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सम्पादकीय  

महाभूकम्प, सरकार र हामीहरू   

त्रब.सं. २०७२ बैशाख १२ गते शत्रनबार नेपाल र नेपालीलाई कालो ददन बनेर आयो, नेपालकालात्रग धेरै कदिन र दखुपणुष िर्षको 
रुपमा। लामो समयको गिृयदु्ध पछी, मलुकु शान्तत र संत्रबधान त्रतर अग्रसर िनु ेतरखरमा रिेकोबेला सबैलाई दखु ददन आएको 
यो भकूम्पले जनु जनधनको क्षत्रत गयो त्यो तन्स्बर सबैको अगाडी छ, पीडाको बणषन गनै पदैन, शब्द नै छैनन ्। धात्रमषक तथा 
संस्कृत्रतक सम्पदामा भएका क्षत्रत अपरुणीय छ । यो दखुपूणष र चनुौतीपूणष समयमा िामीले लेख्न नचािेको कुरा पत्रन सबै सावित्य 
अनरुागी, सावित्यकारको अगाडी भन्नु पने भएको छ । भकूम्पले ल्याएको राम्रो पक्ष भनेको यसले संसारभरका नेपालीलाई एक 
गरायो । स्ितस्फुतष रूपमा सियोग गनष िातिरू बढे, जसले जे सके त्यवि सियोग गरे । नेपालीत्रभि र बाविरको इत्रतिात्रसक 
एकता िो यो । सबै क्षेिबाट तत्कालै सियोग भयो, सामान्जक संस्थािरू, साविन्त्यक संस्थािरू, सावित्यकारिरू र कलाकारिरू 
अगाडी बढे । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रिरी, नपेाल प्रिरीले गरेका उद्धारकाकामिरू नेपालीिरूले कविल्लै त्रबसषने छैनन ् र यी 
संस्थालाई िेने दृविकोण नै फेररएको छ । त्रछमेकी राष्ट्र चीन, भारत लगायत, वित्रभन्न त्रमि राष्ट्रिरूबाट उद्धार, राितमा भएको 
सियोगले एकलाई पदाष अकोले केवि गनुष पछष भने्न मानिीय भािनाको संदेश ददएको छ । 

नेपाल बाविर रिेका नेपालीलाई यो भकूम्पले िूलो धक्का ददयो, मानत्रसक धक्का । आफना आफतत र साथीभाईिरूको पीडादावयक 
समाचार, देशको कारुन्णक न्स्थत्रतले सबैलाई विह्वल बनायो । सबैले आ-आफ्नो अनकुुल अनसुार समय, श्रोतको योगदान गरे, 
कसैले आफ्ना त्रबदेशी साथीिरू, संस्थामाफष त सक्दो सियोग जटुाए जनु अत्रत सह्रानीय छ । 

एकदम दखुपूणष कुरो भनेको सरकारले गरेको उद्धार कायषमा िनु नसकेको ब्यबस्थापन िो। िनु त यो अचानक आइपरेको िूलो 
त्रबपन्ि िो तर सरकारले स-सानो काम पत्रन गनष सकेन । िनु त नेपाली सेना, शसस्त्र प्रिरी, नेपाल प्रिरीको उद्धारकायष पत्रन 
सरकारले नै गरेको भन्न सवकतछ तर सरकारको मूख्यकाम उद्धार र राित ब्यबस्थापनमा सरकार यत्रत उदाशीन भयो वक देशमा 
सरकार पत्रन छ भन्न पत्रन सवकएन । उदिारणको लात्रग राितको लात्रग त्रबदेशबाट आएको सियोग त्रबमान स्थलमा मविनौ अलपि 
पयो । देशमा त्यिा कमषचारीिरू छन,् त्रबमानस्थलमा २४ सै घण्टा सयौं कमषचारी राखी बाविरबाट आएको समान केवि घण्टामै  
छुटाउन पत्रन सकेन सरकारले। राष्ट्रको तलब खाईरिेका कमषचारीिरूलाई खटाउन ेप्रयास पत्रन भएन। यत्रत गनष सरकारले एउटा 
सानो त्रनणषय माि गनुष पर्थ्यो, कमषचारीिरू पत्रन सरकारको आदेश पखेर बसेका त्रथए, आदेश ददएको भए उनीिरू सरकारले भनकेो 
भतदा बढी खट्थे । घाइते र पीत्रडतको अबस्था त्रसंिदरबारले देखेन । सरुक्षाकत्रमषिरू २४ सै घण्टा खवटए, उनीिरू आफै 
पररचात्रलत भए, त्यो उनीिरूको सियोगी भािना कतषब्यपालनको राम्रो अततररक ब्यबस्थापन त्रथयो।  

त्यत्रतबेलाको माि के कुरा ? पनुत्रनषमाषण आयोग गिन गनष मािै ८ मविना लाग्यो । सिालाई यो त्रबर्य कुनै मित्िका कुरा 
त्रथएन । अविले न्चसोले मातछे मरीरिेछन, विमपातले असर परेका जनातािरुको लात्रग नेपाल पगुकेो तयानो कपडाको सियोग 
विमानस्थलमा अलपि परेका खबर आइरिेका छन।् सााँच्चै सरकारी कुचीमा बस्नेको मटुु ढंुगाले बनेको िो त ? भवूपले त्यसै 
भनेका रिेनछन “घमु्ने मेच मात्रथको अतधो मातछे” भनेर। 

नेपालका िुला पाटीिरूले पत्रन आफ्ना कायषकताषिरूलाई उद्धारकायषमा पररचालन गनष सकेनन। नेतािरूको लात्रग ढंुगा िान्न, बार 
भााँच्न भतदा केवि रिेनछन ् उनीिरूका कायषकताषिरू पत्रन । भकुम्पले असर परेका १९ न्जल्ला बािेक अतय िाउाँका सबल 
कायषकताषलाई उद्धार र राितको पररचालन गने विचार वकन नआएको िोला उनीिरूलाई?   

अत्रन िामी सावित्यकारले के गयौं ? सोचौं र केवि गरौ । गनष पने धेरै कामिरू अझै पत्रन बााँकी छन ्। सबै सियोग आत्रथषक 
माि िुाँदैनन, चेतनसशील बगषलाई यो कुरा िामीले भनु्न पने िैन । उद्धारकत्रमषकोलात्रग प्ररेणा बनोस र राम्रो उदािरण िोस ्भनरे 
त्रबश्व नेपाली सावित्य मिासंघले भकूम्पको लात्रग उत्कृि उद्धारकताष, उद्धारमा संग्लग्न, उपचारमा अिोराि खवटने र स्ियंसेिक 
पररचालक, उद्धारकताष परुस्कार घोर्णा गयो । त्यो एउटा राम्रो काम को थालनी त्रथयो ।  

नेपाल पनु: त्रनमाषणमा एक भई अगाडी बढौं, नेपाल सम्पन्न भए मािै िाम्रो सावित्यको उन्नत्रत िनुे छ । 

िाम्रो देश, राम्रो देश !  



Global Federation for Nepalese Literature      Mulbato E-Journal Online   Volume: 3       Issue: 8            Number: 1             January 2016 

विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ    मूलबाटो अनलाईन ई-पत्रिका     बर्ष: ३   अंक: ८   संस्करण: १   जनिरी २०१६ त्रबर्यसूची 
 

त्रबर्यसूची  
  

क्र. सं. शीर्षक स्रष्टा पषृ्ठ 
कविता   
१ धरािरा ढल्दाको ध्ित्रन ददल सािनी १ 
२ नूतन िर्ष र भइँुचालो गोरे्ख साइँलो ३ 
३ निराज नेपाली श्याम ररमाल ४ 
४ रातो स्स्टकर राकेश काकी ५ 
५ फेरर उठ्नेछौं श्यामकृष्ण र्खतु्रलमलुी ६ 
६ उ मरेन छ ! भीमसेन सापकोटा ७ 
७ पिलिानले काँध फेरेको ददन राजकुमार बराल ८ 
८ भइँुचालो रामिरी पौड्याल ९ 
९ कोकोम्िेंदो, भइँूचालो र राित इन्द्र नारथङेु १० 
१० भकूम्प राजेन्द्र शे्रष्ठ  ११ 
११ भकुम्पसँग िाताष प्रमेओली ढकलपरेु १२ 
१२ िराएको धरिरा सशुील सबु्बा १३ 
१३ भइँुचालो, तैंले िाररस ् ताराबािादरु बढुाथोकी “पास्िबासे कान्द्छो”  १४ 
१४ मानिता डा. त्रनमषला देिी १५ 
१५ अत्रनस्ित जीिन भस्त्करिेछ विश्वासिरूमा... डा. मध ुमाधयुष १६ 
१६ यो शिरमा प्रत्रतमा के. सी.  १७ 
१७ िे ! धरणी पसु्णषमा शाि १८ 
१८ सरकारको कविता प्रत्रतयोत्रगता जयन्द्त  शोकल १९ 
१९ २०७२ िैशार्ख १२ को कालो ददन भगिती बस्नेत  २० 
२० आमाको ित्केलाको छाप दमु्जाली सचन २२ 
२१ ताण्डिका फेिररस्तिरू सधुीर ख्ित्रब  २३ 
२२ धरिराको शनु्द्यता वकस्मत भण्डारी  २४ 
२३ भकुम्प – २०७२ अविनाश भट्टराई २५ 
२४ भइँुचालोसँग साक्षात्कार घमराज लइँुटेल २६ 
२५ भइँुचालोको भइँुमा उत्रभएकी उसलाई मनप्रसाद सबु्बा २७ 
२६ मिाभकूम्प: िामी राम्र ैछौं डा. जयन्द्त कृष्ण शमाष २८ 
२७ भइँुचालो बसन्द्त शे्रष्ठ २९ 
२८ आटँ लक्ष्मण न्द्यौपान े ३० 
२९ यिाँ केवि बचेन मोिन राज र्खनाल ३१ 
३० भङ्जािा भइँुचालो गणेश र्खड्का ३२ 
३१ जय नेपाल लोकराज अत्रधकारी ३३ 
३२ श्रीपेज िेगरका मिाराजािरू  चन्द्र मादेन “आन्द्छन”् ३४ 
३३ पनु त्रनमाषणमा जटु्न ुछ भािना पररष्कृत सनुिुार ३५ 
३४ नि जीिन िररस अत्रधकारी ३६ 
३५ आमा समीर आचायष ३७ 
३६ टेक्ने भइँु िस्ल्लएपत्रछ टेकबिादरु छेिी  ३८ 
३७ दलका दलेिरू गजेन्द्र गविन ३९ 
३८ भकूम्प तारा दािाल ४० 
३९ देश दरेु्खको बेला कवपल अत्रधकारी ४१ 
४० अब आरँ्खा र्खोल बदु्ध' सतु्रनता राई 'कन्द्दंगिा' ४२ 
४१ नेपाल नपेाली एक िनुेछन बल बिादरु रोका ४३ 
४२ धरिरा प्रत्रत िाददषक श्रध्दाञ्जली राम थापा सेरु  ४४ 
४३ नयाँ िर्षसंगै त्रनषु्ठरी भकुम्प सतु्रनता त्रगरी  ४५ 
   क्रमसः  
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क्र. सं. शीर्षक स्रष्टा पषृ्ठ 
४४ ए भकुम्प ? स्चम्र्खोले काईला ४६ 
४५ अलौवकक फूलिरू समा श्री ४७ 
४६ नेपाल आमा बस ुशे्रष्ठ ४८ 
४७ बन्द्धन त्रबना त्रथङ तामाङ् 'सनुगाभा' ४९ 
४८ उत्तापिीन जलस्रोत डा. लक्ष्मीप्रसाद पराजलुी ४९ 
गजल/मकु्तक/िाइकु   
४९ दईु गजलिरू ददलमान राई ''चोट''  ५० 
५० गजल शंकर त्रनरौला 'त्रनरक्षर' ५० 
५१ गजल कल्पना पौडेल “स्जज्ञास”ु ५१ 
५२ गजल राम प्रसाद गैरे ५१ 
५३ केिी िाइकु कृष्णकान्द्त पस्ण्डत  ५२ 
५४ तीन मकु्तकिरू गङ्गा त्रलगल  ५२ 
लेर्ख/स्मंरण   
५५ भइँुचालोको नोस्टास्ल्जक र अनभुतू्रत आर. डी. प्रभास चटौत ५३ 
५६ िैशार्ख बार् ि: लललली आरैँ्खमा ! यिुराज नयाँघरे ५५ 
५७ भकूम्पले स्चथोरेको नेपाली मानत्रसकता प्रकाश के. सी.  ५८ 
५८ अनभुिको एउटा पाटो त्रसन्द्धपुाल्चोक प्रभा बराल  ६१ 
५९ मिाभकूम्प पीत्रडत नेपालप्रत्रत रूसी त्रमििरूको 

सिानभुतू्रत र सियोग 
कृष्णप्रकाश शे्रष्ठ  ६४ 

६० भकूम्प अनभुतू्रत  सावििा लइँुटेल स्घत्रमरे ६७ 
६१ मिाभकूम्पमा मेरो मनोदशा स्र्खमलाल काफ्ले  ६८ 
६२ एक लोक्कामा उडेको सपना गीता रेग्मी  ७१ 
६३ बैशार्ख १२: विपत्ती पत्रछको पविलो १२ घण्टा मकु्तान थेबा  ७५ 
६४ मिाभकूम्पमा म र मेरा मनका तरंगिरू राम प्रसाद स्घत्रमरे ७९ 
६५ मिाभकूम्पको विपतमा नपेाली 

लत्रलतकलाकमीिरूको िातेमालो अत्रभयान २०७२’ 
सन्द्ध्या रेग्मी ८१ 

कथा   
६५ कम्पना डा. लेर्खनाथ काफ्ले ८८ 
६६ र्खलु्ला आकाशमतु्रन विजयराज आचायष ९० 
६७ भइँूचालो अशोक अत्रधकारी ९६ 
६८ दैबको त्रनयती गणेश गौतम ‘सागर’  ९८ 
६९ अस्न्द्तम साथी रूर्ख शीला दािाल  ९९ 
७० िास्तविक पीत्रडत त्रनराजन प्रभात लइँुटेल १०२ 
विविध   
७१ केवि थरिरूको उत्पस्त्त  १०३ 
७२ रूसमा लण्डाददिसको कथा कृष्णप्रकाश शे्रष्ठ १०५ 
७३ त्रबक्रमाददत्य, त्रबक्रम सम्बत र नेपाली पािो गरुुदत्त ज्ञिाली  १०७ 
७४ नेपाली सभ्यताको ओज र मित्त्ि लोककृष्ण भट्टराई ११३ 
सावित्य सत्रमक्षा   
७५ रण काफ्लेको भयिादमा प्रिेश ज्ञानबिादरु छेिी  ११६ 
७६ "चामल र्खानिेरू र चौलानी  वपउनिेरू" का 

कविता पढ्दा आनन्द्द त्रमल्छ 
ददनार रनादी ११७ 

फूलबारी (अन्द्य भार्ाका रचनािरू)   
७७ पथृ्िी कऽ ताण्डि  करुणा ला ११९ 
७८ ददष मनोज लइँुटेल  १२० 
७९ िे देि अजुषन त्रनराला  १२१ 
साविस्त्यक समाचार  १२२ 
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कविता  
 

धरािरा ढल्दाको ध्ित्रन  
ददल सािनी (बटुिल, नेपाल)  
 
 
देख्न सवकन म 
एक त्रनमेर्मा  
इत्रतिास परु्ाषको  
तासको मिल जस्तै  
गल्याषम गलुुषम ढलेको  
देख्न सवकन म 
िाम्रा परुाना कला कृत्रतिरू 
मिल मठ मन्ददरिरू 
एक पलमा  
धराशायी भएको  
देख्न सवकन म 
िाम्रा सदुदर शिरिरू 
िाम्रा सभ्यतािरू  
िाम्रा पविचानिरू 
िाम्रा गौरििरू 
िाम्रा विश्व सम्पदािरू 
एक क्षणमा 
र्ण्डिर भएको 
िाम्रा गाउँ बस्तीिरू 
िाम्रा घर गोठिरू 
िाम्रा अस्पतालिरू  
िाम्रा स्कूलिरू 
ध्िस्त भएको  
क्षत विक्षत भएको 
देख्न सवकन म  
आफ्नै आश्रयस्थल  
बधशाला भएको 
आफ्नै आिास  
न्चिान भएको  
देख्न सवकन म 
के बालक बात्रलका  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
के यिुक यिुती 
के बदृ्ध बदृ्धा 
देशिासीिरू 
त्रनदोर् नागररकिरू 
दत्रबएर  
परुरएर  
च्यावपएर  
त्रनस्सात्रसएर  
अधषमतृ भएको 
अपांग भएको 
लाश भएको  
देख्न सवकन म  
बाब ुआमाले छोरा छोरी गमुाएको 
छोरा छोरीले बाब ुआमा गगुाएको  
पत्रतले पत्नी गमुाएको  
पत्नीले पत्रत गमुाएको  
पररिारले पररिार गमुाएको  
शिरले शिर गमुाएको  
गाउँले गाउँ गमुाएको  
देशले देश गमुाएको 
देख्न सवकन म 
मध्य ददनमा   
बारपाकलाई केदर त्रबदद ुबनाउँदै 
मिाभकूम्पले प्रदन्शषत गरेको ताण्डि नतृ्य 
त्रबभत्स दृश्य   
देख्न सवकन म  
बीरिरूको यो मिान भमूी  
त्रनररि बनेको  
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अिाक बनेको 
बन्न सवकन म 
मिाविनासको फगत एउटा साक्षी  
फगत एउटा मकु दशषक 
त्यसैले त म   
नब्बे सालमा ढल्दा ढल्दै र्डै रिे पत्रन 
बित्तर सालमा त परैु ढले  
धराशायी भए ँ
धरतीमा धलुो िुँदै छररए ँ 
तर म सधैंभरर 
ढलेको ढली भने अिश्य रिने छैन   
त्रनष्प्प्राण लाश जस्तै 
त्रनजीि बस्त ुजस्तै 
म फेरर जरुुक्क उठ्ने छु  
न्चिानबाट  
र्रानीबाट 
म फेरर अकात्रसन थाल्ने छु  
आफ्नो आकार ग्रिण गदै 
आफ्नो पविचान कायम गदै  
यो धरतीबाट  
कुनै मिाभकूम्पले पत्रन  
डग्मगाउन नसक्ने  गरी 
म अको सगरमाथा बन्ने छु यो देशको  
त्यत्रतबेला  
जत्रतबेला  
यो देश उठ्ने छ  
मिाविपन्त्तलाई पार गदै 
जत्रतबेला 
देशबासी अन्घ बढ्ने छन ् 
िातेमालो गदै 
मतृ्यलुाई पत्रन न्जतेर 
मिासंकटलाई पत्रन पार गरेर  
नयाँ त्रनमाषणको कनाषल फुक्दै 
नयाँ नेपालको नक्शा कोदै । 
 
०५/०२/२०७२ 
*** 
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नूतन िर्ष र भइँुचालो 
गोरे् साइँलो (न्चतिन, नेपाल)  
 
आयो नूतन िर्ष त्यो रिरको भन्ने र्शुी के भयो? 
नेपालीजनको दशा बत्रनददयो सारा र्रानी भयो 
िाम्रो त्यो पविचान नै टुवटददँदा विध्िंश सारा भयो 
आफ्नो गौरिको त्रनशान सवकयो नेपाल र्ाली भयो।  
 
क्या कोलािल भो अिो ! सबत्रतरै कस्तो पराकम्पन  
पार्ा पिषतमा विनास बितैु सक्दैन क्िै उम्कन   
बालो िदृ्ध कुनै भनेन उसले आयो टुटायो सब 
कालोरात्रि बनी सर्ाप िनुगो बाँकी रह्यो के अब। 
 
भत्के गोठ सबै रिेन घर नै कच्ची बनेका जत्रत 
गाई िस्तिुरू भए जत्रत सबै चेपेर भै गो र्ती  
बाख्रा र्ोर सबै परेुर सवकए जोगी भयो पालक 
मादछे नै सवकए अिोध जननी, छन ्दीन झैँ 
बालकः। 
 
साहै्र कष्ट मयी िुँदा ददनददनै रोएर पो बाँच्न ुके? 
जल्दै न्चदतनले दरेु्र मटुु यो बोकेर नै साँच्न ुके?   
न्चदताले त्रनद छैन रात ददनमा डािा बढी आत्ममा 
आयो दषु्ट बनेर याम सिजै सारा पगुे स्िगषमा ।    
  
भत्के मन्ददर धाम देिलिरू सारा यिाँ भन्त्कए 
पानीघाट टुटे त्यसै बर्तमा भत्के जिाँ जे त्रथए  
नब्बेसाल समानको अझबढी थकेर आयो अत्रत 
धेरै नष्ट गरी दसुासन सरी सारा बनायो र्ती । 
 
भैँचालो मनमा त्रबझेर अविले थकष दछ मादछे सबै 
कस्तो साल नयाँ बने छ कसरी बझु्दैन आत्मा किै 
छाती ढक्क िनुे फुलेर वकन िो सदिासले थथषर 
बालो िदृ्ध सबै बसेर सँगमा गछषन ्त्रबलौना पर । 
 
धेरै मार भयो विनाश सब भो पूर्ाषिरूको धन 
भत्केका घरमा वय नैन परदा बझु्दैन आफ्नै मन  
 
घकाष मात्रनस नै मरेर सवकए बाँकी रिेनन ्कतै 
नाताका पत्रन िाल त्यै िनुगई मकाष परेको अझै ।  

 
 
 
 
 
 
बाँच्ने चाि िुँदै छ त्रभिमनमा आशा छ बाँकी अझै 
आफ्नो जीिनगीत गाइरिने भार्ा छ बाँकी अझै  
दैिीरे्ल बझेुर नै नसवकने आपन्त्त आए कत्रत 
जेजे दःुर्िरू परे परररिून ्गनै पर् यो उन्नत्रत । 
 
टुट्ने टुट्दछ लौन एकत्रछनमै जोड्ने गरौँ चािना 
िाम्रो यो पविचान मछष र त्यसै बाँकी छ आफ्नो पना 
मौलाए पत्रन िेदना जत्रतसकैु आधार र्ोजौँ नयाँ 
ल्याएको छ कुssss मागष यो समयले सत्मागष रोजौँ 
नयाँ । 
 
आईपदषछ जीददगीभरर अिो कैयौँ समस्यािरू 
छोड्नै िनु्न तथावप मात्रनसिरू आफ्ना तपस्यािरू  
जीणोद्धार अिश्य गनुष छ यिाँ यो पौरर्ी िातले 
पकै्क छाउँछ िर्षको लिर यो प्रत्येकको साथले । 
 
 
 
शादूषल विक्रीत्रडत छदद, म स ज स त त ग ु
१९ अक्षर (ऽऽऽ.।।ऽ.।ऽ।.।।ऽ.ऽऽ।.ऽऽ।.ऽ) 
१२.७ मा विराम 
*** 
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निराज नेपाली 
श्याम ररमाल (काठमाण्डौ, नेपाल)  
 
 
 
 
“लौ गररर्ानोस”् भनी 
मामाले ददएको एउटा कल 
लगुा त्रसउँदा त्रसउँदै 
भैँचाला आएर परुरगो’ िजरु, 
मामा त सिर बस्न गइिाले 
त्यिो र्ण्डिर घर म एक्लैले कसरी ति लाउनू, 
मेरो त िातै गयो त्रन, 
मेरो त र्ाने बाटै गयो त्रन िजरु ! 
मलाई एउटा कल जसरी पत्रन त्रमलाई ददनसु ्न िजरु, 
म त मादछेका लगुा माि िैन, 
यो देशकै ितषमान अिस्था नै टालटुल गररददन सक्छु 
म त मलुकुको भविष्प्य पत्रन बत्रलयोसँग त्रसलाई ददन सक्छु 
 
त्रबदती िजरु, 
िजरुिरूको राितबाट 
बरु िातेकल नै सिी, 
एउटा कल त जसरी त्रमलाई ददनोस,् 
नि त मेरो जीिनै गयो त्रन िजरु । 
 
२०७२।०३।१० 
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रातो न्स्टकर 
राकेश काकी (लस एदजेलस, अमेररका)  
 
 
 
 
 
एक िूल मात्रनसिरू आए 
त्रनयाले भन्त्कएको, चवकष एको घर 
जोन्र्म, अयोग्य र्ातामा लेरे् 
न्झके ड्याम्म लगाए रातो न्स्टकर । 
 
जीददगीभरको उनीिरूको कमाइ 
भइँुचालोले स्िािा पार् यो, छाती चरचर 
आरँ्ाभरी आसूँ पादै दम्पतीले टुलटुुल ु
िेरररिे घर, अत्रन त्यो रातो न्स्टकर । 
 
बर्ाषको बेला अब के गने िोला 
र्लु्ला आकाश, तातो न्चसोको डर 
कुन र्चषले पनुत्रनषमाषण, रै् राित 
बाब ुनजाउ त्रभि उ िेर रातो न्स्टकर । 
 
नातागोता छरत्रछमेक भदछन ्त्रबचरा 
फेसबकुमा फोटो राख्छन ्त्रमत्रडयामा र्बर 
पतै्त छैन सरकारको के नीत्रत के सियोग 
ढल्न लागेको त्रभत्तामा रातो न्स्टकर । 
 
िामीलाई बज्रपात पीडा दसु्र्ीरह्यो 
िामी माि िामीसँग छैन कसैको भर 
कतै त्रिपाल कतै चाउचाउ कत्रतदजेलसम्म 
िामीलाई छोत्रडगए रातो न्स्टकर । 
*** 
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फेरर उठ्नेछौं 
श्यामकृष्प्ण र्तु्रलमलुी  
 
 
 
 
 
समयका धाँजािरू 
इत्रतिास ढलेका पलिरू 
िो िाम्रो सभ्यता परुरएको छ 
पररचय भग्नािशेर् भएको छ 
सपना ढलेको छ 
पत्रसना लपु्त भएको छ 
भगुोल परुरएको छ 
तर पत्रन 
िाम्रो मन सग्लै छ 
न्चनष सकेन भकूम्पले 
आस्था न्जउँदैछ 
पनुष सकेन पराकम्पनले 
त्यसैले अब िामी न्चिानबाट उठ्छौँ 
अग्लो आस्थाको सपना ठड्याउन 
िामी माटोबाटै पलाउँछौं 
न्चरािरू जोड्दै 
नयाँ जीिन बाँच्न 
पलाउँछौं 
चाउरी परेका मजुािरू भदै 
माटो र ईंटामा छाना रोप्छौँ 
त्रसमेदट र बालिुामा ढोका छछौँ 
जीणष अिशेर्कै मात्रथबाट 
नयाँ घर ठड्याउन 
नयाँ सपना उठाउँन 
कविल्यै नढल्न े
जस्तै भकूम्पले थेग्ने 
आस्थाको सभ्यता 
सपनाको पविि घर । 
*** 
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उ मरेन छ !  

