबेला तसरेटोको एउटा 
िल्को आयो। त्यो सीरेटोले उसको कानैमा भन्यो “घाम भोतल मािै लाग्ने ि। कोटको तभिी गोजीको १२५ रुपैयााँले आजको दछई 
िाक खाना खानछ। मसंग त्यो भन्दा धेरै तथएन”।  

उसल ेम्स्िटर, झ्याकेट, टोपी र जछत्ता लगायो। न्यानो भयो। कोटको तभिी गोजीमा िाझयो, त्यिााँ सााँम्च्र्कै १२५ रुपैयााँ नै तथयो।   

***     
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छोराको खोजी 
दीपक नेपाल 

काठमाण्डौ, नेपाल   

 

“आतन पछग्नछ पान ेर्ाहिाँ कााँ साझमछ रो ?”  

बूढीको प्रश्नमा बूढा आफूले टेकेको लौरोले देखाउाँ दै भन्िन,् “लछ िेर, ऊऽऽ... यिी बाटो िो । ऊ.....िेस ्डााँडाबाट पतन उिा जानछपािाष । ऐ..., काति 
िछ काति हिाँड्नछ पान ेिो ।” 

िर उनैलाई थािा तथएन, किााँ पो पछग्नछ पन ेिो । उमेर िछाँदा घछमेका तथए । डछ लेका तथए । िर उहिलेका कछ रा खछइले । वबतसषसकेका तथए । उ 
बेलाको सिर र अहिलेको सिरमा तभन्निा आइसकेको थािा ि उनलाई । 

िर बूढाको बाध्यिा तथयो, बूढीलाई सझिाउनछ । बूढाको जिाफमा बूढी सन्िछष्ट नभएको कछ रा बूढीले खछझच्याएको तनधारमा पढ्न पाइन्र्थ्यो । बूढाले 
अक्षर नतर्ने पतन पढे । बछिे या बछिेनन,् उनै जानून ्। 

«आतन उसको पक्कै पत्ता लाग्िा िाआ ?” बूढीको उत्सछकिा िन्िन ्बढ्दै तथयो ।   

«त्यािााँ गार बछझ्नछ पािाष । िछलाई राजाको आदेश जास्िो िछरा, आहिले िा गााँणााँिान्िा आइसछक्यछ ।’ अथष र कायष थािा नभए पतन बूढाले तनरीि 
स्िास्नीका अगाहड गणिन्ि फलाके । एउटा दछदखीले बोरा बोिल फलाकेिैं । 

बूढाले कतमज सछरुिाल मातथ पछरानो अस्कोट तभरेका तथए । कार्ाककछ र्छक र्छम्च्र्एको टोपीले िालछमा बसेको नाझलाको डाम िोवपएको तथयो । 
जछत्ता पछरानो तथयो । मोजा तथएन । बूढीले अनछिार जस्ि ैर्ाउररएको फररया बेरेकी तथइन ्। फछ लेको कपालमा धागो गााँसेकी तथइन ्। आगोले 
प्िाल पारेको पिौराले शरीर बेरेकी तथइन ्। फछ टेका खछट्टामा र्प्पल पम्ड्काँ दै तथए ।  

त्यिी र्प्पल लिादै हिाँहडरिेकी बढूीलाई बूढाले तमठातमठा कछ रा सछनाइरिेका तथए । मनमा आशा जगाइरिेका तथए ।  

बूढी खछसी भएको देखेर बूढा िौतसाँदै थप्िन–् “बछम्िस ्र्ामछल र नछन बााँड्दै िान ्रो । त्यो पातन ल्याउनू पािाष ।” बूढीलाई सझिइरिाँदा बढूा ऋण 
काढेर ल्याएको पैसाको थैली तभिी खल्िीसझम पछगेर िाझन वबतसिँदैनन ्। 

बूढाको कछ राले िोला, बूढीका हिाँडाइका फड्का बढेका िन ्। उनको मम्स्िष्कमा र्ामलको कछ राले सझिना ल्यायो– िािो भाि, गछन्रछकको भए पतन 
िरकारी, माली गाईको बाक्लो दधू अतन म्जब्रो पट्काउने स्िाहदलो गछन्रछकको अर्ार । बूढीको मछख रसायो । िोराको वपरले रसाएका आाँखाजस्ि ै
।  

हिाँडेको दछई हदन भसैकेको तथयो । अतघल्लो हदन आफन्िकोमा बास बसेका तथए । िर आज त्यस सिरमा किााँ बस्ने थािा तथएन ।  

सिरको बीर् भागमा एउटा मम्न्दर ि । मम्न्दरको र्ारैतिर अाँध्यारो भए पतन मम्न्दरको िररपरर उज्यालो ि । जाडो महिना, तसि र्छहिन थालेको 
ि । त्यिी मम्न्दरको पेटीमा िेदनाले भररएको भीमकाय भारी बोकेका दछई भररया टछसछक्क बसे । आशाको हदयो िाप्दै । 

िमक्क सााँि पररसकेको तथयो । घरमा भए नम्जकैको रूखमा झ्याउाँ हकरी भट्याउाँ र्थ्यो । खोल्साको बााँसको झ्यााँङमा सारौंले च्याउाँ च्याउाँ  गीि 
गाउाँ थे । िर त्यिााँ सछतनन्र्थ्यो, बेफ्िााँक भछकेका कछ कछ रका कड्याङ्ग्रीएको स्िर । 

अर्ानक बत्ती गयो । अन्धकार भयो । किषव्य वबतसषएको सरकार त्यिााँ पतन उपम्स्थि भयो । मम्न्दरमा अाँध्यारो भररयो । त्यिी अाँध्यारोमा 
िाझिाम ्िछ झिछ म गदै बूढी आफूसाँग ल्याएको पोको खोम्ल्िन ्। पोकोमा ल्याएका तथए– भछटेको जछनेलो, मकै, गछन्रछकको अर्ार । पोको खोल्दा 
उनीिरु तनराश भए । पोको अतलअतल र्छहिाँदै िण्डै सहकएन । अम्ल्िएर अतलकति बााँकी देम्खन्र्थ्यो । त्यसपति पोको िाडेर दछई अनछिार जछधे । 
तनष्प्राण । र्ारै आाँखाका भार्ा एउटै तथयो । र्छहिएि ।  

रामलाल बूढाबूढीलाई अपररतर्ि ठाउाँ िरू तर्नािन ्। िर आफूलाई बढेको दमको जानकारी बूढीलाई हदाँदैनन ्। हदनभरर थाकेको शरीरलाई सााँि 
परेपति रामलाल बूढाबूढीको पिौंराको तसरानी िालेर मछन्टो राख्िन ्। सछकछ झबासी कछ कछ रको भछकाइले सिर तर्च्याएिैं लाग्र्थ्यो । 

वबिानीको तसरषतसरष िािाले बूढाबूढीको शरीर कााँपेको तथयो । रािभरर उनीिरूका आाँखा म्ितमक्क समेि भएनन ्। कोल्टे फहकष ए बल्ल िािो 
भएको ठाउाँ  तर्सो भएर आउाँर्थ्यो । कोल्टे पतन फहकष एनन ्। 
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सिरमा उनीिरुका लातग नौंलो तथयो– कछ कछ रको भछकाई । रािभर भछहकरिे । भछकाइ सछनेर बूढीलाई लाग्ि– “आ यी कछ कछ रलाई पातन जाडो िछनछ 
पाने िछ तन ।” 

वबिानीको तमरतमरेमा बूढालाई जाडो िन ्बढी थवपएिैँ भयो । अस्कोटको खल्िीबाट ठछ टो र्छरोट तनकाले । मछखमा च्याप्दै झ्यास्स ्लाइटर बाले 
। अतन औलंो नपोलछञ्जेल भएभरको स्िासले र्छतसरिे ।  

“आइिछराम यि ैिछला िा ?” बूढीको वपम्ल्पलाउाँ दो अनछिार बोल्यो ।  

“िछला तन, नाभए सारखारले खोज्िा भानेका िान ्। भान्नछ पािष । नािा उिी गाउाँकछ  नेिालाई भेटौंला । दािालको िोरुलाई भानौंला तन नाभाए, 

उसलाई पातन िामीले सायोग गारेकै र्थ्यो ।” बूढाले बोली तर्सोले लरषिररएको तथयो । दमले ह्याराक ह्याराक । बोल्दा हकस्िामा बोल्नछ पने । 
भक्भकाउाँ दै । 

वबिानभरको गन्थन मन्थन । गाउाँका कछ रा, सिरका नौला दृष्य, िोराको अिस्था ।  

घडीले दश बजायो । भोकले खछम्झर्एको दछई पेटलाई सी.डी.ओ अहफसको पेटीमा टछस्स वबसाए ।  

थकाई कम भएपति बूढा सी.डी.ओ अहफसतिर लझकेका माि के तथए, पालेले तसट्ठी फछ क्दै भन्यो, “ए बा, हकन के भो ?” 

भोकले सछकेको बूढाको म्जब्रो िन ्बढी सछकेर किा गयो किा । बूढाले तिररतमरी देखे ।  

“क्या िछनछ नी बापछ, आइिछराम िराइको पााँर् साल भो । आजसाझमछ आयाना भान्या । खोजी माग्नछ आएका ।” बूढीको िोस बााँकी रिेि । आिाज 
आयो ।  

“यिा बस्दै गनछषिोस ्सी.डी.यो साप आउाँ दै िछनछिछन्ि ।”  

रामलाल बूढा भोकले लखिरान पररसकेका तथए । दम बहढरिेको तथयो । बूढाको ह्याक्कह्याक्क देखेर बूढी आतिएकी तथइन ्। तर्उाँ डो उतिन्दै 
फाट्टफछ ट दौहडएका दाह्री िन ्िछस्स ्देम्खन्र्थ्यो । 

“वपर नागार एक हदन ना एक हदन कासछ भेट नािछला ।” बूढा उिी ह्याक्कह्याक्क स्िरमा बूढीलाई सझिाउन थाल्िन ्।  

उिा बूढीको धयैष टछ टेि । आाँखा रसाए । पछ्यौराको सप्कोले आाँसछ लछकाउन खोम्ज्िन ्। दछई थोपा भैंमा खसेर किा वबलायो । सायद आफैँ ले 
कछ म्ल्र्ए । 

वबिानदेम्ख खानछ वपउनछ केिी तथएन । सी.डी.ओ लाई कछ रेरै हदन वबत्यो । हदनभर कछ रे पतन सी.डी.ओ नआउने सूर्ना बेलछकी र्ार बजे आयो । 
“उिााँ बेपत्ता िानविन आयोगको बठैकमा व्यस्ि िछनछभयो । आज आउन भ्याउनछिछन्न ।” सी.डी.यो.को सियोगी बास्यो । 

बूढाबूढी केिी भन्न खोज्दै तथए िर भ्याएनन ्। ऊ हिाँहडसकेको तथयो । 

अतघल्लो राि जसरी वबिाए पतन आज राति अतलअतल तनदाएिन ्। सायद एउटा भछाँडे सािछको दयाले िोला । उसैको पसलको वबस्कछ टको काटछ षनको 
िािोमा एकैतिन परेला जोडे । 

वबिान सबेरै उठे । कछ दाषकछ दाष आज फेरर दश बज्यो । उनीिरु सरासर सी.डी.ओ. भेट्न गए । सी.डी.ओ. अहफसमा आउने जानेको ठूलो भीड 
तथयो । त्यिी भीडमा तमतसए । बाहिर तभि गरररिे । 

सी.डी.ओ अहफसको बाहिर पखषने कोठामा सोफा तथयो । त्यिी सोफामा बसौं हक नबसौं गरे । बूढाको खछट्टा गलेर वपाँडछला करकर खाइरिेको 
तथयो । बूढी भने बूढा जिाजिा जान्िन ्उिै पतिपति हिाँम्ड्थन ्। 

सी.डी.ओ भेट्न धेरै आउाँ थे, भेट्थे र गइिाल्थे । बूढाबूढीको पालो आएको तथएन । बूढाले नाडीको घडी िेरे हदउाँसोको दछई बजेि । भेट्न आउनेिरू 
पािलो िछाँदै आयो । बूढालाई सी.डी.ओ भेट्न पाउने आशा अतल बढेर आयो । भेट्न आउने कमी भएपति बूढा पतन धेरै पटक जाऊाँ  हक नजाऊाँ  
भन्ठान्दै तभि पसे । 

अहफसमा बस्ने सोफा, एक–दछई िटा टछल तथए । बूढा त्यिीमध्येको एउटा टछल िानेर टछस ्बसे । बूढी पतन बतसन ्।  

बसेको केिीबेरमै एउटा लछरे केटो आएर भन्यो, “बाहिरको सोफामा बस्दै गनछषस ्। पालो आउाँ दै ि ।” िारेको भािमा बूढाले बूढीिलाई िेरे बूढीले 
बूढालाई िेररन ्। उनीिरुको बोली आएन । गएर सोफामा बसे । 
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बस्दा बस्दा तभि अहफसमा भएकािरू सब ैगइसकेका तथए । त्यिी बेला फेरर बूढाले िािको घडी िेरे । घडीमा र्ार बजेको तथयो । त्यिी समय 
िो, एउटी हिल लगाएकी केटी फछ त्त सी.डी.ओ अहफसतभि पसी ।  

बूढालाई भने अत्यास लातगसकेको तथयो । बाहिर फेरर दछई–र्ार जना जझमा भइसकेका तथए । िी सबै बूढाबूढीसाँगै सोफामा बसेका तथए ।  

केिी समयपति तभि पसेकी त्यस आइमाईले बाहिर आएर ढोकामा िछण्ड्याइएको नाम प्लाे्टलाई फकाषई हदई । ढ्याप्प ढोका लागाउाँ दै फेरर तभि 
पसी । अक्षर तर्न्ने हिाँडे । नतर्न्ने िेरेको िेरै । बूढाबूढीसाँगै बतसरिेकािरु बाहिररए ।  

सोफामा बसेकािरू सबै गए पतन बूढाबूढी गएका तथएनन ्। बूढाले भेट्न बस्ने कोिी नदेखेर बूढीतिर िेदै भने – “आबछ िाम्रो पालछ ।” बूढीको 
खछसीको सीमा रिेन । आफ्न ैिोरालाई भेट्न पाएिैं गद्ग भ भइन ्।  

सााँि पनष लागेको तथयो । बूढाबूढी त्यिी सोफामै तथए । त्यिााँको र्िलपिल नदेखेर बूढाले लगाएको ढोका अतल अतल गदै ठेले । ढोका ठेल्दा 
बूढालाई तभत्तो ठेलेजस्िो भयो । िाहकम पिाहडको ढोकाबाट जान्िन ्भन्ने उनलाई के थािा ? ढोका लगाउाँ दै आएको पालेले भन्यो, “िाहकम साप 
गैसक्नछ भयो । िपैँिरू भोतल आउनछ” ।  

बूढाबूढीले पालेको िैन, एउटा ठूलो बमको आिाज सछने । म्खतस्रक्क भए । तनराशले लामो सछस्केरा िाडे ।  

बूढालाई भने आफ्नै िोरोदेम्ख ररस उठ्यो । “खछरुखछरु आफ्नछ घार नाआर कााँ गाकछ  िछला ? िछाँलाई पाजी !” बूढाले िोरालाई भेट्न पाए त्यसै भन्ने 
तथए सायद । 

बूढाबूढीलाई धेरै भोक लागेको तथयो । बूढाले पैसा राखेको ठाउाँ  तभिी भागमा िाझदै बूढीलाई भने– “ए आइिछ हक आमा, खानछ जाऊाँ  । ऐसभन्दा 
बाढी हटक्नछ सहकाँ दैन आबछ ।” बूढा अतघ लागे । बूढी पति लातगन ्। 

िोटेल सानो तथयो । पछरानो घरको तिंडीमा । िर बाहिरैबाट मीठो बास्ना आउाँ र्थ्यो । बूढाले अनछमान लगाए, “कोदोकै िछनछ पािष ।” बास्ना सछाँध्दै 
तभि पसे । बूढी पतन बूढाको पतिपति तथइन ्। 

“खाना िो िपैँिरूलाई ?” तभि पसेपति एउटा केटाले सोध्यो । 

“काति पैसा बापछ खानछको ?” बूढाले सोधे । 

“खाएको बसेको दछई जनाको र्ार सय रुप्ये ।” 

केटाको जिाफको स्िीकृि स्िरुप बूढाले पछलछषक्क टाउको िल्लाए । बढूाबूढीलाई बस्ने ठाउाँ  देखाइहदाँदै केटाले भन्यो, “यिीीँ बस्दै गनछषस ्।” ऊ ित्काल 
फहकष यो ।  

बूढाबूढी त्यस हदन त्यिी िोटलमा सछिे ।  

बेलछका सछिेपति बूढाले भने, “यास्िछ सािारमा बास्नछ िाडेर क्या आउाँथो िो आइिछराम ।” 

«आइिछराम आउाँिा । सपनीमा पछतन आउाँर्छ भन्थो ।” भन्दा भन्दै बढूीका आाँखा रसाए ।  

बूढाले पतन केिी भन्न सकेनन ्। मन खेलाई रिे । गाउाँघर सम्झिए । िोरो सम्झिए । बााँि ैबसेको पाखो सम्झिए । तिमेकी िोरािरु सम्झिए 
। उनीिरुका घााँटीमा लोरो अम्ड्कयो ।  

िीनहदनको तनन्रा तथयो िर पतन पटक्कै तनन्रा परेन । तनदाउन कोतसस गिषन ्। मनमा उिी िोरो आउाँि । तनन्रा पदैन ।  

बूढा एकतिर फहकष एर सछिेका िन ्। बूढी अकोतिर फकेर सछिेकी तिन ्। दछिै र्छपर्ाप िन ्। दछिैले दछिलैाई तनदाएको सोरे्का िन ्।  

बूढा तनदाएकी बूढीलाई ब्यछाँिाउन र्ािााँदैनन ्। बूढीले पतन त्यिी सोरे्की तिन ्। तनदाएका बूढालाई ब्यछाँिाउाँ हदन ।  

बूढीले के सोरे्की तथइन ्कछ म्न्न, उनी सछउाँ क्क गररन ्। बूढा जछरुक्क उठे । बूढी पतन उहठन ्। आफू आफूबीर् िेरािेर गरे । बोलेनन ्। बरषर आाँसछ 
िारे । 

“सछि ्।” दबेको स्िरमा बूढाले भने ।  

बूढी सछतिन ्। बूढा पतन सछिे । उनीिरुका आाँसछ रोहकएका तथएनन ्। दछिैको आाँसछले एउटै तसरानी तभज्यो ।  
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वबिानीको प्रिरमा केिी जाडो बढेको तथयो । आाँसछ िादाष िादै । उनीिरु केिी बेर िकाए ।  

वबिान उठेर मछख पखाले । उठ्नासाथ तसहडयो अहफस सम्झिए । कछ नबेला पछग्नछ जस्िो ििार भयो ।  

अतघल्लो हदनको जस्ि ैआज पतन घडीमा दश बजेको तथयो । बूढा िाकीमलाई पम्खषरिे । विस्िारविस्िार त्यिााँ धेरै मातनस जझमा िछाँदै तथए ।  

तभत्ताको घडीमा बाह्र बजेको तथयो । हिजोको जसरी मातनस आउने जाने क्रम र्ल्दै तथयो । िाकीमको ढोका बाहिरको सोफामा बूढाबढूी बसेका 
तथए । 

बूढालाई ररस उठेि क्यार उठेर अहफसको ढोका िेउ गएर ढोका तभिको तसकछ टे केटालाई सोधे– “िाम्रछ पालछ आउाँदछइन” ? 

केटाले बछढातिर राम्ररी िेदाष पतन निेरी भन्यो, “बस्दै गनछषस,् तर्या खाएपति आउाँि ।”  

बूढा फहकष एर फेरर सोफामा बसे । भेट्ने मान्िे पािलो िछाँदै गएकाले बूढाले सोरे्–”आजछर्ाहिाँ भेट्नछ पाइने भछ ।” 

त्यिीबेला एउटा लछखछरे केटाले सूर्ना टााँस्यो, “अतनम्िि समयसझमका लातग कायाषलय बन्द !” 

बूढाबूढीले त्यो सूर्ना िेरररिे । िरपर भएकािरुले पढे । एककान दछई कान िल्ला र्ल्यो। बूढाबूढीले पतन कछ रो बछिे। उनीिरुको श्वास रोहकयो ।   

बूढा जिााँको त्यिीीँ र्थ्याच्र् भैंमा बसे । बूढी पतन बतसन ्। बूढाले बढूीलाई िेरे, देखेनन ्। बूढीले पतन बूढालाई िेररन,् देम्खनन ्। 

*** 
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लोकतान्त्न्त्रक न्र्ार् 

शान्िीराम ज्यामाउ 

संखछिासभा, माल्टा, नेपाल  

 

अझमर बिादछर खड्का पेशाले तशक्षक िछन ्िापतन उनले उनेको पछख्र्यौली कृवर् व्यिसाय पतन िोडेका िैनन ्। ४ जनाको पररिार आफू दई दझपवत्त 
२ भाई १६ र १८ िर्षका िोरािरु िन ्। कान्िो िोरा ९ मा जेठो १२ कक्षामा अध्ययन गदैिन ्। श्रीमति सामान्य साक्षर तिन ्प्राथतमक स्िरको 
तशक्षा पूरा गरेकी तिन ्िर कृवर् कामको लातग भने ितघनी बराबर तिन ्भन्िन ्गाउाँ लेिरु । बछढा ४८ िर्ष कटे प्राथतमक हद्विीय श्रणेीमा दछगषम 
गाउाँमा पढाउाँिन ्यसो मधेश तिर सानो घर घडेरी पतन जोडेिन ्। बसाई सराई पतन तमलाई िालेिन ्। त्यसो िछाँदा बढा ि लगभग ३० िजारको 
िारािारीमा िलब पाउाँ दा रिेिन ्। यिा श्रीमति िोरािरुले पछख्र्यौली २०–२२ मछरीको खेि रोप्दा रिेिन ्आफैले खान लगाउन मनग्य । घरमा 
६–७ िटा खसी, दछिछनो भैंसी, गोरु र्ााँहि अरुको जोिाउाँ दा रिेिन ्अतलकति िलब खर्ष गरेर । नि बछढाको सबै बर्ि । सधैं यस्ि ैररिको 
आयस्िा भए ि बछढाको आतथषक उन्नति राम्र ैिछन्र्थ्यो िोला, नोकरी अितधभर  लामो समय िास, जछिा, जााँडरक्सीमा सकेिन ्। ८–१० िर्ष देम्ख 
माि बछढाले लाइन पक्डेका रिेिन ्। बछढाले २–४ िर्ष अतघ म्जल्ला सदरमछकाममा घर–घडेरी पतन पो जोडेिन ्।  

गाउाँ बाट एक डेढ घण्टामा सदरमछकाम पछतग िातलन्ि । िेदाष िेदै बछढाले बछढेसकालमा २२० तस.तस. को बाइक हकनेर कसरी तसके ? लाइसेन्स 
बनाएर िरर कछ दाउन पो थालेिन ्। िरे ! पररििषन । िोरािरु पतन भैंसीलाइघााँस काट्न पतन हठक्क, िलो जोत्न पतन हठक्क, बाइकमा िरर कछ द्न 
पतन हठक्क । उनको यस्िो र्ाला देखेर दछष्ट कााँठे तिमेकीिरु दङदास पथे । गरर खााँदै ि भन्ने सझमको मूल्याङ्कनको सट्टा यस पागलको 
र्ाला के िोला भनेर कछ रा दोर्ाथ े । िछन पतन उनी तनम्स्फहक्र िालका मातनस तथए आजभोलीको जमानामा उ र उनको पररिार कछ नै पाटी 
सझपकष मा तथएन । यदाकदा देश विदेशमा र्तर्षि िछने खालका लेख, कवििा, तनिन्धिरु लेख्थे । अब ि उनलाई ससंारका साहिम्त्यक तमहडयाले 
तर्न्न गन्न थातलसके । अतन उनी हकन म्जल्लाका नेिािरुको िोलेमा दररन र्ािन्थे ि ? स्ििन्ि अम्स्ित्िमा बााँतर्रिेका तथए ।  