भीमसेन सापकोटा 
 
 
 
 
 
 
उसैले बोकेर काँध न्र्याएको, 
ढँुङगा, माटो, त्रनदाल र न्चरपट 
उसैका लागी काल बन े। 
 
भग्नाबशेर्मा उ परुरयो, 
उसका सपनािरू परुरए । 
जिाफदेविता, न्जम्मेिारी, 
यािा र लामो थकान मरे । 
 
तर मरेका र्बर छावपएर 
पत्रन, उ मरेन छ । 
कविले काँरे् छोराको पेटमा 
भोक भएर बाँच्यो । 
 
कविले जिान छोरीको 
ईच्छािरूमा मरुभमुी बनेर िाँच्यो । 
कविले आफनै अधाषवङनीको आङ्गमा  
छटपटी बनेर बाँच्यो । 
 
रे्त र आलीिरूमा, 
नसवप्रएको बाली बनेर बाँच्यो उ 
आित र राितको भीर्ले 
उसको न्चता जल्यो । 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
उ मरेको घोर्णामा 
वियोगको व्यिसाय गनेिरूको 
रे्ती सवप्रयो । 
 
दतु्रनयाँले पतै्त पाएन उद्दारकमीले 
अठोटनै गरेन। 
तर आश्चयष, 
उसको न्चता जलेर पत्रन उ भस्म भएन छ ।  
उसको न्चताग्नीले 
बाँच्ने िरूकै जीददगी दनदनी सल्काएर उ मरेर पत्रन 
बाँन्चरिेछ।   
मिाभकुम्पको भग्नाबशेर् त्रभि त्रमन्चएर पत्रन मरेन 
छ। 
*** 
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पिलिानले काधँ फेरेको ददन  
राजकुमार बराल (काठमाडौं, नेपाल)  
 
 
 
 
 
 
 
 
िजरुआमा ! 
यसपाला त्रन पिलिानले काँध फेर् यो त्रन 
कतै गल्यो वक उसको काँध 
बढ्यो वक उसको सास  
दखु्यो वक छाती  
रै् कुन्न्न के भए छ  
 
िजरुआमा ! 
मात्रथ तपाईंको िस्तीमा त  
आइपगुेनन ्िोला  
काँध फेदाषका तरङ्गिरू  
तर तल िेनोस त  
सूयषका वकरणसँगै दृवष्ट त्रमसाउँदा  
एका त्रबिानै देन्र्ने सेतो घर त्रन छैन  
परको भगिानको घर पत्रन छैन  
पूर्ाषले बनाएका मूत्रतष  
अत्रन त्यिी मूत्रतषमा अत्रबर चढाउने मन  
दबैु शरणथी बने  
 
तपाईं भन्नुिदु्यो  
सारा कुरा लडे पत्रन  
जीददगी लड्न ुिनु्न  
मनको भर् याङ र्स्न ुिनु्न  
साँच्ची िो िजरुआमा  
यी आरँ्ाले लडेका टुटेका फुटेका  
कैयौ न्चज बस्त ुदेख्यो  
तर छैनन मनका धसाष टुटेका 
आटँ र शािसका गाग्रीिरू फुटेका 
बोवकरिेकै छ जीददगीले  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
कैयौ योजनाका भारीिरू  
आन्र्र योजना भनेकै  
न्जम्मेिारीको एक पाटो न िो  
उ पर कुनामा रिेको  
दरबारका डण्डी पत्रन  
त्रबछाएकै त िो कसैले मन्स्तष्प्कको पाटोमा ।। 
***  
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भइँुचालो 
रामिरी पौड्याल (न्चतिन, नेपाल; 
िाल: संयकु्त अत्रधराज्य) 
 
त्रतमी आउछौ भन्ने पक्का त्रथयो 
तर कविले र कुनरुपमा आउछौ ? 
त्यो ब्यग्र प्रत्रतक्षा, 
अब सवकएको छ । 
त्रतमी आयौ लामै प्रत्रतक्षा पछी 
ठुलै िकुार गदै आयौ  
देशै िल्लाउने गरी आयौ  
देशै भत्काउने गरी आयौ । 
 
िजारौंलाई बेकाल्मै लैजाने गरी आयौ  
लार्ौंलाई घरबार त्रबविन बनाएर गयौ 
िजारौंलाई अंगभंग बनाएर गयौ । 
 

दशकौ देन्र्को त्रतम्रो प्रत्रतक्षा 
अब सवकएको छ । 
िाम्रो स्िात्रभमानको अग्लो धरिरा ! 
यनुेस्कोले तोकेको विश्व सम्पदा सनु्चमा रिेका, 
िाम्रा प्रान्चन धरोिरिरू, मन्ददरिरू, गमु्बािरू लडाएर 
गयौ, 
िाम्रा आस्था, िाम्रा विश्वास टुक्राटुक्रा पानेगरी आयौ 
बचेँनन िाम्रा अमलु्य सम्पदािरू 
कला र संस्कृत्रतका अिशेर्िरू । 
 

धदय त्रतमी ददनको समयमा आयौ, 
धदय त्रतमी त्रबदाको ददन पारेर आयौ 
नि यो देशमा कत्रत सोत्तर पने त्रथए ? 
नि यो देशमा कत्रत ठुलो मानविय सत्यानाश िनुे 
त्रथयो ? 
िाइवट झै, चाइना र इदडोनेत्रसया झै । 
त्यस्को माि कल्पनाले पत्रन मलाई कन्म्पत गरररिदछ 
भइँुचालो पत्रछका सयौ पराकम्पनले आतवित पारेझै । 
 

मेरा नानीिरू तत्रसषरिेका छन 
दतु्रनयालाई ठुलो सक परेको छ भकूम्प फोत्रबया 
सधै िल्लाई रिेको, केवि ढल्दै गरेको लात्रग रिने 
कसरी अब्यस्त रिन ुदजषनौ एफ्टर सक संगै ? 

 
ए अघोरी मादछे िरू िो ! अब त चेत 
घरका तला गनेर आफूलाई र्ाददत्रन ठान्ने, 
शिरमा एउटा घर िुँदा थानकोट परका सबैलाई 
पारे् मान्ने, त्रतम्रो दरीर मानत्रसकतालाई 
दररलो झापड भइँुचालोले ददएको छ । 
 
भिन संवितालाई लत्त्याएर, 
दईुतलाको स्िीकृत्रत त्रलएर चारतला थपेपछी 
दईु आनाको जग्गामा पाँचतलाको त्रतम्रो घर 
भइँुचालोले लडायो, कत्रत बटुिा वकन्चए 
कत्रत त्रछत्रमक परुरए त्रतम्रा पराक्रमले ? 
िामी सबैले कामना गरौ ! 
फेरी अको भकुम्प नआिस  
फेरी अको नरसंिार निोस ्
प्रकृत्रत बलबान छ क्षणभरमै सत्यनास पानषमा 
आउ िामी सबैले कामना गरौ, 
यो त्रबपन्त्तमा एक अकाषलाई सियोग गरौ, 
त्रबसेंर विजोका सबै कटुतािरू 
त्रबसेंर विजोका सबै अिंकारिरू 
पालना गरौ भिनसंविता 
पलना गरौ त्रबज्ञिरूको परामशष 
िामी माि ढलेका िौ, 
िामी फेरी उठ्ने छौं एटम बम पछीको विरोन्शमा 
बनेर 
िामी फेरी उठ्ने छौं सनुामीपछीको जापान बनेर 
िामी फेरी उठ्ने छौं त्रबपत्तीपछीको नमनुा नेपाल 
बनेर। 
*** 
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कोकोम्िेंदो, भइँूचालो र राित  
इदर नारथङेु (र्ोटाङ, नेपाल)  
 
सरकार 
जाबो एउटा पाल 
र, 
दईु छाक चामलको लात्रग 
बल्झाएर पीडािरू 
र्ोतलेर र्ाटा बस्दै गरेको घाउ 
उत्रभएर दठङ्ग लाईनमा 
लाउँदै दयाउरो अनिुार 
क्यामेराको न्क्लकसँग साट्दै– 
भइँूचालो पत्रछको उदाशी 
थाप्न अपमान र त्रनराशा 
भो आउँददन म 
राित त्रबतरणकेदरमा । 
 
सायद यो त्रबपत्ती 
मिात्रबपत्ती िो अरूको नजरमा 
परदत ुपसु्तौंदेन्र् 
राज्यबाट जब्बरजस्ती लाददएका अप्राकृत्रतक 
योभददा कयौं ठूला त्रबपत्तीिरू रे्पेर 
बाँच्दै आएको म कोकोम्िेंदो 
भइँूचालोको धक्कािरूले 
भत्काए पत्रन घर 
र्ोसे पत्रन आफदत 
लवुटएको छैन माटो अझै 
िराएको छैन बाटो अझै 
म यवि माटोमा  
उभ्याउन सक्छु आफ्नो आस्था 
यिी बाटोमा 
विंडाउन सक्छु विश्वास 
कत्रमसनको कसीमा घोवटएर 
दबु्लाएको त्यो पालभददा 
मेरै बाँसको भाटा बन्दधलो छ  
उचाल्दा–थेचादाष 
चढाउँदा–झादाष 
चेप्टाउँदा–नेप्टाउँदा 
सातो िराएको त्यो चामलभददा 
मेरै धाराको पानी बढी पोवर्लो छ ।  
 
िो सरकार, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
यो बर्ाष अगािै 
ठड्याउन ुछ एउटा छाप्रो 
कटाउन ुछ बलेसी र भल 
बनाउन ुछ भत्केको गह्रा 
पनुष छ र्ाल्डािरू 
र, 
उमारेर ब्याडेमा सदुदर सपना 
गाड्न ुछ विलोमा रोपो 
यी मेरा काम 
म आफै गनष सक्छु 
त्यसैले, यो चटोरो छोडेर 
त्रबत्थैमा ददन त्रबताउँन 
आउँददन राितको नाममा 
अको आित थाप्न ।  
 
सरकार 
यदद ददनेनै िो भने 
मेरो पूर्ाषले गमुाएको सान र पविचान 
फकाषईददनसु ्नयाँ संविधानमा 
र, 
त्यसपत्रछ 
म आफै बनाउँला मेरो ताम्सात्रलङ 
जत्रत सकैु ठूलो भइँूचालो पत्रन ध्िस्त नबनाउने 
मेरो छात्रत जस्तै 
कविल्यै नओइलाउने मेरो कोकोम्िेंदो जस्तै ।  
 
शब्दाथष : 
कोकोम्िेंददो : तामाङ जात्रतले अत्रत मित्िका साथ प्रयोग 
गने टोटोलाको फूल 
*** 
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भकूम्प 

राजेदर शे्रष्ठ (दययुोकष , अमेररका)   

 
 
 
 
 
 
 
 
आयो त्यो भकूम्प, विजो नेपालमा, आयो रे फेरर आज 
ददन रातै कमाउने यो धरतीमा, िोला त्यिाँ के राज। 
 
टेक्टोत्रनक प्लेट सछष रे तलमा, त्यो कविले त्रमल्ने िो  
आक्रादत भो विनाशले नेपालमा, प्रभ ुलौ यो वकन भो। 
 
टुक्रदै झर् यो त्यो धरिरा बरै, त्रछनमा विनाश भो । 
यािीले अदजानमै गमुाए ज्यान, प्रभ ुलौ यो वकन भो। 
 
लार्ौं संरचना भन्त्कएर यिाँ, िजारौ को ज्यानगो, 
गमु्यो धेरै को न जन धन ठूलो, प्रभ ुलौ यो वकन भो। 
 
देिी देितािरू पत्रन कता लागे, मठ मन्ददर भन्त्कयो, 
िाँ सेर बसेको विमालै छन्ल्कयो, लौ प्रभ ुयो वकन भो। 
 
आत्मामा शान्दत िोस ्मनेिरूको, िाम्रो छ यो कामना, 
बाँच्ने िरूमा शिने शन्क्त बढोस,् सिज िोस ्सामना। 
 
ददने कसलाई दोर् या प्रकृत्रतको, अजदय या क्षत्रत भो, 
देश रोएको छ, मन रोएको छ, प्रभ ुलौ यो वकन भो। 
*** 
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भकुम्पसँग िाताष  
प्रमेओली ढकलपरेु (दाङ; िाल: 
काठमाण्डौ, नेपाल)  
 
ओइ भकुम्प ! 
तेरा बाजेले नब्बे सालमा  
िाम्रा बाजेका बन्त्तसै बङ्गारा झारे  
तेरा बाले पैतात्रलस सालमा  
िाम्रा बालाई पानुष त्रबजोग पारे  
तैँले त झन ्यसपात्रल  
िामीलाई पानुष सम्म धरापमा पाररस ्
िजारौँ िाम्रा वप्रयजनिरूलाई मारेर  
िाम्रो सगरमाथालाई समेत  
तैंले तीन इदच साररस ्।  
 

र्लकै त्रमलेर त्रतमीिरूले 
िामीलाई िल्लाउनसुम्म िल्लायौ  
िाम्रा घर उर्ल्न लाउनसुम्म बल लायौ 
िाम्रो धरोिर धरिरालाई भइँुमा थचार् यौ  
किा किा पिाडलाई र्ोलामा पछार् यौ 
तेिा तेिा घर भाकालाई पालमा घचार् यौ ।  
 

िोइन ए भकूम्प ! 
िाम्ले तेरी बविनी भगाका त्रथम वक  
बाउ अपिरन गरेका त्रथम 
यसरी घर भत्काइ भत्काइ  
त्रतनीिरूलाई र्ोज्दैछस  
र्रुुक्कन आफ्नो बाटो नतताएर  
फकीफकी के सोच्दैछस ? 
िामीले तेरो बारीको काँक्रो चोर् या त्रथम वक? 
तेरो बारीको फसी फोर् या त्रथम ? 
यसरी ढुकै्क डेरा जमाएर बदला त्रलदैछस  
त्यसै त कत्रत दःुर्को देश यो  
झन दःुर् दददैछस ! 
 

माओबादीले सेल्टर सारेको जस्तो  
घरी गोर्ाष घरी त्रसदधलुी  
िेडक्िाटर सादैछ्स 
अझै साँढेले झै जीउ िल्लाएर  
डरामदो पादैछ्स 
ओइ भकुम्प   
त्रबनात्रसत्त यसरी  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
मादछेलाई नै वकन 
मादैछ्स? 
 

िेर भकुम्प  
जे भयो भयो  
अब उतै उतै गकेस 
उतै उतै थकेस 
यता फकष दै नफकेस  
बरु तेरो िात पाउँ ढोक्छौं  
ढोग्दा पत्रन मात्रननस भने 
एम्बसु रारे्र िदुछ वक  
बम रारे्र िदुछ  
त आउने बाटो पत्ता लगाएर   
तेरा र्प्परमै ठोक्छौ  
यती गदाष पत्रन तैले टेररनस भने 
बासको घर िालेर भए पत्रन  
तेरो त्रबनास रोक्छौ रोक्छौ ।  
 

यत्रत कुरा सनेुपत्रछ  
भकुम्प एकत्रछन गडुगडुायो 
मसंग भटुभटुायो र भदयो 
आफैले र्नेको र्ाल्टोमा आफै पछौ 
भकुम्पले मादछे मार् यो भददै  
उल्टै मेरो बदनाम माि गछौ ? 
पाँचतले घर मैले बना िो ? 
नौ तले दरबार मैले बना िो ? 
बाजेले पत्रन पाठ त्रसकाकै िनु 
बाले पत्रन करामत देर्ाकै िनु  
अझै त्रतम्रो बवुद्ध आउदैन भने 
फेरी पत्रन आउछु 
अन्स्त त ददउसो आए 
अब त झन रातीराती आउछु ।  
*** 
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िराएको धरिरा 
सशुील सबु्बा (लत्रलतपरु, नेपाल)  

 
कुनै समय  
आफैं लाई कत्रत त्रबघ्न अग्लो लाग््यो 
आफ्ना सदतानिरूलाई 
काँधमा चढाएर  
चारैत्रतर रत्रमता देर्ाउँदा 
नानीिरू रमाउँदै भने्न गथे  
बाबा, तपाईं िाम्रो धरिरा ! 
विजोआज प ....र बा  
आरँ्ािरू आफूत्रतर पनष आउँदा 
सरमले अनिुार लकुाऊँ जस्तो िदुछ । 
 
थािै नपाई 
मेरो उचाइ घवटसकेछ  
थािै नपाई  
मेरो त्रछमेकीले 
नदेन्र्कन प्रत्रतस्पधाष गदोरिेछ  
दौड िाररसकेपत्रछ माि थािा पाए 
अिो ! 
उचाइको त्रनन्म्त त 
के के रणनीत्रत रिेछ ! 
न्जत्रतछाड्नको त्रनन्म्त 
कस्तो कस्तो सपना िुँदो रिेछ । 
ईष्र्या के िो ? 
– आफ्नै घरत्रभि पत्रन देख्न सवकदछ 
मित्िाकांक्षा के िो ? 
– संगै सतु्ने साथीले 
छक्क पादाष पो थािा िदुछ  
प्रगत्रत के िो ? 
– पल्लो घरसंग तलुना गररिेदाष पो देन्रं्दो रिेछ । 
मेरो छेउको सदुधारामा 
सनु छैन 
सकु्र्ा आसूँ बग्छ  
धारामा पानी नदेरे् झैँ 
मेरो आरँ्ामा  
आसूँ देन्रं्दैन  
तर मन 
रोइबसेको छ । 
रानीपोर्रीसम्म लम्केर 
आफ्नो प्रत्रतत्रबम्ब िेरू ँजस्तो लाग्छ  
तर मेरो ऐना 
समाषएर लकु्न चािदछ  

 
 
मेरो विकृत अनिुार देर्ी । 
शिलेु मेरो छाती समाएर 
मलाई बेस्सरी िल्लाउँदै 
धाक ददए जस्तो 
मिाभकूम्पले मलाई िल्लाएपत्रछ  
मेरो न्शर साहै्र ढलेको छ । 
म न्शर उठाएर िेनष सन्क्तन 
म ददनददनै भात्रसदै गइरिेको छु । 
 

श्रीमतीलाई नाङ्गोझार पारेर 
बजारमा तमासा बनाउन े
दृष्टता देर्ी 
त्रभमसेन जेलत्रभि आफैँ  मरे 
आसूँ बग्दाबग्दै सवुकसकेको सनुधारा 
त्रभमसेनको सम्झनाले 
गला भररसकेको छ मेरो । 
 

ए, मतृ्य ुबोकी ल्याउने लाज ! 
ए, एकादतको आलाप र तषृ्प्णा बोकी ल्याउन ेदःुर् ! 
मेरा छेउछाउका यी भिनिरू 
वकन यत्रत अग्ला ? 
सास थतु्रनसक्यो मेरो  
र्ोइ किा ँछ, इत्रमली दरुन्र्म ? 
 

आकास त्रछचोल्नेगरी  
रोइददऊँ जस्तो जीिन ! 
दतु्रनयाँको नजरमा भएको 
मेरो ऐनालाई  
एकपल्ट पत्रन 
िेदाष पत्रन निेरी  
ददल र्ोलेर रोइददऊँ जस्तो जीिन ! 
कुनै कतै गाउँमा 
पिाडको छाती फोरेर बग्न े
बेगिान ्नदी, 
यतै कतै समरुमा 
त्रबस्तारै त्रबस्तारै  
िराउँदै जाने जीिन ! 
 

उचाइको र्ोजीमा 
आकास छुन लालवयत 
यी आत्रलशान भिनिरू 
मेरै अन्घपत्रछ माि  
वकन अन्ग्लएका िोलान ्? 
 

अगस्ट २०११  
***  
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भइँुचालो, तैंले िाररस ्
ताराबािादरु बढुाथोकी “पान्ख्रबासे 
कादछो” (र्ादँबारी, नेपाल) 
 

 
सकेसम्म उफाररस ् 
भइँुभरर थपुाररस ् 
कसैलाई चेप्याएर माररस ् 
कसैलाई चोइयाएर उबाररस ्
ढंुगामाटोको धरिरा ढल्यो  
आस्थाको धरिरा ढलेको छैन  
भगूोलको बारपाक चल्यो  
तर गौरिको गोर्ाष चलेको छैन  
त्रसदधपुाल्चोक चवकष यो  
िाम्रो प्रीत्रत चवकष एको छैन  
धाददङ र काभ्र ेथवकष यो  
कलाकारको िात मवकष एको छैन  
 
पराकम्पन आयो भदछन  
िामीलाई परास्त गने गरी  
तेरो धक्का फवकष एकै छैन  
िामीसँग अझै कोसीले उबारेको मधेस छ  
पविरोले नन्चथोरेको पिाड छ  
बाढीले नत्रनचोरेको बेंसी र  
भकूम्पले नपछारेको उपत्यका पत्रन छ  
विमालले छोपेको विमाल छ  
न्शि, बदु्ध र पारुिाङको मायाले  
र्ोपेको नेपाल छ  
इदरेणी रङमा चोपेको प्रकृत्रत  
र संस्कृत्रत अझै विशाल छ  
 
कृष्प्ण मन्ददरको गजरु बावङ्गए पत्रन  
िाम्रो लत्रलतपरु नावङ्गएको छैन  
दयातपोलको त्रभत्तो भन्त्कए पत्रन  
भक्तपरु पूरै उदावङ्गएको छैन  
बरु  
यसैमात्रथ देशप्रमे झावङ्गएको छ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
भकूम्प तँ शताव्दीमा एकपटक आउँछस ्
िामी एकददनमा लार्ौं पटक आउँछस ्
तँ मतृ्य ुगीत गाउँछस ् 
िामी जीिनको संगीत बजाउँछौं  
तैले िाररस ् 
वकनवक तैंले माररस ् 
यिाँ मानेिरूले न्जतेको इत्रतिास छैन  
 
तँ डराइस ् 
बदडलका बदडल ककष टपाता चपाउने  
र टापोत्रलन पाल त्रनलेर पचाउन े 
मादछेिरूसँग डराइस ् 
नाि रै् त्रतनीिरूलाई तैले छुन सकेको ? 
तैले िाररस ् 
िामीले विजय गर् यौं  
वकनवक तैंले माररस ् 
िामीले अन्नका त्रबउ धतीमा छर् यौं  
तैंले गनष नसकेका िज्जारौं काम िामीले गनष सक्छौं  
तँ माया गनष सक्दैनस ् 
िामी सक्छौं  
तँ फूल छनष सक्दैनस ् 
िामी छछौं 
तँ सवृष्ट भनष सक्दैनस ्िामी सक्छौं  
लक्ु सक्छस ्भने सधैंका लात्रग भाग ् 
िामी तैंले लडाउन नसक्ने घर बनाउँछौं  
तैंले िल्लाउन नसक्ने मन बनाउँछौं  
अत्रन त भइँुचालो तैले िामीसँग सधैंका लात्रग िारररिने 
छस ् 
मादछेले तँलाई सधैं सधैं न्जत्रतरिने छ ।  
*** 
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मानिता  
डा. त्रनमषला देिी (टेक्सास, 
अमेररका)  

  
 
 
यता असममा 'असमीया को िो' भन्न ेप्रश्न अनतु्तररत 
गदुजीरिेकै बेला, 
उता काठमादडूमा भ ुँईचालोले थकाषएछ धरती 
बारम्बार। 
जापान -इदडोनेन्शयाका सनुामीका छालिरूमा तैररंदै 
देख्दा मतृदेििरू   
‘इिोला’ले उता सोत्तरै पानष थालेछ जम्मै  त्रगनी- लाई 
बेरीया। 
  
अमेररकाको एउटा कुनामा बसेर  
ढोका बदद घरको त्रभि पत्रन -  
रुदछ तपाईंको मन- 
मेरो पत्रन- 
कसैलाई नन्चनी,  
केिी नदेर्ी । 
कतै भइँुचालोले धरोिर थकाषए झैँ 
कतै सनुामीले मटुु त्रछचोले झैँ- 
सबैथोक गमुाऊँदा - सबै आफ्ना;  
मायाको डोको।  
पतु्रग-सरी आउँदा - सबै त्रबराना;  
मायाकै र्ाँचो।  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
तर पत्रन, 
म त आफूलाई  
मादछेकै बीचमा आविष्प्कार गदषछु ! 
  
सीमा िटाउन नसके पत्रन  
रिर छ मेरी छोरीलाई    
अंकन गनष -  
सीमा नभएको सन्जलो पृ् िीको  
एउटा रंगीन मानन्चि। 
*** 
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अत्रनन्श्चत जीिन भन्त्करिेछ 

विश्वासिरूमा... 
 डा. मध ुमाधयुष  (मास्को, रत्रसया, 
िाल: अमेररका)  

 
 
एक टुक्रो कागजी जग्गामा कलम जोतेर  
अक्षरिरूको रे्ती गनष र्ोज्दा  
शव्दमा नअट्ने ररफ्लेक्स कम्पनिरू एकाएक 
छुवटरिेछन ्अदतस्करणमा .... 
 
समय मनभरी भकुम्प-अत्रभलेर् बनेर कात्रमरिेछ 
दनु्र्रिेछ ! 
मन्ददर, घर, गोठ, रे्तबारी  लत्रडरिेछन ् 
मारेर मादछे र परेुर  मनिरू  
नामेट पादै परु्ाषको न्चदि र इत्रतिासका पदन्चदििरू  
मतृ्य ु- 
भकूम्पको कािो ओढेर  
नेपाललाई एपीसेदटर बनाउँदै  
विमाल, पिाड, त्रभिीमधेस र तराइ घतु्रमरिेछ  
संिासले एकैडल्लो परेर पृ् िी कात्रमरिेछ ... 
 
जीिनको सम्पूणष अण ु/ परमाण ुिल्लाएकोछ  
भकूम्पले   
'साम्यिादी पीडा' को सस्तो विज्ञापन गदै   
उसको ताण्डि-नतृ्यले - 
जातपात र लैंत्रगक भेदभाि देर्ाएन  
उमेर र िणषको भेदभाि देर्ाएन  
धमष र विश्वासको भेदभाि देर्ाएन  
भार्ा र भेर्को भेदभाि देर्ाएन  
धनी र गरीिको भेदभाि  देर्ाएन .... 
 
आज मात्रनसिरू आ-आफ्नो अन्स्तत्िमात्रथ  
प्रश्निरूको क्रस बोकेर उदठरिेका छन ् 
कम्पनको अनपुन्स्थत्रतमा पत्रन "आयो आयो.." भनी 
बिलुाई रिेका छन ् 
कम्पनको अभ्यस्त भोगाइले कात्रमरिेका छन ् 
त्यसै कुनै कारणले त्रनददषशामा दौत्रडरिेका छन ् 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
गाउँ र शिरमा मात्रनसिरू - 
र्लुा चौरमात्रथ लमतन्न परेर  
विभत्स भतूको आकास ओढेर सतु्रतरिेका छन ् 
घाउ र चोटिरू त्रबसेर  
आफदतको अदत्यकथा त्रबसेर  
पूर्ाषको र आफ्नो लडेको घर त्रबसेर  
भकूम्पमा परुरएका सम्पूणष स्िप्निरू त्रबसेर ... 
 
लेक छोपेर न्चमालिरू  
शोक समिेदनामा सेताम्मे फुत्रलरिेका छन ् 
अत्रनन्श्चत जीिन भन्त्करिेछ विश्वासिरूमा - 
प्रशै्न प्रश्नको भीरबाट र्त्रसरिेछन ्मनिरू : 
"ईश्वर छ / छैन ? 
भविष्प्य छ / छैन ??..." 
यिीबेला - 
एकतमासको आिाज त्रनकाल्दै िचुीलिरू उत्रडरिेका 
छन ् 
ददनदिाडै स्याल र ब्िाँसािरू रमाउँदै कुददरिेका छन ् 
सायद - 
यो आमाषगेडोंनको पूिषसदध्याको अन्दतम दृश्य िोला  
मतृ्यकुो नाममा सम्पूणष अदत्यिरूको अन्दतम यािा 
िोला ... ! 
***  
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यो शिरमा 
प्रत्रतमा के. सी. (रेत्रडंग, बेलायत)  
 
आफ्ना आफ्नै पविचान र अन्स्तत्ि बोकेका  
अपररन्चत अनिुारिरूको त्रबचमा  
धेरै इच्छा र आसन्क्त बोकेका  
मादछे मादछेको िलुमा  
विभत्स विनासकारी मिाभकूम्प  
अत्रन भकूम्पका पराकम्पन  
मनभरी बोकेर  
वित्रडरिेछु म  
यो शिरमा । 
 

सयौंिर्ष इत्रतिासको साक्षी बसेको  
भीमसेन स्तम्भ- धरिरा  
क्षणभरमा धलुाम्य िुँदा  
एत्रतिात्रसक र सांस्कृत्रतक सम्पदािरू  
भग्नािशेर्मा पररणत िुँदा  
परुरएको घाइते मन बोकेर  
आरँ्ामा छन्ल्कएको आसूँ रोकेर  
िार गिुार गरररिेछु  
दरेु्को देश बोकेर  
विंडीरिेछु म  
यो शिरमा । 
 

जीददगीभरको पत्रसना संगालेर  
उभ्याइएका घरिरू  
सविष्प्णतुामा बाँत्रधएका बस्तीिरू  
राजधानीलाई सदुदर बनाउन  
ठत्रडएका मल र मिलिरू 
आरँ्ा अगाडी गल्याषमगलुुषम पन्ल्टंदा  
ती र्ण्डिर दृश्यले त्रथन्चरिेको त्रमन्चरिेको  
त्रनररि तन बोकेर  
विंडीरिेछु म  
यो शिरमा । 
 

िजारौं िजारको मतृ्य ुदेरे्र  
मतृ्यबुाट बचेका घाइतेिरू देरे्र  
आफदतजन छुटेका पीडािरू  
पीडािरूमा छट्पटाइरिेका लार्ौँ मादछेिरू  
रोदन क्रददनको विभत्स दृष्प्यमा  

 
 
 
सल्बलाई रिेको यो मन्ष्प्तस्क  
राँको झैँ दन्दकएको छाती  
भोक, प्यास, त्रनरा र िोस िराएको  
बेिोस मन बोकेर  
विंडीरिेछु म  
यो शिरमा । 
 
एक्काइ ढाईमा िोइन  
िजार िजारमा मतृ्य ुगन्नु पदाष  
कसको मन नपग्लेको िोला  
कस्को आरँ्ा नत्रभजेको िोला  
भोक र शोकमा छट्पटीएकािरूलाई  
तन, मन र जीिन दरेु्कािरूलाई 
केवि राित जटुाउन सकँू  
केवि आित छुटाउन सकँू  
मेरो देशको धरिरा फेरी उठाउँन सकँू भनी  
सियोगको िात थाप्दै 
हृदयविदारक पीडा िोकेर 
विंडीरिेछु म  
यो शिरमा । 
िो यसरी नै  
विंडीरिेछु म  
यो शिरमा । 
 
२४ जलुाई २०१५ 
*** 
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िे ! धरणी  
पनु्णषमा शाि  

 
 
 
 
िे ! धरणी  
म कसरी िरौँ ? 
त्रतम्रो लतु्रछएको त्यो केश 
जिाँ िजारौँ नील नदी 
बग्न छोडी रोवकए भने ! 
 
िे ! धरणी 
म कसरी िेरौँ ? 
त्रतम्रो छीयाछीया परेको छाती । 
जिाँ धमनीबाट 
रगतका धारा बत्रगरिेको । 
 
त्रतमी काम्यौ यसरी 
त्रतम्रा कंम्पनिरूले 
कार् उजात्रडएको छ । 
नाता टुटेको छ । 
आशा र्सेको छ । 
सबै त्रततर–त्रबतर 
आकाश र्सेर मानौ 
बदद भएको छ । 
 
विजोको रातभददा पत्रन  
आज ददषनाक छ ददन । 
राितको त के कुरा  
जता ततै िासै िास छ । 
 
िे ! धरणी 
त्रतमी कुरूप भयौ । 
त्रतम्रो कादती क्षय भयो । 
त्रतमी अपाङ्ग भयौ ।  
यसरी नै भने 
त्रतम्रो सारथी को बदला ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
िे ! धरणी  
समय िो रोवकदैन । 
त्रतमी कुशल रिे 
त्रतम्रा सदतान र्शुी िनुेछन ्। 
सम्बदध टुट्न नदेऊ । 
साथ छुट्न नदेऊ । 
िे ! धरणी  
शादत िोऊ । 
*** 
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सरकारको  कविता  प्रत्रतयोत्रगता 
जयदत  शोकल (तेह्रथमु, नेपाल; 
िाल: जापान)  

 
 
 
कविता नं एक- भकूम्प 
कविता नं दईु- धरिरा  
कविता नं तीन- सरकार 
कविता नं चार- राित 
 
सरकार 
म त मरु्ष मनखु्ये 
किाँ कविता लेख्न जाददछु र? 
 
कता िो भइँूकम्प आयो रे!  
वकन आयो? 
मेरो परैु्ली घर वकन ढलो? 
मेरो 'स्कुले' छोरो वकन परुीयो? 
धरिरा वकन ढलो? 
यस्तै सोच्दै गदाष सारै चर् याउछ- भतेु्त चलेुत्रसले  
रेटेको आतँ। 
त्रबन्दत सरकार  
यो चोवटको कविता प्रत्रतयोत्रगतामा भाग त्रलन्न। 
 
स्िास्नीको रािादानी परुरयो 
छोरोको सामान्जक वकताब परुरयो 
विकास त्रनमाषणको पाठ परुरयो। 
विउँदभरर गरेका चोयाबाता परुरए। 
एकफेर गाम नझनु्ल्क गयो घाम 
छोरीको सेरोफेरोको पाठ पत्रन  
भइँूकम्प मै परुरयो। 
मेरो देश परुरयो। 
 
भाईले अरबको न्शतल िालेर 
पठा'को न्चठ्ठी आउला वक नआउला 
यदु्ध लड्न विडेको त्रबरे गाऊँ फकेला वक नफकेला 
नैत्रतक पाठको पाठ गदाष गदै  
आयो भइँूकम्प र लग्यो छोरो 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
अब, उस्को परुरएको पेन्दसलले संत्रबधान लेख्ला वक 
नलेख्ला 
सोच्दा सोच्दै 
यो पटक त्रसिंदरबारमा िैन  
देशमा भइँूकम्प आएछ  
र, परुरएछ मेरो नागररकता  
र, भएछु आफ्नै देशमा अनागररक 
त्यसैले सरकार यो पटक  
अ-परुस्कारको थोरै रािात पठाई ददन ुिोला। 
 
त्रबन्दत सरकार  
यो चोवटको कविता प्रत्रतयोत्रगतामा भाग त्रलन्न। 
म नागररकता परुरएको  
अनागररक भएको छु। 
*** 
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२०७२ िैशार् १२ को कालो ददन 

भगिती बस्नेत (बल्र् ुकाठमाडौ) 

 
 
 
११ बजेर ५६ त्रमनेटमा ७.८ रेक्टरले 
थकाषए पत्रछ नेपाली मन र नेपाल  
त्रभमसेनको स्िात्रभमानी धरिरा ढलेर 
ईत्रतिास र संस्कृत्रतका धरोिरिरू  
टुक्राटुक्रा भएर  
फेसबकुका त्रभत्ताभरी छररए पत्रछ  
गाउँ शिर टोल बस्ती अत्रन आफ्नै घर 
साक्षात ्काल भएपत्रछ 
लालाबाला, बढुाबढुी, यिुायिुतीिरू परुरए  
मन काँप्यो, मन्स्तष्प्क काँप्यो 
शरीरका अंग प्रत्यंग गल्यो  
मेरो देश, मेरो राष्ट्र पारी ढल्यो 
सात समदुरिारी परदेशमा म ढले । 
 
माफ गनुष िोला 
तपाईंले सम्पकष  गनुष भएको 
मोबाईलको स्िीच अफ गररएको छ । 
 
माफ गनुष िोला 
तपाईंले सम्पकष  गनुष भएको  
नम्बरमा नेटिकष को व्यस्तताले 
सम्पकष  िनु सकेन । 

 
लगातारको सूचनाले 
मनभरी सनुामी चल्यो 
मनले छोरा छोरी र्ोज्यो 
सेतै फुलेकी बढुी आमा र्ोज्यो 
वप्रयतम र्ोज्यो  
घर पररिार र्ोज्यो  
शतषले बाँत्रधएका पाऊिरूले 
२१औ ंशदीको दासत्िमा जन्क्डएर 
माटो टेक्न नपाउदा 
आफदतसंगै रुन नपाउँदा 
 
सयौं चोटी त्रधक्कार् यो 

 
असिाय भएर  
मनले भगिान पकुार् यो  
“िे पशपुत्रतनाथ रक्षा गर !” 
भौत्रतक शरीर यता रिेपत्रन  
मन उता उड्यो । 
 
घरिरूका भग्नािशेर्िरू 
परुरएका मादछेिरू 
घाईते भएका शरीरिरू 
आफदतका लासिरू  
विभत्स, कारुन्णक, किात्रललाग्दो  
भैचालोको तादडि दृश्यिरू 
टेत्रलत्रभजनका पदाषमा भररएका त्रथए 
विद्यतुीय संचारिरू 
भकूम्प पराकम्पका सूचनामा व्यस्त त्रथए ।  
 
आमाऽऽ 
स्िर अिरुद्ध भएर  
गला बाँत्रधएपत्रछ मेरो 
दईु ददनपत्रछ सम्पकष मा 
छोरी म बाँचेको छु ! 
आमाको कापेको स्िर गनु्ियो   
त्रतमीले रे्ल्ने आगँन र्ण्डिर बनेको छ  
त्रतमीले विड्ने बाटािरू न्चरान्चरा परेको छ  
परु्ाषका धरोिर र धरिरा  
संस्कृत्रत, पविचान र ईत्रतिास  
आफ्नो गभषमा सयौं मात्रनसको  
बली त्रलएर भइँुमा लडेको छ  
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मिाप्रलयको यो मिाविपन्त्तमा  
नेपाललाई चाविने यिुािरू  
परदेशको भमूीमा बेन्चएका छौ 
आमाले गलेको आिाजमा गिुाररन ्। 
 
सकु्क सकु्क आमाको आिाज सतु्रनदछ  
नानी त्रसदधपुलादचोक दोलर्ा  
त्रतम्रो बाबाले बनाएको  
सानो पार्रको घर परैु भन्त्कयो  
गोठमा जस्ता िालेर बसेका छौ  
झरी बात्रछटाले त्रनथुषक्क रुझेर  
त्रनदाउन सन्क्दन रातभरी ! 
 
िेत्रलकप्टर आकाशमा उत्रडरिेछ  
चौकमा राित बाडेको छ  
गोडा सरेन त्यिा ँपगु्न  
मने त मरे  
बाँच्नेलाई मनुुं न बाँच्नकुो  
दोसाँधमा  पारेको छ  
परपरसम्म दःुर् ददषको सागर फैत्रलरिेछ  
छात्रतमा लाशको पिाड थवुप्रएर 
बाग्मती अतात्रलएकी त्रछन ् 
भाग्नािेर्मा परुरएकािरूको न्चत्कार  
बाँच्ने िरूको राित र पनुिाषसको पकुार  
कसले सतु्रनदेला ! 
 
सिन ुछ नानी  
अझै कत्रत सिन ुपनेछ 
भयको कालो बादल िटाएर  
जागतृ्रतको शंर्घोर् गनुष छ  
नाँघ्न ुछ अझै कत्रत संघारिरू  
भकूम्पले घर भन्त्कए पत्रन  
नेपाली मन भन्त्कएको छैन 
ठुला ठुला भिन, मन्ददरिरू ढले पत्रन    
िाम्रो आस्था विश्वास  ढलेको छैन । 
 
त्रतमी छोरा छोरीिरू आऊ 
त्रतम्रो पत्रसनामा भरोसा छ 
त्रतम्रो पौरर्मा विश्वास छ 
ढलेका कला र संस्कृत्रतिरू 
फेरी उठ्ने छन ्

भत्केका ईत्रतिास र पविचान 
फेरी स्थावपत िनुे छन ्
िाम्रो अस्ताएको सूयष 
फेरी सनुौलो वििान त्रलएर उदाउने छ 
फेरी र्शुीका ऋतिुरू फकेर आउने छ 
नानी,  
फेरी पौरर्ले उठाऊ स्िात्रभमानको धरिरा ! 
 
आमा ! 
परे्टा भए उडेर आउथे   
अविल्यै परे्टा पलाओस ् 
चरी झैँ उडेर मेरो आमाको गाथमा पगु ु ँ 
सियोगका िातिरू थाम ु
जरुुक्क उचाल ुमेरो मातभृमूीलाई  
छात्रतमा टाँस ुमेरो सदतत्रतलाई  ! 
 
म आमाको गिुारमा भािविह्वल भए ँ
देशको मायाले मतृ सागरभरी पोन्र्ए ँ। 
*** 
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आमाको ित्केलाको छाप 

दमु्जाली सचन 

 
  
मेरो पत्रन गाउँमा घर छ 
तर गाउँमा घर छ भन्न छाडेको  
िर्ौं भइसक्यो 
आमाकै िात र्टु्टा टेकेर उत्रभएको घर 
आफ्नै पैँतालाका छापिरूलाई बासी बनाएर 
आमा नै नरिेपत्रछ  
गाउँको घर भसुकु्क त्रबत्रसषन मन लागेको त्रथयो  
र, त्रबत्रसषएको त्रथए ँ
झण्डाका रङिरूको अँगालोमा  
लपेवटएको आफ्नो गाउँलाई 
सन्म्झएकै भए पत्रन 
आमाविनाको गाउँ गाउँजस्तो किाँ िदु्यो र ?  
 
झण्डाकै रङ त्रभरेका आरँ्ािरूसँग तत्रसषएर 
झण्डाकै रङ टेकेर विँड्ने पाइताला बन्नुभददा 
त्रसमेदटको जङ्गलमा िवुकष एका मनिरूसँग 
सङ्गत गनष सन्जलो ठानेर 
अंगालेको त्रथए ँन्चसा वपलर 
त्यसको अथष सिररया िनुकुो रिर िोइन 
झण्डामतु्रन वकन्चन नचािनकुो बाध्यता िो 
नपत्याए सुँघ्नूस ्
मेरा नङका च्यापिरूबाट अझै 
भैँसीको गोबर बास आइरिेको छ  
शरीरभरर गाउँको गदध बोकेर विँडेको मादछेलाई  
यो शिरले कविल्यै आफ्नो बन्न ददँदैन, बझेुको छु । 
 
िजरुबाको पत्रसनाले त्रभजेको त्यो घर 
आमाको ित्केला घसाररएको त्यो घर 
बालर्मा मेरो ज्यानमा तेल घसारेभददा बढ्ता 
िरत्रबिान त्रलन्प्थन ्आमा मझेरी 
जिाँ आमाका गदधिरू न्जउँदा त्रथए  
र, रिनेत्रथए िर्ौंसम्म । 
 
भग्नािशेर् अगात्रड उत्रभएपत्रछ 
भन्त्कयो मटुुको भइँुचालोले आरँ्ािरूको पर्ाषल 
बावङ्गयो धरुीर्ाँबोझैँ मन  

 
भग्नािशेर्मा देन्र्ए  
आमाको ित्केलाका िजारौँ पििरू 
समुसमु्याउन सवकन ँभग्नािशेर्त्रभि त्रछरेर । 
 

ओिो ! 
कस्तरी वफका भएछन ्झण्डाका रङिरू 
यसपात्रल मेरो गाउँमा  
सायद भकुम्पको सदिासले 
अत्रनदँा िुँदा िनु 
पविरोले उडाएको धलुोमा 
अनिुार लकुाउने मिल पाएनन ्िोला 
जे िोस झण्डािरूले आफ्ना 
लालसा र दरररता चािी लकुाउन सकेनन । 
 

लासैलासमा टेकेर 
आसूँिरू दौडाउँदा दौडाउँदै 
बल्ल देरे् आरँ्ािरूले 
ढलेको समी, उजाड चौतारा र लडेको मन्ददर 
मेरी आमाले जस्तै मलाई 
ओत र त्रसतलता ददँदाददँदै 
संस्कार र मानिता  
पढाउँदा पढाउँदै । 
 

मेरी आमाका अिशेर्िरूसँगसँगै 
सविद भएछन ्ती पत्रन । 
 

(भकुम्पमा गाउँको घर भन्त्कएपत्रछ गाउँको 
सम्झनामा) 
*** 
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ताण्डिका फेिररस्तिरू  

सधुीर ख्ित्रब (लत्रलतपरु, नेपाल)  
  
 
 
 
 
कम्पन १ 
त्रनदाल भाँन्चएर  
गल्याषम्म ढलेर परुरएका  
सपनािरू र्ोज्न  
भौंताररएका छन ्नांगा र्टु्टािरू । 
 
कम्पन २ 
कोमल औलंािरू 
भग्नािशेर् केलाई रिेको छ  
सकु्र्ा माटोको थपु्रोमा  
झादै विह्वलताका थोपािरू । 
 
कम्पन ३ 
मनुािरू  
कोवपलािरू  
फूलिरू  
िराएको सूचना टाँस गररएको छ  
च्यात्रतएका पाल छोवपने गरर । 
 
कम्पन ४ 
न्झंगवटिरू  
जस्तापातािरू  
पराले मठुािरू 
बाँसिरू  
काँचो ईटा माटो  
अत्रन ढंुगािरूले त्रथचीएका छन ् 
परुरएका छन ्न्जददत्रगिरू । 
 
कम्पन ५ 
स्ल्याबिरू  
वपलरिरू  
बीमिरू  
पक्की ईंटािरू  

 
कसरी रुपादतररत भए  
ज्यान माने उध्योगमा ! 
 
कम्पन ६ 
त्रछमेवकिरू  
धमष त्रनिाषि गदैछन ्
त्रमििरू  
त्रमिता त्रनभाउँदैछन ् 
स्फूतष भािनािरू 
मानवियता प्रददप्त पादैछन ्। 
 
कम्पन ७ 
र्शुी रोपेर  
मसु्कानी फूल उमानष  
दरु् माथी  
आन्त्मयताका लेप लगाई  
िन्ल्ल नै रिेको जीददगीमा 
भािनाका भरपदाष टेको बनेर  
उत्रभएका छन ्प्रशस्त उदार मनिरू । 
र पत्रन केिी पराकम्पनिरूले  
तसाषईरिेका छन ् 
रात विरात 
साँझ वििान । 
 
पराकम्पन  
तर....बझेुन, बझु्न चािेन सोचिरूले... 
धरासायी धरिरा मािै िोइन भनेर 
छायाँमा पाररए स्तपुाका पीडािरू  
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टँुडालका रोदनिरू 
सम्पदाका छट्पवटिरू  
कत्रत त्रनररि बनाइएकाछन ् 
आस्था र त्रबश्वासका स्तम्भिरू 
राितका पंचनामा गरर गररकन । 
 
पराकम्पन  
सायद धरिरा मािै देश िो  
देश भनेकै धरिरा िो  
म भ्रत्रमत िनु थालेको छु  
विचत्रलत िनु थालेको छु  
र मन र्स्न थालेको छ  
ठुल्ठूला पविरो बनेर । 
 
पराकम्पन  
अत्रन... 
भकूम्पको ताण्डिमा मूकदशषक भएर  
शीतल त्रनिासिरू  
त्रसंिदरिारिरू  
गिृमदिालयिरू  
संविधानसभािरू  
आ-आफ्ना  
ताण्डिका फेिररस्त तयार गदैछन ्। 
 
पराकम्पन ४ 
भकूम्प यस अथषमा  
मलाई उदेक लागेको छ  
कतै साँठ्गाँठ त छैन ! 
सत्ता र भकुम्पको त्रबच र ?  
***  
 
 
 
 
 
 

धरिराको  शदुयता 
वकस्मत भण्डारी (टोरोदटो, 
अमेररका)   
 
 
शदुयताको संघारमा उत्रभएर 
मौनताको आकाशमा  घोन्त्लएर  
त्रतम्रो मधरु मसु्कानको सम्झनामा  
धलुो माटो ित्केलामा रारे्र l 
 

त्रतम्रो स्पशषको सिाराको टेको लगाएर  
त्रतम्र ैउचाइमा म अन्ग्लएको छु 
उचाईबाट िेदाष मन भरङ्ग िदुछ  
पैतालाको भरोसामा माथी पगुेको छु l 
 

िादलमा लकुामारी, गोधलुीको रंगसंगै  
त्रमतेरी लगाएर, म सन्जए को छु  
त्रतम्रो माततृ्िको साथले म त्रनर्ारीए 
त्रतम्र ैनयनको ऐना बनाइ िेदैछु l 
 
त्रतम्रो जस्तै उचाइमा आफूलाई  
लाग्छ िरपल समावित गरररिेछु  
अनपुम अनरुाग,अदतरंग अपेक्षा 
त्रतम्र ैिरपाइलामा पाइला चात्रलरिेछु l 
 
आरँ्ाबाट झरेको त्रतम्रो सारा आसूँ 
असीत्रमत कम्पन अत्रन परा-कम्पन  
उभ्याईददन, आतरु छ बेिाल मन  
पनुजीिनको चािनामा पूणष आह्वान l  
 
त्रतम्रो दपषणबाट ओझेत्रलन ुछैन मलाई  
कन्म्पत स्िरमा त्रनमाषण गीत कसरी गाउँ  
शषु्प्क गलाबाट गनु्दजएको मधरुलयमा  
आरोि अत्रन अिरोिमा राग अलाप्न आउँ l 
 
एकपटक फेरर उत्रभएर त्रतत्रम आऊ 
धरिरा फेरर त्रतत्रम उचाइ  त्रलएर आऊ l 
 
१८ जलुाई २०१५ 

*** 
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भकुम्प – २०७२ 

अविनाश भट्टराई  (त्रसरािा, नेपाल)  
 
 
 
 
ऊ नाँच्छ, बेस्सरी नाँच्छ  
भकुम्पको 'कोररओग्राफी'मा  
िेछष आफ्नो नाँच्दै गरेको अग्लो घर  
अत्रलक परको ररत्तो सडकमा  
ररत्तो सातो त्रलएर  
नाँच्दा नाँच्दै न्चन्प्लएर र्टु्टा  
घर उत्तानो पछष  
अत्रन घोप्टो पछष  
ती पर्ाषलिरू पत्रसनाका  
गल्याषमगलुुषम ढल्छन ्/ बग्छन ् 
ढुङ्गा, इँटा, फलाम चोन्क्टदछन ् 
पाँच तला चौध कोठा  
एकै पोको पछष  
अत्रन त्यिाँबाट उड्छ  
एक मसु्लो धलुो- बङु्ग । 
 