भखषरै एउटा कथा संग्रि तनकाले िण्डैले मदर पछरस्कार पो पाएका । आत्मपरक शैलीमा आफैले देखे भोगेका कछ रािरुमा यसो थपथाप पारी लेखी 
टोपलेका तथए बाफ रे बाफ ! किााँ पछगे किााँ ? आजभोली ि उनी फछ सषद पायो हक घछझन हिंहडिाल्िन ्। ख्यालख्यालमै भारिका १०–१२ िटा 
प्रान्ििरु ि एक्लै पो डछ तलसके । दछगषमको स्कूल त्यति खहटएर पढाउन पदो रिेनि । ठूल ैउद्योगपतिको जवत्तकै आनन्द लछट्दै तथए । म संग 
गफगाफमा भन्ने गथ े“यार टे्रनबाट दम्क्षण एतसयाको मछलकूिरु घछमौन खास ैखतर्षलो निछने रिेि । मेरो ि यी मछलकूमा घछझने पञ्र्िवर्षय योजना 
ि ।” म ि िक्कै पो परे, मान्िेले आाँटे जे पतन गनष सक्ि हक क्यािो जस्िो लाग्न थाल्यो । यस्िैमा बजारको घरको साँतधयार तिमेकीसंग 
तसमानाको विर्यमा वििाद उठ्यो तभरालो कान्लामातथ उनको घर । हकनेको समयदेम्ख िालसझम उनैले र्तर्षएको कान्लो । तिमेकीले डोजर 
ल्याई २ पटकसझम उि कान्लो खारेर तसधा बनाई हदयो । यति गदाष पतन उसले उनलाई रोिबरमा राखेन । उनी घरमा नभएको समयमा जग्गा 
खारो उनले गाउाँ  समाज जछटाए िलफलबाट तनणषय समेि भयो । िर उनको विपक्षले उि समाजको तनणषय स्िीकार गरेन ।  

अझमर बिादछरले नगरपातलका लगायि म्जल्ला प्रशासन कायाषलयमा उजछरी गर् यो । यस ैसन्दभषलाई तलएर अझमर बिादछरको िोरालाई विपक्षी 
दल बिादछर राईले गाउाँ ले फटािा गछण्डािरुको सियोग तलई उसकैो घर अगाहड बाटोमा तनिछ खोजी कछ टवपट गरे । िर अझमर बिादछरको िोराले 
मिाभारि पाि अजछषनले िैं प्रतििाद गर् यो । फलस्िरुप २–४ जना राईिरु उसको लात्ता मछक्काले ढले । राईिरु पतन बसाई िाला लछखछरे के्षिीको 
लछरे िोराले कछ हटएको िछन हकन र्ािन्थे ? िाने खछकछ रीले भकाभक टाउकामा । थला पर् यो अझबर बिादछर खड्काको िोरो । लडाएर जब तथरे् 
अतन करायो केटो “गछिार–गछिार बछबा ज्यान बर्ाउनछिोस” । यो आिाज सछनेर आवत्तदै बाबछ घटना स्थल पछगे । सााँिको समय तथयो िोरो कछ न 
िो, विपक्षिरु को–को िन ्उसले तर्नेन । केबल उसले पतन गछिार–गछिार भनी कराउन थाले । यस्िैमा उनले पतन एक खछकछ री भेटे टाउकोमा 
िैपतन ढतल ि गएनन ्। यस समय सझममा उनको कान्िो िोरा आई दाजछको मरणासन्न िालि देखी आवत्तएर दाजछलाई तथच्ने एक जनालाई 
िलका खछकछ री प्रिार गरी दाजछलाई िछ ट्यायो । त्यसपति उसको ज्यान बरे्को तथयो । यस समय सझममा घटना स्थलमा प्रिरीको उपम्स्थति 
भइसकेको तथयो । दछबै पक्षको अस्पिालमा भनाष भई घाजााँर् केस फारम गराए । अझबर बिादछरको िोरालाई टाउकोमा गम्झभर प्रकृतिका धाररलो 
ितियारका दछई िटा र्ोट तथयो । त्यसैले थप उपर्ार र तसटी स्क्यानको लातग वब.पी. मेमोररयल िम्स्पटल, घोपामा ररफर गररयो । िोरा तलएर 
बछढा लागे घोपातिर ।  

यिा उनी गएपति उनको विपक्षीले उनीिरुको टाउकोमा परेको सामान्य िाला खोतस्रएको भन्ने देखाउने घाजााँर् प्रमाणलाई तलएर अझबर बिादछर 
खड्काको तसङ्गो पररिार बाबछआमा र दछई िोरा समेि ४ जनालाई विपक्षी बनाई ज्यान मान ेउद्योगको मछद्दा दिाष गराए । हड.एस.पी. िराम 
रिेिन ्। ५०–६० िजारको लोभमा परेर एकिफी कछ रा सछनी मछद्दा दिाष गररहदएिन ्। विर्रा अझबर बिादछरलाई उपर्ार पति फहकष  आउन सकेनन ्
ज्यान केसमा थछतनने डरले । भएन हड.एस.पी. ले कानून अनतभज्ञ अझबर बिादछरलाई फकाई मछद्दा एकलौटी बनाउनको लातग िपाई अहिले 
नआउनछिोस मैले थछन्नछ पने िछन्ि । बरु सरकारी िहकलसंग सझपकष  राख्नछिोस ्म वििस भए भन्यो, उनले विश्वास गरे । त्यसैले उनी आफ्नो 
िोराको गम्झभर र्ोट भएको घाजााँर् प्रमाण िछाँदािछाँदै पतन उनी र्छके । उनले सरकारी िहकलसंग फोनमा सझपकष  गरे । िहकलले उनीसंग केहि 
रकम आशा गरे जस्िो जनाए, अझबर बिादछर िक्क परे । आफू मकाषमा परेर पैसा खछिाउन अझबर बिादछरको स्िातभमानी हृदयले मानेन । 
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फलस्िरुि मछद्दा अदालिमा दायर भयो । हड.एस.पी. िथा िहकलले अझबर बिादछरसंग पतन अप्ठ्यारो पररम्स्थति जन्माई अतलकति रकम असछल्ने 
जाल बछनेका तथए । वबर्रा सोिा अझबर बिादछरले कछ रा बछिेनन ्। इन्साफ पाउने आशामा रकम बछिाएर मछद्दा हफिाष गराएनन ्। अब मछद्दा 
अदालि गइसक्यो । उनको प्रगतिमा ईश्र्या गने दछष्ट मनोिवृत्त भएका िथा देश विदेशमा रिेका शविशाली विद्वान तिमेकीिरुले उनको उतित्तो 
काढ्ने मौका पाए । धेरै जनाले अदालि गई अझबर बिादछरले नै ज्यान माने आसयले सबै पररिारको सियोग तलई तिमेकी दल बिादछरको 
पररिारलाई आक्रमण गरेको िो । भनी बक पि गरे । दल बिादछर ित्कातलन सत्तारुढ पाटीको िाडष कतमहटको अध्यक्ष भएको िथा अझबर 
बिादछरको र्ााँिी कछ न ैपाटीसंग सझपकष  नभएको कछ रा दरो मसाला बन्यो । न्यायातधशले पतन यसो िेदाष आशलाग्दो तशकार लखेहटएर आफू किााँ 
आईपछगेको देखी थछनामा राखी कािाषिी अगाहड बढाए । यसो िछाँदा तशक्षक अझबर बिादछरलाई पनछष अप्ठ्यारो पर् यो । ६ महिनासझम पछरपक्षको 
तनिछाँमा जातगर तनलझबन गरी ४–४ जनालाई थछनामा राख्दा पतन अझबर बिादछरले न्यायतधशबाट दछधको दछध पानीको पानी इन्साफ पाउने 
आशाले र्छपर्ाप न्याय फैसला कछ रे । उिा न्यायतधशले मनमनमा भने साला ६–६ महिना मौका हदंदा पतन कछ रा नबछझ्ने ग्िाङ्ग्रो अब सफाई 
हदउ भने प्रतिष्ठाको विर्य भइसक्यो । यवत्तका समयसझम अनािकमा हकन थछनेको भन्लान दछतनयाले भनी ज्यान माने उद्योगमा र्ारै जनालाई 
५ िर्ष कैद गने फैसला गरे । वबर्रा ! अझबर बिादछरलाई यस्िो लोकिाम्न्िक न्याय तमल्यो ।  

तमति: २०७१/७/२७ 

*** 

 

 

 

दरुगामी उपार् 

जीिन 'पीहडि' दिाल 
जछरोपानी-४,िापा  
 

नेपाल र भारिवबर् भएको सन ्१९५० को सम्न्ध अध्ययन गरररिेका बेलामा मेरो अमेररकन तमि गेरी सेफडष अकस्माि मेरा घरमातभि पस्यो 
–‘िेलोऽ तमष्टर ड्याल भन्दै’ अतन मैले घोररएर पढी रिेको हकिाबिफष  नजर लगाउाँ दै सोध्यो ‘के पढी रिेका िौं यस्िो िनमन लगाएर ?’ 

‘नेपाल र भारिका वबर्मा भएका पछराना सम्न्धिरु’ मैले िोटकरीमा कछ रो टछङ्ग्याउाँ ने अतभप्रायले उत्तर हदएाँ । 

कछ न विर्यका लातग झयान ?’ उसले म्जज्ञासा राख्यो । 

‘िराइका सभासद जति सब ैइम्ण्डयन नागररक भएकाले िराइ टछक्राउन एकमधेस प्रदेशको माग भएको भनेर वबबाद र्छतलएकोि र िेदाष सााँच्र् ै
नयााँ नागररकिा तलएका इम्ण्डयनिरुको बर्षस्ि संवबधान सभामा देम्खएको र माग पतन त्यस्ि ैशकंास्पद देम्खएकाले कसरी यस समस्याको सिी 
तनरुपण गनष सहकएला भनेर तन ।’ मैले कारण खोतलहदएाँ । 

‘ह्या ऽ ऽ यो पतन कछ न ैघोम्त्लइ रिनछ पन ेसमस्या िो र !’ उसले हियाउाँ ने लिजमा भन्यो र प्रश्न थप्यो–‘वबश्वकै सबैभन्दा बढी स्ििन्ििा भएको 
िाम्रो अमेररकामा ि अंतगकृि नागररकले राजनीतिमा भाग तलएर अमेररकन नीति वबरोधी र्लखेल गनष पाउाँ दैन, तिमीलाई थािा ि तन ?’ 

‘त्यो ि थािा ि ।’ मैले स्िीकृति जनाएाँ उसका कछ रामा । 

‘िो त्यस्िै तिम्रा देशमा पतन अहिलेका िछन हक पहिलेका िछन ्अंतगकृि नागररकका र् ैतिन पछस्िासझमका सन्िानले नेपालमा राजनीतिनै गनष 
नपाउाँ ने भनेर संवबधानमै ठोकी देउ न टण्टै खलास ्।’ उसले दछरगामी उपाय सछिायो । 

*** 
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निर्ात्रा                                                                  
                            

चारमि अिभुनूतहरू              

प्रा.डा. भीम खतििडा      

प्रार्ायष, वपण्डेश्वर विद्यापीठ, धरान, नेपाल   

 

क. सन्दभा: चारधामको 

सछनसरी, िापा, इलाम र दाम्जषतलङ िाम्रो यािाका विशछि र्ारधाम बन्ने भए । अतभ भण्डारी, भोला ओिा, तशि प्रणि र आफ्नो गरी र्ारटाउके 
यािा तनबषन्ध जीिनको स्िाहदलो अभ्यास तथयो । िर्ौंसझम पतन िामी धरमपछर, सछखानी, कन्याम, हफक्कल र दाम्जषतलङ वबसषने िैनौं । 
भानछभिको टाउको तिनेको प्रतिमा यािासन्दभषमा मनको िीिो याद िोला भन्ने पतन तथएन । जे िोस ्जीिन अनछभििरूको पेटारो रिेि, त्यसकै 
एउटा कछ नामा अिका पदर्ापिरू बम्जरिनेिन ्–तर्याकमान, सहिद रत्न िान्ििा, सछहकयापोखरी र दाम्जषतलङको म्ितलतमतल सझिाँदै मनले गाएको 
मीठो गीिमा अनछबि सङ्गीि बनेर । 

ख. घोटाइ र बहार  

बानी वबग्रन लाग्यो । भािना थछतनएर गछम्झसनछ व्यथा िो । त्यसैले पन्र हदन पति घोम्त्लंदैिछ  । ओिेल पररसक्न लागेिन ्आाँखाका रम्ङ्गला 
वबस्कछ निरू । िछिााँलोको बको घछझलछङ्ग ओढेर आज पतन अङ्गालोभररको संगम खोज्दो िो दाम्जषतलङ । िररया थछझकािरू बीर् रमाइला बछट्टा 
कछ दै्दिोतलन ्इम्न्दरा । तमलेका िरेलीिरू टल्काँ दै पखिंदै िछनन ्िाम्रा पदर्ापिरू । िर, जीिनका िी क्षणिरू जो वबिे, गए पछराना कल्पना र 
सझिनाका पाना बनेर अक्षर कछाँ हदए - त्यस्ि ैसझभि रिेि माया । िैन सामथ्र्य शून्यमा–   

 मजस्िै ममिा बााँडू भािनाका विभािना 
 ििाका सछस्ि िोक्कामा ठोम्क्कंदै टछ हक्रदा िछनन ्
 अनन्ि याद जो कछं दे्न विश्वास िाम्ङ्गदै गयो  
 व्यस्ििा िाि बााँध्दैि, यथाथष नाम्ङ्गदै गयो । 
 
 यौटा क्षण हक यो माि संगमी बार र्ारको  
 कालको फालमा मीठा सझिना यार–यारको  
 सछस्िरी बढ ए िणष, स्मतृि टछक्रनछिछन्न क्य ै
 पदको पाठ वबसेर पराई िछनछिछन्न िै !   
 

बगेर खरानी सल्लािमा दसैंको रमिम सधैंजस्िै उदासी लाग्यो । आाँखा ि भोला खोज्थे, अतभ रोज्थे । मेरो दशा पारझपररक बैिाहिक ियारीमा 
केटीकै जस्िो बरु । दौंिरीिीन ग्रामीण बसाइ कष्ट ैतथयो । पूम्णषमा नपम्खषएरै पूणषिा खोजेर भागें । अतभका िार्ा, ओिाका आाँगनभरर िररए, 
बटछ लेरै िै धैयष पोको पारें । आम्श्वन २४ को सााँि यौटा थप आनन्द अतभको आगमन । खरानी कसेर डल्लो २५ वबिान घाम नभनी बढे ६ 
खछट्टा अब । 

पिाड, हिउाँ  जीिनका तर्सा िर अनमोल याद राखे्न एक–एक खोपडी जोडेर वपठ्यछाँमा वबसेर घाम धामगा यािी भएिौं िामी । पतसना अपणाषको 
त्याग रुिाउाँ थे, यािी सछिणाष बहिनीको आाँगन तर्याउाँ थे । लझपसार मोसे सडक उपिास गर्थ्यो बछङ्गे यािाप्रति । िामीमा उपिार हृदय बोकर 
पूिषको अलैंर्ी िािामा कािा खाने अभीप्सा । र्ािना दछदख खप्ने बरु । 

भयो पतन सोरे्जस्िै । प्रणिजीसाँगको मेलले पैिला रुिायो । जीिनजस्िै अप्ठ्यारो बगर तघतस्रन्र्थ्यो अगाहड । र्छपर्ाप नापेर भूतम आशाको 
हदयो सााँरे्र बढ्र्थ्यौं िामी । गतलि आकृतििरू माि आाँखामा यािाको रमाइलो कल्पेर हिंडे ननूवबनाको स्िाद, साथीविनाको रुञ्रे् राम । ि ैबदर 
भएन गान । सझपूणष वििरण वबसेर म िाँहडयाबाट पाथीभरा िाक्न थाल्िछ  अब । २६ असोजको वबिान गड्िौलाजीको आतिर्थ्यमा भााँडा बजाएर 
आठ खछट्टािरू उाँभो लाग्दाको आनन्द िछन ि िखाषन्िको सेिो कपडाको र्मकजस्िै तथयो । तथयो िथावप, त्यसैले ...। 

७७०७ को माइभ्याली टाभल्सको गति जति जति पिाहडन्र्थ्यो मन त्यस्िै अिमैातथ पछग्न खोज्र्थ्यो । परृ्थ्िीको वििलीबाट उाँभो लाग्दैर्थ्यौं सायद 
िामी । विना िेञ्जीङ्को विजय, विना पासाको जीि । उफ् मान्िे कति कोमल ! कति सानू ! केिी देख्दैन थालीभन्दा पर । गााँस न ैजीिनको 
अथष । मतृ्यछ पखाषइ । िर्ाष र हिंउदिरू समयका पाना िछन,् मानौं थछप्रै फफष राइसके । िामी समय पढ्न लाग्यौं । र्ूपर्ाप गन्िव्य पखषने अन्य 
यािीिरू भन्दा िल्का तथयौं पक्कै िामी । बनसेझम पछग्दैमा प्रकृतिसाँग अाँगाल ैमारेजस्िो । वििली तिर्ोलेजस्िो । िररया फााँटिरूमा तर्याका 
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पछिलीिरू, आिा जीिन ि रोजी–रोजी फछ कष नेिरूको पो ि ! सछनमाई आाँखाभरर भरेर लसछने नपछग्दैमा सेिो बकोतभिकी िरुनी प्रकृति बसौं बसौं 
भतनरहिथी । िामी भने मछटछ साटेर मायाले, आाँखा रोपेर पाखामा उर्ातलइरियौं, बतगरियौं । कछ टीडााँडाको उर्ाइ सगरतशरजस्िो । अर्झम, सेिो 
उस्िै । कछ हिरो हकन भन्नछ कण–कण िाम्रा स्िागिका जब लाग्थे । इलामे माटो जिााँ नेपाली गन्ध बतगरिेकोि मेर्ीभरर माईभरर िब हढला 
हकन ?  

िकष टे पछतगसक्दा बल्ल कन्याम तर्या कमानको कमाल नाच्यो । िास्िा टाढाको, प्रसङ्ग यािाको आज बाटोमा, िथावप प्रधानजस्ि ैयो । हटपूाँ 
जे देखेपतन, र्ोरूाँ  जे भेटेपतन, खााँऊ र्न्रमाजस्िा मछिारिरू जस्िो । न धराने आाँर्उ्ाँर्,् न काठमाडौंको बनौटी लातलमा । गालामा बरु खोसाषनीमेड 
रविमा । मछस्कानमा पाररजाि, िासभरर आशािरु । बसभरर कामना, भोलाभरर कामना, अतभभरर, मभरर यस्िै ररत्तो डोरी ! 

पछराण निााँकौं । पाल्टाङे र तिवपटार एकै म्ितमकमा भागेजस्िा । सझम डोकाको फेद - हफक्कल र कफोक । प्रथम इलामे साहिम्त्यक भेला 
२००९ अतलअतल हफहटयो । फेरर समय दगछर् यो बस बनेर िेम्ञ्जङ् । आइिबारे, िीनघरे, बाह्रघछझिी, तसलपछरिछाँदै कनकाईको राजदछिाली पछल टेकेपति 
पिाडी तर्सो तभि घछझयो बल्ल । गोदाखकष भन्दा अतघका प्रत्येक घछझिीिरू पेट मच्र्ाइहदन्थे, गोदक ओरातलएर और्धी बन्यो र माि।  

तिल्केनीको उकालो िारानाथ गछरु सझिेर टेकें  मैले । समस्याग्रस्ि जीिनको पररिेशजस्िै बाटो तथयो आजको । तसजषना अब रेशम खेिी बनेर 
खछल्र्थ्यो । िञ्ज्याङ पछगेर पो सझिें मैले बेकार भएि यतिका िर्ष पछरातनएको जीिन । पिैला िते्त गथे, िािी मथ्र्यो —वििशिा भन्थें, नेल 
पररम्स्थति बन्र्थ्यो । न इलामको माटो टेहकयो, न इलामको आकाश िेररयो, न इलामको श्वास फेररयो । टंकजी, नन्दछजी अथिा अरू तर्नारु 
तर्याका प्रत्येक बछट्टा भएर आाँखामा आए । त्यसलेै आज म एक्ल ैिैन िामी र्ार र्ारबटा मछटछ तर्याकै बोटमा तसउररंदैिौ । इलामे बस्िीिरू 
सछरक्षाका जिान बन्र्थ्ये, जनिा बन्थे तर्याका र्ाक्लाफााँटे आकारिरू । नगरपातलकाको गेटले गर् यो स्िागि िामीलाई । गीिा सछनारको देखाइ 
धन्य भो, िाम्रो प्रथम प्रिार तथयो बजारे बाटोको िािीमा– ढ्याप्प ! 

टछ ंहडखेल िािी वपmंजाएर सछिेको रिेि, आाँखाले विशाल शाम्न्ि भेट्यो । सहिदको सझमानमा पूरै नगर मौन लाग्यो । रत्न िान्ििाको बन्दी 
सिादि मैदानभरर हफजाउाँ र्थ्यो आस्थाको उज्यालो औशंीिरूमा आज सिररया भएर । सझिें िीरिा, उच्र्िा र बर्षलभाि अतन श्रिाका तर्सा 
आाँखाको भारी बोकेर िामी इलामप्रति नै पतन सामथ्र्यशाली िोरािरू जन्माएकोमा त्यस्ि ै...। 

कस्िो आनन्दानछभूति ! तसम्झसमे पानीमा इलामको िािी खोज्न, साथी नपाएरै के भो र ! नन्दछजीसाँगको साँजोगी संयोग अि ैआनन्दको । कण्ठै 
डछ तलयो-मालापथ, तनकछ ञ्जपथ, भानछपथ अतन निीनर्ौकको इलाम पछस्िक पसल । नन्दछजीको ‘पररश्रमी’उपनाम मािै रिेन काम त्यस्ि ैसाथषक 
। फूलगािीतभिको सछन्दर उपे्रिीभिन िाम्रो प्यारो वबसौनी । आझम ैतन किााँ वबसषनछ र ! कहिलेकाहिाँको सजंोक पो ि यो, कसो ?  

ग. २७ को ददि  

तभजेको माटाको डल्लो फूलगािीमा पिाररएको । तसजषना फछ ल्ि त्यस्िै माटोमा । फछ लाउाँ ने सपनानका फूलिरू कपेर सझिना तर्याका इदामे 
पाखामा पररश्रमीको पौरखको िाररफ अपछरो नै राखेर ...। सूयष हिजोको सक्कली मछिार लजाएकी नगरीको खछलाउन लाग्यो । पौने साढे ि बजेको  
समय िोलामा कसेर भोला पछनद धाए । बजार फेरर पछरातनयो । वबिानी सूयषको लातलमाले रम्ञ्जि नागरी स्िरूप कल्पनाकै जस्िो । त्यस्िो पो 
िेराइ जिााँ आाँख ैभछल्िन,् त्यस्िो पो पखाषइ जिााँ मछटछ नै खछल्ि, अतन त्स्िो यो बोलाइ जिााँ िछाँदैन पदाष तमिेरीको बाधक-त्यस्ि ैजस्िो आज ि 
। अहिलेका प्रत्येक पदधूली बटछलौं लाग्ि । ियाभरर कपेर, मायाभरर भरेर, हदलैभरर िरेर कण्ठ पारूाँ–पारूाँ  तिनलाई पतन । जीिन अतलकति 
शीिले तभज्यो, अहदकति करेलीका िरेलीका मायाले अतन थछप्र ैि उनकै परेली सझिनाले । घोररएर मजस्िै तर्या िपमा, घोररएर मजस्ि ैम्क्षतिज 
िेल्ने टाकछ रािरू, माि साथी घछझिी बाटो पूिषको रंतगलो यािाप्रति —बल्ल आयो बछवि । नारायणजी स्िाथी बनेरै पतन जानछभो । मछकछ न्दको घरमा 
जाने प्यास मेहटयो जब बहिनीको उपम्स्थति भेहटयो ।  

सछिणाषका सछिणाषिलीप्रति िाहदषकिा पोखेर फेरर दछघषटनाले प्रिाहडि मछकछ न्दप्रति िेदनाका उच्छ्िास पठाएर िामी िािो पानी बोकेर अहदकति ८.१० 
साँगै नगर िोडेर हिंड्दा मन अतल अतमतलएर आयो ।  

 ‘पदेश जाने पदेशी मेरो फकेर आएन 
 यो दछदखी ज्यानको खबरै पतन कसैले पाएन ।’ 

बगेर गीिको िािा बसभरर मन भौँिाररएि । फकाषइका तर्सा आाँखा पिार-बिार र्िारररिन्थे हक ! एकिमासमा भोला, भाञ्जी र भतिजीको 
भान्सो बतनरिेको, अर्ार र िरकारी  भण्डारी र म, बस ्बसको बसाइ बेसै भयो लौ, गीितभि फेरर धरानभरर कछ दूाँ लाग्यो, सोरे्कै बज्यो गीि, 
मन बछिेि ए !  