परुरदछन ्उसका बिमूुल्य सम्पतीिरू  
ऊ सम्झन थाल्छ  
भर्षरै वकनेको ल्याप्टप, आइफोन  
उसले बैँसैमा जोडेको  
पलङ, टेबलु, दराज, सोफा सेट, वटभी  
बीस तोला जत्रत सनु- चाँदी  
िालसालै त्रसलाएको थ्रीवपस सटु्  
काँस र त्रससाका भाँडाकँुडािरू  
उसको नागररकता  
र स्नातकसम्मका प्रमाणपििरू  
र् याकका मिँगा पसु्तकिरू । 
 
उसले फेरर सम्झदछ  
दराजको बीचको तर्तामा  
उसले सरुन्क्षत रान्र्छोडेको  
एउटा फोटो अल्बम  
जसमा त्रथए  
ऊ सानै िुँदा त्रबतेका  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
बाबआुमाका श्यामश्वते तन्स्बरिरू  
जसमा त्रथए  
ऊ त्रबदेशमै िुँदा  
छोडेर गएकी उसकी श्रीमतीका  
साँच्चैका याद ददलाउने तन्स्बरिरू  
उसले एकचोटी पत्रन बोक्न नपाएको 
एकचोटी पत्रन छुन नपाएको  
उसको छोरोका केिी थान फोटािरू... 
ऊ एक्कासी भक्कात्रनएर सडकमै घोन्प्टदछ ।  
*** 



Global Federation for Nepalese Literature         Mulbato E-Journal Online        Volume: 3      Issue: 1       Number: 8       January  2016 
 

विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ       मूलबाटो अनलाईन ई-पत्रिका      बर्ष: ३      अंक: १     संस्करण: ८      जनिरी २०१६ 26 
 

भइँुचालोसँग साक्षात्कार  
घमराज लइँुटेल 
 
 
 
 
 
करक्क भाँन्चएको धरिरा झैँ  
मेरो आत्मविश्वास र स्िात्रभमानलाई  
गल्र्यामगलुुषम्म भईुमा ढाल्दै   
त्रलङ्गेवपङ् झैँ मन्च्चएको मेरो घरले 
िाशैिाशको कोक्रोमा रारे्र  
नमज्जाले िल्लायो । 
 
आमाले मायाभरर लोरीसँगै  
िर्षभरर िल्लाएको  
कोक्रोको सम्झना छैन मलाई 
तर यो िाशदीको कोक्रोले  
त्रनरदतर िल्लाइरह्यो 
मन, मन्ष्प्तष्प्क र विश्वासलाई ।  
 
भकूम्पको एकै झड्काले  
मेरो आत्मविश्वासलाई  
टाइम मेत्रसनमा िालेर 
कोके्र बालकमा पररणत गराइददयो 
अत्रन भकूम्पीय ताण्डब नतृ्यका बीच  
मन्स्तष्प्कमा न्चत्कार पैदा भयो । 
 
बाँसको तामारूपी मानि स्िात्रभमान 
एकै झट्काले धतु्रलमाट पाररददयो 
एकैत्रछनअन्घको स्ितदि पररचय 
एकैत्रछनपत्रछ पालत्रभिको संसारमा  
त्रनरीि शरणाथी बन्न पगु्यो । 
 
न्चत्कार र कोलािलरूपी  
सङ्गीतको आनददमा 
न्चताको राप तापेर 
आसूँको पोर्रीमा निुाउँदै  
एकपत्रछ अको झट्कािरू  
जीिन रेर्ालाई चनुौती ददँदै 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
प्रते नाच नान्चरिे  
अत्रन अधषचेत र अिाक म   
मौन िेरररिेँ- 
सभ्यताका र्ण्डिरिरूत्रभि 
अन्दतम धकुधकुीिरूलाई । 
*** 
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भइँुचालोको भइँुमा उत्रभएकी 
उसलाई 

मनप्रसाद सबु्बा (दाजीत्रलङ, भारत; 
िाल: काठमाडौं, नेपाल) 
 
 
 
 
फेरर एकपल्ट  
मात्रनसलाई  
त्रनतादत त्रनस्सिाय प्रमान्णत गनष र्ोजेको छ 
भइँुचालोले  
मात्रनसका सोच र श्रम फुलेको सदुदर स्िरूप  
क्यै िैन भन्न र्ोजेको छ भइँुचालोले ।  
 
भविष्प्यविरोधी यसले  
ितषमानलाई बीच बाटोमै लछारपछार पारेको छ ।   
 
ितषमानको बैँसमा म्िाइका अक्षर र्ोप्दै  
त्रतमी आफ्नै भाकामा भविष्प्य रच्दैत्रथयौ, अन ु!  
ती म्िाइका अक्षर  
अचानक भत्केर परुरएको छ आज  
तर त्योभददा भयानक दृश्य त  
त्रतम्रा तत्रसषएका आरँ्ा र लावटएको मरु्मा देन्र्रिेछु  
 
उठ, अन ु! 
त्रतम्रा आरँ्ािरू उन्त्तकै उिषर छन ्सपनािरू उम्रनलाई 
त्रतम्रा बान्दकला ओठंमा बत्रसरारे्को  
त्यो बासी अचलतालाई   
एक मरु् पानीले कुल्ला गरेर फ्याँक 
र ती ओठँिरूलाई विंड्नदेऊ यौटा अको यािा... । 
 
िेर त, 
धडनसोमै चोट लागेर थचक्क बसेको ितषमान  
फेरर उदठसक्यो  
त्यसको आरँ्ामा छ अझ बढी  
चनुौतीपूणष त्रनम्ताल ुबैंस ।  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
उठ, अन ु! 
यन्त्त बझु्नू  
वक मादछेले  
आफ्नो त्रनबषलतामै भेट्टाउने गछष  
यौटा उदेकलाग्दो शन्क्त ।  
 
िो,  
त्रतमीलाई बाटोसम्म डोर् याउने त्रतम्रो आगँनमा 
भर्षरै भइँुचालोले  
अत्रनन्श्चतताको कू्रर प्रदशषनी लगाइरारे्र गएको छ  
तर यन्त्त बझु्नू  
वक अत्रनन्श्चतता यौटा बाजको झम्टाइ माि िो  
त्यो झम्टाइपत्रछ बाँचेको जीिन र जगत  
त्रतम्रो आफ्नो िो l   
िामी सप्पैको िो l   
अब उठ, अन ु!  
*** 
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मिाभकूम्प: िामी राम्र ैछौं  

डा. जयदत कृष्प्ण  शमाष (असम, 

भारत;  िाल: टेक्सास, अमेररका) 

 
राम्र ैछ दाई ! 
बाँचेको छु 
बोल्दैछु  
अत्रन, त्रतमीलाई राम्र ैछु भन्नसम्म सकै्तछु !  
घरिरू  
चकनाचरु भएका छन,् आशािरू  
त्रतमीलाई-मलाई आजदम आश्रय ददने घर  
आफैँ आज त्रनराश्रय छन ्।  
धलुो भएर माटैमा त्रमलेका छन,् प्रत्रतशू्रत्रतिरू ! 
 

आश्रयस्थलिरू नै घातक िुँदा - 
मतृ्यू त नन्जकै आउँदो रिेछ।  
र पत्रन, आफ्नो घर -  
उसको अन्दतममा पत्रन  
मलाई जोगाएरै विलीन भएको छ।  
 

कसरी िो,  
त्यो धत्रसएको धलुो र ढंुगामतु्रन पत्रन  
ओड़ारै बनाएर वक कसो  
मलाई बचँाइ छोडेको छ। 
  

म बाँचेको छु 
र नै दाई, राम्र ैछ मलाई ! 
सन्म्झदछौ िोला त्रतमी, 
त्रतमी -िामी लकुी रे्ल्ने ती भण्डारका ओडारिरू; 
विदेश लागेको त्रतमी दशकै नाघे पत्रन के भो त ! 
पकै्क सन्म्झदछौ त्रतमी 
भादसाघर, ठुलोघरका ती दैलाका कुनािरू 
  

केिी पत्रन छैनन ्अविले  
सबै चकनाचरु।  
चकनाचरु दाई  
यिा ँमादछेका सपनािरू।  
  

न विपना, न सपना झसङ्ग िदुछन मादछे।  
विपनामा सपना तवुिएका मादछे  
सपनामा किात्रलदछन 
विपनालाई सपना भैददए ठादचन।  
विपना विपना नै रिेछ दाई  
न ददन, न रात  
अविले सपना छैन।  
पूणष विपनामा यो भमूी थररष काम्छ  
िो, कामेको कामै छ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
मादछे िैन, यो भमूी नै 
मलामी भएको छ  
सदतान िैन, यो भमूी नै कोरामा बसेको छ। 
 

कोरामा बसेको भमूी  
जताततै न्चररएको छ ।  
पैह्रो र्सेर  
अन्घन्ल्तर को पिाड़ घाइते भएको छ।  
  

देख्दा-देख्दै  
आरैँ् अन्घ कसरी प्रलय आउँदो रिेछ   
रे्ल्दा-रे्ल्दैका बालर्िरू कसरी अदतधाषन िुँदा रिेछन ्! 
दैि पत्रन त्रन:सिाय ! 
त्रन:सिाय छन ्यिा ँदाई म जस्ता सबै-सबै।  
 

र पत्रन राम्र ैछ दाई, 
िताश छुइन।  
बाँचेको छु ! 
जीउमा अझै प्राण छ । 
आशािरू  
नयाँ पलाएका छन ् 
पलाउँदैछन।्  
 

तर गोड़ा दईुटै अचल भएका छन ्दाई । 
भाँन्चएकै िनु ्वक मवकष एका  
जान्ददन।  
दखु्छन र्वपनसक्न ु! 
अस्पताल बाविर, सड़कको वकनारमा  
कसैले बनाई ददएको सदुदर छिारी तल  
सतेुको सतैु छु ।  
कसले सतुाएर गए,  
थािा छैन । 
 

डाक्टर आउँछन ्अविले  
देशी औ विदेशी, एकैत्रछन ्िेछषन  
र पत्रन, र्बैु त्रमठो बोल्छन  
र नै दाई, राम्र ैछ मलाई   
िामी राम्र ैछौँ । 
*** 
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भइँुचालो  

बसदत शे्रष्ठ 
 
 
 
उ आयो र न कुनै र्बर र न कुनै समाचार  
उ आउन ुसंगै सबैको  
मन िल्लायो, तन िल्लायो र परैु मत्रथंगल 
िल्लायो  
जग िल्लायो र घर लडायो र पिाड िल्लायो 
चपुचाप आयो तर चपु चाप फकेन ।  
 
गाउँ बस्नेले शिर सम्झ्यो  
शिर बस्नेले गाउँ सम्झ्यो  
देशमा बस्नेले परदेश सम्झ्यो   
परदेश बस्नेले आफ्नो देश सम्झ्यो 
उ चपुचाप आयो तर चपुचाप फकेन । 
 
ठुलो सदिासको भाबना फैलाएर गयो  
जातीयताको संकीणष घेरा तोडेर गयो  
गाउँलेका गाँसबास र्ोसेर गयो  
तर उचत्रनचको िैत्रसयत देर्ाएर   
अत्रन मानिताको पाठ पढाएर गयो ।  
 
विध्िंस गरेर गयो  
सामान्जक विभेद तोडेर गयो 
सांस्कृत्रतक सम्पदा भत्काएर गयो  
तर सामान्जक सद्भािना बढाएर गयो । 
 
थपु्र ैझपुडी, घर र मिल भत्काएर गयो  
धेरै सांस्कृत्रतक सम्पदा तोडेर गयो  
पनुत्रनषमाषण र न्जणोद्वारको मित्ि देर्ाएर  
समयप्रत्रत सम्बेदनशील बन्न त्रसकाएर गयो ।  
  
 
बाविरर धरातलीय संरचना तोडेर गयो  
पररितषनका र्म्बािरू छोडेर गयो  
अिंकार, घमण्ड र दे्वर् तोडेर गयो  
प्रमे, विश्वास र एकता जोडेर गयो  
अत्रन समानताको मित्ि बढाएर गयो । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
उ आयो चपुचाप आयो  
ररस, राग र घणृा िटाएर गयो  
एकता र रावष्ट्रयताको सबल प्रश्न तेसाषएर गयो ।  
 
उ आयो चपुचाप आयो  
भ्रष्टाचारीको भण्डाफोर गरेर गयो  
घतु्रसयाको नाली बेली देर्ाएर गयो   
नेतािरूका बवुद्धमा त्रबको ठोसेर गयो 
अत्रन जनतालाई एकताको पाठ पढाएर गयो ।   
 
थपु्र ैजनधनको क्षत्रत गरेर गए पत्रन  
धमु्म अँध्यारो समाजलाई तोडेर गयो  
सनुौलो वकरणको आभा देर्ाएर गयो  
मझुाषएकालाई उत्साि र विश्वास जगाएर गयो  
अत्रन सबैलाई रावष्ट्रयताको पाठ पढाएर गयो ! 
***  
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आटँ 

लक्ष्मण दयौपाने 

(म्यादमार) 
 
 
 
 
 
 
 
म त जून समातेर 
आगँनभरी उज्यालो त्रलप्ने आटँ गरें 
नौलारे् तारा र्सालेर 
त्रतम्रो मन न्जत्न ेआटँ गरें 
धती आन्त्तएर काँपेको त्रथयो  
म त माटो छोएर 
विमाली ओठंबाट मसु्कान वटप्ने आटँ गरें । 
 
म त विश्वास जत्रत बददक रारे्र 
उधारो माया न्झक्ने आटँ गरें 
सम्झनाको सतु बड्दै गयो  
अब त त्रतम्रो वढकुटीकालात्रग आफै त्रबक्ने आटँ गरें । 
आन्र्र जीिन यौटा व्यापार त रिेछ 
सबैको सािू त्यो समयसँग मोलतोल त्रसक्ने आटँ गरें। 
 
म त अंध्यारो पछेुर 
आफू आगोमा त्रभज्ने आटँ गरें  
प्रकाशले पत्रन पोल्दो रै'छ कसै कसैलाई  
अब एकमरुी बतासमा आफै त्रनभ्ने आटँ गरें  
शब्दिरू अचम्ममा परे  
त्रतनै शब्दिरूले एउटा नयाँ तस्िीर न्र्च्ने आटँ गरें।  
*** 
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यिा ँकेवि बचेन 
मोिन राज र्नाल (म्यानमार)  
 
1979 को बाढी भददा ठूलो क्षत्रत त्रलएर  
शन्क्तिीन भमूी बनाई शोर्ण गरो 2015 अगस्त 3  
कत्रछन, कररङ्, रर्ाँई र त्रछन स्टेट्को व्यथा  
मोगाऊँ, त्रमन्चना, मोगोक, ऐयािडीका कथा 
क्षत्रत ग्रष्प्त अिस्था, यिाँ केवि बँच्न सकेन  
शिरको दीिार स्तम्भ डबुाएपत्रछ  
याित ्प्राणी बचँ्ने कसरी ? 
 

जीिन समात्रप्तको लीला  
घरघरको छानो डबुाएर 
कुकुर त्रबराला र मसुासम्ममा व्यथा  
सपष, त्रबन्च्छ, र्जरुोसम्मको ज्यान गयो  
मादछेको त के कुरा भनु ँझन? 
कसैकसैको पररिारै बगाएछ  
पिाड्सम्म र्ण्ड बनाउँन सक्ने बाढी  
बँचेका मादछेिरूको विचत्रलत  
आत्म पकुादै रोदनको बाढी झन ठूलो  
सनुेनन ्िरूण देिले रोएको आिाज 
िेदाष िेदै डबुाई सकेछ  
याित ्आशािरू डबुाईददयो 
याित ्आशािरू बगाई ददयो  
प्रमे प्रते्रमकाको प्रमे विच्छेद 
अझैं रोवकएन झन र्प्टेर डबुायो  
समदुर सरि बनायो िर घर आगँन  
साथमा पशपंुक्षीिरू पत्रन दरु्को घडीमा 
आकाश झन कन्स्सएर रूदछ  
बादल औशंीको रातभददा कालो  
बाँच्ने आशामा कराई रिेका प्राणी 
िर प्राणीिरूका आसूँका भेल बग्दैछ साथमा 
2015 अगष्ट तीन । 
 

विंड्ने बाटािरू भत्कायो, पलुिरू बगायो 
साथै मनिरू पत्रन बगाई रह्यो   
बाँच्ने आशामा अझ दीन ददष दरु् 
कसैको अन्दतम यािा  
धेरै जसो मतृ अिस्था, ओतप्रोतवििीन ददनरात  
बच्चािरूको स्कूलसम्म बगायो  
कोटगाट अस्पतालसम्म डबुायो  
गाँस र बासको के कुरा ? 
नसोन्चएका आसूँका भेल  
मटुुबाट रक्तधारा बनेर बग ेआसूँ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
दैिीप्रकोप भनु?ँ 
भमूी झन दरु्मा । 
आन्त्तएवकछन झन झन 
आन्र्र राित अत्यािास्यक  
याँगौ यिुािरू उठे  
अविस्मरणीय योगदानमा जटेु  
सनातन स्ियंसेिक जटुो 
िर माता र बविनीिरू जटेु  
देश विदेशका राित पगु े
स्थात्रनय सरकार जटुो 
िर पाटीिादी जटेु  
िर नेपालीिरूका घरघरका राित पगु े
कैं यौं समदुाय जटेु 
विददू नेपालीको जागापन  
वपडीतिरूसम्म राित सरल सेिामा दक्ष 
चारजात छन्त्तस िणष जटेु 
शदु्ध राित मूल्य अनमोल पणु्य 
प्रमे ददलाउन त ददलायौं  
तर, यिाँ केई बँचेन  
गाउँघर रे्तीबारी  
2015 अगष्ट तीन । 
 

मिादरु् ददष म्यामा  
बाढीवपडीत म्यामा  
क्षत्रतग्रष्प्त म्यामा  
केदरको माया  
याँगौ यिुाको िाया  
िर नेपालीपनको जागा  
दनु्र्त मानबका घरघरमा पाईला  
गौ सेिा  
2015 अगष्ट तीन । 
*** 
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भङ्जािा भइँुचालो 
गणेश र्ड्का (भोजपरु, नेपाल; 

िाल: विगेट, आइल्याण्ड) 
 
 
यो कुन कम्पनशास्त्र िो, सम्झी-सम्झी, झम्टी-झम्टी 
काँप्न ुपने...? 
धामी, झाँक्री र त्रबजिुािरू रातभरी काँप्छन ्
र भतु-प्रते भगाएर, त्रसयान्शकारी मदछाएर मत्थर िदुछन ्
अत्रन जादछन ्आफ्नो बाटो त्रलएर आफ्नै कामकाजमा 
भोत्रलपल्ट त्रबिानै 
तर यो,... एउटा भयिर सदिास र अज्ञात भय बर्ाषएर 
काँपीरिदछ 
पीडा-िेदनाले आकुल-व्याकुल मनिरूलाई तसाषउन 
बेर्बर बारम्बार... 
एकोिोरो आउने-जाने गरररिदछ त्रनसिोच त्रनरदतर 
अनेकन अकल्पनीय र विभत्स दृश्यिरू छोडेर l 
  

मेरो भन्जषन भमूीलाई च्यातेर छेद गररददने पावपष्ठ िो यो 
घर,गोठ,मन्ददर,पाटीपौिा,देिालय,सङ्ग्रिालय,धरिरा... 
विमाल-पिाड,मधेस-तराई, पलु-पलेुसा,बाटो-घाटो 
सबै-सबै भत्काएर भकुुष ट पाररददने अधमी िो यो 
मिल-दरबार देर्ी झपुडी-याक्सािरू केवि नछोड्ने 
त्रनदषयी र कु्रर िो यो l 
  

त्रबिेको जग्गेमा बसेका कन्त्त बेिलुीिरूको त्रसउँदोमा 
पगु्नै लागेको त्रसददरु 
छेउमा बसेकी लोकन्दतको त्रसउँदोमा परु् याइददयो 
बेिलुाको िात िल्लाइददएर 
र बेिलुीको त्रनधार भातर्ौरेको गोडामा िरु् याईददयो 
धङ्धङे्ग लाईददएर 
र्ास ढोग्न ुत त्रथयो उसकै बेिलुालाई पत्रत परमेश्वर 
मानेर 
घर त्रभत्रिन लागेका कयौं दलुिीिरू सङ्घार नटेक्दै 
त्रसकुिाको जाँतोमा पछाररए साँझमा 
सिुागरात मनाउन दठक्क परेका नि दम्पत्रतको सपनाको 
रात 
त्रबथोत्रलददयो मच्ची-मच्ची िल्लाईददएर रिरको र्ाट 
सम्बन्दधत ठाउँमा कोवि/केवि पगु्न सकेनन,् न्शिाय 
चौरका टेदट बािेक 
यत्रत चकचक गरेपछी पत्रन आफू चाविं पsssर पगुेर 
बेजोडले जीउ मकाषउँदै 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
फेरी अको भयािि पराकम्पन छोडेर दतु्रनयाँको 
सातोपतु्लो त्रलदछ यो l 
  

िात समातेर अगँात्रलंदै धरिरा चढ्ने वकशोर जोडीको 
िैंशाल ुयोजना 
आफ्नो निजात न्शशलुाई स्तनपान गराउँदै सपना बनेु्न 
मातिृात्सल्यता 
जदमददनको अिसरमा आफदत र शभुन्चदतकिरूबाट 
ददघाषयकुो शभु-कामना थापेर बथषडे सेलेबे्रशनको लात्रग 
भरर्रै पाटी प्यालेस पगुेका सम्भ्रादत ियिरू 
सडकपेटीमा त्रसमेदटको बोस्ता उचालेर 
त्रबरामी आमालाई त्रसटामोल र्िुाउने धोको 
िल गोरु नारेर माटोमा पत्रसना रोप्न लालावयत जाँगरिरू 
गाउँको अधँ्यारो घर बददकी रारे्र 
उज्यालोको र्ोजीमा सिर पसेका तरुणिरूको आकाङ्क्षा 
पाठशाला जाँदैगरेका देशका स-साना घाम-जूनिरूको 
बालशलुभ र्शुी... 
सदतानको कमाईमा सास अल्झाइरिेका िदृ्द-िदृ्दािरूको 
भरोसा 
र, कन्त्त-कन्त्त- 
कार्िरू,कोर्िरू,त्रसउँदोिरू,उमेरिरू,रिरिरू,चािनािरू,
इच्छािरू,सपनािरू..... 
जम्मैलाई क्षणभरमा सर्ाप पाने यो अदृश्य अन्स्तत्ि 
अि त आउँदैन िोला भदयो झन ्सम्झी-सम्झी,झम्टी-
झम्टी आइरिदछ 
र मादछेको मन बेविसाब िल्लाईरिदछ िरुीले रुर् 
िल्लाए जस्तो 
केको ररस िोला मादछेिरूसँग यसको त्रधतै नमने यस्तो? 
नअघाएको त्रसंि जस्तो असन्त्त यो भङ्जािा भइँुचालो l 
सन्म्झदछु,- म स्यानो िुँदा त्यो भइँुचालो गएको साल – 
िजरुबाले सनुाएको यो भमूीत्रभिको माछो र त्यसले 
िल्लाएको कानको कथा 
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पढ्दैछु/सोच्दैछु यो भइँुचालो पश्चात भगूभषविदले ददएका 
तकष िरू... 
िे अचम्म ! कस्तो िोला, यो पृ् िीमतु्रन एकसाथ विंड्ने 
जोडी प्लेट...? 
जसले कम्पन पछी पराकम्पन गदै यो भगूोललाई झलुो-
चकमक बनाउदैछ 
र मादछेका मन आफ्नो भददा ज्यादा रेक्टर स्केलमा 
िल्लाउँदैछ आफू जधेुर 
फेरी यत्रतबेला अत्रलक ढुक्क छु यसकारण वक - 
यवि भङ्जािा भइँुचालोले गदाष नै - 
यिाँका भङ्जािा मादछेिरू थोरै भए पत्रन सज्ञानी िनु 
थालेका छन ्l  
*** 
 
 

जय नेपाल 

लोकराज अत्रधकारी 
 
धरती त माता भदछन ्
वकन माता त्रनदषयी भएकी 
बारबार वकन थकेकी 
ठाउँ ठाउँ वकन ्चकेवक 
सयौका ज्यान गए 
िजारौ िजार टुिरुा भए 
भयो धरती माता भयो 
अब त्रतमी न्स्थर रिे 
भकूम्पले बेिाल 
उडायो त्रिपाल 
पानी दवकष यो 
हृदय धवकष यो 
आकाश गन्जषयो 
मटुु थवकष यो 
िस्त छ मन 
पीड़ायकु्त जीिन 
सबैको उस्तै िाल 
तैपत्रन त्रबचत्रलत छैनौ कन्त्त 
िामी नेपाली 
िाम्रो नेपाल ।  
जय नेपाल । 
*** 
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श्रीपेज िेगरका मिाराजािरू  

चदर मादेन “आदछन”् (िङकङ) 
 

त्रनत्य पानीले अपयाषप्त िनुे उपत्यका 
मदुाषिरूको भि सागरले 

त्रगजोलेर सन्नाटा छाएको 
मित्िविन ए मिाभकूम्प 

त्रतम्रो पासविक िासदीपूणष दन्म्भपनले 

अत्यासलाग्दो भाउन्न भैसक्यो 
त्यिो अत्रनस्ट नरसंिार गरेर नअघाउने त्रतमी 
रगतका थेग्ला संगै लत्पत्रतएका मानिसागर 
 

सगरमाथाझैं अग्ला ऐत्रतिात्रसक 

भीमसेनका धरिरा 
कृत्रतम तासका घरझैं 
ढलेर भग्नािशेर् भएका 
असङ्ख्य लासिरू त्रनल्नमा 
तन्ल्लन छन ् घाटिरू 
 

भलूलुलु ुु़ उन्म्लंदै त्रनन्स्कएका रगतिरू 

त्रसध्राझैं सतुाईएका घायल र लासिरू 

अस्पतालको आगँन र गोरेटोिरूमा 
कविले कोलािल अजंगका साथ 

गजषदैं िासदी पादै 

कविले साऊत्रत मादै विरपु 

त्रनरदतर शंृ्रर्ला भएर 

ऊदमनु्क्त नददने त्रतमी 
विध्िङ्से, भकूम्पे, उट्टीपयाङ्गे 
त्रतम्रो अिसानको त्रनन्म्त 

सँघर्ष गनुष परेको भए 

कत्रत जलूुस त्रनकाल्थे िोला, 
कत्रत िार भत्काउथे िोला, 
कत्रत उपत्यका, नेपालै िदद गथे िोला, 
कत्रत तोडफोड गथेिोला 
 

त्यसैले,मलुकुका यी प्रतात्रड़त व्रगेन्ल्तिरू 

कारुन्णक वियोगलाई मलम दल्न 

अनत्रगन्दत राष्ट्रिाट मनका धनी 
कुिेरिरूले आशात्रतत 

सामल र दामल ददनैरिे अविरल 

लाग्दछ घरदेश र परदेशमा 
नेपालीिरू एक वढक्का िुंदा          

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

चोमोलुंङ्मा झैं पलुवकत भएको  
आभास ददएको त्रथयो 
 

विदेशी सियोग 

स्िदेश र विदेश सिैको सियोग 

जगतँलाई आशाको वकरण िढेकै त्रथयो 

तर ...तर....  