        ‘आशाको हदयो बालेर राख एकहदन म फकछिं ला  
  स्िदेशको पानी खाएर बााँर्ौं एकहदन म फकछिं ला ।’  

भञ्ज्याङलाई अको पखाषइतनम्झि वबसेर अब तसल्पू, िट्टा र िल्लो गोदान पतन नातघएि फेरर पतन पहिरोले जीिन सझिायो । िीनघरेबाट 
आकातशएका आाँखा घछझटोतभिकी प्रकृतिका अग्लाअग्ला अङ्गिरूमा नाच्न लागे । त्यो पो क्षण, त्यो पो यािा-सारा यािीिरू िस्स, मेरो पूणषिामा 
। सते्त भन्िछ  आइिबारे मेरो तनम्झि आनन्दबारेकै तथयो लौ !  

हफक्कल िाम्रै प्रिीक्षामा रोइबसेको जस्िो । नानीिरूलाई आाँखाकै नानीिरूमा राखेर औपर्ाररकिा खानाको पैसा बछिाउनछ पहिलो क्रम िाम्रो । 
बर्ौंको िािो प्रिीक्षामा सछकेका हफक्कले टाकछ रािरू िर्षले भछिछक्क भएिन ्पानी–आाँसछमा पौररन लागे । मौका िाम्रो मनोरञ्जनको-सारङ्गी’
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हटनतभिको कछ टीमा िेररयो । हटनको बजाइ सिायक पानीले । यािा सछरु भएकै तथएन िामी माि पषृ्ठभूतममा भछलेिौं । भूतमका त्य ैपतन यािाको 
कस्िो अनौठो । तसत्तैमा भाि खानकै तनम्झि पतन दशघन्टा हिंड्ने आाँट पलाउाँ र्थ्यो िामीमा -यछिाजोस फाइदाराम आरामी याम !  

कन्याम–१, तसविगाउाँ  प्रकृतिको गछदीजस्िो । न र्को आिाज, न िको, न धछाँिा बस ्तगररबन्धछको गिृ–आाँगनको आनम्न्दि क्षण पतन भोतलको 
िेदनाकै आरझभ तथयो । तसत्तैको ज्यूनार, एउटा मीठो अभ्यास, बिार तिघे्र यािाको । अनछभिै ि िो —गफ, िााँसो, िाली िाि !  

घ. दान्त्जानलङतर्ा  

हिजोको राि मलेै सपना देख्नछ नै परेन । जिााँ जीिन अकै बन्ि, जिााँ यथाथष अपत्याररलो र िास्िि मजाको िछन्ि बस ्विपनाकै घछराइ बनेि 
सछिाइ - कल्पना म जे गथें, यथाथष प्रकृति पम्स्कन्थी । फछ रुङ्ग भाँगेरे यािाको िाम्रो आनन्द सपना जस्िै भो लौ, सपना पो भो त्य ैआज । 
अाँिाँ, यवत्तले िामी भो हकन िछन्र्थ्यौं दाम्जषतलङ्ग िाम्रो ‘र्ूाँ’िोड्न खाली िैन र ? 

इलामे तर्सो पानीमा मोक्षस्नानबाट िसेर अम्झलसो बनेि भोला । जसै पतन िामीले आजलाई  जीिनको नयााँ अनूभूि पानैं पयो । आमालाई 
दछदख हदएरै िािो भाि फोको पारेर टंकजीसमेि  पछनद र्ार िािीिरू दाम्जषतलङ्गको स्िाहदलो यािाको तनम्झि लाग्यौं । साथी जीिनमा थछप्रै िछन्िन ्
र िोलान ्िर म नढांटी भनौं भोला म अको भेट्न सम्क्दन । स्िाथष टाढा ि रमाइलोपन, तमजास र मछस्कान अतन अनमोल अको ररफे्रस ि 
िााँम्जर बस ्म त्यस्िो िछन हकन सक्थें तमििरू तनम्झि, त्यस्िो पो तमि, जो ज्यूंदै िछनेि आजन्म । अलैंर्ी फछ लेर टछ प्पामा फल्ि भनेर भोला 
नास्िा बनेन बरु पिाडीभेगका जटायूिरू पखातलए मामि िामीले । 

‘यािा सफल बन्दैि अि ै। पशछपतिनगरसझमको यािा शीघ्र नै िछने भो ।’राजधानीको नाइटभरर पसेर मख्ख भोलाकै िेलो तथयो यो । अब ि 
के तथयो र मेरातनम्झि भाञ्जीिरूको टाटा लाटाले िैं विना अथष ट्िाल्लको उत्तर बनेि । मभरर भएथें अनन्ि भािनािरूले । जीिन पढेर कैल्य ै
थाम्क्दन, आाँट नभोगेको आलो धमासजस्िो । जति–जति डााँडािरू निीकृि िछाँदै जान्थे उति–उति दृवष्ट–ितृप्त भोहकन्र्थ्यो । पखेरामा िानरिरू, 
तर्याभरर सछइरािरू, टाकछ रामा बादलछ । ओिो ! याम बरालजी सझिें । सााँच्र्ै, सते्त भनौं ? मैले तिम्रो सझबोधनतभिकी तिमीलाई सझिाँदा न 
अतभ सझिेिछ  न भोला–  

                ‘बादलछको घछझटोले इलाम बजार िोवपाँदा 
  मैले सबलाई वबसेंिछ  तिमीलाई सम्झिाँदा’  

इलाम िोड्न िोड्न लाग्दा पो इलामको सझिनाले वपरोल्यो । डााँडािरू आफ्न ैिछन ्भन्ने जान्दाजान्दै पतन त्यो क्षम्णक संयोगले तनझत्याएको 
तनस्िो िािी दछखाउाँ दै ि तथयो । हफक्कल मछसछक्क मछस्कायो, म िसम्ङ्गएाँ । जीिनलाई नक्कल गरररिेको बाटो िािीभरर कातलमा पोिेर पतन 
हकन हकन मतभि खेल्न र्ािन्र्थ्यो । विकट िर सछगम, मनोिर िर मेरातनम्झि अस्थायी यो अाँगालो मायाको त्यस्िै औपर्ाररक बन्यो, जस्िो 
तिम्रा प्रत्येक भेटिरूमा तिम्रातनम्झि म िछने गिछ ष । िर, माि भािनामा । यसो भन्दैगदाष मलेै, तिमी पक्कै िसम्ङ्गयौ, त्यस्िै जस्िो म ।  

अाँ ि, म पशछपतिनगर िेदैिछ  । िानागछरूको आिास राजधानीिफष  फहकष एकै रिेन ि । िरो भाखामा िामीले गछरुको दसपोइले प्रिवृत्तप्रति मजाक 
पो गरेिौं । यथाथष िाम्रो बाटोजस्िै मानौं, आजका गछरुको मति न ैि त्यो गतिको पदधलूी मडाररएको िैन र ?  

मछलछकबाहिर खछट्टो बढ्यो अब । वबिानीको ठीक ८.४६ भएको ि साइि । म्जन्दगीको डछङ्गा थथषररंदै थथषररंदै बग्दै गयो । म मानेभञ्ज्याम्ङ्िर 
टोतलएिछ  । हदक्दाररएका आाँखाले ठूले भारिप्रति घणृाका र्ोइला फ्यााँकछाँ  फ्यााँकछाँ  भन्थे । म िािी िाझिछ  आफ्न ूिािोपन तर्म्स्सनछअतघ न ैमेरी 
आमाको बलात्कारको खबर सछनेर हकन तनदााँएिछ  । गभष हकन िछहिएन आमा ? भो, मेरो माटोमातथ सङ्गीनका टछ प्पाको र्ाप नपार, आमा हकन 
बोतलनौ ? मानेभञ्ज्याङ्मा दछखेको सिाँदा कति विशाल भयौ रे ? गछरु, हकन र्ूपर्ाप ? िपाइाँको भािना च्यातिएन, मानेको भोटो उतरएको माि ै
िो र ! िािी िछनेिरू माि दछख्िन ्। आफ्न ूभनेको आाँगन िो, माटो भनेको आाँखो िो । माने दछख्नछ म दछख्नछ िो । भारि भकछष न सक्ि, म रुन 
सक्िछ  । अम्स्ित्ि तर्च्यािटमा बच्ि भने सिेर तर्च्याऊ, नि मर बरु, िर देशको एक तर्झटी माटो निार । यसमा तिम्रो नाक िािष , यसमा 
तिम्रो गधषन र गोख ेखछकछ री िािष, जसरी सगौलीको पासामा अतभशपि भएका िौं । 

विस्िारै मानेभञ्ज्याङ्गको आकृति िादल ओढेर लछक्यो । मैले आफूलाई वबसिंदै माटो सम्झिदैं गरें । सछम्खया पोखरीपति रने र झयाउर्ीिरूको 
गछमिस्िी मछस्कछ रायो –िाङ्देलको कलमसाँगै िछलेंिछ  म । यस्िो िस्िीको त्यस्िो किानी । यस्िो जीिनको कस्िो वबिानी ! 

मान्िेिरू उठेकै िैनन्जस्िो, बादल सछिेकै िैनजस्िो । आाँखा भोकै तथए िाम्रा दाम्जषतलङ् नानीमा टछपछक्क बस्िा । र्ौरस्िा विस्िारै विस्िारै 
घोडाका टापिरू सछनाउाँ र्थ्यो । सानो, राम्रो, कृविम, अलङ्कृि घोडा, ज्यूाँदो बाटो, विकास, मान्िे, पानी यािीिरू तनकास -सााँच्र्ै आनन्दको गन्ध 
। अतभजीले ठीक भन्नछभो ‘यिााँका घोडािरू पत्थरकोइला फाल्दारिेिन ्बाबै ! माकलबाबूको मम्न्दरभन्दा बरु समय जन्िछ–घरतभि नै वबिेको 
बेस ! 

अिा ! त्यिााँ बल्ल मैले गछमेको नेपाल पाएाँ । िेम्ञ्जङ् जिााँ जोडी रािध्िजा मछट्ठीमा कसेर सगरमाथामा नातर्रिेथे । नेपालीिरूको टाउको जछन 
िेम्ञ्जङ्ले जोडेर ठाडो पारे, कठै लडेको पाएाँ भछइिंमा  । दशैंको दन्िकालीजस्िो, सधैको बूढासछब्बाजस्िो –बतलका घोडािरू, मैले िणषिरूको ित्या 
भएको देखें । मलेै भार्ा टाउकोविनाको देखें । भानछ गधषन देखाएर लछहटएको मूड खोज्दैतथए । मैले नमीठो मछख पारररिेका साथीिरूिफष  िेरीिेरी 
थछक तनलें । भोला नरम स्िरमा भन्दै तथयो–‘जङ्गेको िायााँले पोलेि स्ििन्ििा ।’  

झयूम्जयमभरर जीिन कछं देर विश्वासको सगरमाथामा अको शेपाष बनेर डछ तलयो । सामन्िी संस्कार रिेि, ‘सामन्िी िोटल’को बोडषम ै‘एररस्टोके्रट’ 
देख्दादेख्दै मछखतभि पतसएि बाघको । त्यो राि जसरी पतन दाम्जषतलङका तनम्झि िामी अतितथ तथयौं । िाम्रातनम्झि आज प्यारो तथयो िर उसका 
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तनझि पैसा रिेि जीिन । टक्टहकएर जछम्राबाट जछअपछअ काण्डिरू वबसिंदै आिछरिाका साथ अतभ अब अि ैपूिषिफष  लम्झकन लागे । ‘भ्रमर’
घछमेका िामी टाइगर हिल नगई फक्र्यौं । ठीकै ि भो, न त्यिााँ नरम िाि तथए, न तथए कोमल आकृतििरू ।  

आिछरिा फलदायी िोस ्िब पो गनछष त्यसो । लोसो बछङ्गे बिार कोठे सभाबाट तनस्िो तनरा घोलेर पैसामा िररयो आफ्न ैबाटो । आज २९ असोज 
पतन ि िो । २३७१ को ‘तमररक सतभषस’टन्न पारेर िामीले अतभका तनम्झि िाि हदयौं अतन प्यारो िर ररसाएको नानीिैं धछम्झमएको दाम्जषतलङलाई 
आाँखािरू उपिार हदएर लाग्यौं बाटो । ख ैहकन िो मन अतल भारी बन्दोरिेि । वबिोडमा हिजो भेटेको नगरीप्रति यस्िो जझि, तिमीजतिको 
पछरातनंदा आाँखा के न ैपो पम्खिंदािछन ्र !  

बङ्गाली बन्धछिरूसाँग अको ‘िाइ !’ बोलेर िामी ओकाइटी फाटक िरेर रािा मािािरूसाँग नाच्यौं । अतभविनाको तमररक अतल फछ स्रो लाग्यो । िर, 
सते्त तमररकविनाको अतभजवत्त िै िैन । तमररकको पूणषिा िीलको नौकाबिारमा खछल्दोरिेि । प्रकृति मािा भएर नाच्यो, पानी भएर बााँच्यो । 
िामी कााँर्ो याद मछटछभरर थछपारेर पानी प्यूंदै–प्यूंदै  तसविको पैदलयािा िय गनषमा व्यस्ि तथयौं ।  

‘थबछष तर्या कमान’ भारिको तथयो, िर िन्य प्रकृतिप्रतिको मेरो माया ि आफ्न ैतथयो तन ! ओकाइटी तर्या कमान उसकै िोला, िर तर्याबारीको 
सौन्दयष प्रकृतिको तथयो जो मेरी तथइन,् आफ्नी तथइन ्। ओरातलदै ओरातलाँदै डााँडािरू पखाषउाँ दै तथए आशा मेरा । बाटो जस्िो घछमाउरो मन उस्ि ै
मेरो िछन्र्थ्यो । िोतर्ए पतन गन्िव्य भािना आकातसदैं नै तथयो, टाहढए पतन तर्या कमानिरू नम्जहकन्थे िरेलीिरू तिम्रा परेलीिरू जस्िै मेरै 
मछटछको िररपरर । 

मेर्ी खोलो फट्केर िनष लाग्दा मलेै ‘िैं’लाई बगाएर जोडें –गिष से किो िम नेपाली िैं । एकमछख िााँसेर उकाली घोडाका टापिरू कप्दै हिलोबाट 
हिड्यौं । अबको पाखोप्रति म आदष िछ , अबको सछकेको हढस्कोप्रति म तभिैदेम्ख पोम्खन सक्िछ  हकनहक मेरो िो तसमानातभिको माटो । बरु बााँिो 
रिोस ्िर मेरो िोस,् बरु पैरो जाओस ्िर आफ्न ैिछनछमा स्िातभमान खछलेको देम्खन्ि त्यिााँ । 

िामी तिरुिाका बछट्टािरू वबसषन सकौंला िर म इम्न्दराजीका बछट्टािरू वबसषन्न । टंकजीको गाईले बाच्िो पाल्र्थ्यो, कायरिामा म स्िाथष खोज्दैिछ  
। आकृति िछक्याउने, बछनाइ, िछकाइ, बोलाइ, धते्तरी म िा र्ारकोशेबाट भानछर्ौकतिर पो  लागेंिछ  । भ्रम पतन कति स्िाहदलो तन कहिलेकाहिाँ ! 
र्ौकीको गाथा, भोलाको िंशािली कीतिषजस्िो यछिसंगम अलमोज िब ि पाठकप्रतिहक्रयातभि बजेटसमेि घछल्न पायो । अन्िछ मलेै वपएाँ । तसवि 
खोलाको पानी हकन वबसषन्थें, जिााँ तसवि गाउाँ  ि र िन ्जिााँ तगररबान्धििरू अतन जिााँ पररखषरिनछभा’ ि आमा िामीिरूलाई न ै।  

ङ. अिुरक्त मि : अनभनिक्त अिभुूनत 

अलैंर्ी, कटछस, सछन्िला, अदछिािरू अब आाँखामा सनसेने बेला िछन लाग्यो । अम्झलसो, उवत्तस र मलािोिरू लेखेर भेट्न माि सझभि ि अब ि 
। तगररबन्धछप्रति मायाको िाि कस्नछतसिाय िामीमा अको कछ न ैउपायै किााँ ! यािाका केिी रमाइला याममा ि राि न हदन ज्यूंदोपन भने 
भोलाजीका जीिन किानीिरू वबसेरै मैले के सझिछला ए ! 

जीिन हफक्कल–पशछपति (१०हक.मी.) जस्ि ैशान्ि र उाँर्ो, पशछपति –दाम्जषतलङ (२२ हक.मी.) जस्ि ैरमाइलो र रतसलो, र्ारआली–इलाम (७८ 
हक.मी.) जवत्तकै घछमाउरो भएर वबिे िछन्ि बरु फेरर यस्िै संगमी सजंोग िाओस ्। म जति एक्लो िछन्िछ  त्यति नै गहफने गिछ ष अभ्यासिरूमा । 
हटलारीबन्धछिरू श्रिाञ्जली पखिंदै िछनन ्। म भने िाहकाँ दैमा थाहकसकें िछ  । प्रकृति ! तिमी अक्षर बन्छ्यौ िा यािा गरेर आजीिन कोरररिनेिछ  । 
िार्ा यस्िैयस्िै न िीिा न मीठा कल्पनाका घाम–िायााँमाि बााँर् भन्छ्यौ ि त्यो िन ्मीठो, जछन तिमी र्ािन्छ्यौ, बरु हकन त्यिी मछत्यछ 
नबनोस ्मेरो । 

मनै ि िो, जिा भने’तन लहकष हदन्ि । अतभतभि कछ म्न्न के डछल्दैि । प्रणिको प्रणति प्रकृति–समवपषि मान्िछ  । तमि भोला िािी–िोलामा 
यािाका पििरू तमलाएर भदै रिेिन ्। िो ि, र्ारमनको अनछभूति पोखेर शब्दमा म भने पूिी नेपालको आकृतिसाँगै दाम्जषतलङे सछन्दर दृश्यिरूको 
आलोकााँर्ो िायााँ र माटोको माया िािीभरर सजाएर राखे्न विश्वासमा बााँरे्को िछ  । 

०५१ कातिषक १५    

*** 
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कृनत सनमक्षा  

राधामानथ एकसरो दृष्टि   

डा. धनपति कोइराला 
कािासोिी, निपरासी 

 

क) आमुख 

सछप्रतसि नेपाली उपन्यासकार कृष्ण धरािासीद्वारा तलम्खि ‘राधा’२०६२ सालमा सािा प्रकाशनबाट प्रथमपटक मछहरि तमथकीय उपन्यास िो । 
यसले २०६२ सालको मदन पछरस्कार समेि प्राप्त गरेको ि । हकर्किधको पछरािम्त्त्िक उत्खनन गने क्रममा त्यिााँ प्राप्त पछरानो फलामे बाकसतभि 
रिेको राधाद्वारा िाम्रपिमा तलम्खि सामग्रीलाई आधारपीहठका बनाएर कथा अतघ बढाइएको ि । उपन्यासकारले भनेि ैयसमां रूप र स्त्रीबीर्को 
यौनरे्िनामा देम्खने असिजिा र असन्िछवष्टको खोजी गररएको ि । यो उपन्यास राधाको भोगाइ, अनछभूति, स्मतृि र िैयविक दृवष्ट आत्मकथनका 
रूपमा प्रस्िछि भएको ि ।  

यसका पाििरूमा राधा केन्रीय र्ररिका रूपमा प्रस्िछि तिन ्। कृष्ण भने मछख्य पछरुर् पािका रूपमा उपम्स्थि िन ्। यस्ि ैसिायक पछरुर् 
र्ररिका रूपमा नन्द राय, गगष ऋवर्, बरृ्भानछ, तर्िभानछ, अक्रछ र, कंस र िीरतसंि सिायक स्त्री र्ररिका रूपमा सछशीला, विशाखा, कलाििी, यशोदा 
र वपल्ली, रुम्क्मणी र एकनंशा उपम्स्थि िन ्। यस्िै गौण र्ररिका रूपमा बलराम, सछदामा, देिकी, िसछदेि र्ाणूर, मछम्स्टक, जयगछप्त, व्रजिासी 
गोप–गोवपनीिरू, रुक्म, जरासन्ध, पााँर् पाण्डि, रोपदी, कछ न्िी, विदछर, वितभन्न देशका सेनािरू, सेपाष र सेवपषनी आहद रिेका िन ्। यसले मूलिद 
व्रज, मथछरा, र द्वाररकालाई मूल आधार पीहठका र गौणिद भारििर्षका दम्क्षणपम्िम िथा नेपालका हिमित्खण्ड, ित्कालीन काम्न्िपछर नगरी र 
कोशी–मेर्ी खण्डअन्िगषि विष्णछपादछका, विराटनगर, िापाको कोर् राज्यीय के्षिको पतन अिगािन गरेको ि ।   

ख) जीविचेतिा    

िछन ि यसमा कलात्मक सौन्दयष पतन कम िैन र धातमषक सांस्कृतिक पछनजाषगरण गने ध्येय पतन कम देम्खंदैन । साथै यसले आञ्र्तलकिालाई 
पतन जीिन्ि अतभव्यवि हदनमा पतन उवत्तकै सफलिा िााँतसल गरेकै ि र आर्षकालीन सन्दभषलाई उत्तरआधछतनक यछगसाँग जोड्नमा पतन त्यवत्तकै 
सफलिा प्राप्त गरेको ि िापतन यस उपन्यासको अत्यतधक शविशाली पक्ष भनेको जीिन दशषन नै िो जछन राधा, उनकी आमा कलाििी, कृष्ण, 
यशोदा, एकनंशा, गगष, रौपदी, अक्रछ रजस्िा जीिन्ि र्ररि, तिनका करुण मनोदशा, र वितभन्न घटनार्क्रिरूबाट प्रतिध्ितनि िछनपछगेका िन ्। 
अको कछ रा पौराम्णक सन्दभषिरूमा व्रजमा कृष्णसाँग बालसखाका रूपमा रिेकी बरृ्भानछ पछिी राधाको यछिा, ियस्क, र बिृकालका जीिन गाथा 
लछप्तप्रायद अिस्थामा रिेको िर्थ्यलाई केन्र बनाएर पछराणले पतन उपेक्षा गरेर त्यस ैिाहडएकी राधालाई यसले प्रकाशमा ल्याउने जमको गररएको 
ि भने अकाषतिर कृष्णका व्रजलीला र भौमासछरद्वारा बन्धक बनाएर राम्खएका यछििीिरूको उिार र यसपति कृष्णले तिनीिरूको पाम्णग्रिण गरेको 
सन्दभषलाई ििषमान यछगमा उतभएर अतिरम्ञ्जि (नकारात्मक) व्याख्या गरी केिी ित्त्ििरूले धमाषन्िरण गनषमा उत्पे्रररि गरररिेको सन्दभषमा 
यसलाई ििषमान दृवष्टले व्याख्या गरी यसको पछनपछषवष्ट गन ेप्रयत्न गररएको पतन ि । मूलिद यसमा तनझन विर्य र तर्न्िन अतभव्यि िन–्    

१. िारीवादी चेतिा 

यसमा नारीिादी तर्न्िन प्रबल रूपमा मछखररि िछनपछगेको ि । आफनै पति नन्द रायको अंश परेको अतन आफन ैकोखबाट जम्न्मएको सन्िान 
ठानेर कृष्णलाई िछकाषइरिेकी यशोदाले जब यी दछिै िर्थ्य सत्य नभई तमर्थ्या िछन ्भन्ने पतिबाट नभई अन्यबाटै थािा पाउाँ दा उनमा नारीको 
सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भािछकिा रिेको र नारीलाई आाँसछ करुणा दया र समपषणले नै सधैं कमजोर बनाएको हटप्पणी गदषतिन ् (प.ृ९५) । यस्िै 
वपिपृ्रधान समाजमा नारीको अिस्था तनकै दयनीय ि । उनीिरूलाई खेलौना, घरका गिना, स्त्रीधन एिम ्भोग्याका रूपमा माि तलइने िछाँदा 
उनीिरू घरमा, गाउाँमा अतन, बाटो घाटो र सिर बजार किै पतन सछरम्क्षि िैनन ्। नारीका तनम्झि यो तसङ्गो समाज र यछग न ैयािनागिृ 
बतनरिेको िर्थ्यलाई यसरी तर्िण गररएको ि–   

यसले यो संसारमा सबैभन्दा ज्यादा अत्यार्ार खवपरिेकी भनेकी नारी नै िो । भोग्नकै तनम्झि माि िो नारी शरीर भन्ने ठानेका िन ्पछरुर्ले । 
दाजछ, बाबछ, िोरा कोिी पतन नारीका संरक्षक िैनन,् भोिा माि िन ्। तिनीिरूका नजरमा प्रत्येक नारी भोग्यसामग्री माि िो (प.ृ२१३) 