दतु्रनयांको सोंच उल्टो भैददयो 
सरकारका घ्याम्परुाम 

पाटीका छट्टरुाम 

त्रछर मनन्स्थत्रतका टट्टरुाम 

 

यै नेपाली आत्मा त्रभि 

यी श्रीपेज िेगरका मिाराजािरू 

यी गीद्द, व्िाँसा र फ्याउरािरूलाई 

अनास्थाका क्याक्टसिरूले 

अनास्थाका कारुन्णक न्जजीविसािरूले 

नेपाली माटोका ईमाददार तप्कािरूले 

चट्टानझैं कठोर मन भएका 
फाँसीको तख्तामा 
झदुड्याउने जल्लाद झैं 
यी कलंवकत सामन्दत 

गीद्द, व्िाँसा र मिाराजािरूलाई 

न्झर रदकाएर कुदृवष्ट आरँ्ामा 
र कू्रर मटुुको मझेररमा छेंडेर 

त्रछरत्रछर पारेको भएपत्रन 

म स्िभाविकै मान्ने त्रथए । 

***  
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पनु त्रनमाषणमा जटु्न ुछ  

भािना पररष्प्कृत 
सनुिुार  (बेलायत)  
 
 
त्रबप्पत्रतको सूचना प्रकृत्रत िो भचुाल  
िेदैन प्रकृत्रत नाफा र नोक्सान  
जीि र जगतको सदतलुन त्रमलाउन 
अनशुासन र त्रनयममा कटीबद्ध छ प्रकृत्रत  
कविले र्स्छ अम्मरबाट बादलको क्रोध  
मसुलधारे अविरल िर्ष बाढी र पैरो त्रनम्त्याई  
धरामा फरे िाददै चट्याङ्गले विध्िंस मच्याउछ त्रनमेर् 
भरमा  
कविले गन्जषदछ समदुर, पलभरमा पादै स्िािा ! जन र 
धनको  
जब अत्त्यात्रधक राप र तापले उन्म्लंछ जत्रमनको जरा  
शन्क्त त्रबष्प्फोट गराउदै मैदान त्रनल्छ ज्िालामरु्ीले  
िल्लाउछ विमालीभमूी थकाषउदै भचूालले  
धरा टुवक्रदछ, मिाप्रलयको रेत्रतलो धारले  
धाजँाधाँजा भै कम्पनले भाट्छ, भत्केर कुरुप िदुछ  
यसरर प्रकृत्रतको संरचनामा ज्िारभाटा चत्रलरिदछ  
जगतमा जीिलाई नचाउदै जगदीश मस्त रिदछ  
जगदीश प्रकृत्रत उ सिष शे्रष्ठ छ बलिान छ रिस्यबादी 
छ  
उसको कदमलाई रोक्न,ेउसको सािसलाई ललकाने  
छैन िामी कसैसंग विम्मत  
प्रकृत्रतको त्रबरुद्ध यदु्ध लड्न न बन्ने छ कुनै अस्त्र  
त्यसैले भचुाल त प्रकृत्रत िो तर मानिको लात्रग 
त्रबप्पन्त्त पकै्क िो  
प्रकृत्रतको त्रनयम रोक्न असम्भि छ  
प्रकृत्रतको अनसुासन तोड्नेलाई सजाय छ  
िामी प्रकृत्रतलाई रोक्न सक्दनौ तर जोत्रगन सक्छौ  
भचूाल रोक्न सक्दैनौ साबधान िनु ्त अिस्य सक्छौ  
प्रकृत्रतले मादैन कसैलाई, भचूालले र्ादैन िामीलाई  
मादछे मछष आफ्नै गलत संरचनाको कारणले  
मादछे मछष आफै त्रभिको डरको कारणले  
िो अब बझेुर प्रकृत्रतको त्रनयमलाई  
बझेुर भ ुँइचालोको त्रबप्पत्रतको संकेतँलाई  
पनु त्रनमाषणमा साबधानी अपनाउन ुछ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
प्रकृत्रतको प्रकोपबाट बच्न उपाय जटुाउन ुछ  
राष्ट्र शोकमा डबेुको छ ददउसै अदधकार छाएको छ  
िाम्रो आफ्नै िेल्च्यक्राइको कारणले अमलु्य 
सम्पदािरू ढलेको छ  
प्रकृत्रतले भददा पत्रन मानविय संरचनाले धेरैको ज्यान 
त्रलएको छ  
अब यो त्रबप्पत्रतको दलदलबाट उठ्न यवि त्रबप्पत्रतबाट 
नै पाठ त्रसक्न ुछ  
लडेको स्थानमा टेक्दै, आफू त्रभिको सािसलाई 
बाविर ठेल्दै  
श्रमले, धनले, समयले, मनले परोपकारमा जटु्न ुछ  
घाइते र पीत्रडतिरूको उद्दार गदै जीिनमा उजाष भनुष 
छ र्शुी ल्याउन ुछ  
अत्रन त्रबस्तारै बवुद्ध र तकष  लगाएर साबधानी 
अपनाएर  
भौत्रतक संरचनाको त्रनमाषण गनुष छ  
भ ुँइचालोको नकारात्मक्तालाई सकारात्मक्तामा पररणत 
गदै  
शोकलाई शन्क्तमा रुपादतरण गदै पनु त्रनमाषणमा जटु्न ु
छ 
 
२५ जलुाई सन ्२०१५ 
***  
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नि जीिन 

िररस अत्रधकारी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
काल जस्तै काला कागिरू 
अत्याउँदै कराए 
र घर मात्रथ-मात्रथ फदको लगाए 
 
कुक्कुरिरू भैँमा 
एकतमासले रोए कराए   
अपशकुन जनाए 
 
त्यै बेला झर् यो छतको गािो  
गड्याम्गडुमु ्झ्याल बाविर  
सबै घरिरू वपङ् रे्ल्दै त्रथए 
 
म चैँ ढुदमतु्रनएर लडेँ  
तीन तला मात्रथको कोठामा, 
लाग्यो, अब सबै त्रसदद्दयो 
 
र सन्म्झए अन्दतम पटक 
आमालाई र उत्रत धेरै त्रबश्वास नलागे पत्रन  
भगिानलाई 
 
अिो ! त्यो भयिर क्षण 
आरँ्ा अन्घ नान्चरह्यो 
भग्नािशेर्मा चेन्प्टएको मेरो आफ्नै शरीर 
 
र गरररिे प्राथषना, 
मात्रगरिे जीिनको भीर्, 
स्िीकारेर यो न्शशा जस्तो अन्स्तत्ि । 
*** 
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आमा 
समीर आचायष 
 
 
 
 
 
 
 
आमा त्रतम्रो छातीमात्रथ 
किो बज्रपात यो ? 
सदतती त्रतम्रा त्रबचन्ल्लमा  
ढुङ्गा मात्रथको लास भो। 
 
भात्क्यो सबै मिल अत्रन  
सम्पदाको नाश भो 
र्लु्ला आकाश छाना अब 
छुयो गाँसबास जो। 
 
आमा त्रतम्रो छाती मात्रथ 
किो बज्रपात यो ? 
सदतती त्रतम्रा त्रबचन्ल्लमा  
ढुङ्गामात्रथको लास भो। 
 
जता िेर् यो उतै कोलािल 
जीउदै परुरएका सासको 
छुत्यो पररिार त्रबरानो नातामा 
देश मशान घाट भो। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
छैन बस्त्र जीउ ढाक्न े 
कािो किाँ पाउने िो ? 
ररन्त्तएका आसूँबाट   
कुन गङ्गाजल भने पो ? 
 
आमा त्रतम्रो छातीमात्रथ 
किो बज्रपात यो ? 
सदतती त्रतम्रा त्रबचन्ल्लमा  
ढुङ्गामात्रथको लास भो 
आमा त्रतम्रोछाती मात्रथ 
किो बज्रपात यो ? 
*** 
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टेक्ने भइँु िन्ल्लएपत्रछ 

टेकबिादरु छेिी  (त्रसदक्कम, भारत)  
 
 
 
 
 
 
 
 
टेक्ने भइँु िन्ल्लएपत्रछ 
िन्ल्लयो विश्वासको घर 
चवकष यो आकाङ्क्षाको छानो 
भाँन्चयो आस्थाको धरुी 
बावङ्गयो इच्छाको बलो । 
 
विचारको त्रबस्कुन सकुाउने दत्रलन 
रङ्गीचङ्गी सपनाका फुलबारी 
पािनुा त्रबसाउने त्रलपेका वपढी 
प्रगत्रतको र्नु्ट्कलो उक्लने त्रलस्नो 
भन्त्कए, छोवपए, लडे, झरे । 
 
जस्तै भए त्रन गदतव्यको बाटो 
पारी र िारर जोड्ने पलु 
एकादत, थवकत मनका फलैँचा 
तस्कर त्रभत्रिन नददने छेकाबार; 
न्चररए, च ुँत्रडए, लडे, भन्त्कए । 
 
चचुरुो पगुेको मनोइच्छा 
रत्रमता िेरररिेको धरोिर 
फैत्रलएको चौकोर आगँन 
पिाडी गाहे्र गाउँ 
मनत्रभि बाँचेको मलुकु  
फेरर; 
चढ्छ, उठ्छ, त्रलवपदछ, उत्रभदछ, बत्रनदछ । 
*** 
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दलका दलेंिरू 
गजेदर गविन 
 
 
 
 
दयरुोडका गल्लीिरूमा 
सदुधाराका कुनाकाप्चामा 
भाटभटेनीका स्टोरिरूमा 
मलिरूका पसलिरूमा 
अरे दलें, सनुेर तेरो बकबकी ! 
 
बानेश्वरका पान पसलिरूमा 
अत्रन त्यिीका भट्टीिरूमा 
गौशालाका िोटेलिरूमा 
िागेश्वरीका मठिरूमा 
क्या रे दलें,सनुेर तेरो झकझकी ! 
 
त्रसँिदरिारका मदिालयिरूमा 
बिरमिलका कायाषलयिरूमा 
बल्र्कुा दरिारिरू मा 
छररएका न्शक्षालयिरू मा 
िाि रे दलें,म त दंग परे, देरे्र तेरो चल्ती ! 
 
अविले, 
विमाल रोएको बेला 
पिाड़ डराएको बेला 
धरती फाटेको बेला 
र्ोई त दलें, तेरो गत्रतवित्रध ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
घाउ चिाषएको बेला 
त्रतर्ाष लागेको बेला 
भोकै सतु्न ुपरेको बेला 
रूझ्दै बस्न ुपरेको बेला 
कता गयो दलें, तेरो मायावप्रती ? 
*** 
 
 
  



Global Federation for Nepalese Literature         Mulbato E-Journal Online        Volume: 3      Issue: 1       Number: 8       January  2016 
 

विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ       मूलबाटो अनलाईन ई-पत्रिका      बर्ष: ३      अंक: १     संस्करण: ८      जनिरी २०१६ 40 
 

भकूम्प 

तारा दािाल 
 
 
 
 
अत्याचार त सिन सन्क्दनन ्सदा धती माताले पत्रन 
सदतानको मत्रत त्रबग्र ेभकूम्प जादछ अत्रन 
उनको गभषले पत्रन धान्न सक्दैन ररस, राग र लोभको 
तफुान  
सरु्, शान्दत, सत्य, स्नेि र सौददयष िो धतीको दशषन  
 
चरा, चरुङ्गी, कीरा फयाङ्ग्रा जनािर, िकृ्ष छन ्सब 
जत्रत  
तपृ्त नभएसम्म सारा प्राणी, धतीमा विध्िंश भइरिदछ 
अत्रत  
 
कलालीलाग्दो त्यो क्षणले, च ुँडायो कत्रतको जीिन  
भय अझै आलै छ, ताजै छ त्यो क्रददन  
 
अश्र ुर्ोला बगे्यो भत्काई विराट् सभ्यताको 
अदतज्ञाषन  
बल, त्रबघा, विज्ञान, मानि अिं सब परे्यो प्रकृत्रतका 
शरण  
 
मानि धतीमा जदमन’को रिस्य त्याग गनष िो बझैु  
दःुर् सिष्ट भोग्नै पदैन लोभको िेग रोकौं 
 
प्रकृत्रतलाई चसुीचसुी त्रसध्याए, आफै मात्रसदछौ एक 
ददन 
िंशको त्रनसान मेवटनेछ, नभोगी त्यो लालची धन 
 
जसरी ऐत्रतिात्रसक धरोिर ढलेथे पलमा  
मठमन्ददर भत्केथे त्रनमेर्मा, चकेथे देिगण  
 
जसरी सिर भयत्रभत ्यो स्मसान घाट झैं  
त्यसरी नै ढल्नेछौं िामी कुनै ददन  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
धमष, सभ्यता र संस्कृत्रतको नास भइगयो क्षणमै 
प्रकृत्रतलाई त्रबथोल्ने भकूम्पका त्रबज छने िौं िामी 
मानिै  
 
प्रकृत्रत विरुद्ध जे भयो भइगयो, धती संभार न सज्जन 
सब त्रमलेर  
जीि, जीिन र जगत्मा चेतना र ज्ञानको स्पददन 
र्ोपेर  
 
लोभले त तपृ्त िुँदैन मानि, अरू लालच जाग्छ 
अगात्रड 
धत्रसदछन ्आफू शरुो भई, धसाई त्रनदोर् प्राणी  
 
अत्याचार त सिन सन्क्दनन ्सदा धती माताले पत्रन 
भकूम्पले धक्काले छछल्काइददयो मानिको 
असभ्यपनको दगुषत्रत । 
*** 
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देश दरेु्को बेला 
कवपल अत्रधकारी (ताईपेइ,  
ताईिान)  
 

 

 

मबाट िामी 
तेरो, मेरोबाट िाम्रो 
आफ्नो पररभार्ा साँघरुरएको बेला  
स्िपीडा गौण िुँदो रिेछ  

कसरी त्रनत्रमयान भएकाछन ्बन्स्तिरू  
आरैँ् अगाडी  
यो पीडाको के कुरा ? 

चौर, सडक, पालमा छ दैत्रनकी  
कम्यनु चलेको छ । 

सब ढलेको छ  
बन्स्त चकेको छ  
मन कत्रत बत्रलयो िुँदो रिेछ मादछेको  
त्रबपदमा  
न चकेको छ न त ढलेको छ । 

बसदैुब कुटुम्बम  

सेिामा छन ्िातिरू   

मन मन्स्तकमा  
असल त्रबचारको जदम  
मीिता चतु्रलएको छ  
िातेमालो  
जोडीएका छन ्मादछे।  

देश दरेु्को बेला 
जोडीदो रिेछ मादछे  
जन्दमदो रिेछ नयाँ मादछे  
भविष्प्य र आशा । 

१६ मई, २०१५ 

***  
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अब आरँ्ा र्ोल बदु्ध' 

सतु्रनता राई 'कददंगिा' (तेह्रथमु, 
नेपाल; िाल: इज़रायल) 
 
 
 
 
विश्व शान्दतका अग्रदतु त्रतमी 'बदु्ध' 
यत्रतरे्र त्रतम्रो जदमभमूी अशादतछ 
कोलािलपूणषछ, न्चत्कार र क्रददनले 
लाग्छ सारा जगत स्तब्ध / विव्िल 
बनेकोछ अत्रन छ िािीिािी मन 
थािा छैन कुन घडीमा, कुन क्षणमा 
िनुे िो मतृ्यघुोर्णा िस माि 
प्रत्रतक्षाछ त्यस पलको, पलपल 
िे 'बदु्ध' अब त त्रतमी आरँ्ा र्ोल 
यी अकल्पनीय, त्रबन्चि न्चि िेनष । 
 
त्रतमी अनविज्ञ र अछुतो छैनौं 
यस भयिर कम्पनबाट 
'बदु्ध' शान्दतका रङ्गिरू 
रगत र आसूँले पर्ात्रलदैछन ्
त्रतम्रो शान्दतको संदेश बोक्निेरू 
कुनै बाटोमा विड्दाविड्दै न्चिान बन े
प्रमे बाड्निेरू कतै त्रनघाषत मतृ्य ुपाइसके 
त्रतमी कत्रतिले मौन बस्छौ अझै 'बदु्ध' ? 
तिसनिस िुँदैछ आज त्रतम्रो तपोभमूी 
अत्रन लासमात्रथ लास भएर गनु्ज्ररिेछ शान्दत 
शास्ित सत्य त्रतमी यस सत्यको अनभुतू गर 
अत्रन सनु यी पीडादायी त्रबनय र आिटिरू । 
 
आरैँ् अन्घ यसरी यगु बोकेका सम्पदािरू ढले 
िेदाषिेदै मानि बन्स्तिरू ध्िस्त भए तासे घरझैँ 
गल्याषमगलुुषम तर दभुाषग्य सपना त्रथएन त्यो 
कविल्यै सोमरस नवपउनिेरूलाई पत्रन मात 
लागेको त्रथयो बेस्सरी लागेको त्रथयो, काश: 
भइददए िदु्यो मात्रनस मातेकै सवि तर उनीिरू 
वपएका त्रथएनन ्त्यो त त्रततो भोगाइको त्रथयो 
कोकोिोलो न्चच्यािट र िासको पो त्रथयो, कठै ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
िर श्वासमा इश्वर जप्दथे तर उनै दयाल ुइश्वर 
यत्रतरे्र यत्रत त्रनदषयी बत्रन प्रस्ततु त्रथए । 
 
अिँ, उ सदुदैन यत्रतरे्र आमा र्ोत्रसएका 
ती टुिरुोको क्रददन, स्िास्नी र सदतान 
आफ्नै घरले परुरएको पकुार, आमाबाब ु
र्ोत्रसएका सदतानको कामना अत्रन ती 
बढेुसकालमा बेसिारा िनुकुो पीडाले 
गड़ेका अबरुद्ध बदृ्धाबृद्धका गला उ सदुदैन 
आउ अब त्रतमी त्यो शान्दतको शीतल छर 
िरेक विन्क्षप्तपूणष घाउमा प्रमेको मल्िम दल 
अब उठ 'बदु्ध' र्ोल त्रतम्रो आरँ्ा अत्रन िेर 
ती न्चरा न्चरा परर चिर् याइरिेका घाउिरू 
अब आरँ्ा र्ोल िे 'बदु्ध' । 
*** 
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नेपाल नेपाली एक िनेुछन 

बल बिादरु रोका  

 
 
 
 
 
 
 
 
यिाँ बस्तीका सपनािरू 
कतै पविरो भएर बग्दैछन 
विमतालझै फुट्दैछन 
पीडामा छटपवटदै कराउदै 
विलोसरर लथु्रकैु्क लटपवट्टएका 
लास बनेका सरररिरू 
सायदै देख्न नसकेर िोला 
मेरो देश रोईरिेकोछ । 
 
त्रभर, पार्ा, बगर अत्रन गाँउ सिरमा 
भग्नाबर्शेिरूमा टुवक्रएका 
त्रथन्चएका चेवपएका र परुरएका 
रगतले रगताम्यभएका 
छुट्टाउनै नसवकने घाईतेिरू 
पीडा सिन नसकेर िोला 
मलमपट्टी लगाउन नपाएर 
मेरो देश रोईरिेकोछ। 
 
त्रत नै विमनदीले बगाएका 
पविरो र भकुम्पमा बेपत्तािरू 
अधषकल्चो पीडाले छटपवट्टएको 
शरररसंगै अधरुो सपनािरू 
सवक नसवक सपना र्ोस्रन 
बामेसदै अन्घबवढरिेका 
त्रत देश भक्तिरूलाई देरे्र 
मेरो देश रोईरिेकोछ। 
 
केवि गनष नसके जस्तो 
सङ्घर्षको मैदानमा थाके जस्तो 
भण्डारेिरूको िाउभाउ देरे्र 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
भ्रष्टचारी र देशरोिीलाई पालेर 
लाचारभैरिेकोछ मेरो देश । 
त्यसैले 
छात्रडदेउ स्िाथषको पोको पानष 
कुदृवष्ट र त्रगद्दे नजर लाउन 
भ्रष्टचार र कालाबजारी पाल्न 
अदयाय र त्रबभेद गनष 
स्ित्रभमान र देश बेच्न 
अत्रन माि देश र्शुी िनुेछ 
नेपाल र नेपाली एक िनुेछन । 
*** 
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धरिरा प्रत्रत िाददषक श्रध्दािली 
राम थापा सेरु (म्यादमार)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
मेरो धरिरा 
मरेर पत्रन 
न्जउँदै छ 
१८० िर्षको 
परुानो धरिरा । 
 
मेरा परु्ाषले 
पविले पत्रन 
ज्यान ददएका त्रथए 
त्रनमाषन्णक कालमा 
अविले पत्रन ज्यान ददए 
त्रबध्िंन्शत समयमा 
र त औैत्रध प्यारो लाग्छ 
धरिरा .. 
धरिरा.. 
धरिरा.. । 
 
धरिरा.. 
तँ त्रथइस 
म गिष गथे 
मेरो देशलाई । 
 
धरिरा .. 
तँ गइस 
र पत्रन गिष लाग्छ 
मेरो देशलाई । 
 
पविला आरँ्ा साम ुत्रथइस 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
र गिष लाग््यो 
अविले आरँ्ात्रभि छस 
र गिष लाग्छ .. । 
 
तँ निदुाको पीरलाई 
तँ िदुाको र्शुीले 
तँ मदाष झरेका आसूँलाई 
तँ िुँदा त्रमलेको मसु्कानले 
तँ निुँदा गाइएका गनुासालाई 
तँ िुँदा गाइएका प्रसंसाले 
न्जत्नछे 
न्जताउने छु 
न्जताइरिने छु । 
 
नेपालको पयाषय धरिरा 
त्रभमसेर थापाको अनेकाथषक धरिरा 
मेरो अको मिुार धरिरा । 
*** 
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नया ँिर्षसंगै त्रनषु्ठरी भकुम्प 
सतु्रनता त्रगरी (िंगकंङ, चीन)  
 
 
 
 
 
 
 
 
नयाँ िर्षको आगमनमा  
निीनता सजाएर  
समयले काचँलुी फेदाष  
वपपल्पाते ओठ्मा मसु्कान भदै 
दईु िजार बित्तरलाई 
नि दलुिी झै, 
झ्याई झ्याई त्रभत्र्याएथे 
फुरुकै्क फुकेर, 
कविले सदुदरताले चतु्रलएको, 
सगरमाथाबाट  
प्रीत्रतलयका भाकािरूमा 
कलकल ससुाईरिदथे 
मधरु गदुजन गनुगनुाईरिदथे 
कविले, 
ईत्रतिासका पन्ना पल्टाउदै 
समु्समुाईरिथे छात्रतमा रारे्र  
मेची-कालीका छटािरूलाई  
एकन्चम्टी र्शुी ओठ्मा मसु्काउदै  
पररितषनको दयानो श्वास फेरररिदथे 
चमु्बन गरररिदथे । 
  
तराईमा लिलि झलेुका बालािरूलाई  
मनको धरिरामा उचाईको ईट थप्दै  
शान्दतको लात्रग पनु्जरिदथे 
उडाईरिदथे श्वते परेिािरू  
त्रनयात्रलरिदथे । 
 
बदु्धका सकुुमार डोबिरूलाई 
ऐत्रतिात्रसक सदुदर न्शतलतामा  
दङ्ग त्रथए म, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
तर..तर... 
रै् के भन ुनयाँ िर्ष त्रतत्रमलाई   
त्रनषु्ठरी रिेछौ, त्रनदषयी रिेछौ  
मेरो सोह्र शृ्रङ्गार लवुटददयौ 
पतु्रछददयौ मेरो त्रसददरुको धसाषिरू 
उफ्... 
गल्याषम्मै ढात्रलददयौ मेरो छात्रतमा  
ओत लाग्ने पत्रसनाको झपुत्रडिरू 
उजात्रडददयौ मेरो मन मोिक बस्तीिरू 
बनायौ बेघरबार...  
ररत्याईददयौ मेरो िराभरा सदुदर कार्  
र्ोत्रसददयौ मेरो..गाँस...बास...कपास । 
 
भकुम्प त्रतत्रमले 
मािै बचाइददयौ एकमठुी सास  
नयाँ िर्ष त्रतत्रमले 
मािै बचाईददयौ एकमठुी सास । 
***  
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ए भकुम्प  ? 

न्चम्र्ोले काईला (बेलायत)  
 

 
ए भकुम्प ? 
भ्रष्टाचार गरेर ठढाएको मिल नढालेर 
म गररबको पत्रसनाको कमाई झपुडी ढालेर गयौ  
कत्रमसनतदिबाट ठडाएको सवपङ्गमल नधालेर 
मेरो बाज्येले बनाएको गाउँको घर ढालेर गयौ 
कालोधददाबाट ठडाएको गगनचमु्बी िोटेल नधालेर 
म गररबको पत्रसनाको कमाई टिरा ढालेर गयौ 
ए भगिान किाँ छौं त्रतमी ? 
  
ए भकुम्प ? 
बलात्कार गने बलात्कारीलाई नमारेर 
म दरु्ीको त्रनष्प्कलंक श्रीमान मारेर गयौ 
देश बेच्ने देशरोिीलाई नमारेर 
म गररबको समाजसेिी भाई मारेर गयौ 
लाग ुपदाथष दवु्यषसनीमा फसाउने पापीिरू नमारेर 
मेरो अबोध सदतान मारेर गयौ 
राष्ट्र सेिक कमषचारी मारेर गयौ 
ए भगिान किाँ छौं त्रतमी ? 
  
ए भकुम्प ? 
तँलाई लाज लाग्दैन 
गररब देशको धनजन क्षती परु् याउदा 
बढुा बढुी आमा बाबाको ज्यान त्रलदा 
अशक्त दाईभाई ददददबविनीको ज्यान त्रलदा 
त्रत सोझा मविला बालबात्रलकाको ज्यान त्रलदा 
बालबात्रलका, त्रबद्याथी र देशको कणषधारले पढ्ने 
पाठशाला, त्रबद्यालय, क्याम्पस र त्रबश्वत्रबद्यालय 
भत्काउदा 
ए भकुम्प ? 
तँलाई लाज लाग्दैन 
ए भगिान किाँ छौं त्रतमी ? 
*** 
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अलौवकक फूलिरू  
समा श्री (काठमाडौं, नेपाल; िाल: 
इजरायल)  
 
मैले मेरा िातँलाई 
कठोर आदेश ददएको छु 
उत्तानो नपनुष 
कतै नफैलन ु
ददनेका नजर कविल्यै झकु्दैनन ्
दाताका न्जब्रो कविल्यै थाक्दैनन ्
दयाबवृष्टको र्ोलमा 
आत्मरत्रत नान्चरिेको िदुछ 
सय घोडा चािाने विताषलाई 
अँगालोमा बाधँ्न सवकन्न 
अन्स्तत्ि धान्न 
आफ्नै र्टु्टाले टेवकएको  
दईु पाउ जत्रमन कावफ छ । 
 

म प्रमे पत्रथक  
आफैमा रम्दै 
मायाका कविता ओकल्दै 
प्रमेाग्नी हृदयमा बोकेर 
जिाँ जादछु सल्काउँछु 
माया झल्काउँछु  
त्यसैले  
स्िीकार छ 
त्रनष्प्पष्ट कालो रात पत्रन 
जिाँ सानो प्रमे ददयो  
कोशौ टाढाबाट देन्र्दछ 
स्िीकार छ 
किात्रल लाग्दो शूदयता पत्रन 
जिाँ मेरा सासका सरगम 
गीत भएर गिुदछ 
स्िीकार छ 
न्शर मात्रथको एक टुक्रा  
औन्श लागकेो आकाश पत्रन 
जिाँ मेरा कविताका शब्दिरू 
नक्षि भएर जग्मगाउँछ । 
कसले भदछ अँध्यारो मतृ्य ुिो ? 
कसले भदछ शूदयता भय िो ? 
कसले भदछ आकाश बाझँो िो ? 
अँध्यारो त पषृ्ठभमूी िो 
 

रोशनी जदमाउन े

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
शूदयता त जननी िो 
मीठो धनु उत्पन्न 
गने 
आकाश आफैमा उिषर छ 
जिाँ मनले चािेका  
अनत्रगदती सपनािरू फूल्छन ्।  
 

त्रतम्रो सोच भददा पर 
त्रतम्रो ब्रम्ि भददा पथृक् 
त्रतमीले पररत्यक्त गरेका  
भद्दा घीनलाग्दा िरेक स्थानिरू 
उपेक्षाले 
जिाँ त्रतमी विर् छछौ  
जिाँ त्रतमी कसर बमन गछौ 
जिाँ त्रतमी घृणा त्याग्छौ 
मैले िात नपसाररकन 
त्यसैलाई अंगालेको छु  
त्यसैलाई माया गरेको छु 
त्यसैलाई कमषभमूी बनाएको छु 
त्यिीीँ नै रोवपदछन ्सपनािरू 
त्यिीीँ नै जाग्दछ आशािरू 
विश्वासको औजारले  
नफोडने के छ ?  
त्यो धतु्रलत भई उिषर िदुछ 
श्रमको पत्रसनाले  
नत्रभजाउने के छ ? 
त्यो ढात्रडएर अंकुररत िदुछ 
आशाको रापले 
निकुाषउन ेके छ ? 
त्यो िलक्क बढने छ 
स्नेि भददा मधरु अरू के नै छ र ?  
त्यो आफैमा सिुासमय िनुेछ 
अत्रन लिलि लिलिाउन ेछ  
अनमोल अलौवकक फूलिरू । 
***  
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नेपाल आमा 
बस ुशे्रष्ठ (भैरििा, नेपाल; िाल: 
इजरायल)  
 
नेपाल आमा िनु, जननी जदमभमूी 
उनैको कोर्मा जदम त्रलए 
उनैको कार्मा लडीबडुी गरे 
त्यिी माटोमा  
चारपाउ टेकेर घस्रीदै  
त्रबस्तारै पाइला चाले  
कत्रत पटक लडे फेरी उठे । 
 

नेपाल आमा त्रतमी गौरिताको प्रत्रतक  
त्रतम्रा सदतान 
कोिी दरु्ी गरीब पीत्रडत भए 
कोिी अत्रमर धनाढ्य  
त्यिी पत्रन माया बराबर गयौ 
भेदभाि गररनौ  
कविले गररनौ । 
 

त्रतमी दखु्दा उफ सम्म गररनौ 
त्रतम्रा सदतान कत्रत चोर, डाँका, भ्रष्टाचारी बने  
दखु्यो िोला मन अिश्य पत्रन 
रोयौ न्चच्यायौ पकै्क भािविह्वल भयौ 
भाईले भाई मारे काटे 
पीडंा त्रतमीले नै सह्यौ । 
कत्रत बगे र्नुका नदी  
पकै्क असिय भयो त्रतमीलाई 
तर त्रतम्रो न्चत्कार सनेुन 
सनेुनन कसैले । 
 

त्रतम्रो घर आगँन   
सबै सदतानको साझा चौतारी 
त्रतमी चािन्यौ सबै त्रमलेर बसोस 
तर सदतान थररथरर । 
कोिी जातमा अन्ल्झए 
कोिी भातमा अन्ल्झए 
आपसमा लडे मरे 
त्रतम्रो आसूँ पछु्न 
कोिी सदतान अग्रसर भएनन ्
र पत्रन त्रतमी मौन भएर 
सिी बस्यौ 
माि एकटक िेरी बस्यौ । 
 

आमा म त्रतम्रो सदतान 
त्रतम्रो आसूँको मलु्य बझेुकी छु  
त्रतम्रो न्चत्कार सनेुकीछु । 
त्रतमी दखु्दा म पत्रन दरेु् 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
भािविह्वल भई भक्कत्रनदै रोए 
त्रतम्रो सकु-सकुाएको मलीन आिाज  
मेरो कानमा िरपल गनु्दजरिेको छ  
त्रतम्रो ढुकढुकीको कम्पन  
म मिससु गरररिेकी छु । 
ती नयनका कोर्बाट त्रनन्स्कन  
आतरु तँछाड मछाड पानीका बुदँिरू  
ताजै छन यी मानर्पटलमा मेरो  
त्रतम्रो लाचारीपनको आकृती  
त्रतम्रो वििसतामा फैत्रलएका िातिरू । 
 

म भदछु िे नेपाल आमा 
त्रतमी न आन्त्तउ 
त्रतम्रा असल सदतान अझै जीउदै छन 
उनीिरूको असल सोच जीउदै छ 
त्रतमीले ददएको संस्कार आदशषलाई  
आफू त्रभि रारे्का छन । 
त्रतम्रो आसूँ रे्र जादैन  
त्रतम्रो न्चत्कार दत्रबने छैन  
न िािामा विलीन भएर जानेछ 
न पानीमा बगेर जानेछ । 
धैयष गर आमा  
त्रतम्रा सपना साकार िनेुछ  
त्रतम्रो आसूँको मलु्य चकुाउने छौ  
त्रतम्रो न्चत्कार समुधरु ध्ित्रनमा प्रन्णत िनेुछ  
फेरी िाँस्ने छौ नाँच्ने छौ गाउने छौ । 
नयाँ नेपाल बनाउने छौ  
फेरी त्रतमी त्रसंगारीने छौ  
संसारको चारैत्रतर त्रतम्रो नाम फैलाउने छौ  
एकददन अिश्य मेरो जदमभमुी रंत्रगनेछ  
िो मलाई त्रबश्वास छ  
एकददन नयाँ नेपाल बने्न छ 
र िामी बनाउने छौ ।। 
*** 
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बदधन 

त्रबना त्रथङ तामाङ् 'सनुगाभा' 
 
राममाया  
त्रतम्रो िातको 
चरुाको छन छन  
झमु्काको न्र्न्दरङ् 
जब प्रत्रतध्ित्रनत िदुछ 
म त्रभि िलचल पैदा गररदददछ 
त्रनत्रनषमेर् म बदद गररदददछु  
वय कानिरू र उघाररदददछु आरँ्ािरू 
एउटा नतुन 
दृश्यािलोकनलाई।  
 

िास्तबमा जब त्रतमी उद्देत्रलत िदुछौ 
त्रतम्रो र्टु्टाको पाउज ुबज्छन ्
छम छम ्
त्यो ध्िनी त्रतमीलाई 
लाग्न सक्छ मधरुम ्
तर मलाई लाग्् 
बदधन ्
म सन्क्दन बाँत्रधन  
म नारी िनुकुो सौभागय 
साट्न सन्क्दन ्
ती आिाजसंग  
जसले िरदम  
न्चयो गरररिद् 
मेरो भौत्रतक उपन्स्थत्रतको  
झटुो बयान ददरिदछ 
र िरदम, िरक्षण  
कैद गरररदछ 
समाजको नजरमा।  
 

राममाया त्रतमीले  
अब बझु्नपु्ष  
प्रमे बदधन िैन ्
उदमकु्ती िो 
यदी कसैले प्रमे गछष भन े
उसले स्िीकानुषप्ष 
त्रतम्रो आजादी। 
*** 

उत्तापिीन जलस्रोत 

डा. लक्ष्मीप्रसाद पराजलुी 
(त्रसलगढी, आसाम)   
 
 
 
सूयषको रन्क्तम आभामा 
प्रदीप्त नभोमण्डल 
दलबाट छुवट्टएका उत्कन्ण्ठत 
त्रबिङ्गिरूको आकाशमा अदिेर्ण  
जल तरवङ्गणीमा पालिीन 
प्रिावित यािीिािी डङु्गा 
नदी वकनारमा बसेर स्िप्न देख्नलेे  
त्रबपरीत कुलमा देख्छ त्रबलम्ब अनेक । 
*** 
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गजल/मकु्तक/
िाइकु  

 

 

दईु गजलिरू 
ददलमान राई ''चोट'' (िैराबाद, 
भारत) 
 

 
१  
ज्यान त बाँच्यो भाग्य सम्झें 
ढली जान ेधरिराको दोर् छैन। 
 

जता िेर् यो उतै रोदन न्चत्कार 
सम्िात्रलन ेकसैको िोश छैन। 
 

तासको पत्ता जस्तै ढल्यो घर 
आसूँ नपगुेको कुनै कोस छैन। 
 

आरँ्ा साम ुसपना दफन भए 
मरेतलु्य भैयो जीउन ेजोश छै। 
 

सास नटुटेसम्म मनष सवकन्न 
भाग्य र्ोटो कसैसंग दोर् छैन। 
 
२ 
घाउ फेरर भररन ुपछष 
िास फेरर ठत्रडन ुपछष। 
 

इत्रतिास रुनेछ सधैँ 
कथा फेरर कोररन ुपछष। 
 

जिाँ मटुु परुरएको छ 
फूल फेरर गोत्रडन ुपछष। 
 

आत्मा विड्छन ्यिाँ 
पूल फेरर जोत्रडन ुपछष। 
***   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
गजल 
शंकर त्रनरौला 'त्रनरक्षर' (सप्तरी, 
नेपाल) 
 
 
 
 
केवि रिेनछ जीददगी, यो बात बनु्झयो  
आजै यौटा यस्तो रिस्य िठात बनु्झयो । 
 

गाड़ीमा सरषरर िईुवकने, मिलमा बस्ऩकेो 
आन्र्र के नै रिेछ र औकात बनु्झयो । 
 

मेरो मनको यौटा कौतिुल मेवटइयो- अब 
कस्ता िदुछ्न ्न्चसो सड़कका रात बनु्झयो । 
 

ज्युदँा जदती मदाष मलामी जादछु भन्नेिरूमा 
कसले समायो िात, कसले ददयो लात बनु्झयो । 
 

सबषशे्रष्ठ बवुद्धजीिी मै िुँ भन मादछे कै 
यस्तो गरी सकु्दो रिेछ - आतँ बनु्झयो । 
***  
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गजल 

कल्पना पौडेल “न्जज्ञास”ु  

(निलपरासी, नेपाल; िाल: 
इजरायल) 
 
विनासकारी भकूम्पले देशको साँच्चै बेिाल भयो 
िजारौंले ज्यान गमुाउदा लासै लासको र्ाल भयो 
कसलाई के थािा कठै बरै यो प्रलय िोला भन्ने 
बैशार् १२ इत्रतिास नै रिने कालो साल भयो ।  
 
भकूम्पले सातै लग्यो थवकष यो मन जगतको  
जनता पदाष त्रबचल्लीमा चवकष यो मन जगतको  
देशै भरर लासै लास छन ्रगतको र्ोलो बग्यो  
यस्तो िालत देरे्पछी दवकष यो मन जगतको । 
 
दैिीप्रकोपले देश लयुो कसरी म िाँस्न सक्छु ?  
न्चरा पदै त्यो धती फुयो कसरी म िाँस्न सक्छु ?  
अत्रत भयो िे दैि रोकी देउ न यो त्रबनास अब  
सारा जनताको ददल टुयो कसरी म िाँस्न सक्छु ।  
*** 
 

गजल      
राम प्रसाद गैरे  
 
मानविय धृष्टताले, दबाईरिेकोछ धती  
फेरर पत्रन प्रकृत्रतले, सजाइरिेको छ धती ।   
  
कत्रत तेज छ स्िाथषको ताप, ढुङ्गोमाटो र्रानी भो 
यी मदछे मै सारा कुरा, लटुाइरिेको छ धती । 
 
िातािरण को सदतलुन, केले िोला त्रमलाउने 
प्रलय नै त्रबस्फोट िोला, डराईरिेको छ धती ।  
 
मादछेको भार बढेको छ, त्रबकृत्रतको बादल उस्तै 
यगु थाम्न नसकेर, डोलाई रिेको छ धती । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
र्ोला नाला झरना र, िािा पत्रन त्रबगत भददा 
ससु्ताएर जाँगरिरू, ससुाइरिेको छ धती । 
 

मानबताको कु्ररताले, सडाए त्रन लगातारै  
मादछे माझै मगमग, बसाइरिेको छ धती ।  

*** 
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केिी िाइकु 

कृष्प्णकादत पन्ण्डत (तनिुँ, नेपाल)  
 
बन्स्त सर्ाप 
क्यालेण्डर त्रभत्तामा 
त्रबना सूचना ! 
  

विश्वमा ठूला 
भकूम्पका र्बर 
अचेत मन ! 
  

तालमा घर 
साना िोईन ठूला 
त्रनरा गायब ! 
  

पराकम्पन 
मिीनौं लगातार 
ित्रसत मन ! 
  

कागत चट्ट 
असारे भ्रष्टाचार 
प्रत्येक िर्ष ! 
*** 
 
  

तीन मकु्तकिरू  
गङ्गा त्रलगल (िोस्टन, अमेररका)  
 
बगरमा  
माछा छ टपटाएको छ बगरमा  
पंक्षी उत्रडरिेको छ सगरमा  
चाराको आशमा बसेछ बचेरा  
माउ घात बदछ ब्याधाको गोलीमा । 
 
जीददगी  
िाँसो माि िोइन यो जीददगीमा  
रोदन कन्त्त छन ्यो जीददगीमा  
समभाबमा लैजान ुदबैुलाई  
अत्रन तराज ुझैं त्रमल्छ जीददगीमा । 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

समाजमा  
गलुाब फूल िाँस्न सक्दैन एक्लै  
काडा पत्रन त बाँच्न सक्दैन एक्लै  
समाजमा सबै त्रमलेर बांच्छन ्
एकअकाष त्रबना बाँच्दैनन एक्लै । 
***   
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लेर्/स्मंरण   
 

भइँुचालोको नोस्टान्ल्जक र अनभुतू्रत 

आर. डी. प्रभास चटौत (काठमाण्डौ, नेपाल)  
 

भइँुचालोको प्रसंग आयो वक नोस्टान्ल्जक िनुपगु्छ म मा अथाषत ् दशकौं पविलेको मािौलमा रनभनु्ल्लदछु। अम्माको 
िात्सल्य सम्झदछु । जीिन आकन्स्मतै आन्क्स्मताले भररएको छ । अनायास नै अचम्मलाग्दो उपलन्ब्ध भैदददछ भने 
कविले अनिरत प्रयासरत रिँदा अपेन्क्षत आकाशको फल भैदददछ । िनु ता घटनािरू आकन्स्मक कविल्यै िुँदैनन,्माि 
त्रतनको सूिबोध निुँदा आकन्स्मक सन्म्झदछन ्। मात ृ िात्सल्यबाट कविल्यै टावढन सक्दैन जस्तो लाग््यो । तर बाह्र 
िर्षको उमेर पार गनष नसक्दै आमाको त्रनधन िुँदा िात्सल्य सपना भैददयो । तर आज सावित्यको मूलबाटोले त्यो 
नोस्टान्ल्जकमा अत्रबभतू िनु लगायो । 

आमा त्रबिानदेन्र् बेलकुासम्म आफ्नै घोल अथाषत ् िामी बालबच्चाको भरणपोर्ण र र्शुीको त्रनन्म्त जोत्रतरिन ु िदु्यो । 
आमा एकल िनुिुदु्यो । आमाको दग्ध हृदयलाई नबझु्न सक््यौं न बझु्ने बवुद्ध नै त्रथयो िामीमा । आमा िाम्रात्रनन्म्त 
प्रसन्नताको पेटारो त्रथइन ्। 

बेलवुक र्ाना र्ाइसक्यो वक कथा किानी सनुाइददन भनेर आमालाई घेनष पगु््यौँ । आमाले थररथररका कथा सनुाउन ु
िदु्यो, जस्तै केिी, ऐल भोया माल न जा (‘पानी र’ को लयमा  भत्रनने यो अत्यदतै कारुन्णक गीत्रत कथा िो । यसको 
कथानक झदडैझदडै मिाकवि देिकोटाको ‘मनुामदन’को कथानकसँग त्रमल्दोजलु्दो छ । डोयाली भार्ामा गाएर भत्रनने यो 
कथाका शब्द र अदय पररिेश िेदाष यो कथाको सजृना १९ त्रब. शताब्दी प्रारम्भ िुँदािुँदाको कालत्रतर जादछ वक ? 
अनसुदधेय नै छ । पेडा िग्ने मध ुबाकररको कथा, त्रबजालोडीको कथा, नौलावितको कथा, सरूसमीरको कथा, राइकोशा 
रानीको कथा, गेडागेडी (भँगेरा भंगेरीको) को कथा, मलु्या छोरो दगडुडोइ ढुटया रोटो घदु्दोइ आदद कथा भने्न क्रममा 
अम्म्माले एक साँझ सोध्न ु भो ‘भ ुँइचालोको कथा सदुया छौ ? िाम्रो उत्सकुता बढ्यो । आमाले भत्रनन ् सनु ‘यो धती 
बडेमानको मंगले माछोको वपठँू्मा अडेकोछ । जब त्यो माछोले एउटो जुगँा िल्लाउँछ, धती अत्रलअत्रल िन्ल्लदछ, जब 
त्यो माछोले अको जुगँापत्रन िल्लाउँछ धतीमा झनै बढी थकष न िदुछ । जब त्यो माछोले आफ्नो जीउ िल्लाउन थाल्छ, यो 
धती उलटपलुट िनेु अिस्थामा पगु्छ।’ यो कथा सदुदा त्यत्रतिेला पत्रन िामी तसेका त्रथयौं ।यो कथा मत्स्याितारको 
मनोविज्ञानबाट प्रभावित छ वक ? आमाबाट उक्त कथािरू डोयाली भार्ामा भत्रनदथे । डोयाली भार्ाले ISO प्राप्त गरेर 
नेपाली, संस्कृत, विददी, अंग्रजेी लगायतका भार्ा झैं अदतराषवष्ट्रय भार्ाको सूचीमा सूचीकृत िनेु गौरि पाएको कुरा अिगताथष 
अनरुोध गदषछु । डोयाली सभ्यता अदतस्थ भएर रिेको छ कुमाउँ, गढिाल अथाषत ्भारतिर्षको लर्नौ यताको उत्तरादचल 
क्षेि तथा विश्वमा जिाँजिा ँडोयाली पगुेकाछन ्त्यिाँ त्यिा ँयो भार्ाको रौनक घत्रनभतू भएर गएकोछ । 

२०७२ िैशार् १२ गते मंगली माछोले झ्िाम्मै पार् यो, धनजनको त्रनकै क्षत्रत परु् यायो । मंगली माछो भनेको यरेुत्रसयन 
(त्रतब्बत्रतयन) र इन्दडयन प्लेट रिेछन ्। भगूभषविद्को भनाइ अनसुार अविले इन्दडयन प्लेट त्रतब्बत्रतयन प्लेटमतु्रन त्रछरेकोछ 
। तर अन्घ जानसकेन दबैु प्लेट आपसमा रगत्रडए त्यसले चट्टानमा चाप परयो । यो ठूलो भकूम्प गयो । भगूभषविद्ले भने 
यसले अको ठूलो भकूम्प जाने र्तरा कमगछष । भगूभषविद्का अनसुार इन्दडयन प्लेट र यरेुत्रसयन प्लेट चलायमान छन।् 
कुनै एउटा प्लेटमा अको प्लेट त्रछरेपत्रछ तलको भाग ्मात्रथ उठ्छ । त्यिी कारण भकूम्प जादछ । 
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१२ गते िैशार् २०७२ शत्रनबारको ददन त्रथयो । यो ददन प्रायः सबैले सिज दैत्रनकी बनाउँछन ्। तर यसैददन बेलवुक 
छोरी सदध्यापवट्टको नात्रत आभार्को त्रबिेको भोज तय भएको त्रथयो । अत्रतत्रथ आउँदा आत्रतत््यका त्रनन्म्त पत्रन िामीले 
उपन्स्थत्रत देर्ाउन ुपने लोकनीत्रत त्रथयो । फुसषददलो िनु िामीले सधैं झैं त्रबिान १० बजे नै भोजन गयौं । ११ बजेत्रतर 
बीचको तलामा आयौं । श्रीमती राजलक्ष्मी आफ्नै कोठामा बेलवुकको चाँजोपाँजो केिी त्रमलाउँदै त्रथइन ्िोला । म अध्ययन 
कक्षमा त्यो ददनको समाचार पि पढ्दै त्रथए ँ। एकाएक उनले भत्रनन ् ‘बेलवुक लगाउने लगुा र्ोजेर रार्ौं पत्रछ अलमल 
िदुछ ।’ म कुछीबाट उठ्दै के त्रथए ँ मंगली माछो उफ्र्यो । पृ् िी डगमगाउन थात्रलन ्। आधँीबेिरीमा लिरे पीपलले 
पटकपटक धती आमालाई ढोगे झैं मेरो दशा िनु थाल्यो । श्रीमतीजीले कोठामा आऊ भददै त्रथइन,् म पासैको बाथरुममा 
पसेछु । नन्जकै भएर पत्रन नन्जक िनु सकेनौं िामी दम्पत्रत । भगिान ्भो रुक अब भनेको श्रीमतीजीको शब्द कताकता 
सनेु झैं लाग्छ । तर म चेतनाशूदय झैं भएछु । मैले ‘प्रभासगीता मिाकाव्य’ भाष्प्यरूपमा लेरे्कोछु, जसको श्लोक संख्या 
पच्चीस िजार जत्रत छ । म प्रायः “ओत्रमत्येकाक्षरम ्ब्रह्म व्यािरन ्मामनसु्मरन ्। य: प्रयात्रत त्यजन ्देिं स यात्रत परमाम ्
गत्रतम।्” श्लोकलाई  पवढरिदथे । सबै सगुा रटाइ माि रिेछ । भ ुँइचालोको िेला ओमसम्म सम्झना भएन । त्रबिानको 
११ बजेर ५६ त्रमनेटमा सरुू भएर एक त्रमनटसम्म रिेको भ ुँइचालोमा दन्क्षण उत्तर िेभ भएको अिस्थामा माि ढोकासंगै 
मच्चीरिे । श्रीमतीजीले आएर बाविर जाउँ भनेर िात तानेपत्रछ बाविर त्रनन्स्कसकेपत्रछ फेरर बत्रलयो पराकम्पन आयो । 