नारीलाई प्रकृतिले गभषधारण र प्रसि िेदना खेप्नै पन ेनैसतगषक अतभभारा सछम्झपएको ि िर पछरुर्लाई कछ नै यस्िो नैसतगषक दातयत्ि सछम्झपएको 
िैन । फलिद पछरुर् स्ििन्ि, तनष्कलङ्क र अनछत्तरदायी बन्दै आएको ि । उसले गने िरेक दोर् िा कमजोरीको दण्ड नारीले भोग्नै पिष । र्ािे 
कछ न्िी िछन ्र्ािे यशोदा, देिकी, अहिल्या िा सीिा । नारीलाई प्रिाहडि गने ब्रह्मास्त्र भनेकै यौनसझबन्धमातथको प्रश्न िो । र्ािे सयूष, इन्र, कृष्ण 
आहद देि िछन ्या मातनस । आम्खर नारी बलात्कृि ्िछन्िन ्ि पछरुर्बाट न ै। जानी नजानी यसलाई उिाल्ने र वििादको उत्कर्षमा पछर् याउने 
काममा नारी न ैप्रयोग िछाँदै आएका पतन िन ्। सहदयौंदेम्ख नारीमातथ िछने गरेका यस्िा आरोपजन्य प्रिाडना र माध्यमका रूपमा िछने गरेको 
प्रयोग उत्तरआधछतनककालीन नारीसझम आइपछग्दा पतन ज्यछाँकात्यछाँ रिेको विडझबनापूणष  म्स्थतिलाई प्रस्िछि कृतिले यसरी जीिन्ि अतभव्यवि हदएको 
ि–  
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नारीलाई प्रिाहडि गनष आजाद ि । यशोदा–सीिाले अम्ग्नपरीक्षामा उत्तीणष भएर पतन वििोडको पीडा भोग्नछपर् यो । सत्य जे भए पतन नारीमातथ 
प्रिार गनष सहकने सबैभन्दा घािक अस्त्र भन्नछ यौनसझबन्धमातथको प्रश्न िो र यो प्रश्न उठाउने िामी नारी न ैिौं (प.ृ ९५) । 

अको कछ रा प्रकृतिले नारीलाई िशं परझपरालाई तनरन्िरिा हदनै पने अतभभारा सछम्झपएको भए पतन यो अतभभारा िरेकले पूरा गनै पन ेबाध्यिा 
नरिेको सोर्ाइ राखे्न समसामतयक यछगका नारीिरूको अिरे्िनालाई पतन राधाका माध्यमबाट यसरी प्रतितनतधमूलक रूपमा प्रस्िछि गररएको ि 
– आमा, िरेकसाँग सन्िान जन्माउाँन सक्ने प्रकृतिले प्रावितधक शवि हदएको ि िर प्रत्येकले जन्माउाँन ै पने अतनिायषिा िैन । र्ािेमा 
सझभाव्यिाको विद्यमानिा माि िो त्यो (प.ृ २१३) ।  

ित्कालीन नारीको अिस्था दयनीय रिेको िथा उनीिरूको इच्िाको ख्यालै नराम्खने गरेको र यसबाट नारीका र्ािनािरू सहिद िछने गरेको िर्थ्य 
एकनंशाले बिृ दछिाषसासाँग वििाहिि भएर जानछपरेको धारणा यशोदा र कलाििीले आफनो इच्िा व्यि गनष नसकेकोमा गरेको गछनासो तनकै 
हृदयस्पशी िन ्।  

२. स्वतन्त्रताप्रनतको मोह 

यसको अको सशि स्िर भनेको स्ििन्ििामछखी रे्िना िो । यसले लोकिन्िप्रति अपार सझमान िथा मानििािादमातथ अपार श्रिा प्रकट गरेको 
ि । साथ ैबन्दी जीिनमातथ र्रम घणृा र स्ििन्ििाप्रति अपार पे्रम व्यि गरेको ि । पराधीनिा रूपी पीडाबोध भएपति मान्िे जति न ैभौतिक 
सछख सछविधा भए पतन खछशी र सन्िछष्ट रिन सिैन भन्ने यथाथष यसरी मछखररि िछनपछगेको ि – 

बन्दीको भािना न ैपीडादायी िछाँदो रिेि । कहिले महिनौं दरबारबाट बाहिर नतनस्काँ दा पतन कछ न ैमिलब निछने िर बन्दी िछ  भन्ने लागेपति भने 
तिनतिनमा त्यो कछ राले वपरोल्दो रिेि (प.ृ४३) ।  

यसले मान्िेले जछनसछकै कहठन मोडमा पतन आफनो जीिनबारे स्ििन्ि तनणषय गनष पूणषिद स्ििन्ि िछनछपिष भन्ने िर्थ्य उजागर गरेको पतन ि 
(प.ृ ६५) । 

३. मिोवैज्ञानिक पक्ष 

यस उपन्यासको सशि पक्ष िो : मनोरर्ना । हृदयमा गहिरो रूपमा स्पशष गरेर बसेको कछ न ैविशेर् घटना िा संस्मरणलाई जति भछल्न खोज्यो 
उति स्मरण िछने बरु त्यसलैाई सझिीसझिी दैतनक कायषमा जछटे यसले कम असर पाने(प.ृ६२) िथा मातनस मनद्वारा सञ्र्ातलि प्राणी भएकाले 
यसको जैविक पक्षमा रूप, बल, स्िस्थिा आहद पतन यसैको प्रभािबाट प्रभाविि रिने िर्थ्य पतन उजागर गररएको ि (प.ृ ६२) । मान्िेले 
आफना बछविले जति न ैिकष पूणष र व्याििाररक कछ रा सोरे् पतन मन बछविको तनयन्िणमा निछने यथाथष पतन यसमा मछखररि भएको ि (प.ृ ७४) 
। मान्िेले एक्लै मनमा कछ रा मनमै लछकाएर राख्नछ निछने, मनको वपरलाई बााँहडएन भने त्यसले उल्टै विनाश गन ेिछाँदा यसलाई सछपािका अतघ 
पारदशी बनाउनछ न ैश्रयेस्कर िछने धारणा राम्खएको ि (प.ृ१०४) मछख्य नायक कृष्णका माध्यमबाट मान्िेमा ऐकाम्न्िकिाले तनराशा, पलायन र 
िीनिाग्रम्न्थ पैदा गरी विनाशतिर लैजाने िछाँदा यथाशीघ्र यसबाट मछि िछन सल्लाि हदइएको पतन ि (प.ृ१९०) । 

एकातिर स्िातभमानपूणष िठका कारण राधा द्वाररका जान नसक्ने अतन अकाषतिर यछि िथा राज्य सञ्र्ालनमा सियोगी भूतमकाजन्य व्याििाररक 
र्ाप िथा सछशीलाको सिादि प्रातप्तका कारण कृष्ण व्रज पतन जान नसक्ने पररम्स्थतिका माि कृष्णले सामाम्जक अिम ्रक्षाका लातग रुम्क्मणीलाई 
अपिरण गरी वििाि गरेपति राधामा उत्पन्न पूिषकछ ण्ठा यसरी मछखररि िछनपछगेको ि–  

उसले भन्ने वबवत्तकै म द्वाररका पछगेकी भए सायद यस्िो िछने तथएन पतन िोला । मेरै िीनभािनाले मलाई डछबायो । मेरो अन्िमछषखी स्िभािले म 
भातसएाँ । मनमा लागेका कछ रा कहिल्यै मैले स्पष्टसाँग राख्न सहकन्न । आफैतभि एक्लै गााँठो परररिने मेरो बानीले म सधैं दशषक माि बतनरिेँ 
(प.ृ२०५) । 

यस्िै कृष्णले राधाको अितृप्तलाई िपृ्त गनष एक दछई िछाँदै सोह्र िजार एक सय आठ कन्या ल्याएको िरपतन त्यो िपृ्त बन्न नसकेको िर्थ्य राधाको 
खोजीमा बसौसझम हिडेको िथा उनीसाँग भेट भएपति आफूसाँगै बस्न गरेको आग्रिबाट कछ ण्ठा अतभव्यि िछनपछगेको ि । यस्ि ैयसले मातनसतभिको 
अभाि, अप्रातप्त, वियोग, िेदना आहदबाट पैदा िछने आाँसछलाई एकपल्ट तनर्ोररएरै बग्न हदनछपने नि बग्न नपाएर तभितभिै सछकेको आाँसछले सधैं 
अनछिारमा िेदना र पीडाको िायााँ परररिने यथाथष पतन यसमा व्यि भएको ि (प.ृ३१६) । यसप्रकार पे्रम र यौनको सघनिामा यो उपन्यासले 
पररक्रमा गरेको ि । 

यसमा जसरी राधाको अभािपूतिष गनष कृष्णले राधाकै प्रतिच्िाया प्रिीि िछने कन्या सङ्ग्रि गरे त्यसरी राधाले गररनन ्िर उनको िैष्ण्िी रूप 
कृष्ण अप्रातप्तकै र्ोटमा आरझभ भएको िो िापतन मानस रूपम ैसिी कृष्णको पत्नीत्ि ग्रिण गरी मानस रूपम ैउनबाट यौनिछवष्ट तलइरिेको प्रिीि 
िछन्ि । कृष्ण तनकट िछाँदा आफूलाई सझिाल्न कहठन भएको र तर्त्त अम्स्थर भई विम्क्षप्तिा पैदा िछने भय पैदा भएको र यसलाई शमन गनष 
दैहिक रूपमा असझभि भएपति पछनद िषृ्णिी रूप धारण गरी मिायािामा तनस्केको िर उनीप्रतिको आकर्षणले म्खतर्रिेको िछाँदा अन्त्यमा 
कृष्णलाई भेट्न िीरतसंिसाँगै कछ रुके्षि पछगेको कथनबाट यसमा राधाको अिपृ्त दैहिक कामेच्िा पटकपटक उद्दीप्त भइरिेको आभास िछन्ि । कृष्णमा 
ि राधाको अप्रातप्तका कारण त्यति धेरै पत्नी िछाँदािछाँदै पतन अिपृ्तिा पटकपटक सििमा देखा परररिेको र राधामा पतन यस्िै म्स्थति पैदा भएका 
कारण िथा कलाििी, यशोदा, रौपदी, कछ न्िी आहद पाििरूमा पतन यिी मनोदशा देखा परेकाले यसलाई यौनमूलक रर्ना भन्न सहकने देम्खन्ि 
। 

४. ष्टवरोही चेतिा 
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जसले देखे पतन आाँखा गाहडिाल्ने िछाँदा रूपििी नारीका लातग आफनै शरीर आफना लातग शिछ िछने, यो शरीरतभिको मन, भाि, विर्ार, रे्िना 
र सोर् कछ नकैो मित्त्ि नरिने र पछरुर्का लातग िाम्रो शरीर एउटा वितशष्ट उपभोग्य िस्िछमाि भएकाले र्छसेर िाड्ने उखछको खोस्टामाि भएको 
विर्ार राधाको ि । नारीलाई भोग्या माि बनाइएकोमा उनको िीव्र आक्रोश ि । यसमा उनी बतलया पछरुर्िरूले अपिरण गरेर लगी पत्नी बनाउाँन 
पाइने यस्िो कमजोर सभ्यिाप्रति प्रश्न गदषतिन ्(प.ृ२५०) । राधाको विर्ार र एकनशंाको विर्ारमा समानिा रिेको ि (प.ृ२८४) । यस सन्दभषमा 
राधाको यो धारणा कम मातमषक िैन–  

कछ न्िी, एकनंशा रौदी वपल्ली विशाखा, रुम्क्मणी आहद प्रत्येकका नारी व्यथािरूमा समान पीडा देखेँ मलेै । िरेकले आफूिरूलाई पति िा 
पे्रमीिरूबाट असन्िछष्ट रिेको बिाए । मस्िय ंत्यसैको तसकार तथएाँ (प.ृ३०६) । 

५. स्पिीकरण नचत्त िुद्धीकरण 

यो स्पष्टीकरण र तर्त्त शछिीकरणको रूपमा प्रस्िछि भएको प्रिीि िछन्ि । व्यासद्वारा तलम्खि भागिि मिाभारि आहद ग्रन्थका आधारमा 
श्रीकृष्णप्रति लगाइएका कतिपय आरोपिरूको खण्डन र मण्डन गन ेरे्ष्टा गरेको लाग्ि यसले । गोवपनीको र्ीरिरण, रासलीला, राधासाँगको पे्रम 
र उनी र कृष्णको वििाि निछनछको कारण,  सोह्रिजार एकसय आठ नारी वििाि गनछषपरेको प्रसङ्ग हिजोको सन्दभषमा उतर्ि देखा परे पतन 
आजको यछग अनछरूप नरिेकाले िछाँदै गरेको आलोर्नाको यसले स्पष्टीकरण हदई तर्त्तबछिाउने प्रयत्न गरेको प्रिीि िछन्ि । जस्िो हक कृष्णले आफू 
व्रजमा आउन नसक्ने कारण थािा पाएपति राधाले अम्न्िमपल्ट भए पतन प्रत्यक्ष सझपकष मा गएको भए आफूले अरुसाँग वििाि नगने सझभािना 
नरिने भनी हदएको उत्तर (प.ृ२६२) प्रतिष्ठाको लडाइाँ लड्ने धछनमा रुम्क्मणीलाई िरण गरेको र यसमा पे्रम र आकर्षणभन्दा पतन अिझले काम 
गरेको तथयो भन्ने कथन, (प.ृ२६६) अतन सछशीलाको तनधनकै कारणले आफू व्रजमा जान नसकेको कथनमा(प.ृ२६८) स्पष्टीकरण िल्कन्ि । 
राधाले आफू प्रथम मानस पत्नीलाई आठआठ ओटी पत्नीको पररर्य हदन कसरी सकेको (प.ृ२६६) भन्ने सिालमा कृष्णले राधाकै पे्रमले पारेको 
अथाि खाडल भनष एकएक गदै वििाि गदै गएको िर िी कछ नैले पतन त्यो पे्रमको अथाि खाडल भनष नसकेको बरु त्यो िन्िन ्गहिरो पो िछाँदै 
गएको कथनमा पतन स्पष्टीकरण र तर्त्तशछिीकरण गने प्रयत्न गररएको ि (प.ृ२७०) यसको पछवष्ट देिकीले पतन यसरी गरेकी िन–्  

तिम्रै खोजीमा तिम्रै तिसषनामा कृष्णले यिा आइमाईिरू भेला गदै गयो । उसतभिको तिम्रो उपम्स्थतिले ऊ एकप्रकार मानतसक रोगी जस्िो भयो 
। त्यसले प्रत्येक यछििीमा तिम्रो विशेर्िा देख्यो र तिनीिरूको िरण गरररह्यो िर त्यो िी कछ नै पत्नीिरूबाट सन्िछष्ट िैन (प.ृ२८०)   

६. िाश्वत दिाि 

यस उपन्यासभरर मानिीय जीनिका शाश्विपक्षिरू अतभव्यम्ञ्जि िछनपछगको पाइन्ि । नायक कृष्ण, राधा, कलाििी आहदका माध्यमबाट यो 
दशषन प्रस्िछि गररएको ि । यो ससंारमा मानिका रूपमा जन्मेपति आफ्नो खछशीले निछने बरु खेलकै तनयममा र्ल्नछपने दाशषतनक सत्य उजागर 
गररएको ि (प.ृ१८९) ।    

मातनसलाई सझमोिनमा पाने अत्यन्ि प्रबल शवि भनेको प्रशंसा पतन िो । कसैले राम्रो प्रशंसा गररहदंदा आफनो शवि र सामथ्र्यले भ्याएसझम 
गैरकानछनी काम पतन गररहदने िर्थ्य (साम) व्याििाररक रूपमै तसि ि (प.ृ१५६) । समय, पररम्स्थति र विर्यिरूले एकैतिनमा यछगौंको रे्िनले 
फड्का माने यथाथषिा यसरी व्यि भएको ि–‘समय, पररम्स्थति र विर्यिरू एकैतिनमा यछगौंको रे्िन फड्का मादो रिेि (प.ृ८७) ।’मान्िे 
मािवृपिवृियोग, पतिपत्नीवियोग, पछिपछिी वियोग आहद, धनसझपवत्त नाश िा विघहटि पे्रम, शारीररक पीडा आहदका सन्दभषमा उत्पन्न ठूलाठूला 
र्ोटिरू पतन समयसाँगै शमन िछने शाश्वि सत्य पतन उजागर गररएको ि–‘मेरो यो शोक मोि र वियोगको कछ नै अथष िैन , समयले सब ै
कछ रालाई व्यिम्स्थि गदो रिेि (प.ृ९४) ।’यस्िै जीिन म्जउन र यसलाई उन्नतिको मागषिफष  पे्रररि गनष पतन एउटा सीमा िछनछपने िथा कल्पन ै
नगररएको कछ रा अर्ानक प्राप्त िछाँदा मातनस लाहटंने िस्िछसत्य पतन यिााँ उजागर भएको ि (प.ृ२५१) ।                                                                                                   

७. कताव्र् परार्णता 

यसमा किषव्यको भािना पतन उवत्तकै सशि रूपमा मछखररि िछनपछगेको ि । यस्िो किषव्य भाि कंशको कछ शासनका विरुिमा सशस्त्रयछिमा 
िोतमएका कृष्णलाई बौविक, कछ टनतैिक िथा आतथषक सियोग उपलब्ध गराउनमा दत्ततर्त्त रिेका ऋवर् गगषमा यो सशि बनेर आएको ि । यस्ि ै
देश, जनिा र न्यायको पक्षमा उतभने मन्िी अकू्रर, व्रजबासी यछिायछििी, राधा आहदमा पतन यो भाि प्रबल बनेर देखा परेको ि । उपन्यासकारले 
अक्रछ रको माध्यमबाट किषव्यको तशक्षा यसरी हदएका िन–् सत्यका पक्षमा उतभनछ सबैको किषव्य िो िर किषव्य साहै्र कहठन ि (प.ृ११८) ।’ 

८. पररवताििील मिोष्टवज्ञाि 

पररििषनशील रे्िना पतन यसको अको मित्त्िपूणष पक्ष िो । यसमा कंशको आििायी शासन व्यिस्था अन्त्य गरी उग्रसेनलाई पछनद राजा बनाउन 
आरझभ भएको भूतमगि यछिलाई यसमा बडा जीिन्ि रूपमा तर्िण गररएको ि । यस्ि ैनिपछस्िामा यछग िााँक्ने र बदल्ने सामथ्र्य रिने सािषजनीन 
सत्यलाई पतन यसमा उजागर गररएको ि । िस्िछिद समय साँध ै एउटाको अतधकारमा िछाँदैन, यसलाई िााँक्ने नयााँनयााँ व्यवििरू संसारमा 
आइरिन्िन ्। प्रत्येक पछस्िाले आफनो यछगमा आफनो अनछकूल बाटो खोज्ि र संसारमा पररििषन एिम ्क्रममा भइरिन्ि(प.ृ१२१) नेपालमा पतन 
राजिन्ि राणािन्ि िछाँदै लोकिाम्न्िक गणिन्िमा प्रिेश गरेको सन्दभषलाई यसले सङ्केि गरेकोाे ि । 

९. र्ुद्धमिोष्टवज्ञाि 
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िापामार यछि, मल्लयछि, घोवर्ि सशस्त्र यछििरूमा जीि सधैं सत्यको नै िछन्ि भन्ने निछने बरु विजय कलात्मक यछि पिति आत्मसाि गरेमा 
एिम ्बौविक पक्षको सलंग्निा सहिि योिािरूको पतन मनोबल उच्र् रिेमा िछनसक्ने सछिाि हदइएको ि । (प.ृ१२५) साथै ितियारद्वारा म्जतिएको 
यछिभन्दा नैतिकिा, मयाषदा र विर्ारले म्जतिएको यछि न ैसफल र सशि बन्न सक्ने िर्थ्यिफष  यसरी जोड हदइएको ि ।  

यछि ि ितियारले भन्दा विर्ारले मयाषदाले नैतिकिाले पो म्जत्नछपिष । ितियारले माि म्जतिएको यछि भोतल अको अि बतलयो ितियारधारी आएर 
म्जत्न सक्दैन र ? प.ृ१३५ 

संसारमा विश्वासघाि जस्िो खिरनाक  यछि ितियारयछि िा अरु कछ नै यछि पतन िछन नसक्ने िैर्ाररक दृवष्टकोण प्रस्िछि गररएको ि (प.ृ१५५)। 
यछि भनेको ितियारले नभएर आत्मविश्वासले म्जतिने, यछिकालमा आत्मा कमजोर पान ेकैयौं घटनािरू िछने, िी सबलैाई नदेखेर थािा नपाएर 
अतग बहढरिनछपने िथा कृविम कठोरिाको अतभनय गरररिनछपन े बाध्यिा पतन उजागर भएकै ि (प.ृ१५७) । यछिमा विजयभािको उन्माद 
पराजयको कारण बन्ने यछि मनोिैज्ञातनक भाि पतन मछखररि िछनपछगेको ि (प.ृ१५९) । साथ ैयछिमा सिादि प्राप्त सहिदिरूप्रति सझमान भाि 
राख्न यसले पे्रररि गरेको ि ।  

१०. लैन्त्गगक चेतिा 

यसले लैम्ङ्गक विभेदप्रति तिखो कटाक्ष गरेको ि । नन्द रायले िोरालाई राखेर आफनी निजाि िोरीलाई कंशको कोपभाजन िछनका तनम्झि 
पठाइएकोमा यशोदा र एकनंशाको माध्यमबाट आपवत्त जनाइएको ि भने िोरािोरी दछि ैसमान िछन ्भन्ने भाि राधा, कलाििी र िरृ्भानछमा 
व्याप्त ि । राधाले ि कंशसाँग यसरी िोरािोरीमा कछ नै भेदभाि नरिेको भाि यसरी व्यि गरेकी िन–्”मिाराज शासनमा िोरािोरीको कछ नै भेद 
िैन िोरी पतन िोरा बराबर सािसी सरे्ि र किषव्यतनष्ठ िन ्। मपतन त्यसैको उदािरण माि िछाँ (प.ृ१३७) ।” यस्िै कलाििीका माध्यमबाट 
पतन लैम्ङ्गक विभेद नगनष यस्िो सल्लाि हदइएको ि–”कलाििी–िोरीलाई पतन िोरालाई जस्िै विश्वास गनष तसक्नछपिष िामीले । उनीिरूमा 
पतन िोरामा जवत्तकै आत्मबल िछन्ि, त्यसलाई विकतसि पो गररहदनछपिष िामीले सधैं उनीिरूलाई कमजोर र िीनग्रम्न्थले भदै जानछ िछाँदैन ।” 

११. सत्र् सापेक्ष हुिे कथि 

सत्य सधैं तनरपेक्ष िछाँदैन र यो कहिल्यै एउटै रिाँदैन । िामीले मातनएका यी सत्यिरू पतन तिनतिनमा बदतलइरिन्िन ्। िामीले देखेको सत्य, 
सछनेको सत्य र भोगेको सत्य सब ैफरक िछन्ि । आआफना ठाउाँमा िी सबै सत्य भएरै पतन यी एकअकाषमा बाम्िएका िछन्िन ्(प.ृ१४६) । यस्िो 
सत्यको िर्थ्यिफष  पतन यसले तनकै गिन ढङ्गमा विशे्लर्ण गरेको ि ।  

१२. उच्च बौष्टद्धक चेतिा 

यसमा मानिीय संिेदना माि िोइन उच्र् बौविक रे्िना पतन उवत्तकै सबल बनेर आएको ि । जस्िो हक विर्ारले र्ल्न थालेपति त्यसतभिको 
संिेदना मदै जाने अतन िकष ले बछविमा ठाउाँ  तलने र एकहदन त्यसले हृदयलाई वबसषने सत्यिालाई बडो कलात्मक रूपमा राधाका माध्यमबाट 
प्रस्िछि गररएको ि (प.ृ १९१) । यस्िै अश्वत्थामाद्वारा व्यि ज्ञानको कछ रा शान्ि अिस्थामा माि िछने, यछिमा बछवि वििेक सब ैलछप्त रिने, जि 
अिङ्कार बढेपति  घमन्ड बढ्ने र  

१३. पाररवाररक सम्बन्ध  

पतिपत्नी एउटा पविि बन्धन िो र यसमा समय र पररम्स्थतिले अनेक उिार र्ढाि, िनाि, बेमेल र असमिदारीिरू पैदा िछन्िन ्िापतन तमलेर 
बस्नछ अपररिायष ि भन्ने शाश्वि जीिनदशषनलाई प्रस्िछि गरेको ि । यशोदालाई कृष्ण र एकनशंा जन्म प्रसङ्ग अन्य व्यविबाट थािा पाएपति 
शून्यिाबोध गनष पछगेकी यशोदाको यस्िो कथन कम मातमषक िैन – 

आज आफू तर्तनसकेपति, म पतन स्ियम ्केिी िछाँ थािा पाएपति मेरो अम्स्ित्ि र मत्त्िबोध भइसकेपति भाग्य ईश्वर र र्मत्कारबाट मछि 
भइसकेपति पतन नन्दजी मेरा जीिनसाथी न ैिछन ्तिनीविनाको म िा मविनाको तिनी जीिनमा सछखी िछनछ सझभि िैन(प.ृ ११० र १११) 

१४. बाल्र्कालको स्मरण 

बाल्यकाल जीिनको प्रािदकाल िो र दोर्गछणमछि काल पतन िो यो । िस्िछिद मातनसले आफनो बाल्यकालको जति माया जीिनको अरु कछ न ै
कालको गनष नसक्ने, साथीिरू पतन त्यति बेलैका माि सच्र्ा िछने, कछ नै स्िाथष नभएका, कछ न ैलोभमोि नभएका माि माया र पे्रमले बााँतधएका 
िछने भएकाले त्यो बाल्यकालीन तमििा न ैसााँर्ो र पति थवपने तमििामा स्िाथष, विर्य, प्रावितधकिा, आितधकिाले िशीभूि िछने सत्य पतन यिााँ 
मछखररि िछन पछगेको ि (प.ृ१९७) । 

१५. अध्र्ात्मवादी नचन्ति 

यसमा देि र आत्माका बीर् विद्यमान तभन्निा र यी दछईको सझबन्धबारे प्रकाश पाररएको ि । मान्िे शरीरकै माध्यमबाट एकअकाषसाँग भेहटने, 
शरीरकै माध्यमले तलङ्ग, जाति, गोि िगषमा विभाम्जि िछने, शरीरले नै िामीलाई सछन्दर र कछ रूप देखाउने, देम्खने त्यिी सछन्दरिाबाट िाम्रो 
तनकटिाको यािा अतघ बहढरिेको िछने, आत्मा पतन शरीरकै माध्यमबाट तर्तनने अतन शरीर नभए कछ नै िस्िछले पतन अम्स्ित्ि ग्रिण गनष नसक्ने 
अध्यात्मिादी तर्न्िनलाई यसले सशि रूपमा उठाएको ि । 
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१६. लोकव्र्ावहाररक ज्ञाि 

आलो भन्दा खाटो बसेको घाउ कोट्याउाँ दा ज्यादा दछखे्न, िोरािोरी र आमाबाबछ सदासदाका लातग साँगै िछन नसक्ने । आमाबाबछले िोरािोरीका 
पखेटा बााँधेर राख्नछ निछने, सबैको एकमि िछाँदा ठाउाँ  सछरम्क्षि रिन सक्ने, िािबाट उम्झकसकेको िस्िछको मोिमा फाँ सेर रािहदन तर्म्न्िि िछनछको 
कछ नै अथष निछने र जीिनको यो कहठनिम यािामा अतग बहढरिनछपने, यािामा सधैं सबैको साथ नपाइाँने िछाँदा त्यसलाई एक्लैले पूरा गनछषपने जस्िा 
कथन कम व्यििारोपयोगी िैनन ्।  

१७. समुन्ित सभ्र्ता कार्म राखे्न चाहिा 

यसमा स्िस्थ, समछन्नि एिम ्विभेदरहिि मानि सभ्यिा तनमाषण गने आकाङ्क्षा राम्खएको ि । मान्िेको मन पानी जस्ि ैिरल िछन्ि । 
तभरालो रूपी रूपििी नारी देख्नासाथ यो विकृतितिर बग्न खोम्जरिन्ि र यसको गमन र ितृप्त पतन समछरिैं अथाि िछन्ि र घनीभूि पतन । 
यसथष यसलाई रोक्नछपिष अन्यथा यसले मानिसभ्यिालाई नै कछ रूप र ध्िस्ि पादषि (प.ृ२७४) भन्ने तर्न्िा राधाका माध्यमबाट प्रस्िछि गररएको 
ि ।  

१८. सुदृढ इच्छािष्टक्त 

र्ािे पछरुर् िोस ्िा नारी, या सबलाङ्ग िोस ्या विकलाङ्ग हिझमि आाँट, दृढ इच्िाशवि र ित्परिा भए तसि गनष नसहकने काम कछ नै िैन 
भन्ने िर्थ्य पतन यसमा मछखररि िछनपछगेको ि । राधाले वपिाको कायषभार सझिालेको प्रसङ्ग, यािा र यािाका क्रममा काटेका कठोरिम 
किरिरूबाट यो िर्थ्य िलषङ्ग िछन्ि । यसले यािा अतघ बढ्नका लातग िछने रोहकन िा फहकष नका लातग निछने भन्ने विर्ार तनकै पे्ररणाप्रद रिेको 
ि (प.ृ ३११) । 

१९. व्र्ापक पर्ाावरण 

यसले व्यापक पयाषिरण समेटेको ि । यसमा कररि आयषििषभररको द्वापरकालीन समाज व्यिस्था, राजनीतिक म्स्थति, यछिजन्य पररिेश, धातमषक, 
आतथषक, मानतसक, व्यापाररक, सांस्कृतिक िथा प्राकृतिक िथा भौगोतलक पररिेश, मानि जीिन पिति आहद पक्षको कि ैस्थूल र कि ैसूक्ष्म 
तर्ि उिाररएको ि (प.ृ ३१४) । यस्िै तसपी र जीमाला साटासाट गराई हिमाल र सागरका बीर् ऐक्यभािको पतन आकाङ्क्षा राम्खएको ि 
(प.ृ३१५) । साथै    

२०.  अन्त्स्थर चेतिा 

यसमा मनको प्रिवृत्त अम्स्थर िछने र यो तनराकार िछने िर्थ्य अतभव्यम्ञ्जि िछनपछगेको ि । िास्ििमा विर्ारले मनलाई तथर्छन्जेल यो दविने र 
यसको क्षम्णक अनछपम्स्थतिम ैमनले आफूलाई विर्तलि िछल्याउने िस्िछसत्यलाई यसले उजागर गरेको ि (प.ृ१७७) जब मनमा खालीपन बढ्ि 
िब बाहिरी पूणषिाको कछ नै अथष निछाँने भाि पतन यिााँ प्रस्िछि भएको ि (प.ृ१८२) 

२१. समनलगगीर् चेतिा   

यसले समतलङ्गीय सझबन्धलाई अस्िीकार गरेको ि । रास लीलालाई तलएर राधालाई बाहिर तनस्कन बन्देज लगाएको अिस्थामा महिलाको रूप 
धारण गरेर पछगेका कृष्णलाई राधाले यस्िो समतलङ्गीय स्िरूप धारण गरेर नआउन भनी गरेको आग्रि तनकै अथषपूणष ि (प.ृ५१) यस्िै 
विशाखासाँग राधाले व्यि गरेको विर्ार पतन तनकै अथषपूणष ि–‘यौनपूरक अङ्गिरू भनेका पतन विपरीि तलङ्गको उपम्स्थतिमा जागिृ िछने िछन ्
। समतलङ्गीिरूबीर् त्यसको केिी अथष रिनेि (प.ृ२४१)। 

२२. ष्टवसगगनतवाद  

मान्िेको जीिनमा कछ नै कछ रा पतन तनधाषररि िैन । केिी पतन आफनो िशमा िैन । सोरे्को तर्िाएको भन्ने कछ रा पतन त्यिी क्षणभररको कल्पना 
माि िो समयले कसलाई किााँ पछर् याउाँि, थािा िैन (प.ृ१९६) भनी कृष्णका माध्यमबाट व्यि दृवष्टकोण विसङ्गतििादिफष  उन्मछख देखा पदषि । 
उनले आफनो इच्िाले खछसीले र रोजाइले जीिनमा मातनसले किी गनष नसक्ने, हिाँड्दाहिंड्दै मागषमा आइपछग्ने िरेक घटना पार गदै जााँदा इच्िा 
नगररएका अिस्थािरूसाँग पतन सझिौिा गनछषपन ेर देखे्निरूका लातग सन्िछवष्ट देखाइहदएर पतन मनतभि एक्लैमा रोइरिकै भइाँने (प.ृ२६९) कथनबाट 
तनराशा, कछ ण्ठा र तनस्सारिाबोध नै अतभव्यम्ञ्जि िछनपछगेको ि ।  

रौपदीले पााँर् पति सकानै पने बाध्यिा आएको विर्म पररम्स्थतिमा व्यि गरेको यो धारणा पतन कम मातमषक िैन –‘त्यसिेला मलाई आफनो 
रूपप्रति घणृा पलाएर आयो । आफनै विरुि अरुलाई उभ्याउाँ दो रिेि यो सछन्दरिाले (प.ृ ३०६)’ 

२३. अन्त्स्तत्ववाद 

यस उपन्यासको अको सबल पक्ष अम्स्ित्ििाद िो । जीिनलाई कछ नै पतन समय, स्थान, रङ, रूप, िगष, धमष, उमेर, समस्या, अभाि, आग्रि र 
भािनाको पखाषलद्वारा िेक्नछ निछने बरु यसलाई यािाका क्रममा प्राप्त सछविधािरूलाई उपयोग गदै स्ििन्ि र स्िच्िन्द रूपमा अतघ बढ्न हदनछपने, 
आफनो जीिनको मूल्यबोध गनष पे्रररि गनछषपने सल्लाि हदइएको ि (प.ृ१९६) । बनािटी आस्था र स्िाथी सझबोधन रूपी सीतमि घेरातभि मान्िेले 
जीिनको यथाथषबोध गनष नसक्ने िछाँदा उसले आफनो िस्िछिाको मूल्यबोध गनष आफनो प्रभािके्षिबाट टाढा पछग्नछपन,े वबलकछ लै अपररतर्ि संसारमा 
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आफ्ना सारा पररर्य गछमाएर अतन कसैको उपकारको दातयत्िले नतथतर्एको क्षण न ैसाहै्र आनन्ददायी, सछखद र शान्ि िछने अम्स्ित्ििादीरे्ि ्
पतन यसमा मछखररि िछनपछगेको ि (प.ृ२३७ र २३९) । 

२४. आदिावाद 

यसमा ित्कालीन कतिपय मानि सभ्यिामा रिेको आतिर्थ्य सत्कार र सेिाको मछि कण्ठले प्रशसंा गररएको ि । गररिीका कारण भोजन 
व्यिस्थापन गनष नसक्दा उनीिरूले व्यि गरेको तर्न्िा र अिास सााँघछरो िछाँदा अतितथलाई शयनका लातग घरै िोहडहदएको सन्दभष, वपल्ली र 
उसकी सासूले देखाएको मानिीय व्यििार, शेपाष र उनकी पत्नीले दसाषएको पे्रम जयगछप्त, िीरतसंि र उनकी पत्नीको सौझय व्यििार तनकै मातमषक 
र अनछकरणीय िन ्।  

२५. स्वच्छन्दतावादी भावधारा 

स्िच्िन्दिािादी भािधाराका कतिपय विशेर्िािरू यसमा फेला पदषिन ्। प्रकृतिप्रतिको आकर्षण र ममिा यसमा तनकै सशि बनेर आएको ि 
। यस्िो तर्न्िन राधामा ज्यादा देखा पदषि । उनी प्रकृतिपछिीका रूपमा आफूलाई उभ्याउाँन र्ािम्न्िन ्। उनको जन्म, तसङ्गो जीिन यािा र 
दशषन पतन यसैमा केम्न्रि ि । उनकै कथन यस्िो ि–उनी र मबीर्मा किो द्वन्द्व ि । उनी मलाई भौतिकीले िानेर आफूतिर लान र्ािन्िन,् 
म प्रकृतिमै उतभएर उनलाई बोलाइरिेकी िछ  । (प.ृ१९९) 

२६. ष्टवघटिवाद 

यसमा कथािस्िछ, र्ररि, पररिेश र तशल्पमा समेि पछरािन लेखन पितिलाई भत्काउाँ दै नयााँ मागष खोल्ने रे्ष्टा गरेको पतन ि । र्ािे श्रीमद्भागिि 
पछराण, शैिपछराण िा अन्य पछराणमा िम्णषि तमथकलाई एउटा नयााँ सन्दभष हदएर पछनलेखन गन ेप्रिवृत्त आत्मसाि गररएको को ि ।  उपन्यासकार 
स्ियं तशिपछराणमा िम्णषि सत्यदेिीको आत्मदािको कथाले विघटनको सबभैन्दा शविशाली तमथकको तनमाषण गरेको र पे्रमले सझपूणष ज्ञानलाई 
कसरी िोप्ि भन्ने एउटा उदािरण यसमा मछखररि िछनपछगेको धारणा राख्ििन ्।(प.ृ १४७) ।  

ग) उपसंहार 

मिाभारि, कृष्णर्ररि, ब्रह्मिैििषपछराण िथा गगषसंांहििाको गिन अध्ययन िथा वितभन्न पछराणविज्ञिरूको साम्न्नध्यबाट पतन धेरै सूर्ना प्राप्त 
गरी यो कृति लेख्न पे्ररणा तमलेको उपन्यासकारको  स्िीकारोवि ि । पूिीय  मिापछराण मातनने श्रीम भ भागििमा राधाको नामोल्लेख न ैनगररएको 
र मिाभारि आहद ग्रन्थमा पतन व्रजमा कृष्णको व्रजलीलासझम उनको बाल्यियजन्य कथािस्िछको स्रोि भेहटएको िर त्यसभन्दा पतिको यछिा, 
ियस्क र बिृत्िबारे किै केिी िणषन नपाइएकाले बााँकी कथा लेख्न आफू स्ििन्ि भएको उपन्यासकारको कथन ि । यसमा उम्ल्लम्खि  कथाले 
पछराणमा आधाररि र्ररि, घटनार्क्र, पररिेश, भूगोल र समयकै सेरोफेरोमा पररक्रमा गरेको ि  र पछराणमा पाइने ित्त्ििरूको उपम्स्थति रिेकाले 
यसलाई राधापछराण भन्न सहकने िकष  स्िय ंलेखकको पतन ि जछन कथन रूपगि दृवष्टले यो यथाथषको तनकट रिे पतन सारगि दृवष्टले त्यति 
औतर्त्ययछि देखा पदैन । द्वापरकालीन पाििरूमा ििषमान यछगको रे्िना भरी नयााँ बनाउाँन खोज्दा साधारण मातनस बन्न पछगेका िन ्। पथृक् 
मानस वबझब र अम्स्ित्ि बनेर रिेका भगििस्िरूप हदव्य पाििरूलाई मानिीकरण गदाष यसलाई जीिन्ि िछल्याउन तनकै गाह्रो भएको उपन्यासकार 
धारािासीको स्िीकारोवि ि । धारािासीले व्यासद्वारा देित्िकृि पािलाई मानिीकरण गनष तनकै मेिेनि गरेका िन ्र यसमा उनी तनकै सफल 
बनेको पतन ि । प्रभाििादी जीिनपितिका कारण अरुको नक्कल माि गनष सक्ने िर त्यसमा एक विन्दछ थप्न नसक्ने नेपाली लेखकिरूको 
वििशिा रिेको एिम ्आफन ैबछविवििेक र अध्ययनले भन्दा पतन अकाषका िोिोरेमा बिहकने र्ररिका कारण मौतलक र प्रतिस्स्पधी लेखन कायष 
गनष असमथष रिेकाले यस कृतिलाई पछराण नभनेर र्लनर्ल्िीकै उपन्यास विधा नामकरण गनछषपरेको िीिो यथाथष प्रस्िछि गरेका िन ्। उनका 
दृवष्टमा यो कृति उपन्यास नभएर आधछतनक पछराण न ैिो (भन्नैपन ेकछ रा) । मूलिद यो पे्रम, यौन र यछिलाई नम्जकैबाट िेनष सफल रर्नाका 
रूपमा प्रस्िछि ि ।  

*** 
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कष्टवता / गीत / गजल  

भष्टवष्र्को खुिीमा रून्छ  

वतामाि  

मनोज लछईंट्याल  

दाजीतलंग, भारि 
 
भविष्यलाई सछधारूाँ  भन्या  
अिीिको व्यथा पीउाँ दै 
ख्िािीश मनमा राख्दै 
कसैले नसकोस िछ न मलाई  
सबैलाई लघादै पिाड़्दै ! 
 
तर्िाएको िर सछविधै रिोस 
जस्िै अलख तनरन्जन फलाहकयोस ! 
अिीिका पीडािरू रूऊन धूरूधछरु  
द:ख हदने जति धाउन सछरूसछरु । 
 
साईकल मैले पैंर्ो मााँगदा िहकष ने ! 
र्ार-र्क्के विदेशी कार म बाटै मांग्न आउने ? 
 
हिजोसझम जूठा-भााँडा मेलाउने सासछ.. 
भोतल आऊने िौ आाँगनमा खसाल्दै आाँसछ ! 
 
यो बदला िो मेरो ककष श हृदयको  
नारी िछाँ म, कछ मािा बन्न र्ािन्न  
िछनछ िछन्न कछ पछि, कछ मािा कदापी न बन । 
 
रह्यो मेरो यो तसिान्ि 
िछने ि सत्य र्छडान्ि  
पाऊाँ  मलेै आतशिाषद 
िे संसार कै मानि जाि  
यो हृदय बनोस पार्ाण 
हकनहक, मैले ि गनछष ि प्रस्थान ! 
 
अहिल्या बनछाँ म  
घछकाषउनछ ि तशला बनी  
र्ािन्ि जसैले पतन मलाई  
आफ्नो हृदय विदारण गदै  
मछटछमा ढछ ंगा राख्दै ... 
माया गिष सस्नेि  
आाँफछ  भन्दा बडी.. सपे्रम, 
पखिँदै, तसरिाने तभजाउाँ दै ... 
िन्दौं श्रीरामर्न्र, यस कतलयछगमा ... 
प्रयास ि कसलेै गन ैसकछ ्ला ... 
ध्िस्ि विध्िंसीि पादै ििषमान !?  
*** 

सडक 

इ. राकेश काकी 
लस एन्जेलस, अमेररका  

 

 

 

 

 

सडक सडकमै िछन्ि 

जनिा सडकम ैिछन्ि 

वबरोध सडकम ैिछन्ि 

आन्दोलन सडकम ैिछन्ि 

 

रगि पतसना सडकमै कराउिन ्

भोका पेटिरु सडकमै िराउिन ्

नाङ्गा शरीरिरू सडकमै िोहडन्िन ्

स्िातधनिा सडकम ैउहफ्रदै रून्िन ्

 

केिल नेितृ्ििगष फेररन्िन ्

भार्णको शैली फेररन्िन ्

कहिले सडकमा आन्दोलन गिषन ्

कहिले सरकार र्लाउिन ्

 

कहिले भार्ण गिषन ्

सडक न ैरननन ििाएर 
कहिले शासन गिषन ्

सडकमै कफ्यूष लगाएर । 
 

 

*** 
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गजल  

सछबास आझबोटेली  

उदयपछर, नेपाल  

 

 
उ बनाउर्थ्यो िरदम बनाउर्थ्यो 
एउटा बछद्द तथयो बम बनाउर्थ्यो 
 

सन्िानमा शंका निछदो िो ि 

के का लातग बदृाश्रम बनाउर्थ्यो ? 

 

यहद यो नगर पावपको नभए 

मम्न्दर पक्कै कम बनाउर्थ्यो 
 

मान्िेमा वबस्िास गनष सहकन्न 

नि त्यस ैकसम बनाउर्थ्यो ?? 

 

लगाउदैि र्ोट समयले नै 
जो िर घाउको मल्िम बनाउर्थ्यो 
 

बदलाब र्ािने जरुर कोिी ि 

नभए कस्ले कलम बनाउर्थ्यो? 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

केही हाइकुहरु  

माधि पोखरेल “गोज्याङ्गे्र” 

 
 
 
 
 

प्रधानमन्िी 
टातलइएको कट्टछ  

फेनष सहकन े। 
 

नेपाली नेिा  

तमल्काइएको जछत्ता 
लाउनै िछन्न । 

 

भोटको नोट 

िारे पतिको र्ोट 

रुखमा फल्ि । 
 

मठ मम्न्दर 

गजडीको अखडा 
पछजारी रुन्ि । 

*** 
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आमा 
हदल हदिाना 
तनजगढ, बारा, नेपाल  

 
 
 
 

आमा ब्यछाँिनछिछाँदा सखारै  

लेघ्रो िानेर घछररबस्ि घाम बूढो र्छिोको वपठ्यूाँमा । 
 

तसरानीमतन हफजारेर जानछिछन्ि आमा 
सपनािरुको वबस्कछ न । 
र, पल्टाउाँ दै भकछ न्ड्याइहदनछिछन्ि आमा 
आाँखामा पछ्याउाँ दै िछम्ण्डबसेको अटेर तनरालाई । 
 

तिखाषएर सास अड्केको गग्रेटोलाई 

मन्िाउनछिछन्ि आमा पाँधेरो डाकेर सबेरै 

र, देउिा र्ढेको िााँक्रीिै कातमबसेको तर्सो अाँगेनामा 
सेकाउनछिछन्ि भोतलको एउटा सछहकलो रङ 

जोरेर केिी थान खछसीका र्ोइटािरु । 
 

तर्ल्लो पानछषिछन्ि आाँगन आमाले 
िेल घसेर कोररबाटी गरेिैं थाङ्ग्रोले 
र, र्छटछक्क पानछषिछन्ि बेबी डलिैं 
इन्रेनी टााँगेर तनधारमा तभत्तािरुको डोलो मोिडा । 
 

ओठको उज्यालो हफटेर आमाल े

तलप्नछिछन्ि सघन िााँसो वपंढीभरर 

र, लोट्टाइबस्नछिछन्ि मिेरीबाट अभािका विझबिरु । 
 

आाँपको िाङ्गामा बयेली खेतलबसेको एक थछङ्गा जून हटपेर 

उतनहदनछिछन्ि आमा िाम्ररो घरको र्छल्ठोमा । 
 

कपासजस्िो हदल कािेर आमा 
बातलबस्नछिछन्ि आमा एउटा धसो दीयो 
र्ोबेर आफ्नै आाँसछको कलसमा ।  

र, र्ढाउनछिछन्ि आमा देउिािरुलाई 

काटेर आफ्नै कलोजोको िाजा प्रसादी । 
 

दछक्खको घाउमा ठछ ङ्न आउने तशिलिरको 
तितलबस्नछिछन्ि आमा खस्रोखस्रो िाला 
र, सछकाउनछिछन्ि िीरमा बछइगलतिर ।  

 

आङमा अतन पच्िाररन आउने वबग्गे बखाषलाई 

तघस्सारेर तमल्काइहदनछिछन्ि आमा डिरतिर कि ै। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

आमाको तनधारमा िछम्ण्डराखेको कछ हिराको गीिलाई 

लािेर तर्नछषिछन्ि आमा र्छलेसीमा 
र, भछक्रामा गाहडहदनछिछन्ि भ्याकछ रजसरी । 

 

भग बस्न आएका भोकका जछलछसिरुलाई 

लघानछषिछन्ि आमा मूलबाटैबाटो 
र, पारर हकनारमा रोइबसेको खोलाका संगीिलाई 

िारेर ल्याउनछिछन्ि व्यथाको भङ्गालो । 
 

धन्सारमा गछन्गछनाउनछिछन्ि आमा िस्िछसङ्ग 

दछलषभ प्रेमको भार्ामा 
र, रिरको करेसामा डोर् याउनछिछन्ि समािेर 

आाँखाबाट खसेको कछ लेसोको मतसनछ औलंािरु । 
 

पेरुङ्गोमा कोरे्र ल्याउनछिछन्ि आमा 
लट्टाइबाट खछस्केर भागेको उमेरका र्ङ्गािरु 

र, सयपिीजस्िो मछजा परेको थाप्लोमा 
दल्नछिछन्ि आइरन बाक्लो बररयानाझलोको । 

 

माटोको सछगन्धले देखाइबस्ि घाटछनार् 

जसै र्लाउनछिछन्ि आमा कण्ठका िारिरु । 
 

आमालाई कैले िछन्ि फछ सष भ 

मन पग्लछञ्जेल रुनलाई ? 

 

जिाफ पम्खषबस्िछ  म, 

कत्ला परेको आाँखाको हडलमा आमाको । 
*** 
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रमाईलो मान्ि ुपि ेमािबीर् गुण  

मोिनराज खनाल  

बमाष  (झयामार)  
 

रमाईलो मान्नछपने मानबीय गछणिरू  

मौन आकाशबाट िाम फाल्दोि आज  

िीरिा, धीरिा, म्स्थरिा, जातियिा  
धमष साँस्कृति र मयाषदा  
भेर् भूर्ा जातिय एकिा 
लाखौँ रङ्का फूल उतनएि पे्रम सूिमा  
विश्वआगन बनेकोि समय  

रमाईलो मान्नछ पने मानबीय गछणिरू ! 