मात्रनसिरूको उलषदो बाढीले सडक, गल्ली ढावकएका त्रथए । कुकुरिरूको ककष श आिाज मात्रनसिरूकै समूित्रभिै िराउँदै 
गएको त्रथयो । सबै भयिस्त त्रथए । आफदतिरू किाँ को छ अको िाश त्रथयो । वकम ् कतषव्य विमूढताको त्रसकार 
भैरिेका त्रथए सबै । कसै सँग रेत्रडयो त्रथयो वक,मरु्ामरु् समाचार आइरिेका त्रथए ‘काठमाडौ उपत्यकाका सबै ऐत्रतिात्रसक 
सांस्कृत्रतक सम्पदािरू ध्िस्त भएकाछन ्। त्रनकै धनजनको क्षत्रत भएकोछ । झदडै दईु सय पचास भददा बढी पयषटक 
रिेको ऐत्रतिात्रसक स्तम्भ धरिरा भत्क्यो । पयषटकिरू त्यिी ंआिूत भए । त्यो सदुदा मन साहै्र आित भयो । किाँ कुन 
ठाउँ गएर आफू र आफदतलाई बचाउने भने्न अको भएछ । यिाँ त सबै सञ्चारवििीन अिस्थामा त्रथयौं । तर बाविरका 
मलुकुिरूले तरुदतातरुदतै नेपालको ध्िस्त अिस्था िेरररिेका त्रथए । न्चन्दतत भएर एन्शया, अमेररका, यरुोपबाट 
आफदतिरूका फोनमा फोन आइरिेका त्रथए । अमेररकाबाट छोरा सूयषले एक एक त्रमनेटमा फोन गरररिेका त्रथए ‘घरत्रभि 
पस्दै न पस्न,ु कतै चौरमा गएर बस्न ु। त्यस्तै बाब ुडा. चदर, छोरीिरू जागतृी, सदध्या, पूजा, आरतीिरूसँग सम्पकष मा 
त्रथयौं ।` त्रसमत्रसम पानी परररिेकोछ, किाँ जाने । सरकारी सञ्चार माध्यमले कुन्न्न कसको बजेटमा िो, िसौँदेन्र् 
फलाकेको सतु्रनदछ यो क्षेि भकूम्पको जोन्र्ममा छ । भ ुँइचालो आए टेत्रबलमतु्रन, र्ाटकोमतु्रन बस्न ु िा पस्न ु । तर 
दूरगामी सोच सरकारको कतै रिेन । अदयथा भकूम्प आएपत्रछ जीवित मादछेिरूलाई राख्न े ठाउँको पविचान गरी 
सािषजत्रनक सूचना गररराख््यो िोला । तर लाजमदो कुरा स्कुले बालबात्रलकालाई टेत्रबलमतु्रन पस्ने तात्रलम बािेक अरू केिी 
गरेन, फलतः दषु्प्पररणाम भोग्न ुपरयो कता जाने िामी अदयौलमा भएर मा. दयायाधीश पद्मराज, छोरी जागतृी, श्रीमतीजी र 
म छोरी पूजाको नन्जकै रिेको चौरमा पगु्यौं । त्यिाँ फाटेको ठुलै टेदट लगाइएकोछ । बाविर त्रभि गरी ३/४ सय जत्रत 
मादछे त्यिाँ छन ्बूढाबूढी, रोगी, मिारोगी, भर्षर सतु्केरी भएकी मविला न्चच्च्याएको बच्चा ली त्यतै छन ्। ददशावपसाब 
अव्यिन्स्थत छ । कुन्न्न कसको व्यिस्थामा त्यिाँ न्चया पाक्दैछ लाईन लागेर न्चया वपउँदैछन ्। भात पाक्दैछ र्ाने 
र्ादैछन ्। पानी सफा छैन । त्यिाँ सदाितष र्ानेको भोत्रल के अिस्था िोला भगिान ्भरोशा छ । त्यिा ँकुनै न्जम्मेबार 
त्रनकायको उपन्स्थत्रत छैन । क्यै गरी पराकम्पन आएर भागदौड भयो भने बालबच्चा र बूढाबूढी च्यावपएर मने न्स्थत्रत । 
फेरर िल्ला भयो मादछे न भएको घरमा चोर पसेर लूटपाट गनष थाले । यता र्ाई उता आगो भने झैं अिस्थामा िामी 
पानीमा रुझ्दै घर फक्यौं । बाविर त्रभि गदै पशपुत्रतनाथ जप्दै त्यो ददनको रात त्रबतायौं । ददनको मिाभकूम्प भएकोले थप 
क्षत्रत िनुबाट मलुकु जोत्रगयो । 

िैशार् २९ गतेको भकूम्पले पत्रन ठूलो क्षत्रत पगुाएको छ, यो भकूम्पको िेला बाब ुसूयष राितको टीम सँग ैकाठमाडौं मै 
त्रथए । विस्ततृरूपमा यी घटनािरूको त्रलवपिद्ध इत्रतिास राख्नपुछष, आउने ददनकालात्रग ददग्दशषन िनेुगरी।  

अस्त ु। 

*** 
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िैशार् बार् ि: झलझली आरैँ्मा   
यिुराज नयाघँरे (काठमाण्डौ, नेपाल) 
 

कम्पन न्चनेको ददन  ! 

त्यो विशेर् ददन । अरू सबै त्रबसेर त्रन आफैँ लाई त्रनिालेको समय । भइँुचालो 
नतृ्यमग्न त्यो ददन। िो, अविले त िरेक ददन भइँुचालोको र्बरदारी छ, छ ।  

त्यो पविलो ददनको छाप- मेरा लात्रग अथाि, अगम र अपार भयो। ती 
क्षणिरूमा आफूलाई मैले ठूलो घेरामा परेको ठानेँ ।  

त्रबिानैको बेला, शत्रनबारको फुसषददलो समय । तर पत्रन वयनै फुसषददला समयमा लेर्पढ गनष रुचाउँछु । त्यसैले पत्रन भाई 
उत्तम भट्टराईसँगै त्रथए ँम- पिषतीय प्रन्शक्षण प्रत्रतष्ठान, विशालनगरको कायाषलयमा ।  

त्यिी ीँ नै नराम्ररी िन्ल्लएपत्रछ त्रनकै बेर चौरमा रिेँ । विशालनगरमा िेदाषिेदै घरका पर्ाषल गल्र्यामगलुुषम लडे । जताततै 
िइँुवकएका मोटरसाइकल बाटो रोवकएर उपायवििीन िुँदै िामी थवुप्रएको ठाउँमा आइपगुे चारैत्रतरबाट ।  

मादछे सरुक्षा र्ोज्दै चौरमा बस्न नपाउँदै मोटर साइकल थवुप्रन आइपगुे । लगतै्त कम्पनका लिर केिी पातत्रलएपत्रछ घर–
घरबाट कार, जीप न्झकेर मात्रनसिरूले त्यिी चौरमा थपुारे ।  

कुकुर बोकेर आउनेिरूले पत्रन त्यिाँ फेरर भीड तयार गरे । िेदाषिेदै िरेक कुराको कोलािल भयो ।  

झण्डै दईु घण्टाको पटके–कम्पनपत्रछ लन्म्कए ँम चक्रपथत्रतर । बाटामा घर लडेका र पर्ाषल गल्र्यामगलुुषन्म्मएका त्रथए 
अनत्रगदती । ढल्केका घरबाट जोत्रगनलाई मिा मनु्स्कल भो ।  

कामेको मनलाई त्रथचथाच पादै मिाराजगि चोकमा पगु्दा मात्रनसको उलुंदो भेल माि त्रथयो । घर चकेका र पाल िालेर 
मात्रनसिरू झणु्ड–झणु्ड भइसकेका त्रथए ।  

गाडी विँड्ने चक्रपथ आददोलनकालीन अनिुारको त्रथयो । मात्रनस बािेक अरू कुनै अनिुार र बस्त ुदेन्र्एन । मन भयको 
थप्पडले आक्रादत भयो ।  

गाडी एउटा देन्र्यो चक्रपथ चोकमा । तर जतासकैु सडक न्चररएको देरे्पत्रछ मोटर चढ्न मन मानेन । पैदल विँड्न ु
ठीक ठानेर लन्म्कए ँम ।  

घर ढलेका ठाउँमतु्रन पाल िात्रलरिेका देख्ता अको िास कुद््यो मनभरर । विपद् न्चत्रनरिेका त्रथएनन ्धेरैले । जसरी िदुछ 
घरबाट बाविररने माि ध्याउन्न देन्र्द्यो । पर्ाषलको आडमा त्रिपाल िाल्ने िलु देख्ता अको कम्पन छुवटरिेको त्रथयो ।  

िसदुधरामा एउटी भर्षर वििावित यिुतीको लास घरबाट त्रनकालेर एम्बलेुदस कुरेको देर्ेँ । यो त्रथयो भइँुचालोको पविलो 
प्रिारको मतृ अनिुार ।  

घर पगु्ने पीडामा छु । गाडी फाट्टफुट्ट भए पत्रन नचढ्ने त्रनणषय गरेँ । चौकी पगु्दासम्म पाँच–सात शि कता–कताबाट बोकेर 
चक्रपथमा ओइररइरिेका यिुा देख्दा मेरो सातै गयो ।  
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फेरर उत्तरपवट्टको िोराइजन अपाटषमेदट चकेर गएको देरे्पत्रछ सारा टोलबासी थवुप्रएको देर्ेँ चक्रपथैभरर । अपाटषका झ्याल 
र तलामा धाँजा फाटेको देरे्पत्रछ अरू कम्पन छुयो मटुुमा ।  

सामार्शुी चोक पगु्दा तीन जना मत्रसना नानीिरू रगतपच्छे भएर रुर्को छेउमा त्रथए । त्रतनलाई नन्जकैको राधास्िामी 
सत्सङ्घ आश्रमका स्ियम्सेिकले आएर ओर्ती लाई रिेका त्रथए ।  

‘घरले त्रथचेको !’ —त्रतनले भक्कात्रनएर भनेका त्रथए ।  

म लन्म्करिेको त्रथए ँ। बाटामा भेवटएका घाइते र लासको सङ्ख्या गत्रनरिने िरिालतमा कन्त्त पत्रन त्रथइन ँ। मत्रभि झन ्
बढी भइँुचालो गइरिेको त्रथयो ।  

पालमा रारे्र ओर्ती लाउनेिरू जन्त्त त्रथए । सोभददा केिी कम लासमा सेता कपडा लगाइएका त्रथए—बाटबाटामा ।  

अकासमा िेत्रलकप्टर उडेको भए पत्रन सडकमा मात्रनस बािेक अरू केिी पत्रन गडेुका त्रथएनन ्। अन्घ भररएको गाडी पत्रन 
यता आउन सकेनन ्।  

गोगंब ु पगु्दा देन्र्ए्यो— भयािि र भइँुचालोको दबदबा । जतासकैु गात्रडन पगुेका घर । माटैमा एक ति दत्रबएर 
िािाकार फैलेको छ ।  

किलाशब्द गरेर चक्रपथमा झरुुप्प–झरुुप्प छन ्मादछेिरू । रुँदा–रँुदा गला बसेकी निुाकोटकी नरमाया फुयाँलले भत्रनन—् 
‘यताका त्रन घर ढले । उताका त्रन माटै भए !’  

गोगंब ु चोक पगु्दा देन्र्यो— अथाि मानि सागर । पतु्रलसले िेदाषिेदै भत्केका घरबाट छ िटा लास बाविर ल्याए । 
सतु्रननसक्न ु रुिाबासीमा भइँुचालोको ताण्डि त्रथयो-अगन्णत। ती कुनै आसूँले लेख्न े भव्य काव्य िा न्चिभददा वकन्ञ्चत ्
कम्तीका त्रथएनन ्।  

गोगंबकुा दायाँबायाँका घर ढल्केका, माटैमा सोत्तर भएका र तला–तला र्सेका करुण दृश्यले छाती गरँुगो भयो । रुनेका 
ओठमा शब्द त्रथएन, आन्त्तनेका आरँ्ामा आसूँ त्रथएन, भोग्नेका छातीमा कुनै भाि त्रथएन । माि मौन, चपुचाप । सबै 
टुलटुुल ुभएर भइँुचालोको झट्का र्पीरिेका त्रथए ।  

भीड त्रछचोल्न गार् िो भयो । पतु्रलस, सेना, सशस्त्र र स्ियम्सेिीले छपकै्क घेरेथे गोगंब ु। विलापी र सदिाशीको िलु त कत्रत 
िो कत्रत  ! 

माछापोर्री आइपगु्दा भइँुचालोले देर्ाएको चत्रतषकला झन ्किालीलाग्दो त्रथयो । चोकका तीनै सरुका घर ध्िस्त त्रथए । 
र्ासगरी पन्श्चमपवट्टका चार घर धलैु भएका त्रथए । त्यत्रत ठूला आत्रलशान भिन चकनाचरु भएका त्रथए ।  

िेदाषिेदै ढल्केको घरबाट पाँचिटा सग्ला त्रसताङे्ग शरीर बाविर ल्याए प्रिरीले । िेने िाम्रा आरँ्ाले चपुचाप एकपटक 
भइँुचालोको शन्क्त न्चन्न र्ोज्यो ।  

मन डराएर बेपत्ता भएको त्रथयो । तर धेरै लासिरू घरबाट बाविर ल्याइदथे— उन्त्त बेपन्त्तएको मन नन्जकै आएर बस््यो र 
भद्यो—‘जीिन रिेछ अमूल्य !’  

यो बेला झन ्सदिाशले मन काम्न पगु््यो। बेस्सरी किात्रलएको छातीलाई थामथमु पानष मलाई त्रनकै सकस भइरिेको 
त्रथयो।  

बालाज ुपगु्दासम्म पूिषपवट्ट लडेका घरले मन त्रथचे, आरँ्ा विकाषए र चेतनाशदय भए । एक घण्टाभददा बढी भइसकेको 
त्रथयो ।पचासभददा बढी मतृकसँग मेरो साक्षात्कार भइसकेको त्रथयो ।  
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िनस्थली पगु्दा आमाछोरीको लास नयाँ बजारत्रतरबाट बोकेर मात्रनसिरूले ल्याएको भदथे । निुाकोटका ती आमाछोरी 
परुानो घरले परुरषएर समात्रप्तएका रिेछन ्। मैले रोइरिेकी अकी मविलालाई पचास रुवपया ँददएर भनेँ—‘सेतो कपडा वकन्नमा 
र्न्चषन ुिोला !’  

बाटो भररभराउ त्रथयो— मात्रनस, लास र घाइतेले । झरुुप्प मादछे देन्र्एका भए— घाइतेभददा लास नै रिेको लाग्न 
थात्रलसकेको त्रथयो । सानो भर् याङमा त्यिी अनभुि भयो ।  

दईु जना साना स्कुले बालकिरू ठिरे भएछन ्। पर्ाषलमा परेर चेवपएका ती बालकलाई िंस उडेपत्रछ प्रिरीले बल्ल उद्धार 
गनष पगुेछन ्। त्यिाँ ठूलै भीड त्रथयो ।  

ठूलो भर् याङ पगु्दा लामािरूको एउटा टोली ठूलो–ठूलो स्िरले कराउँदै मान्स्तर गइरिेको त्रथयो । एकजनाले अङ्ग्रजेीमा 
भने— ‘चारजना मविला परुरषएका रिेछन ्। र्बर गनष जान लागेको । मटुु कापेर विँड्नै सकेको छैन म !’  

मैले पत्रन सनुेँ माि । अरू त त्रनरुपाय । छातीको गाँठोमा अरू एक गजुलु्टो फेरर थवपयो ।  

सीता पाइला पगु्दासम्म घर लडेका र घाइतेलाई लाने गाडी आइरिेका देन्र्दथे । तीनजना बूढािरू रुर्को छिारीमा 
रारे्र उपचार गदाषगदै भर्षरै त्रबतेको भनेर सनुाए ।  

मात्रनसिरूले बत्ती बाल्न भ्याइसकेछन—् मतृकको शान्दत र मोक्षको लात्रग । मैले पत्रन कामेको मनैले बलेको त्यो बत्तीमा 
अरू तेल िालेँ ।  

सीता पाइला िरपर त्रनकै घर भत्केका, बावङ्गएका र धूत्रलसात ्भएका त्रथए । घरसाम ुउत्रभएकािरूले चार, दस िा बीस 
मादछे परुरषएका कथा भत्रनरिेका त्रथए ।  

सामनेु्न तीनचार लासलाई कपडाले छोपछाप पानेिरूले अन्घ भत्रनएका सङख्यामा त्रतनलाई जोड्न फेरर पत्रन सकेनन ्।  

म िताररएर बाफल आइपगुेँ । यिाँ त सबभददा भयानक र भइँुचालोको विनाशसँग देर्ादेर् िनु पगु्यो ।  

पूिषपवट्ट एउटा चचषले अरू तीनचार घरलाई ठक्कर ददएछ । चचषसँगैका अरू घर भग्नािशेर् बन्न पगुेछन ्।  

िेदाषिेदै चचषबाट पाँचजनाका नीला शरीर बाविर त्रनकाले । ‘चालीस जना छन ् ।’ —अरू भक्तले भत्रनरिेका त्रथए । 
प्राथषनामा जटेुका ती हृदय मोक्षमा पगुेनन ्। कालको गाँस बन्न पगुे ।  

मन तरुुकै्क भयो ।  

कतैत्रतर पत्रन सञ्चार सम्पकष  नभएकाले म आधा मास ुभइसकेको त्रथए ँ त्रथलत्रथत्रलएर । र्टु्टा लम्के पत्रन मन कामेर झन ्
उतत्रसषएको त्रथयो ।  

कलिी पगु्दा घर लडेका गन्न सवकन ँ। ‘कत्रत मरेका मादछे यिाँ भेट्न ुपलाष अब ?’ यै पीरलो भइरह्यो । नभददै तीनजना 
विदेश जान विँडेका यिुाको लास गेष्ट िाउसबाट उत्रधनेर त्रनकाले । ‘अरू न्जउँदा िनु सक्छन ्!’ —कल्याङमल्याङ बेस्सरी 
त्रथयो ।  

एघार वकलो त्रमटर बाटोका कम्पन त्रथए यी ।  

अब मैले झन ्कम्पन भोग्नपुने छ । परुाना र माटोका घरले भररभराउ गाउँत्रतर मेरा पाइला लाग्दै त्रथए । तीनघण्टे 
चक्रपथको लम्काइमा यी सय शि के िनु ्र देशै लडेका बेलामा...! 
*** 
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भकूम्पले न्चथोरेको नेपाली मानत्रसकता 
प्रकाश के. सी. (लण्डन, संयकु्त अत्रधराज्य)  
 

लण्डनको अत्रलकत्रत बाविरको ‘साउथ-बकको राउण्ड अबाउट’ काट्ने त्रबन्त्तकै िरेक वििान साढे छ बजे देन्र्ने राम कृष्प्ण 
मिजषन आज पत्रन देन्र्एनन ्। उनले चलाएर आउने दूध बोक्ने ‘त्रमल्क फ्लोट’ भ्यान आज पत्रन उिी कालेले चलाएर 
आएको त्रथयो । साविकको ठाउँमा पगुेपत्रछ कारको सीसा र्ोलेर त्यतात्रतर िेदै उठ्ने मेरा िातँलाई योपात्रल पत्रन अथाषत ्
आज चौंथो ददन पत्रन, काले चालकले नजरअददाज गरेर अगात्रड िुँइवकयो । रामकृष्प्ण मिजषनको िँत्रसलो अनिुार सवितको 
वििानीको र्ासगरी मलाई बानी पररसकेको िुँदो िो, अकै अनिुारले यो िप्ताको पूरा चार ददनको शरुुिात नै त्रबगारेको छ। 
मनु्श्कलले नेपाली देन्र्ने मोडमा देन्र्ने गरेका रामकृष्प्ण, िप्ताको पाँच ददनको, शरुुिाती दृश्यको अनयुायी पिल बत्रनसकेका 
रिेछन ्। भोत्रल पत्रन देन्र्एनन ्भने उक्त कालेलाई रोकेर सोध्ने अठोटका साथ अगात्रड िुँइवकएको छु । 

मविनौ ददन त्रबतेको छ, नेपालमा भकूम्प गएको । बेलायती समाचारिरूमा नेपालसम्बदधी समाचार आउन अझै छाडेको 
छैन । चोक, गल्ली अत्रन िाइ न्स्िटिरूमा नेपालको लात्रग चददा राख्न ेिक्स त्रलएर उत्रभने नेपालीलगायत स्थानीयिरू अझै 
देन्र्न छाडेका छैनन ्। जताततैका एटीएम मेन्शनिरूमा नेपाली भकूम्प पीत्रडतिरूलाई राितस्िरुप केिी ददनका लात्रग 
लेन्र्एका सूचनािरू अझै िटेका छैनन ्। टीभी तथा रेत्रडयोिरूमा वित्रभन्न ‘सेत्रलबे्रटी’िरूले नेपालका लात्रग चददा माग्न 
छाडेका छैनन ्। नेपालको भकूम्पको पीडा, जस्तो बेलायती पीडा िोस,् या विश्वव्यापी दरु्ाइ िोस ्। सिषि देन्र्एका छन,् 
देर्ाइएका छन,् रोइरिेका नेपाली मविलािरू, झोंक्राइरिेका नेपाली बूढाबूढीिरू अत्रन त्रनदयाउरो अनिुारभरर टलपलटल 
गरररिेका एक जोडी आरँ्ा बोक्ने विचत्रलत बालबात्रलकािरू । िास्तिमा, त्रबतेको मविनादेन्र् एक अथषमा नेपालीलाई िेने 
नजरमा पररितषन आएको छ पकै्क नै । एकात्रतर िीरतापूणष इत्रतिासको िामी िणषन गनष अझै थाक्दैनौ, िामीलाई त्यिी 
इत्रतिासका पानािरूमा लेन्र्एका पंन्क्तिरूको ििाला ददँदै, अदयले िामीलाई त्यो अथषमा ‘अमर’ बनाएका पत्रन छन ् । 
अकोत्रतर, सायद त्यसैको प्रभाि िनु सक्छ, िामी सकभर इमाददार बन्ने प्रयत्न गदषछौं, िफादाररता देर्ाउँदछौं । ...‘सकभर’ 
। समयको असिजपनमा िामी के गछौं, त्यो थािा छैन, तर िामी, सकभर इत्रतिासका पानािरूमा लेन्र्एका अक्षरिरूसँगै 
साविक िनेु कोन्शसमा िदुछौं । ...‘सकभर’ । 

बच्चै देन्र्को एउटा साथीले इमेल पठाएको छ, त्यसलाई अविलेसम्म तीन पटक पवढसकेको छु । साथीले लेरे्का 
पंन्क्तिरूबाट पीडािरू सलषकै्क मेरो आतँमा घोन्प्टएको छ । पीडाको आलोपनले मेरो सम्िेज्ञलाई नै पूणष रुपमा डामेको छ 
। मेरो मानत्रसकतालाई आित बनाएको छ । सिानभुतू्रतशील िनुका लात्रग जोड्न ुपने शब्दिरूको तलासमा छु सायद, पूरा 
ददन त्रबत्रतसकेको छ र पत्रन साथीलाई जिाफस्िरुप इमेल पठाउँन सकेको छैन । उसको पीडालाई कम दाँज्न त्रमल्ने 
पीडाको उदािरण र्ोज्न सकेको छैन मैले । िरेकलाई आफ्नै भारी गहु्रङ्गो िदुछ भने झैं उसको दरु्ाइलाई िल्का त्रलन 
अत्रन देर्ाउन सक्ने मेरो िालत छैन । मेरोतफष , मेरा सम्पूणष पररिारिरू, नन्जकका नातेदारिरू सबैलाई ठीक छ, 
जायजेथा अटल छन ् तर यो भकूम्प, जसले काठमाण्डौ, लत्रलतपरु अत्रन भक्तपरुमा रिेका यनेुस्को विश्व सम्पदा क्षेिका 
शताब्दीयौं परुाना भिनिरू, इत्रतिासका धरोिरिरू भत्काएको छ । भीमसेन थापाले बनाएका धरिरा ध्िस्त गराएको छ । 
काठमाण्डौन्स्थत िसदतपरु दरबार क्षेि कुरुप बनाएको छ, गोर्ाष न्जल्लाको बारपाक गाउँ पूरै जजषर पारेको छ । लाङटाङ 
उपत्यका विउँमा परुरएको छ, त्रसदधपुाल्चोकको त्रसपाघाट बजार अब बगर माि रिेको छ । यी जस्ता दजषनौं नेपाली 
गाउँ—बस्तीिरू उजात्रडएका छन ्। त्रछमेकीिरूका अनिुारमा कादती िराएको छ, जताततै भय व्याप्त छ । भकूम्पिरूको 
कम्पन आइरिने अत्रन गइरिने क्रमको त्रनरदतरता छ । घर भत्केको मात्रनसिरूका पीर एकात्रतर छ भने, घर भन्त्कन 
सक्ने पीरले घरबाविर सतु्न ुपरेकािरूका पीर पत्रन उस्तै गाढा िालातमा छ । चीसोमा बस्नै नसक्ने िूढापाकािरूका पीर 
तथा पीडािरूको तलुना, झरी अत्रन िािा िरुी तथा स्याँठ चलेको बेला, अदय कोिीसँग पत्रन गनष सवकँदैन । सबैत्रतर उस्तै 
छ, देन्र्ने र नदेन्र्ने पीरिरूको कुरा नै बेग्लै । साथीलाई त्यसैले पत्रन जिाफ ददन सकेको छैन । 

लण्डनन्स्थत नेपाली दूतािासमाफष त, यूकेबासी नेपालीिरूले तदारुकताका साथ संयकु्त रुपमा राितिरू संकलन गरी 
नेपालका प्रधानमदिी राित कोर्मा एक करोडभददा बढी दान्र्ला गररसकेका छन ् । गैरआिासीय नेपाली संघ 



Global Federation for Nepalese Literature         Mulbato E-Journal Online        Volume: 3      Issue: 1       Number: 8       January  2016 
 

विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ       मूलबाटो अनलाईन ई-पत्रिका      बर्ष: ३      अंक: १     संस्करण: ८      जनिरी २०१६ 59 
 