ख्िै ? 

प्रत्येक आशािरूमा माखा लातगसकेा  
फूल नफछ ल्दै कछ हिन थालो  
िीरिामा तनर्िाले तथर्ोतमर्ो  
धीरिामा अम्स्लिाले म्खतर्सको  
म्स्थरिामा र्ञ्र्लेपागल बनाईसको  
जातियिा िेयिाले िेह्रीसको  
धमष साँस्कृतिमा सछनामी र पैरोको भछि जाग्नथालो  
मयाषदा नाङ्गेर तशखर र्छझनथालो  
लक्ष वििीन बाटोमा दौडाएकोि  

पे्रम सूि र्छहडंन उथल पछथल िरपट्टेफूल  

ख्िै ?  

रमाईलो मान्नछ पने मानबीयिा गछण । 

प्रतिभा  
उस सूयष िैं तथयो अतघ  

िीरप्रिाप पछखाषिरू तथए अतघ  

गोरखनाथको एकीकरण सूि तथयोअतघ  

मानबिामा गान्धीपतन आगे  
हिन्दतू्त्िमा वििेकानन्द अटल 

कट्टर िेदान्िमा शङ्करार्ायष अटल  

अहिंशामा भरि जस्िै बछिपतन  

सत्यिामा यछतधवष्टर 

मयाषदामा राम  

लोक धमष र कमषमा अशोक  

कैयौं प्रतिभाशाली िीर बतृि  

रमाईलो मान्नछपने मानबीय गछणिरू । 

प्रसाद स्िरूप 

पछखौली िीरिरूको  
आतशर् र आश्वाशनिरू 

सत्यको दीप रक्षणमाि  

 

 

 

 

 

 

प्रकाशिान बन्नछमाि  

कैयौं प्रतिभा लछकेकािन  िामी तभि 

सत्य पईल्याउनछ पने ठेकेदार िामी  
रमाईलो मान्नछ पने मानबीय गछणिरू । 

दछई दछई आाँखाले िेरेकोि  

संसार आगन बतनसको  
एकमछठी नेपाली बतनसको 
मानबीय पालछिा टछसािरू 

िछकाषएर समाल्नछि  

सिधमष, सिमानबीय, सिसमभाि  

रमाईलो मान्नछपने मानबीय गछणिरू । 

िीजयी तथए तिपछखाष  
त्याग र िलीदान सत्यबाटो  

मािदेृश र जातिय सछ रक्षामा  
आमाको न्यानो काख विश्व आगन 

एकै खाल्का सन्िान िामी  
रगि उहि रािो र िीरिा 

विश्वभूमीमा अिैपतन आलोरगि बगेकोि  

िर नेपाली मछटछको  
िाम्रो जातिय 

िाम्रो साँस्कृति  

िीरिा, धीरिा, म्स्थरिा 
धमष साँस्कृति मयाषदा  

सत्यको लक्षिाकेको अिैि  

अतन  

िामी नेपाली विश्वमा बसेर  

सझिने र  
रमाईलो पने मानिीय गछणिरू । 

*** 
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रू्लबारी  

मोई ङाई आसीक र्ाहिी (मगर भार्ाको कष्टवता) 

बेग बिादछर आले  

म्जिपछर -७ ढोडे धनकछ टा, िाल: साउदी 
 
 
 
डाबूरूट्की डाबूरूटा मोई नाकोकी 
पूरूट्की पूरूटा मोई नाकोकी 
िाडो िाला िीर माडाम 
रू्प्की सझम रू्पा नाकोकी 
नाकोङन िोसे मोलो ल्याक्र् िट्केलो मीजाकै । 
 
ईला नाकोङ स्िाभीमान 
कालापानी ड ठोरी खाटा डाबूरूट्न ह्योक्लेसा 
नाकोङ पौरखको 
कोशी र काली खाटा जोकाक्न ह्योक्लेसा 
नाकोङ ईज्जिट 
ढमौ मीआरमीनाङ नाङ्ग्या आिान खाटा योस्न ह्योक्लेसा 
नाकोङ र्ीन्डीयाक 
पाखन्डीकूङ िूझर् कोठाआङ ठून्न ह्योक्लेसा । 
 
टै डनी; 
नाको रू्पर्ाप ङोस्न ङूिा 
बरू िोका का लोिौ सगरमाठा ङोस्र् मीमीक 
बरू र्ीपाका पटाकसार आरमूसर् मीन्िा 
बरू राप्न ङूिा िोक्ठार मीरापडी । 
 
आबोर्; 
ङा नाकोकी राप्की मायािाले मोई 
नाकोङ जीउ मीटाक मोलो स्यािाकी मायािाले मोई । 
 
आबो ङा; 
िूझठाङ ड ट्यािाङ्र् ग्यािाट पाले 
डाबोरोङ जाटकी जाझि िीउ पाले 
बूद्ढ की लाङ्घाङ टािाक्की पाले 
सगरमाठाकी अिै घाङाक्की पाले। 
 

 
 
 
 
 
 

 
नाकोङ जीिाङ; 

िाम ङूर् मोलोिो मीयारकीन ग्याक्की पल ेङै 
िोक्र् नाकोङ मीमीक की िीमाक्की पल ेङै। 

 
िोट बाटे 

मोई ङाई आसीक यािानी 
िूमठाङ ङूर् मीलीक्डू आङ 

ट्यािाङ्र् फेर्ष नाझखान टािाक्की ह्योकीङ 
सझभािानौ रास मीटाक याषल छ्यूक्र् सीलाकोलाक 

िोलाङन डठ्याक्की ह्योकीङ 
डूख ड किरौ सोरकी अिै फेट्की पा डेनाङ 

िेजा र बन्डूक सोट्की ह्योकीङ । 
 

मोई ङाई आतसक यािानी 
िेजा ड बन्डूक सोट्की ह्योकीङ ।। 

*** 
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ब्राम्हणबादी व्र्वस्था के ष्टवरुद्ध आन्दोलि अनछ महापवा छदि 

करुणा िा 
सप्तरी, नेपाल  

 
ब्राझिणबादी व्यिस्था में मानि शरीर के र्ारर टा हिस्सा में बााँटल गेल अति । मनछिादी सामाम्जक व्यिस्था में 
आध्याम्त्मक स्ििन्ििा के घोर अभाि सेिो देखल गेल अति । ब्रझिा द्वारा तनतमषि सवृष्ट व्यिस्था में सेिो – मछख आ मम्स्िष्क के ब्राझिण 
किल गेल अति । िाथ के क्षविय, पेट के िैश्य आ शरीर कऽ ओ अंग सब जे उत्सजषन के काज करैि अति, ओकरा शछर किल गेल अति । 
सामाम्जक व्यिस्था के नाम पर शोर्ण के ई िरीका यछग यछगान्िर साँ अई समाज में विद्यमान अति । हिन्दछ धमष के अतधकांश पाितन तििार 
कोनो नई कोनो कमषकाण्ड साँ जछडल अति आ सब पाितन तििार के पािा कोनो नई कोनो किानी –म्खस्सा) सेिो अति । कहियो कोनो देििा 
द्वारा राक्षस के बध भेलापर पाितन, कहियो कोनो देििा कऽ जन्म पर पाितन एिबे नई ओिनो देििा सब, म्जनका बारे में लोक के कोनो 
जानकारी नई रिैि अति, िइयो िछनकर पूजा िोइि अति । 

हिन्दछ धमष में पाितन तििार के प्रति अिैज्ञातनक दृवष्टकोण के लेल मनछिादी ब्राझिण व्यिस्था म्जझमेबार अति । जे, पिष तििार के िास्िविक 
मिात्म के बदला मनगढंि किानी सब सेिो सछनाबैि अति । मछदा, बास्िविकिा ई अति जे सब पाितन तििार के पािा मनािै िाला के्षि के 
भौतिक पररम्स्थति प्रत्यक्ष रुप साँ जछडल रिैि अति । 

तमतथलाञ्र्ल समेि भारि आ नेपाल के मनािल जायिाला िहठ मिापूिष अपना आप में एकटा अनोखा, अजछबा, अहद्विीय अति । अहद्विीय अई 
कारण साँ जे अई मिापिष के सब स्िर पर ब्राझिणबादी व्यिस्था के विरोध कएल गेल अति । अई पछरा मिापिष के दरतमयान ब्राझिण के 
उपम्स्थति अतनिायष नई रिैि अति । नदी अथिा पोखरर के काि समाज कऽ सब िगष के लोग के एकसाथ एकविि भेनाई मूतिषपूजा के परझपरा 
के िौडैि प्रत्यक्ष सयूष आ प्रकृति के अघष देनाई अई िर्थ्य के पछवष्ट करैि अति । अहि कारण साँ िहठ पौराम्णक नई भऽ कऽ लोकपिष अति । 

अतधकांशिद सब पाितन तििार में जाति व्यिस्था के ध्यान राखल जाईि अति । मछदा, िहठ पाितन में एिन कोनो समय नहि अति, जाहिमें 
जातिय आ आतथषक अन्िर सछस्पष्ट िोइि अति । जेना हक, िहठ पाितन के पहिल हदन सब ब्रिी स्नान कऽ स्िच्ि ढंग साँ पकािल गेल भाि, 
र्ना, मूग के दाइल आ सजमतन के सब्जी संगे निाय खाय प्रहक्रया साँ शछरु िोइि अति । 

आतथषक सझपन्निा आ विपन्निा के कारण र्ाउर कऽ गछणििा में अन्िर मऽ सकैि अति मछदा अन्य सामग्री में समानिा रिैि अति । अमीरी 
आ गररबी अई प्रहक्रया मे विभेद उत्पन्न नइ करेि अति । अहिना पाितन कऽ दोसर हदन सेिो, सााँि में जारतन आ गोईठा के प्रयोग कऽ माहट 
कऽ बासन में खीड आ पछरी बनािल जाइि अति । अई प्रसाद के –खरना) एक  रषग साँ सब के बााँटल जाइि अति । पंहडि, पछरोहिि पहिने आ 
आन जाति पािा से नहि िोइि अति । जाति के पक्षपाि नई । 

िेसर हदन सब ब्रिालछ आ िछनकर पररिारजन नंगे पैर (टंग) नदी आ पोखरर मे बनल घाट पर जा सब महिला आ पछरुर् एक बस्त्र में अष्टार्लगामी 
सूयष के अघष दऽ िछनकर उपासना करैि अति । ठीक अहिना प्रािद उर्ाकाल में उदयीमान सूयष कऽ उपासना कएल जाइि अति । आ अहि सगें 
िहठ मिापिषके समापन िोइि अति । 

ई हिनदछ धमष के एकलौटा एिन पाितन अति जाहि में कोनो पंहडि, पछरोहिि आवि क मंि िा कथा िार्न नहि करैि अति । ब्राझिण िो िा 
शछर िहठ पिष सबिक घर में एक हि रंग मनािल जाइि अति । एकहि घाट पर सब जा कऽ पूजा करैि ितथ । कमषकाण्ड जका नई ब्राझिण 
के, घोिी, गझिा, दम्क्षणा आ नई कोनो मंि जाप जे हक ब्राझिण सब बछििै ितथ ई िमर जन्मतसि अतधकार अति । िहठ पाितन अनेकिा 
में एकिा भेदभाि रहिि कोनो ऊर्, नीर् जाति नई । आनो पाितन में ब्राझिण आ िैश्य शछर के बीर् काफी दरूी रिैि अति, मछदा िहठ पिष में 
ब्राझिण िो या शछर एकेटा घाट में एकहि रंग एकहि संग प्रकृति के पूजा करैि अति । 

ब्राझिणिादी व्यिस्था के विरुि ई मिापिष िहठ सनािन साँ मनािल जा रिल अति । आ अखछनका समय में जाति पाति के भेदभाि साँ भरल 
समाज में एकिा के सछि में बाम्न्ि के लेल अई पिष के बछिि मित्ि अति । अस्िछ ।।    

 
***
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प्राकृनतक ष्टवज्ञाि संग्रहालर्, कृष्टर् जैष्टवक ष्टवष्टवधता र भाष्टव कार्ाक्रम 

प्रा. डा. धमषराज डंगोल    

प्राकृतिक विज्ञान संग्रिालय, विभछिन विश्वविद्यालय, काठमाण्डौ, नेपाल 

 
 
 
 

प्राकृनतक ष्टवज्ञाि संग्रहालर् 

विभछिन विश्वविद्यालय र यस अन्िरगिका संकाय र अध्ययन संस्थानिरु, 

क्याझपस र विभागिरुमा शैम्क्षक सामाग्रीका रुपमा जैविक विविधिा संग्रि 
गरेर राखेिा पतन सिषसाधारणको पिछाँर् सिज िैन । यसै सन्दभषमा 
सिषसाधारणमा विज्ञान सझिन्धी ज्ञान पछगोस भनेर विभछिन विश्वविद्यालयले 
नेपालका जीिजन्िछ, िनस्पति र जीिािशेर् प्रदषशनी र अनछसन्धानको लातग 
प्राकृतिक विज्ञान संग्रिालय २०३२ श्रािण २ गिेमा स्थापना गरेको िो । यस 
प्राकृतिक विज्ञान संग्रिालयमा विशेर् गरी प्रकृतिक िनस्पिी र जीिजन्िछको 
संग्रि गरी सिषसाधारणको लातग प्रदषशनीमा राम्खएको ि । 

कृष्टर् जैष्टवक ष्टवष्टवधताको िमूिाहरुको संग्रह 

िाम्रो देश नेपाल कृवर् जैविक विविधिामा तनकै धनी ि । िामीसंग भएका 
कृवर् जैविक विविधिाको बारेमा जनिािरुलाई जानकारी हदन आिश्यक ि 
। त्यसैले तसतमि मािामा भएपतन कृवर् जैविक विविधिाका प्रबिषनका 
लातग िीउका नमूनािरु यस यस संग्रिालयमा राम्खएका िन ्। यिााँ सेिो 
तिल, रायो, सस्यछष, सौंफ, मूला, रामिोररया र धतनयााँका िीउिरु, ओखर, िोिरा, 
दालतर्नी, ल्याङ्ग, जाइफल, पेस्िा, सानोतर्प्ला, सछकमेल, अलैंर्ी, काजछ 
जस्िा मसलाका रुपमा प्रयोग िछने बस्िछिरुका नमूनािरु पतन िन।् तसमी, 
बकछ ला, मछंग, रिर, भटमास, र्ना, मास, केराउ आहद कोसेबाली वबरुिाका 
गेडागछडीिरुका बीउका नमूनािरु पतन िन।् 

कृष्टर् जैष्टवक ष्टवष्टवधता िमूिा दकि थप्िे ?  

यस संग्रिालयमा देश विदेशका दशषकिरु अिलोकन गनष आउने गिषन । 
विशेर्गरी वबतभन्न वबद्यालयिरुले विद्याथीिरुलाई अध्ययन भ्रमण गराउन 
ल्याउदिन ्। त्यसरी अध्ययन भ्रमणमा आउने विद्याथीिरुलाई नेपालको कृवर् 
जैविक विविधिाबारे पतन थप जानकारी हदन सहकन्ि । देशको कृवर्, कृवर् 
जैविक विविधिा, त्यसको प्रयोग िथा संरक्षण वितध र मित्िको बारेमा ज्ञान 
हदन सहकन्ि । दशषकिरुलाई संरक्षणको आिश्यकिाको बोध गराउनका साथै 
कृवर् जैविक विविधिाको अध्ययन अनछसन्धानमा टेिा पतन हदन सहकन्ि । 

कृष्टर् जैष्टवक ष्टवष्टवधताका िमूिाहरु कसरी थप्िे ? 

नेपालमा कृवर् जैविक विविधिा बारेमा विभछिन विश्वविद्यालय, पछिाषञ्र्ल विश्वविद्यालय, िथा कृवर् र िन विश्वविद्यालयले अध्यापन 
थातलसकेको ि । नेपाल कृवर् अनछसन्धान पररर्द्ले राविय कृवर् आनछिांतशक स्रोि केन्र (जीन बैंक) नै स्थापना गरर सकेको ि 
। साथै गैह्र सरकारी संघसंस्था र सामछदातयक संघ संस्थाले पतन सामूदातयक बीउ बैंकिरु केहि म्जल्लामा खोतलसकेका िन ्। 
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यस घडीमा प्राकृतिक विज्ञान संग्रिालयले सरोकारिाला संघसंस्था र 
हकसानिरुसंग िािेमालो गरी कृवर् जैविक विविधिाका नमूनािरु यस 
संग्रिालयमा थप्न सहकन्ि ।  

हाल कृष्टर् जैष्टवक ष्टवष्टवधता सम्वन्धी के भइराखेको छ ? 

विज्ञान िथा प्रवितध अध्ययन संस्थान र लीबडष तमली प्राकृतिक विज्ञान 
संग्रिालयमा कृवर् जैविक विविधिाका नमूना प्रदशषनी र सूर्ना केन्र 
स्थापनाको थालनी भइराखेकोि । यस कायषको लातग लीिडषले आतथषक 
सियोग इटालीको बायोभरतसटी इन्टरनेशनलबाट उपलब्ध गराइ हदएको ि । 
यस कायष सफल बनाउन संग्रिालयका कमषर्ारीिरुले पतन आ–आफ्नो करेसाबारीमा भएका जैविक विविधिा साथै हकसानिरुसंग 
बीउ संकलन गरी २७७ िटा बीउका नमूनािरु संग्रिालयमा बछिाएका िन ्। साथै वितभन्न म्जल्लाका कृर्क र सामूदातयक बीउ 
बैंकिरुबाट पतन बीउ संकलन गरी पोखराको लीिडषबाट १४३ बालीका नमूनािरु उपलब्ध भएको ि । साथै खछमलटारको जीन 
बैंकबाट पतन १३१ िटा र तर्ििनको हकसान र्न्र प्रसाद अतधकारीबाट ४६ थरी धानका बीउका नमूनािरु संकलन भइसकेको ि 
।  

भाष्टव कार्ाक्रम 

प्राकृतिक विज्ञान संग्रिालयले कृवर् विकास मन्िालय, विज्ञान िथा 
प्रवितध अध्ययन संस्थान, लीबडष, इटालीको बायोभरतसटी इन्टरनेशनल 
आहद संघसंस्थासंग िािेमालो गरी तनझन कायषक्रम गन ेयोजना राखेको 
ि:  

 िीउ विजनका नमूनािरु संकलन, पम्ञ्जकरण र प्रदशषनी कायषलाई 
तनरन्िरिा हदने ।  

 कृवर् जैविक विविधिाका नमूना संकलन र संरक्षण सझिम्न्ध प्रिर्न, 

िातलम र गोष्ठी यस संग्रिालयमा संर्ालन गन े । 
 कृवर् जैविक विविधिा सझबम्न्ध पतन अध्ययन अनछसन्धान गन े।   

 कृवर् जैविक विविधिामा हक्रयातशल संघ, संस्थािरुसंग सिकायष गन े । 
 कृवर् जैविक विविधिा सझिम्न्ध फोटो ग्यालरी ियार गन े।  

 संकलन गरेका नमूनाका नामिरु वितभन्न भार्ामा राख्न स्ियंसेिक र इन्टनषिरु पररर्ालन गन े। 
 हकसानिरुलाई पतन प्राकृतिक विज्ञान संग्रिालयमा भ्रमण गराई कृवर् जैविक विविधिाको अिलोकण गराउने । 

 

*** 
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सादहन्त्त्र्क समाचार  
 

सादहत्र् महासगघको केन्रीर् महासनचवमा डा. काफ्ले चर्ि 

आसफोडष, यछके, २७ मार्ष २०१५ । विश्व नेपाली साहित्य मिासङ्घको विशेर् ईबैठकले डा. लेखनाथ काफ्लेलाई नयााँ मिासतर्िमा र्यन गरेको 
ि । 

तनििषमान मिासतर्ि समदतशष कााँइलाले हदनछभएको राजीनामालाई स्िीकृि गदै डा. काफ्लेलाई र्यन गरेको िो । डा. काफ्लेलाई अध्यक्ष विश्वास 
दीप तिगेलाले सफथ ग्रिण गराउनछ भएको तथयो । डा. काफ्लेले साहित्य मिासङ्घलाई विश्वभर िररएर रिेका नेपाली पहिर्ान बोकेकािरुको 
सािा संस्था बनाउन आफूले सक्दो भूतमका तनिाषि गने प्रतिबििा जनाउनछ भयो । नेपाल बछटिलका डा. काफ्ले विगि ११ बर्षदेम्ख िाइिानमा 
रिदै आउनछ भएको ि भने ििाले नेशनल िाइिान यछतनभतसषटीबाट हकट विज्ञान विर्यमा विद्याबाररतध गनछषभएको िो । ििा यसअतघ केन्रीय 
सदस्यको रुपमा हक्रयातशल िछनिछन्र्थ्यो । अनलाइन साहिम्त्यक पविका ‘मछलिाटो’ को सझपादन गदै आउनछ भएको तथयो । त्यस्िै गरर डा. 
गोविन्दराज भट्टराईलाई पतन दोस्रो पटक सल्लािकारमा र्यन गरेको ि र आसमका साहित्यकार रेििीरमण तितमम्ल्सनालाई केन्रीय पार्षदमा 
मनोनयन गरेको ि । 

 

बैठकले तनिषिमान मिासतर्ि कााँईला कायाषलयको म्जझमेिारीमा बढछिा िछनछभएकोमा बधाई प्रस्िाि पाररि गरयो । कााँइलाले कायाषलयको म्जझमेिार 
बढेको कारण समयहदन नसकेकोले राजीनामा हदनछभएको तथयो । अत्यन्िै सहक्रय रिनछपने पद िोडेर आजीिन सदस्य रिी मिासङ्घको हििमा 
तनरन्िर काम गन ेतनििषमान मिासतर्ि कााँइलाले प्रतिबििा जनाउनछ भयो । 

बैठकमा ित्काल ै३ िटा मछलछकमा नयााँ शाखा विस्िार िछनेकछ रा पतन जानकारी गराइएको तथयो । औपर्ाररक बैठकको विर्जषन लगि ैगजल र 
कतिािरु िार्न गररएको तथयो । यस मिासङ्घको १७ मछलछकमा २३ शाखािरु रिेका िन ्। सबै शाखािरुलाई नयााँ बर्षमा वितभन्न साहिम्त्यक 
कायषक्रम गनष बैठकले तनदेशन जारी गरेको ि । 
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र्केुका िेपालीहरुले 
अथाआवर मिाए 

 

लण्डन, गि २८ मार्ष २०१५ का हदन 
यछकेबासी नेपालीिरुले एक साहिम्त्यक 
गोवष्ठगरर अथष आिर मनाएका िन ्। 

कायषक्रममा सिभातगिरुलाई स्िागि 
मन्िब्य सहिि यछकेका पहिलो 
िािािरणविद विजय हििानले अथष 
आिरको इतििास िथा औतर्त्यको बारेमा 
जानकारी गराउनछ भयो । नयााँ ठााँउ र नयााँ 
पररिेशमा यछकेमा रिेका नेपालीिरुले अथष 
आिर मनाउनछको मित्ि ठूलो रिेको कछ रा 
पूिष काउम्न्सलर धन गछरुङले बिाउनछ भयो । त्यस्ि ैनयााँ पररिेशमा अथष आिरको बारे सिषसाधारण सबैलाई जानकारी िछन जरुरी रिेको कछ रा 

हकराि याक्थछङ र्छझलछङ यछकेका केन्रीय अध्यक्ष 
काजीमान यक्सोले बिाउनछ भयो । 

उि गोवष्ठमा कररष्मा घम, तसिा पजूाषपछन, नरेश काङमाङ, 

देिेन्र खेरेस, नरेश नािी, अप्जसे कान्िा, मिा राई, 

विनोद राई लगायिले िािािरण सझबम्न्धका आआफ्नो 
तसजषना िार्न गनछषभएको तथयो । केिी स्रष्टािरुले 
कायषक्रमको लातग पठाउनछ भएको रर्नािरुलाई पतन 
िार्न गररएको तथयो । 

प्रत्येक बर्षको मार्ष महिनाको अम्न्िम शतनिारलाई 
वितभन्न कायषक्रम गरर विश्वब्यापी अथषआिर मनाउने 
प्रर्लन विश्व बन्यजन्िछ संरक्षण कोर्को ित्िाधानमा 
सन ्२००७ देम्ख अषे्ट«तलयाबाट शछरु भएको िो । यसबर्ष 
१६२ मछलछक िािािरण बर्ाउने यस अतभयानमा सिभातग 
बनेका िन ् । अथष आिरको सााँि आआफ्नो स्थानीय 
समयअनछसार साढे ८ बजेदेम्ख साढे ९ बजे सझम 

एकघण्टा घर, कायाषलय र रोडका बवत्तिरु तनभाएर मौन विरोि स्िरुप मनाउने प्रर्लन रिेको ि । 

विश्व नेपाली साहित्य मिासङ्घको आयोजनामा सझपन्न कायषक्रममा िािािरणविद हििानलाई मिासङ्घको संरक्षक सदस्यिा पतन प्रदान गररएको 
तथयो । रोशन मेिािााँङले संर्ालन गनछषभएको कायषक्रमको सभापतित्ि मिासङ्घ केन्रीय अध्यक्ष विश्वास दीप तिगेलाले गनछषभएको तथयो । 

स्मरण रिोस, िािािरणविद हििानको सहक्रयिामा यछकेका नेपालीिरुले सन ्२००९ देम्ख तनयतमि मनाउदै आएका िन ्। 

 

 

 

  



Global Federation for Nepalese Literature                    Mulbato E-Journal Online                        Volume: 2                          Issue: 2                                Number: 7                   January – March 2015 

विश्व नेपाली साहित्य मिासङ्घ            मूलबाटो अनलाईन ई-पविका           बर्ष: २       अंक: २             संस्करण: ७        जनिरी – मार्ष २०१५ 40 
 

म्र्ािमारमा २ ददिे सादहत्र् कार्ाक्रम सम्पन्ि 

 
 
शे्वगू कतिन स्टेट झयानमारको तशिालय मम्न्दरको िीरक जयम्न्िमा कवि कृसछ के्षिी पछस्िकालयले 
वितशष्ट सझमानका साथ फेब्रछअरी २८ देम्ख मार्ष १ िाररक गरर दछई हदने साहित्य कायषक्रम सझपन्न 
गरेको ि। 

झयामाका वितभन्न ठाऊाँ का साहित्यकारिरू उपम्स्थि विश्वनेपाली सहित्य मिासंघको, झयान्मार 
शाखाले सञ्र्ालन गरेको साहित्य कायषक्रममा विश्वनेपाली साहित्य मिासंघका अध्यक्ष विश्वहदलीप 
तिगेला र डा. लेखनाथ काफ्ले र विश्वनेपाली साहित्य मिासघंका झयामार शाखा संरक्षक गछरूिर 
ठाकछ रप्सा भ गछरगााँईज्यू र अन्िरराविय नेपाली साहित्य समाज, यछके च्याप्टरको अतग्रम सफलिाको 
शछभकामना हददै केम्न्रय मिासतर्ि लक्षमण नेउपानेज्यकूो िाहदषक शछभकामना पि पढेरसछनाइएको तथयो। कवििा बार्नमा मनेगोक्बाट इकबिादछर 

सछिेदीको टोली, टाऊाँ बाट तशिकछ मार िाग्लेको टोली, तमर्ीनाबाट बालाकृष्ण 
रीजालिरूको टनेली, टमूबाट महिला कवियवििरूको टोली, नाउिोबाट र 
माण्डलेबाट पतन अतिथीिरू र यााँगौबाट स्िय ंर सल्लािकार श्री म्खमकौतशक 
र अन्य स्थातनयिरूबाट कवििा बार्न भएको तथयो। 

कृसछ प्रज्ञा प्रतिष्ठान सतमति दारा विश्वनेपाली साहित्य मिासङ्घ झयामा शाखा 
र पछस्िकालय सतमति झयामाका साहित्यकार ३५ जना र सामाम्जक ३५ 
जनालाई वितशष्ट सझमान गरेको तथयो। 

मोिनराज खनालले आफ्नो भनाई राख्दै भन्नछभयो-झयामाका 
साहित्यकारिरूलाई कृस पछस्िकालय सतमतिले वितशष्ट सझमान गनष पाएकोमा 
झयामाली साहित्यकारिरू र सामाम्जक सेिीिरूलाई पतन सझमान गनष सफल 
भएको ि र भविष्यमा पतन यस्िा कायषिरुलाई तनरन्िरिा प्रदान गररनेि । 
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मनैथली महार्ात्रा  :राजष्टवराज साँ  प्रारंभ भेल र्ात्रा 
 

हदनांक २१ अक्टछबर, २०१४ म्जला विकास सतमतिक सभागार, राजविराज मे एक भव्य समारोि केर आयोजन कैल गेल िल। दिेज मछि तमतथला 
(नेपाल) केर संस्थापक अध्यक्ष श्रीमिी करुणा िा केर अध्यक्षिा मे िथा विभछिन विश्वविद्यालय केर प्राध्यापक डाक्टर सछनील कछ मार िा केर 
प्रमछख आतिर्थ्य मे संपन्न एहि समारोि मे विर्ार-गोष्ठी िथा कवि गोष्ठीक आयोजन कैल गेल िल। 'नेपाली संविधान मे मैतथली भार्ाक 
सझमानजनक स्थान' विर्य पर गंभीर पररर्र्ाष कैल गेल। ििा-विद्वान ्लोकतन अपन-अपन विर्ार रखैि मैतथली भार्ाक मानकीकरण करबाक 
आिश्यकिा पर जोर देलतन। बेर-बेर मैतथलीक वितभन्न भावर्का आ जाति-वपिू बोली बदलबाक कारणे एहि भार्ा पर गलि राजनीति करैि 
उच्र्-िगषक भार्ाकेँ  शछि मातन आमजनक भार्ा मैतथली नहि िोयबाक बाि कहि एकर विशालिाकेँ  सीतमििा देल जाइि अति, िाहि कारण 
मानकीकरण िोयबा साँ एिेन कूराजनीति स्िि: समाप्त िोयि से िकष  देल गेल। 

प्रमछख अतितथ डा. िा अपन संबोधन मे विश्व केर वितभन्न भार्ाक अन्िद्वषन्द्वक उदािरण दैि मैतथलीक मानकीकरण आिश्यक रिल किलतन। 
संगहि जािीय भािना साँ अपन मािभृार्ा प्रति बेइमान बनतनिार केँ  पहिर्ानवििीनिाक तशकार िोयबाक बाि पर रे्िौलतन। अन्य मछख्य ििा 
लोकतन मे मिेन्र बिछमछखी कैझपस राजविराज केर प्राध्यापक सछरेन्र गछप्ता, सागरमाथा साहित्य पररर् भ केर अध्यक्ष मनोिर पोखरेल, मैतथली 
महिला पररर् भ केर संस्थापक अध्यक्ष मीना ठाकछ र, मैतथली जागरण मंर् केर मिासतर्ि श्याम सछन्दर यादि 'पतथक', मैतथली साहित्य पररर् भ 
केर अध्यक्ष वििेकानन्द तमश्र, तमतथलाक अनछपम डेग केर संस्थापक अध्यक्ष तनराजन िा आहद िलाि। िहिना मैतथली-तमतथलाक िररष्ठ 
अतभयानी िथा समाजसेिी - मैतथली साहित्य पररर् भ केर पूिष अध्यक्ष देिेन्र तमश्र िथा शछभर्न्र िा सेिो अपन सारगविषि संबोधन साँ एहि 
यािाक सफलिा लेल शछभकामना िथा सियोग लेल िर्नबििा प्रकट केलतन। नेपाली कााँगे्रस केर नेिी मालिी र्ौधरी सेिो अपन शछभकामना 
संदेश मे मैतथली केँ  नेपाली संविधान मे सझमानजनक स्थान हदयेबाक लेल सघंर्ष मे संग रिबाक प्रतिबििा प्रकट केलतन। 

कायषक्रम मे विर्य-पररर्र्ाषक संग-संग कवििा िथा कथा िार्न सेिो कैल गेल। साहित्यकार लोकतनक सेिो नीक जमघट भेल िल। साहित्यक 
वितभन्न विधा कवििा, कथा आहद मे प्रमछख उपम्स्थति आभासेिछ तसिं, साधना िा, िंदना तमश्रा, मंज ूश्रषे्ठ, हकरण िा, अजय िा, वििेकानन्द 
तमश्र, करुणा िा, प्रिीण र्ौधरी, आहद केर रिल। 'विद्यापतिकालीन तमतथला मे नारीक अिस्था' शीर्षक पर शोधमूलक कथाक प्रस्िछति िन्दना 
तमश्रा द्वारा कैल गेल। एहि कथा द्वारा िाहि समय तमतथला मे महिलाक अिस्था केिेन रिल िल िाहि पर सछन्दर िणषन केने ितथ। राजविराज 
मे कोनो कायषक्रम मे महिला विदछर्ीक बैढ-र्ैढ कय हिस्सा लेब तमतथलाक फेर नीक हदन आओि िेकर संकेि करैि अति। 

मैतथली मिायािाक नेपाली तमतथला मे प्रारंभ िोयबाक एहि सछअिसर पर नेपाली िथा मैतथली पि-पविका साँ जछडल वितभन्न व्यवित्िक नीक 
उपम्स्थति रिल। नेपाल टीिी साँ जछडल िथा स्ियं मैतथली अतभयानक नेितृ्िकिाष श्याम सछन्दर यादि 'पतथक', कमान्डर पोस्ट नेशनल डेली आ 
कृष्णा दैतनक साँ हदनेश शमाष, राजविराज टछ डे साँ र्न्दन यादि, भोरुकबा एफ एम साँ विनय कणष, सी एफ एम साँ म्जिेन्र िा म्जिू केर 
सारगविषि उपम्स्थति रिल। 

यािा मे स्थावपि कलश केँ  अध्यक्षा करुणा िा साँ तमतथलाक अनछपम डेग केर अध्यक्ष तनराजन िा ग्रिण करैि ऐगला कायषक्रम सखडेश्वरी 
भगििी प्रांगण सहिि सप्तरीक वितभन्न अन्य के्षि मे आयोजन करबाक लेल ग्रिण केलतन। 
 
*** 
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सादहत्र् महासगघद्धारा 
सादहत्र् दतु एवं बर्ाका 
उत्कृि िाखा एवं सदस्र् 
घोर्णा साथ ैकेन्रीर् 
सनमनतमा मिोिर्ि  

 
गि २८ नोभेझबर २०१४ का हदन विश्व 
नेपाली साहित्य मिासङ्घ, विश्व केन्रीय 
सतमतिको सझपन्न तनयतमि मातसक बैठकले 
यस बर्षको साहिम्त्यक दछि सझमान र 
उत्कृष्ट शाखा, उत्कृष्ट सदस्य घोर्णा साथै 
शाखािरुबाट केन्रमा मनोतनि गरयो । 
 
विश्व सामछ नेपालका उच्र् ८ हिमालले जसरी 
नेपाललाई तर्नाएको ि त्यसरी न ैनेपाली 
साहित्यलाई देशविदेशमा तर्नाउनछ िछने 
उत्कृष्ट ८ साहित्यकारिरुलाई साहित्य दछि 
सझमान घोर्णा गरेको ि । नेपाली साहित्य 
दछि सगरमाथा सन ्२०१४ कृष्ण प्रकाश श्रषे्ठ 
(मस्को रतसया),  नेपाली साहित्य दछि 
कन्र्नजंघा सन ्२०१४ सछरेसजंग शाि 
(लण्डन यछके), नेपाली साहित्य दछि लोत्से 
२०१४ कवपल अतधकारी (िाइिान), नेपाली 
साहित्य दछि मकालछ २०१४ मिेन्र कछ मार 
मल्ल (िीरेन्रनगर नेपाल), नेपाली साहित्य 
दछि र्ोयो २०१४ टंक सझबािाझफे (िङकङ), 
नेपाली साहित्य दछि धौलातगरी २०१४ 
विक्रमिीर थापा (मेघालय भारि), नेपाली 
साहित्य दछि मनास्लछ २०१४ डेन्जोम साझपाङ (भछटान िालद न्यूयोकष ) र नेपाली साहित्य दछि अन्नपूणष २०१४ लक्ष्मन न्यौपाने (बमाष) लाई 
घोर्णा गरयो । 
 
प्रत्येक बर्ष घोर्णा गररने बर्षको उत्कृष्ट शाखा यसबर्ष विश्व नेपाली साहित्य मिासङ्घ, कछ िेि शाखा र यस बर्षको साहित्य मिासंङ्घको 
उत्कृष्ट सदस्यमा इजरायल शाखाकी पूिष मिासतर्ि यातसन राई घोवर्ि िछनछभएको ि । अतघल्लो बर्षको कायषलाई मूल्याङ्कन गरर उत्कृष्ट 
शाखा र सदस्य घोर्णा गने प्रर्लन रिेको ि ।  
 
बैठकले नेपाल शाखाका अध्यक्ष रमेश कडेल, कछ िेि शाखाका अध्यक्ष अतमि राई, इजरायल शाखाका अध्यक्ष काजल तघतमरे र उत्कृष्ट सदस्य 
घोवर्ि यातसन राईलाई केन्रीय सतमति सदस्यमा मनोनयन गरेको ि । 
 
िाल संर्ालनमा रिेको विश्वब्यापी खछल्ला कवििा प्रतियोतगिा २ को लातग प्राप्त भएका कवििा र त्यसको मूल्याङ्कन साथै पछरस्कारको 
ब्यिस्था िथा वििरणको बारेमा ब्यापक िलफल भयो । बैठक र्तलरिेकै बेला १ लाख २५ िजार पसैा सकंलन भयो । जसमा अध्यक्ष 
विश्वास दीप तिगेलाबाट ३० िजार, उपाध्यक्ष सछरेन्र परदेशीबाट रु १० िजार, कोर्ाध्यक्ष केदार सछनछिार संकेिबाट रु २५ िजार, सदस्य डा. 
लेखनाथ काफ्लेबाट रु १० िजार, निकेन्रीय सदस्य रमेश कडेलबाट ५ िजार र मािभृूतमको लातग यछिा अतभयान थाइल्याडले रु ५० िजार 
संकलन भयो । 
 
मिासङ्घका केन्रीय सतर्ि खगेन्र अतधकारीको मािाको असमातयक तनधन भएकोमा १ तमनेट मौनधारण गदै शोक प्रस्िाि पाररि गरयो ।  
 
साहित्य मिासङ्घको लातग योगदान गने सबैलाई मिासङ्घले हढलोतिटो निछ टाई सझिनेि अध्यक्ष तिगेलाले भन्नछभयो ।  
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मिासंघको नेपाल शाखाले गि २८ नोभेझबर कै हदन काठमाडौमा एक कृतिको विमोर्न गरयो भने सोहि हदन अिेतलयामा साहित्य मिासंघको 
शाखा विस्िार विष्णछ र्ापागाईको संयोजकत्िमा सझपन्न भएको ि । त्यस्िै गरर मिासङ्घ यछके शाखाले बररष्ठ कवि विक्रम सछब्बाको एकल 
कवििा िार्न कायषक्रम गि २९ नोभेझबरका हदन सझपन्न गरेको ि । यस मिासङ्घको १७ मछलछकमा २३ शाखािरु रिेका िन ्। 
 
 
िेपाली सादहन्त्त्र्क दतुहरुको र्ोगदाि के के हुि ? 
 
१. कृष्ण प्रकाश श्रषे्ठद  
२. सछरेसजंग शाि 
३. कवपल अतधकारी 
४. मिेन्र कछ मार मल्ल 
५. टंक सझबािाझफे 
६. वबक्रमिीर थापा 
७. डेन्जोम साझपाङद 
८. लक्ष्मन न्यौपानेद 
 
१. कृष्ण प्रकाश श्रषे्ठद वि.स. १९९४ कातिषकमा थानकोट काठमाडौंमा जन्मनछ भएका साहित्यकार श्रषे्ठका एकदजषन बहढ कृतििरु प्रकातशि िन ्। 
ििाले १२ िटा रतसयन भार्ाको पछस्िक नेपालीमा अनछिाद गनछषको साथै ७ िटा नेपाली पछस्िक रतसयन भार्ामा अनछिाद गनछषभई अमछल्य 
योगदान गनछषभएको ि ।  िण्डै ४ दशक अतघदेम्ख रतसयामा बसोिास गदै आउनछ भएका श्रषे्ठ अनिरि नेपाली साहित्यको काममा सहक्रय 
अंग्रज स्रष्टा िछनछिछन्ि । 
 
२. सछरेसजंग शािद वि.स. २०१५ साउन १५ गिे कातिषकस्िामी ७ जछझलामा जन्मनछ भएका साहित्यकार शाि सन ्१०९० को दशकबाटै यछकेमा 
बसोिास गदै आउनछ भएको ि । ििाका ९ िटा कृतििरु प्रकातशि िन ्। यछकेमा नेपाली साहित्यको सस्थागि विकासको प्रथम श्रये 
साहित्यकार शािलाई जादि । ििाकै पिलमा सन ्१९९५ मा स्थावपि नेपाली साहित्य विकास पररर्द अहिले पतन माउ साहिम्त्यक संस्थाको 
रुपमा रिदै आएको ि । यछकेमा नेपाली साहित्यको केन्रविन्दछको रुपमा शािलाई तर्तनन्ि । 
 
३. कवपल अतधकारीद िाइिानमा सेिारि अतधकारीको जन्म वि.स. २०२३ भारमा म्जरी दोलखामा भएको िो । अतधकारीले सन ्२००३ देम्ख 
इपिडटकम संर्ालन गदै आउनछ भएको ि । नेपाली साहित्यलाई नयााँ प्रवितधमा लैजाने पहिलो पछस्िाको रुपमा तर्तननछिछन्ि । नेपाली साहित्य 
अनलाइनमा सन ्१९९४ िाकै प्रिेश गरेको भएपतन तनरन्िर संर्ालनमा रिेको नेपाली साहिम्त्यक िेिसाइट इपिडटकम िो । साहित्यकार 
अतधकारीका फमोसाका गीििरु नामक एक कवििाकृति प्रकातशि ि । 
 
४. डा. मिेन्र कछ मार मल्लद दैलेख डााँडापराजछलमा वि.स. २०२६ पछर् २५ मा जन्मनछ भएका डा. मल्लले आधछतनक नेपाली उपन्यासमा तमथक 
विर्यबाट विद्यािाररतध गनछषको साथै नेपाली भार्ा िथा साहित्य सझबम्न्धका ४ कृति नेपाली साहित्य जगिलाई प्रदान गनछषभएको ि ।  
 
 
५. टंक सझबािाझफेद धनकछ टाको कछ रुलेिेनछपा ५ मा जन्मनछ भई सन ्१९९० कै दशकमा िङकङ प्रिेश गनछषभएका सझबािाझफेले 
www.srast a.bl ogspot .co.uk तनमाषण गरर सझपूणष नेपाली साहित्यकारिरुको िायोडाटा राखेर नेपाली साहित्यलाई ठूलो योगदान हदनछ भएको 
ि । ििाको ६ िटा कृतििरु प्रकातशि िन ्साथै नेपाली साहित्य प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष िछनछिछन्ि । 
 
६. वबक्रमिीर थापाद २२ फेब्रछिरी १९५० मा िारपर्थ्थर तसलाङ, मेघालयमा जन्मनछ भई भारिीय सेनामा सेिागरर सेिातनितृ्त िछनछभएका 
साहित्यकार थापाको ६ िटा आफ्नै कृतििरु प्रकातशि िन ्।  
 
७. डेन्जोम साझपाङद गोलन्टी गााँउ जोङखर भछटानमा जन्मनछ भएका साझपाङ नेपाली साहित्यमा स्िीकारोवि तसिान्िका अध्यिा िथा भछटनीज 
तलटरेरी अगषनाइजेशनका अध्यक्ष िछनछिछन्ि । िाल ििा अमेररकामा बसोिास गदै आउनछ भएको ि । 
 
८. लक्ष्मन न्यौपानेद रत्नभूमी मोगोक झयान्मा बमाषमा जन्मनछ भएका न्यौपानेले नेपाली भार्ा साहित्यको लातग मित्िपूणष भूतमका तनिाषि गदै 
आउनछ भएको ि । नेपाली साहित्य हडप्लोमाका संस्थापक दछई कृति र अनेक सझपादन रिेका िन ्। 
 

http://www.srasta.blogspot.co.uk/
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र्केुमा कष्टव ष्टबक्रम सबु्बाको एकल कष्टवता वाचि सम्पन्ि 

 
वपटरबरो, गि २९ नोभेझबर २०१४ का हदन यछकेको वपटरबरोमा नेपालका र्तर्षि कवि विक्रम सछब्बाको एकल कवििा बार्न सझपन्न भएको 
ि। 
 
विश्व नेपाली साहित्य मिासङ्घ यछकेको आयोजनामा सझपन्न एकल कवििा िार्न समारोिमा कवि सछब्बाले िण्डै २ दजषन कवििािरु िार्न 
गरर दशषकिरुलाई मन्िमछग्ध बनाउनछ भयो । ििाको कवित्िले आफूलाई प्रभाि परेको कछ रा साहित्यकार वि.के. पाण्डेले बिाउनछ भयो । कवि 
सछब्बाको कवििा बार्न पति यछकेमा रिेका स्रष्टािरुले पतन आआफ्नो तसजषना बार्न गनछषभएको तथयो ।  
 
साहित्य मिासङ्घ विश्व केन्रीय अध्यक्ष विश्वास दीप तिगेलाको समेि उपम्स्थिी रिेको उि कायषक्रममा यछके शाखाका अध्यक्ष सतमप िाङबाङ 
जजषर, उपाध्यक्ष भरि पाण्डे लगायि आधा दजषन स्रष्टािरुले आआफ्नो कवििा सछनाएर कवि सछब्बालाई सझमान गरेका तथए ।  
 
 

बहुभार्ी समीक्षात्मक सादहन्त्त्र्क गोष्ठी  

राजविराज, २० मङतसर, २०७१ । 

सगरमाथा साहित्य पररर्द्ले मोिन कोइरालाको स्मतृिमा शतनबार राजविराजमा बिछभार्ी समीक्षात्मक साहिम्त्यक गोष्ठी आयोजना गरेको ि । 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सभाकक्षमा आयोम्जि गोष्ठीमा मीना ठाकछ र, देिेन्र तमश्र, मन्जछ श्रषे्ठ, नन्दलाल आर्ायष, तगरीराज पौडेल, सागरिीर 
कडारी, करुणा िा, श्यामसछन्दर यादि पतथक लगायिकाले आ–आफ्नो रर्ना िार्न गरेका तथए । 

यसैगरी गोष्ठीमा साधना िा, हकरण िा, शछभर्न्र िा, सत्येन्रनाथ र्ौधरी, श्यामपिृ मण्डल, विकास श्रषे्ठ, जयराम भगि, रछि मण्डल, 
वबमला देि, वपंकी िा, नरेन्र देिले समेि कवििा प्रस्िछि गरेका तथए । 

पररर्द्का अध्यक्ष मनोिर कछ मार पोखरेलको अध्यक्षिा एि ंपूिष प्रधानाध्यापक मीना ठाकछ रको प्रमछख आतिर्थ्यिामा सझपन्न गोष्ठीमा प्रस्िछि 
कवििािरूको समीक्षा तशक्षक एिं पिकार देिेन्र तमश्र र व्यासशंकर उपाध्यायले गरेका तथए । 

सतर्ि एिं कायषक्रम संयोजक नन्दलाल आर्ायषद्वारा सञ्र्ातलि कायषक्रममा पररर्द्का तनििषमान अध्यक्ष बैद्यनाथ िा, नेपाल रेडक्रस 
सोसाइटीका बछविप्रसाद पौडेल, ससापका तशिकान्ि सछमनले मन्िव्य राखेका तथए । 

कायषक्रमको अन्त्यमा उत्कृष्ट रर्ना प्रस्िछि गरेिापि मीना ठाकछ र, करुणा िा र जयराम भगि माली िथा समीक्षकिरू तमश्र र उपाध्यायलाई 
उपिार प्रदान गररएको तथयो । 

उि अिसरमा अजय िा, विजयकान्ि धमला, मछना ढकाल, पछनम पोखरेल, हदनेश शमाष, ओमप्रकाश यादि, वबन्दछ यादि, अमरहकशोर मछम्खया, 
िेमशंकर तसंि, अरुण तििारी, उपेन्र नारायण मेििा, अम्स्मिा पोखरेल, मान्सी पोखरेललगायिको उपम्स्थति तथयो । 

वि.सं. १९८३ मंसीर ११ गिे जम्न्मएका कवि मोिन कोइरालाले वि.स.ं २०३०मा सािा पछरस्कार र वि. सं. २०३८मा मदन पछरस्कार र रत्नश्री 
स्िणष पदक प्राप्त गरेका तथए । 

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकछ लपति समेि रिेका कोइरालाका नदी हकनारका मािी, ऋिछ तनमन्िणा, मोिन कोइरालाका कवििा संग्रि, सारङ्गी 
बोकेको समछर, नीलो मि खण्डकाव्य, हिमर्छली रविम ि, गरलपान, एउटा पपलरको पाि कवििा संग्रि, कवििाबारे केिी समीक्षा, लेक काव्य 
लगायि कृतििरू प्रकातशि िन ्। 
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र्केुमा कष्टव ष्टवजर् दहतािको एकल कष्टवता वाचि सम्पन्ि 

विनोद मेिािााँङ, 

आसफोडष, गि १५ जनिरी २०१५ का हदन यछकेको आसफोडष टाउनमा कवि विजय हििानको एकल कवििा िार्न सछसझपन्न भयो । एकल िार्न 
समारोिमा कवि हििानले िािािरम्णय र यछि साहित्यका शविशाली डेढ दजषन कवििािरु रोर्क ढंगबाट िार्न गनछषभएको तथयो । 

प्रमछख अतितथ, अध्यक्ष र स्रष्टाको संयछि बािछलीबाट हदप प्रज्िलन गरर औपर्ाररक उद्घाटन भएको िार्न समारोि साहित्य मिासङ्घका संरक्षक 
सदस्य सछरेन्र इङनामको बासछरी धछनबाट अतघ बढेको तथयो । कवि हििानिारा कवििािरुको िार्न लगिै साहित्यकार जानछका राईले सतमक्षा 
मन्िब्य हदनछ भयो भने सफलिापिूषक िार्न सझपन्न गनछषभए िापि कवि हििानलाई प्रमछख अतितथबाट प्रमाणपि िस्िान्िरण गररएको तथयो 
। समारोिका प्रमछख अतितथ सगरमाथा नेपतलज कझयछतनटी आसफोडषका अध्यक्ष तसरर तलझबछले यस्िा रर्नात्मक कायषले न ैनयााँ विर्ार हदने 
बिाउनछ भयो । एकल तसजषना िार्नको समापन लगि ैहक्रवष्टना घम, दतधबन्धछ धतिषमगर लगायि आधा दजषन कवििरुले आफ्नो तसजषना पस्केका 
तथए । 

विश्व नेपाली साहित्य मिासङ्घ, यछकेको आयोजनामा सझपन्न कायषक्रमलाई रोशन मेिािााँङले सर्ालन गनछषभएको तथयो भने साहित्य मिासङ्घ 
केन्रीय सतमति अध्यक्ष विश्वास दीप तिगेलाले अध्यक्षिा गनछषभएको तथयो । साहित्य मिासङ्घ यछकेले कवि केदार सछनछिार संकेि, कवि वबक्रम 
सछब्बाको यसअतघ न ैएकल तसजषना िार्न कायषक्रम सझपन्न गररसकेको ि । यसपटक कवि हििानको तसजषना िार्न िेस्रो श्रृखंला तथयो । 
िातर्ि कवििािरु र्ाडै नै अनलाईनमा उपलब्ध िछने पतन जनाइएको ि । 

 

 

सादहत्र् महासंघ साउदी अरेष्टबर्ाको 
ररर्ाद िाखामा िर्ााँ िेततृ्व चर्ि 

 

गि १५ जनिरी २०१५ का हदन साउदी अरेवियाको ररयादमा 
सझपन्न विश्व नेपाली साहित्य मिासंङ्घको भेलाले नयााँ नेितृ्ि 
र्यन गरेको ि। नयााँ सतमतिको अध्यक्ष कृष्ण किादछर सिछषगे, 
उपाध्यक्ष बाबछलाल बछढामगर, मिासतर्ि श्याम तगरी, सतर्ि 
रामिरी तिम्झसना, सिसतर्ि तमलन ओली, कोर्ाध्यक्ष बलराम 
लझसाल, सिकोर्ाध्यक्ष सछरज तसलिाल र सदस्यिरुमा सछहदप 
लातमिाने, तनमाषन धतिषमगर, रामजी रानाभाट, सरद भण्डारी, 
विष्णछ पङ्गेनी, सछमन पछन र नन्दराम खड्का र्यन िछनछभएको ि 
भने सल्लािकारिरुमा सयूषवबक्रम याख्खा, कमल शािी, डोरबिादछर काकी, जैिी राई र रे्ि गछरुङ रिनछ भएको ि । 

सन ्२०११ मा उत्कृष्ट शाखा घोवर्ि यस शाखाको स्थापना सन ्२०१० मा भएको तथयो । नयााँ नेितृ्िलाई विश्व नेपाली साहित्य मिासङ्घ विश्व 
केन्रीय सतमतिको गि २८ जनिरी २०१५ मा सझपन्न बैठकले अनछमोदन गदै बधाई ज्ञापन गरेको ि । 

 

  

http://gfnl.org.np/?p=2417
http://gfnl.org.np/?p=2407
http://gfnl.org.np/?p=2407
http://gfnl.org.np/wp-content/uploads/2015/02/Bijaya_Hitan_Group.jpg
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ष्टवश्व िेपाली सादहत्र् महासगघको म्र्ािमार िाखा 
स्थापिा 
 
 
गि २० हडसेझबरका हदन झयानमारको यााँगौ म्स्थि यछिा कल्याण भिनमा सझपन्न एक 
साहिम्त्यक भेलाले, नेपाली साहित्यको श्रीबवृिको लातग कायषरि विश्व नेपाली साहित्य 
मिासङ्घको झयानमार (िमाष) शाखा राविय स्िरमा गठन भएको ि । 
 
सतमतिको अध्यक्ष लक्ष्मण नेउपाने, उपाध्यक्ष कृष्ण ढकाल (टाउजी), उपाध्यक्ष सछश्री तनला 
सछिेदी (तमतर्ना), मिासतर्ि मोिनराज खनाल (यााँगौ), सतर्ि सेरु थापा (मोगोक), सिसतर्ि 
रदीप खराल (मोगोक), कोर्ाध्यक्ष देिेन्र ररजाल (माण्डले), तनररक्षक मोिी गछरगााँई (यााँगौ), 
र िोमनाथ ढकाल (तमतर्ना) रिनछ भएको ि भने सल्लािकारिरुद बालकृष्ण रीजाल 
(तमतर्ना), म्खम बिादछर बछडाथोकी (यााँगौ), वबष्णछ पंथी (यााँगौ), दशरथ तघतमरे (टमू), िछिाशन पोिेल (मोगोक) र ज्ञान बगाले (मोगोक) रिनछ 
भएको ि । त्यस्िैगरर के्षविय सदस्य सतर्ििरु क्रमशद प्रविणिरर प्रधान (यााँगौ), श्रीमति कौशल्या खनाल (यााँगौ), नारायण रीजाल (तमतर्ना), 
उर्ा पौडेल (तमतर्ना), भागिि दास बस्नेि (मोगोक), दतधराम रेग्मी (मोगोक), बासछ काईराला (मोगोक), क्राम्न्ि खडका (मोगोक), राजन 
ज्ञािली (स्िेगछ), पोयनाथ काफ्ले (स्िेगछ), कछ सछम गौिम (टमू), सछश्री बन्दना गौिम (टमछ), अतमि तघतमरे (टमछ), जीिन दािाल (माण्डले) र 
तिलकराम पोिेल (यााँगौ) रिनछ भएको ि । निगहठि सतमतिको संरर्ना झयानमारको प्रर्लन अनछसार तनमाषण भएको ि । शाखा सतमतिको 
संरक्षक मण्डलमा झयानमारको लातग नेपाली राजदछि (पारास तघतमरे), श्रीमति प्रविणा तघतमरे, ठाकछ र प्रसाद गछरागााँई, मिानन्द भट्टराई र 
टेकनारायण रीमाल रिनछ भएको ि । 
पछस्िौपछस्िा देम्ख नेपाली पहिर्ान बोकेका लाखौ झयानमार नागररकिरुले नेपाली भार्ा, साहित्य र ससं्कृतिलाई जोगाउदै आएका िन ्। नेपाली 
साहित्यको अन्िराषविय सजंाल साहित्य मिासङ्घको झयानमार शाखा १७ औ मछलछकको २३ औ शाखा बनेको ि ।  
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र्केुमा कष्टव ष्टबक्रम सबु्बाको एकल कष्टवता 
वाचि सम्पन्ि  

 
 
वपटरबरो, गि २९ नोभेझबर २०१४ का हदन यछकेको वपटरबरोमा नेपालका 
र्तर्षि कवि विक्रम सछब्बाको एकल कवििा बार्न सझपन्न भएको ि । 
विश्व नेपाली साहित्य मिासङ्घ यछकेको आयोजनामा सझपन्न एकल 
कवििा िार्न समारोिमा कवि सछब्बाले िण्डै २ दजषन कवििािरु िार्न 
गरर दशषकिरुलाई मन्िमछग्ध बनाउनछ भयो । ििाको कवित्िले आफूलाई 
प्रभाि परेको कछ रा साहित्यकार वि.के. पाण्डेले बिाउनछ भयो । कवि सछब्बाको कवििा बार्न पति यछकेमा रिेका स्रष्टािरुले पतन आआफ्नो तसजषना 
बार्न गनछषभएको तथयो । 
 
साहित्य मिासङ्घ विश्व केन्रीय अध्यक्ष विश्वास दीप तिगेलाको समेि उपम्स्थिी रिेको उि कायषक्रममा यछके शाखाका अध्यक्ष सतमप िाङबाङ 
जजषर, उपाध्यक्ष भरि पाण्डे लगायि आधा दजषन स्रष्टािरुले आआफ्नो कवििा सछनाएर कवि सछब्बालाई सझमान गरेका तथए । 
 
 

ष्टवश्व िेपाली सादहत्र् महासगघ अष्ट्रेनलर्ा 
िाखा गिि 

गि २७ नोभेझबर २०१४, का हदन साहित्यपे्रमीिरुको एक भेलाले विश्व 
नेपाली साहित्य मिासङ्घ अिेतलया शाखा तनमाषण गरेको ि । अिेतलया 
शाखा सतमतिको संयोजकमा वबष्णछ र्ापागाई र्छतननछ भएको ि भने 
सदस्यिरु क्रमशद तनरन्जन शमाष, यछिराज तगरी, हडल्ली गैरे र अनछ 
र्ापागाई रिनछ भएको ि । 
 

ष्टवश्व िेपाली सादहत्र् महासगघ र्केु िाखाको िर्ााँ िेततृ्व निवाानचत 

वपटरिरो, ९ नोभेझबर २०१४ । विश्व नेपाली साहित्य मिासङ्घ यछके शाखाको नयााँ कायषसतमतिमा साहित्यकार िथा नाट्य कलाकार सतमप 
िााँङिाङ जजषर पछनद अध्यक्षमा र्यन िछनछभएको ि । 
केशि खतििडा तनिाषर्न सयंोजक र कृष्णबिादछर िामाङ तनिाषर्न सतर्ि रिेको तनिाषर्न मण्डलले घोर्णा गरेको पे्रस विज्ञतप्तमा उपाध्यक्ष 
भरि पाण्डे, मिासतर्ि पिन शमाष, सतर्ि प्रगति पाण्डे, कोर्ाध्यक्ष तशिराज पाण्डे, सिकोर्ाध्यक्ष िेनािााँङ राई, बररष्ठ सदस्य िय केशि 
भण्डारी, मिेश अतधकारी र सदस्यिरुमा िोम सछनछिार, दतधबन्धछ घतिषमगर, दलबिादछर बछढाथोहक मगर, अम्झबरा राई, ममिा राई, िारा योङिााँङ 

र शेरबिादछर इङनाम र्यन िछनभएको जनाइएको ि । 
तनिाषर्न मण्डलले ३० अक्टोबर तभि उझमेदिारीको लातग आब्िान गरेको तथयो । मिासङ्घ यछके शाखा सन ्१८ अक्टोबर २०१० मा िदथष 
सतमति गठन भएको तथयो । मिासङ्घ यछकेले वितभन्न साहिम्त्यक गतिवितध गदै आएको ि । 
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ष्टवश्व िेपाली सादहत्र् महासंघ 
ददल्लीद्धारा २ जिा िारी श्रिालाई 
सम्माि 

 

नया हदल्ली । 

३ नोभेझबर २०१४, नेपाली नेपाली भार्ा र साहित्यको 
के्षिमा योगदान हदनछिछने दाजीतलङका दछई जना श्रष्टालाई 
भारिको राजधानी नया हदल्लीमा सझमान गररएको ि । 

विश्व नेपाली साहित्य मिासघं भारिले दाजीतलङका 
कवियिीद्वय साङमछ लेप्र्ा र तनना राईलाई सझमान एिम ् अतभनन्दन गरेको िो । साहित्यकार उत्तरकछ मार के्षविको अध्यक्षिामा सझपन्न 
कायषक्रममा नेपाली साहित्य लेखनको के्षिमा िीन दशकदेम्ख सहक्रय लेप्र्ा र राईलाई सझमान गररएको िो । सझमातनि दछि ैश्रष्टा दाजीतलङम ै
तशक्षण पेसामा सहक्रय िछनछिछन्ि । सफदरजङगम्स्थि गोखाष भिनमा आयोम्जि कायषक्रममा कवि िथा गजलकारिरुले आ–आफ्ना सजृना िार्न 
गनछष भएको तथयो । 

सझमानपति बोल्दै कवियिी लेप्र्ाले नेपाली साहित्यलाई उर्ाई प्रदान गनष आफू सध ैसहक्रय रिने र घर िथा समाजले हदएको िौसलालाई 
कहिल्यै तनभ्न नहदने दृढिा व्यि गनछष भयो । विशेर्गरर, कथा र कवििामा कलम र्लाउनछ िछने साङमछ लेप्र्ाका िीन ओटा पछस्िक प्रकातशि 
िन ्। त्यसैगरी, कायषक्रममा सझमातनि अकी श्रष्टा तनना राईले समाजलाई विकृि िछनबाट जोगाउन सन्देश प्रिाि गरररिने बिाउनछ भयो । दछई 
िटा पछस्िक प्रकातशि गररसक्नछ भएकी राईले नेपाली साहित्यलाई अि ैप्रभािकारी बनाउन अध्ययन अनछसन्धान जरुरी रिेको बिाउनछ भयो । 

विश्व नेपाली साहित्य मिासंघ भारिका मिासतर्ि रुिेन गछरुङको सञ्र्ालनमा सझपन्न कायषक्रममा साहित्यकार ईशछ र्ाम्झलङ, कवियिी प्याहटशया 
तनकोलस, कवि मोिन ररजाल, विश्व नेपाली साहित्य मिासंघ भारिका अध्यक्ष िथा पिकार अशोक अतधकारी लगायिले कवििा, गजल र गीि 
प्रस्िछि गनछष भएको तथयो ।  
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समीक्षात्मक सादहत्र् गोष्ठी सम्पन्ि 

 

 

राजविराज, २० मङतसर । सगरमाथा साहित्य पररर्द्ले मोिन 
कोइरालाको स्मतृिमा शतनबार राजविराजमा बिछभार्ी समीक्षात्मक 
साहिम्त्यक गोष्ठी आयोजना गरेको ि । 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सभाकक्षमा आयोम्जि गोष्ठीमा मीना 
ठाकछ र, देिेन्र तमश्र, मन्जछ श्रषे्ठ, नन्दलाल आर्ायष, तगरीराज पौडेल, 
सागरबीर कडारी, करुणा िा, श्यामसछन्दर यादि पतथक लगायिकाले 
आ–आफ्नो रर्ना िार्न गरेका तथए । 

यसैगरी गोष्ठीमा साधना िा, हकरण िा, शछभर्न्र िा, सत्येन्रनाथ र्ौधरी, श्यामपिृ 
मण्डल, विकास श्रषे्ठ, जयराम भगि, रछि मण्डल, वबमला देि, वपंकी िा, नरेन्र देिले 
समेि कवििा प्रस्िछि गरेका तथए । 

पररर्द्का अध्यक्ष मनोिर कछ मार पोखरेलको अध्यक्षिा एि ंपूिष प्रधानाध्यापक मीना 
ठाकछ रको प्रमछख आतिर्थ्यिामा सझपन्न गोष्ठीमा प्रस्िछि कवििािरुको समीक्षा तशक्षक 
एिं पिकार देिेन्र तमश्र र व्यासशंकर उपाध्यायले गरेका तथए । 

सतर्ि एि ंकायषक्रम संयोजक नन्दलाल आर्ायषद्वारा सञ्र्ातलि कायषक्रममा पररर्द्का 
तनििषमान अध्यक्ष 
बैद्यनाथ िा, नेपाल रेडक्रस 
सोसाइटीका बछविप्रसाद 

पौडेल, ससापका तशिकान्ि सछमनले मन्िव्य राखेका तथए । 

कायषक्रमको अन्त्यमा उत्कृष्ट रर्ना प्रस्िछि गरेिापि मीना ठाकछ र, करुणा िा र 
जयराम भगि माली िथा समीक्षकिरु तमश्र र उपाध्यायलाई उपिार प्रदान गररएको 
तथयो । 

उि अिसरमा अजय िा, वबजयकान्ि धमला, मछना ढकाल, पछनम पोखरेल, हदनेश 
शमाष, ओमप्रकाश यादि, वबन्दछ यादि, अमरहकशोर मछम्खया, िेमशंकर तसंि, अरुण 
तििारी, उपेन्र नारायण मेििा, अम्स्मिा पोखरेल, मान्सी पोखरेललगायिको उपम्स्थति 
तथयो । 

वि.स.ं १९८३ मंसीर ११ गिे जम्न्मएका कवि मोिन कोइरालाले वि.सं. २०३० मा सािा पछरस्कार र वि. सं. २०३८ मा मदन पछरस्कार र रत्नश्री 
स्िणष पदक प्राप्त गरेका तथए । 

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकछ लपति समेि रिेका कोइरालाका नदी हकनारका मािी, ऋिछ तनमन्िणा, मोिन कोइरालाका कवििा संग्रि, सारङ्गी 
बोकेको समछन्र, नीलो मि खण्डकाव्य, हिमर्छली रविम ि, गरलपान, एउटा पपलरको पाि कवििा संग्रि, कवििाबारे केिी समीक्षा, लेक काव्य 
लगायि कृतििरु प्रकातशि िन ्। 
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महाकष्टवद्वर् देवकोटा र ष्टवद्यापनतको स्मनृत साँगै 
मिाइर्ो 
 

राजविराज, १ कावत्तक ।  

सगरमाथा साहित्य पररर्द्ले नेपाली भार्ा साहित्यका मिाकवि लक्ष्मीप्रसाद देिकोटा 
र मैतथली भार्ा साहित्यका मिाकवि विद्यापतिको स्मतृिमा शतनबार राजविराजमा 
भव्यिापूिषक साहित्य गोष्ठीको आयोजना गरेको ि । राजविराज जेसीज भिनमा 
मिाकविद्वय देिकोटा र विद्यापतिको गहिरो िथा प्रािस्मरण गदै ििााँिरुको िारेमा 
सिभागीिरुबाट साहिम्त्यक रर्नािरु िार्न गररएको तथयो ।  

‘मातनस ठछलो हदलले िछन्ि, जािले िछाँदैन’ र ‘देतशल ियना सबजन तमठ्ठा’ जस्िा अति सरल िर मिान यछविका रर्नाकार एब ंमिाकविद्वय 
क्रमशद देिकोटा र विद्यापतिको स्मरणमा एकसाथ गररएको साहिम्त्यक गोष्ठीले सकारात्मक सन्देश प्रिाि गरेको ििािरुले बिाए । पररर्द्को 
नितनिाषतर्ि कायषसतमतिको पदस्थापना समारोिसाँग ैआरझभ भएको साहिम्त्यक जमघटमा सछन्ने भन्दा सछनाउने सजषकिरुको संख्या उल्लेख्य 
रुपमा पाइन्र्थ्यो । गमी मौसमलाई पतन हकम्न्र्ि पिाषि नगरी हदनभरर सिभागी िछनछभएका सबैमा नेपाली एिं मैतथली भार्ा र साहित्यप्रति 
अगाध स्नेि, गहिरो माया र अपूिष अनछराग रिेको प्रिीि िछन्र्थ्यो । साहित्यनछरागीिरुका रर्ना प्रस्िछतििरुलाई ससषिी िेदाष ,सछन्दा र केलाउाँ दा सब ै
सजषकिरु दमदार र खाररएका अथाषि एक से एक िछनछिछन्र्थ्योाे । 

प्रमछख अतितथ िेजनारायण शेपाष रञ्जनले मिाकविद्वयको प्रसाँगिरु म्िकेर िथा 
नेपाली र मैतथलीमा कवििा िार्न गरेर मिाकविद्वय देिकोटा र विद्यापतिप्रति 
समवपषि गनछषभयो । प्रगतिशील लेखक संघका केन्रीय सदस्य राममम्ण पोखरेलले 
सप्तरीमा मिाकवि विद्यापतिको सातलक तनमाषण गनष जोड हदनछभयो । मिाकविद्वयको 
स्मतृिको अिसरमा ििााँिरुको िारेमा र सझमानमा उपम्स्थि ििाबाट आ–आफ्ना 
सहटक भनाइिरु र श्रिासछमन व्यि गररएको तथयो । 

पररर्द्का अध्यक्ष मनोिर कछ मार पोखरेलको अध्यक्षिामा सझपन्न कायषक्रममा 
उदयपछर साहित्य पररर्द्का सदस्य दछगाषप्रसाद काफ्ले, मैतथली साहित्य पररर्द्का 
अध्यक्ष वििेकानन्द तमश्र, पूिष अध्यक्ष देिेन्र तमश्र, पिकार तशििरर भट्टराई, नेपाल 
पिकार मिासंघ सप्तरीका अध्यक्ष प्रकाश खतििडाले शछभकामना व्यि गनछषभयो । 

कायषक्रमका तसलतसलामा नेपाली भार्ासाँगै मैतथली भार्ा साहित्यलाई संरक्षण, सझबद्र्धन र त्यसको वबकास वबस्िार गनछष पने समग्र मिसछस 
गररएको तथयो । सो कायषक्रममा पररर्द्का सदस्यिरु म्खलानाथ गौिम र श्यामसछन्दर यादिले क्रमशद मिाकवि देिकोटा र मिाकवि विद्यापतिको 
जीिनी, कृति, कृतित्ि, योगदानबारे िोटो र मोटामाटी र्र्ाष गनछषभएको तथयो ।  कायषक्रममा मनोिर कछ मार पोखरेल, साधना िा, नन्दलाल आर्ायष, 
कमला भन्साली, मीना ठाकछ र, मन्जछ श्रषे्ठ, सागर बीर कडारी, वबद्या तमश्र, करुणा िा, इन्रबिादछर थापा, तगरीराज पौडेल, हकरण िा, वबमला देि, पछनम 
ठाकछ र, धछर्ि मण्डल, वबद्यानन्द बेददी, हदतलप िा, बछविलाल विश्वकमाष लक्ष्मी ठाकछ र, बन्दना तमश्रालगायिकाले गीि, गजल, कवििा, मछिि, प्यारोडी 
िार्न गनछषभएको तथयो । 

सतर्ि नन्दलाल आर्ायषद्वारा सञ्र्ातलन कायषक्रममा उपाध्यक्ष साधना िाले स्िागि मन्िव्य व्यि गनछषभएको तथयो । साहित्य गोष्ठी अगाहड 
वि.स. २०४४ साल कावत्तक २५ गिे स्थावपि पररर्द्को गि असोज ११ गिे सझपन्न सािौं अतधिेशनले नितनिाषतर्ि १३ सदस्यीय कायषसतमति 
र पााँर् सदस्यीय सल्लािकारको पदस्थापन समारोि र प्रमाण पि वििरण कायषक्रम सझपन्न भएको तथयो । 

तनिाषर्न सतमतिका संयोजक अतनल कछ मार अनल, सदस्यिरु बैद्यनाथ िा र मीना 
ठाकछ रले नितनिाषतर्ि कायषसतमतिको नाम घोर्णा गदै पदस्थापन गनछषभएको तथयो । 

मिाकवििरुप्रति श्रिान्जली अपषण गनष र सकारात्मक सन्देश प्रिाि गनष यस हकतसमको 
कायषक्रमको आयोजना गररएकोमा सबैले प्रसन्निा व्यि गरेका तथए । कायषक्रममा 
सप्तरी सेिा केन्रका अध्यक्ष कछ मार पाठक, अजयकछ मार िा, अरविन्द कछ मार यादि, 

मौसम बन्जारा, तशिकान्ि सछमन, पछनम पोखरेल, राम्जि तमश्र, शंकर शारदा, अमरहकशोर 
मछम्खया, राजेश वबरोिी, जयराम भगि, मोिन उपाध्याय, अतभिकछ मार र्ौधरीलगायि 
एकसय जनाको उपम्स्थति रिेको तथयो । 
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