बेलायतलगायत विविध जातजात्रत, क्षेि तथा भेर्भरु्ा अत्रन समूििरूका संघसंस्थािरूले आआफ्नो क्षेिबाट राितस्िरुप 
सामांग्रीलगायत एक करोड रुपैंयभददा बढी संकलन गररसकेका छन ्भने अदय कत्रतले सीधै िा दूतािासमाफष त पठाइसकेका 
छन ् । बेलायती जनतािरूका तफष बाट जोयना लमु्लेको अग्रसरतामा र्रबौं रुपंया उदठसकेको छ । सरकारी 
त्यािअनसुार, संयकु्त राष्ट्रसंघबािेक वित्रभन्न राष्ट्रिरूबाट र्रबौं अमेररकी डलर नगदको राित नेपाललाई गइसकेको छ । 
एक त्यािका अनसुार सम्पूणष नेपाली जनतािरूलाई प्रत्रत व्यन्क्तका दरले ददए पत्रन िरेक व्यन्क्त करोडपत्रत बन्न सक्ने 
बताइएको छ । तर त्रनश्चय नै सबै ती नगद राितिरू प्रधानमदिी राित कोर्मा पगुेका छैनन ्। सरकारको तफष बाट िा 
सरकारी आयोजनामा िनेु राित वितरणमा त्रनश्चय नै समय लाग्ने िदुछ, त्यसमात्रथ पत्रन नेपाल सरकारको काम त 
...‘सरकारी काम, कविले जाला घाम’.... भन्ने लोकोन्क्त जस्तै प्रत्रसद्ध छ । सरकारी यस्तै परम्परागत कायषपद्धत्रतले गदाष नै 
अविले, पीत्रडतिरूसमक्ष समयमा राितिरू लान नसक्नलेु गदाष त्रनकै्क नै विरोध, बदनामी, रोर् आदद सरकारले बटुत्रलरिेको 
छ । तर यो समयमा, िामीिरूलाई एउटा यस्तो ‘किच’ प्राप्त भएको छ वक जसको आडमा िामी दोर्ारोपण गनष सक्षम 
छौं, आफ्नो िालातको ‘त्रबजोग’ सक्दो प्राकृत्रतक रुपमा देर्ाउन तत्पर छौं । बरु तीन चार घण्टा विँडेर बजार पगुी घण्टौं 
लाईनमा बसेर एकदईु पोका न्चउरा िा चाउचाउ अत्रन एक-दईु बोत्तल पानी कृतज्ञ भएर थाप्न तयार छौं, तर त्रबग्ररे 
भत्केका घरिरूमा सररफाइ गरी, लथात्रलङ्ग रे्तबारी, बगँैंचा िा करेशा बारीमा गोडमेल गरी यिी बाँकी िा 
बचेर्चेुकािरूबाट जीिनलाई धाने्नक्रमलाई अगात्रड बढाउन थालेका छैनौ । िास्तिमा, दोर् यिाँ त्रमत्रडयािरूको छ, जिाँ 
िरेकपल बताईदछ वक, फलाना देशबाट, व्यन्क्तबाट िा संघसंस्थाबाट करोड—करोडको दरमा भकूम्प पीत्रडतिरूका लात्रग 
भनेर नगद राित आइरिेको बताईदछ भने, िामीलाई सतु्रध्रएको आफ्नो िालात देर्ाई ती ‘कुस्त’ रुपमा ‘भेवटन सवकने 
भत्रनएको’ राितबाट िन्ञ्चत िनु ुअिश्य छैन । यत्रत धेरै गमुाइसकेपत्रछ पत्रन मात्रनसिरूलाई सँधै अको ‘केिी गमु्छ वक’ भन्ने 
न्चदता सदैि िुँदोरिेछ भने्न लात्रगरिेछ । यत्रतरे्र, िामी ‘मगदते’ भएका छौं, िामी स्िात्रभमानी रिेनौं । भोको पेटमा िा 
र्स्ता िालतमा स्िात्रभमान सायद जमीनमै दब्दोरिेछ । इमाददाररता, िफादाररता अत्रन सीधासादापन सायद आिरण माि 
िुँदो िो । िामी सो ‘आिरण’लाई देिबाट त्याग गरेर माग्न जाने्न भएका छौं । सरकार प्रमरु् प्रधानमदिी कोइरालाले 
‘मागेरै भए पत्रन जनताको भत्केका घरिरू बनाइददने’ भनेका समाचारिरूमा ‘शीर्ष’ स्थानमा देर्ाइएका त्रथए । माग्ने 
क्रममा राष्ट्र संघले, अमेररकाले अनमुान गरे जत्रत नददएको गनुासो गररएको छ, नेपाललाई करोडौं दानस्िरुप ददएका भनेर 
समाचारमा आएका ‘सेत्रलत्रब्रटी’िरूले आन्र्रमा आत्रधकाररक रुपमा आफूले ‘नददएको िा नददने’ भनेको भरमा नै त्रतनको 
व्यापक विरोध र त्रतनका कामिरूलाई िविष्प्कार गररने क्रमिरू भएका छन ्। दान ददने क्रममा ‘दानी’ बने्न कृयाकलाप 
देर्ाएकाले भारतीय सेना तथा त्रमत्रडयािरूको विरोध गररएका छन ्। भकूम्पको ‘किच’को प्रभाि िनु सक्दछ, िामी राित 
िा चददा िा दान िा सियोगलाई आफ्नो ‘अत्रधकार’ मान्न थालेका छौं, ‘भीर्’ िोइन । अविलेको यो पररिेशमा सो 
अत्रधकारको िनन िनु नददन, सायद त्यसैले िामी प्रत्रतिद्ध छौं । 

देश छोडेको मैले पदध्रौं िर्ष पतु्रगसकेको छ । जीिनको एउटा ठूलो अध्याय देशबाविर कावटसकेको अिस्था िो यो । 
गैरआिासीय नेपाली संघको प्रयास जारी रिेको सददभषमा दोिोरो नागररकता एक ‘त्यादरो’ िनु सक्दछ, जसको अन्स्तत्िको 
‘सम्भाव्यता’ले आत्रधकाररक रुपमा ‘गैरनेपाली’ भने िनु नददएको यथाथष मलगायत लार्ौं गैरआिासीय नेपालीिरूको िो । 
त्रबतेका केिी समयबाट सरकारीसवित आम नेपालीिरूबाट पत्रन गैरआिासीय नेपालीिरूलाई एक ‘गैरनेपाली’ समूिको रुपमा 
नै िेने गररएको पत्रन यथाषथ छ । मेरो उिी साथी जसको मात्रमषक इमेल तीनपटक पढेर पत्रन जिाफ ददन नसकी 
‘नाजिाफ’ भएको छु, ले केिी अगात्रड मलाई भनेको जस्ताको त्यस्तै याद आएको छ, जनु पकै्क नै यत्रतरे्र त्यसलाई सम्झन ु
‘घषृ्टता’ िो तर सददभष साथीको िोइन, गैरआिासीय नेपालीिरूलाई मूल नेपालीबाट िेररएको दृवष्टको एक नमनुा माि िो यो 
। साथीले भनेको त्रथयो ‘....तँ यत्रतका लामो समय विदेशमा बत्रसरिेको छस,् चौवकदारी, कुल्ली, न्क्लनरभददा मात्रथ जान 
सकेको छैनस ्िोला, आन्र्र के कमाएको छस ्तैँले ? विदेशमा बस्दैमा तँ आम नेपालीिरूभददा पकै्क नै ‘एडभादस्ड’ भएको 
छैनस ्। िेर, मैले काठमाण्डौंमा तीन तले घर ठड्याएको छु, तीन करोडको लागत लागेको मेरो घर दईु िर्षमै पाँच 
करोड ददन आइसकेको छ । मविनाको मािै तीन लार् जत्रत भाडा असलु्छु, यिाँ पत्रन कार चढेर विँड्छु, स्टाफिरू छन ्
। तँलाई लाग्दैन, तैंले धेरै गमुाइस ्विदेशमा भान्स्सएर ?’ मैले त्यत्रतरे्र जिाफ ददन नसकेर अविलेजस्तै ‘नाजिाफ’ भएको 
त्रथए ँ । त्यिी ताका आर.आर. कलेज पढ्ने बेलाका एक साथीले फोनमा भनेका त्रथए, सददभष त्रथयो उिी ‘दोिोरो 
नागररकता’को ....‘त्रतमीिरू देशमा अप्ठ्ारो परेको बेला भागेर विदेन्शएका िौ । िास्तिमा त्रतमीिरू ‘मतलबी’ िौ, ‘स्िाथी’ 
िौ । त्यिाँ जे र जस्तो गरे पत्रन ‘बाविररया’ मािै गत्रनने त्रतमीिरू ‘नो बडी’ बाट ‘सम बडी’ बने्न प्रयत्नले अविले 
‘नेपालमरु्ी’ िनु चाविरिेका छौ दोिोरो नागररकताको ‘राग’ अलापेर । पैसाको ‘ध्िाँस’बािेक त्रतमीिरूसँग यो देशलाई ददन 



Global Federation for Nepalese Literature         Mulbato E-Journal Online        Volume: 3      Issue: 1       Number: 8       January  2016 
 

विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ       मूलबाटो अनलाईन ई-पत्रिका      बर्ष: ३      अंक: १     संस्करण: ८      जनिरी २०१६ 60 
 

केिी छैन। सोिी पैसाले यिाँ ‘रे्ल’ रे्ल्न चािादछौ, िश ्।’ केिी जिाफ ददन मैले सकेको त्रथइँन उक्त साथीलाई पत्रन । 
अविले एनआरएनएका अध्यक्ष शेर् घलेले ‘समानादतर सरकार’ चलाएको भने्न एकात्रतर नेतािरूले ‘आरोप’ लगाएका छन ्
भने अकोत्रतर िास्तविक पीत्रडतिरू पूणष ‘तदमयता’का साथ उनीलगायत पूिष एनआरएनए अध्यक्षिरू उपेदर मितो, देिमान 
विराचन, जीिा लात्रमछाने आददका राित कायषिरूलाई ‘सघाइरिेका’ छन,् अविले गैर आिासीय नेपालीिरू, ‘गैर’ मात्रनएका 
छैनन ्। कुरा समय, समयमा ‘विविध’ भएर ‘िास्तविकता’को छाप त्रलने रिेछ भने्न लात्रगरिेको छ । 

जे भए पत्रन विनासकारी अिस्था कविले अनकुुल रिँदैन । विनासकारी अिस्थाले सामान्जक पररिेशलाई नै धत्रमलो 
पररिेशमा ल्याउने गदषछ । राितिरूको ििानामा नेपाल यत्रतरे्र विदेशी शन्क्तिरूको रे्लको मैदान पत्रन बनेको छ । 
भारतले राितका नाममा नेपाली भभूागिरूमा ‘विचरण’ गरेको छ, नेपाली मनोभाििरूमात्रथ दमन पत्रन गरेको छ । त्रतनको 
राज्य सभामा विशेर् वकत्रसमले नेपाली भकूम्पको पीडािरूको ‘सम्िोधन’ भएको छ, जस्तो वक नेपाल त्रतनको मखु्य 
दावयत्ित्रभि परेको िोस ् । यसले भविष्प्यमा गविरो ‘छाप’ ददने पकै्क छ । अमेररकी सेनाका िेत्रलकोप्टरिरूलाई राित 
दिुानीिरूका लात्रग प्रयोग गनष ददने नेपाल सरकारले बेलायती तीन न्चनकु िेत्रलकोप्टरिरूलाई प्रिेश अनमुत्रत नददएर एक 
‘कुटनीत्रतक अदूरदन्शषता’ देर्ाएको चचाष चलेको छ । पावकस्तानमा माटोिरूका घरिरूले भररएका बस्तीिरूमा यस्तै 
भकूम्प पीत्रडतिरूका लात्रग राितिरूको ढुिानी गरी सियोग ददएको ‘अनभुि’ सँगालेको यदि तथा वटमिरूलाई त्रतनका 
न्चनकु िेत्रलकोप्टरिरूका ठूलो इदजनले ‘जजषर भइसकेका घरिरू भत्काउन सक्ने’ कारण देर्ाई त्रतनको प्रिेश नेपाली 
भभूागमा रोवकएको कुटनीत्रतक ‘िार’ िो ।कसैले त्यसलाई कणेल कुमार लामा प्रकरणसँग जोडेका छन ्त कत्रतले भारतीय 
दबािको ििाला ददएका पत्रन छन,् सायद त्यसैको अको चरण िनुपुछष, भ.ूपू. मदिी तथा एमाले नेता प्रदीप नेपाललाई भर्षरै 
बेलायती भभूागमा टेक्ने अनमुत्रत ददएन बेलायतले । ताइिानी र्ोजी टोलीलाई प्रिेश नददएर चीनको सदभाि र्ोज्ने जमको 
पत्रन नेपाली कूटनीत्रतगत दूघषटना िो । नेपालमा नै यिी धत्रमलो पररिेशको मौका पादै बलात्कारिरू, चोरी, डकैटीिरू िनेु 
क्रम एकात्रतर छ भने विकराल रुपमा मानि बेचविर्निरू तीव्र गत्रतमा बढ्दै गइरिेका त्याििरूमा देन्र्न थालेका छन।् 
आपत र विपदको अिस्थामा समाजमा एकता आउने, सदभाि बढ्ने र बढेका उदािरणिरू प्रशस्तै देन्र्एका छन ् भने 
समाजमा विद्यमान उँचनीचका कायषिरू भइरिेका उदािरणिरू छलषवङ्गएका पत्रन छन ्। त्यसबाट देन्र्एको छ वक नयाँ 
नेपाल कत्रत जमीनमतु्रन र कत्रत मात्रथ रिेछ त भने्न । विदेशमा ज्याला मजदरुी गरररिे पत्रन आत्माबाट देश त िराएको 
िुँदैन । आत्मात्रभि बत्रसरिेको देशको बारेमा न्चदता िनु ुस्िभाविक िो । जनुसकैु पररणाममा िामीजस्ता विदेन्शनेिरूलाई 
जसरी िेररने गरेका भए तापत्रन मातभृमूीप्रत्रत न्चदताग्रस्त िनेु अत्रधकार मेरा साथीिरू जस्तै मलाई पत्रन रिेछ, त्यसैले सायद 
यताबाट केिी िरफिरू थपीरिेको िुँ । 

भर्षरै, लण्डनमा अयोन्जत दजषनौं शोकसभािरूमध्येको एक शोक सभामा भकूम्प पीत्रडतिरूका प्रत्यक्ष रुपमा पीत्रडत 
बेलायती पररिारिरू देन्र्यो । िरददन, िरपल जस्तो टीभीमा आइरिेको प्रत्यक्ष प्रशारणमा देर्ाइएका नेपालको विनासिरू 
िेदाष आरँ्ा नरसाउने कमै िोलान ् । त्रतनको दःुर् अत्रन पीडा त्रतनले शब्दमा पोरे्का भददा ज्यादा अव्यक्त रुपमा 
आरँ्ािरूबाट झन्ल्कएका देख्दा यिाँ र्ासगरी नेपाली मविलािरू घ्िाँकै्क रोएका देन्र्एका छन ् । समिेदना व्यक्त गनष 
रान्र्एको शोक सभामा आफदतिरू गमुाउनेिरूदेन्र् आफ्ना जायज्यथा गमुाउनेिरू पत्रन भेवटए । व्यन्क्तगत रुपमा राित 
त्रलएर जान लागेकािरूले जत्रत सवकदछ, जे सवकदछ, बटुत्रलरिेका पत्रन देन्र्ए । गैरआिासीय नेपाली संघ बेलायतबाट 
मिासन्चि, पूिष अध्यक्षलगायत दजषनौं सदस्यिरू नेपाल गएका छन ् । आफ्नो ठाउँ र गाउँ िुँदै नेपालभरर राितिरू 
बाँत्रडरिेका त्रतनका तस्िीरिरूले सामान्जक सिालिरू भररएका छन ्। पकै्क पत्रन, ‘साउथ बकको राउण्ड अिाउट’मा देन्र्ने 
रामकृष्प्ण मिजषन नेपाल गएका िनुपुदषछ, थािा छैन, उनले के गमुाए, को गमुाए ? थािा छैन, आगामी ददनमा उनलाई 
देख्दा उनको अनिुारमा उस्तै िँत्रसलोपन देन्र्दछ वक देन्र्ँदैन । बडो मनु्श्कलले लगनरे्लमा एक घर ठड्याउन सफल 
भएका त्रथए, विद्याथी भीसामा बेलायतमा रिने मिजषनले । कता छैन र समस्या अत्रन पीडा ? पीडाको आकँलन गने 
आन्र्र को ? 

***  
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अनभुिको एउटा पाटो त्रसदधपुाल्चोक 
प्रभा बराल (काठमाण्डौ, नपेाल)   
 

 

 

‘दरु्ीको घरमा माि तेरो बास िनुे भए 
िे ईश्वर ! दया रार्ी मलाई अझ दरु् दे ।’ 

यो दाशषत्रनक भनाइ त्रसदधपुाल्चोकबासीका लात्रग एउटा नमीठो संयोग बन्न 
पगु्यो । भकूम्प गएको कररब डेढ मविनापत्रछ मैले काठमाडौँ–तातोपानी 
सम्मको अरत्रनको राजमागष िरपरका बस्ती विचरण गदाष जे देर्ेँ त्यसको कथा र व्यथा िजार न्जभ्रा भएका शेर्नागले 
पत्रन गनष नसक्लान ्। उसै त िैशार् १२ ले त्रथलत्रथलाएको यिाँको माटोलाई भोत्रलपल्ट यिी आसपास केदरत्रबदद ु
भएर अको भकूम्प आएपत्रछ त के चावियो । भकूम्पको ताण्डि नतृ्य नै मन्च्चएको मिससु भयो । प्रकृत्रतदेन्र् 
मानिबस्तीिरू असदततु्रलत बन्न थाले ।  

विपन्त्तको पिाडै र्सेपत्रछ मै िुँ भन्ने मात्रनसले समेत के गनष सक्दा रिेछन ्र रै् ? अनिुारमा न्र्न्नता र उदासीको 
बादल बर्ाषउन ु बािेक । धतु्रलरे्ल कटेर पाँचर्ाल िुँदै जब दोलालघाट पगुेँ, इन्दजत्रनयररङ अध्ययन संस्थानका 
विद्याथी इन्दजत्रनयरले बनाएको जस्तापाताको ‘छररतो घर’ राजमागष िरपर देन्र्ए । ती घरको आडैमा भन्त्कएका ढुङ्गा  
माटािरू असरल्ल त्रथए । बाटो छेउका एक तले घर त यसरी धलुोवपठो बनेका छन ्भने मात्रथ डाँडाँका बस्ती के 
भए िोलान ्? मनका कुनामा विचारका िणु्डरीिरू नाच्न थाले ।  

जलस्रोतमा अत्यत्रधक धनी न्जल्ला त्रसदधपुाल्चोकमा धेरैभददा धेरै िाइड्रो पािरिरू बददै त्रथए । ती मध्ये अरत्रनको 
राजमागषको बदजी जन्म्पङ गने ठाउँ नन्जकै रिेको मात्रथल्लो भोटेकोसी र न्झपुष गा. वि. स. मा रिेको मात्रथल्लो चाकु 
िाइड्रोपािरमात्रथ भकूम्पले प–ुयाएको क्षत्रत तथा जत्रमन न्चरा परेका स्थान अिलोकन र ती स्थानको माटोको परीक्षण 
गनष थापाथली इन्दजत्रनयररङ क्याम्पसका भकूम्पीय अनसुदधान टोलीसँग म पत्रन सिभागी भएकी त्रथए ँ। विर्यगत 
ज्ञानका विसाबले म अनसुदधानकताष नभएपत्रन भकूम्पले त्रनम्त्याएको त्रसदधपुाल्चोकको विनाश अध्ययन गनुष मेरो लक्ष्य 
त्रथयो ।  

अरत्रनको राजमागषमा पने सकुुटे, चेिेरे, बलेफी, लामोसाँघ ुजस्ता बजारिरू नै भकूम्पको चरम विपन्त्तमा वपन्ल्सएका 
त्रथए । सबैभददा बढी त लामो साँघ ुबजार क्षतविक्षत भएको रिेछ । एउटा घर पत्रन ठाडो त्रथएनन ्। घर भएका 
ठाउँमा त्रसमेदट र बालिुाको भग्नािशेर् माि त्रथयो । सबै घरिरू धतीमा वित्रलन भएका त्रथए । त्रसमेदटले बनेका 
कुनै कुनै घरिरू ठाडो देन्र्ए पत्रन चरचरी चवकष एका ती घर पत्रन कत्रत बेला के िनुे िनु ्भन्ने िासदीमा त्रथए । 
एउटा वफक्का मसु्कान र भयग्रस्त अनिुार त्रलएर मात्रनसिरू ओिोरदोिोर गरररिेका त्रथए । ठाउँ ठाउँमा थवुप्रएका 
त्रसमेदट र बालिुाका वढस्काले सडकमा गाडी गडु्न पत्रन मनु्स्कल परररिेको त्रथयो । यी बस्तीिरू देख्दा सन्जलै 
अनमुान गनष सवकद्यो, प्रकृत्रतले त्रसदधपुाल्चोकबासीलाई भयिर ठूलो सजाय ददइरिेकी त्रछन ् । आज 
त्रसदधपुाल्चोकबासीलाई परेको यो दैिी विपन्त्त वित्रभन्न रूपमा घमुीवफरी जिाँ पत्रन आइलाग्न सक््यो । त्यसैले िोला 
यी दृश्यिरू देख्दा म काठमाडौँबासी भए पत्रन साझा नेपालीको पीडाले मेरो मन भतभती पोलीरिेको त्रथयो ।  
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त्रसदधपुाल्चोकको बाह्रत्रबसे पगु्न ु अन्घ जरेुको पविरोले सनुकोसी नदीमा बनाएको ताल र िरपरको मसानघाटजस्तो 
पररिेशले पत्रन ददउँसै तसाषउन े जस्तो अनभुि भयो । तातोपानी जान जरेु िुँदै जाने यो राजमागष भन्त्कएर कच्ची 
बाटोमा नै गाडी विँडेको देन्र्द्यो । बाटोमा गाडी गडेुको बािेक सनुसान त्रथयो चारैत्रतर ।  

सनुकोसी नदीको िाररपारी पविरोले र्ारेका सखु्र्ा चट्टानी पिाडिरू किालीलाग्दा देन्र्दथे । त्रतनै पिाडबाट र्सेका 
ठूला ठूला ढुङ्गा बगरभरर छररएका त्रथए । टेत्रलत्रभजनका स्क्रीन र फोटोमा माि िेरेर कसरी यस्ता दृश्यिरू 
नजरअददाज िदुथे रे ? ददमाग नै रदथनाउने प्रकृत्रतको यो रौररूप मटुु कपाउँने दृश्य लाग्यो ।अझै पत्रन सनुकोसी 
नदीमा पानीको ताल बाँकी नै त्रथयो ।तालको माझमा डबेुका दईुिटा घरिरूले िामीलाई त्रनरीि बददै टुलटुुल ु
िेरररिेका त्रथए । अग्ला चट्टानी पिषतबाट फुसफुसी झरेको बालिुा देख्दा यी चट्टानिरू त्रनकै कमजोर रिेको अनभुतू 
गरे । शायद यिी कमजोर चट्टानका कारण पत्रन िोला जसले त्रसदधपुाल्चोकबासीलाई भयानक विपन्त्त सामना गनष 
लगाइरिेछ ।  

बददाबददै अधरैु अिस्थामा छात्रडएको ‘सात्रनमा िाइड्रो पािर’ लाई त्रनयाल्दै िामी बाह्रत्रबसे बजारमा पगु्यौ । यिाँको 
अिस्था पत्रन उन्त्तकै ददषनाक त्रथयो । केिी घरिरू सग्ला देन्र्ए पत्रन रङ्गीत्रबरङ्गी पालका बस्तीिरू पत्रन उन्त्तकै 
त्रथए। बजारको बीचैमा छङछङ आिाज त्रनकाल्दै भोटेकोसी नदी आफ्नै सरुमा बत्रगरिेको त्रथयो ।मानौँ ऊ मानि 
समदुायलाई परेको यो मिाविपन्त्तबाट पूणष रूपमा बेर्बर छ। बग्न ुआफ्नो धमषलाई त्रनबाषधरूपमा पालना गरररिेछ ।  

त्रसमेदटका केिी घरिरू ठाउँ ठाउँमा कोन्ल्टएका त्रथए । बाकँी सबै घरिरू चवकष एका त्रथए । बजारदेन्र् मात्रथको 
डाँडोमा गाउँका मात्रनसिरू आएर पाल टाँगेर बत्रसरिेको कुरा िामी र्ाजा र्ान बसेको घरकी पसल्नी दददीले 
बताइन।् न्झपुष गाउँको उकालो उक्लन त यस्ता जतु्ताले िुँदैनन ् गोल्डस्टार जतु्ता वकन्नुस भन्ने पसल्नी दददीको 
सल्लाि पाएपत्रछ अरू सबै जतु्ताको र्ोजीमा विँडे म चाविँ आफलाई लागेका न्जज्ञासा पसल्नी दददीसँग  राख्न थालेँ ।  

उनी पत्रन चवकष एको घरमा बसेकी त्रथइन ्। ‘यिाँ इन्दजत्रनयरिरू यस्ता घरिरू अनगुमन गनष आएका छैनन ?’ मैले 
उनलाई सोधेँ ।  

‘अिँ बविनी  !आज डेढ मविना भइसक्यो सरकारी तबरबाट यिाँ कोिी आएको छैन । रेड न्स्टकर , ग्रीन न्स्टकर 
भनेको सदुछु समाचारमा, तर यिाँ कसैको घर पत्रन िेररएको छैन । न अविले िामी बसेको घर नै ढली िाल्ने िो र 
मररने िो केिी थािा छैन ।’ उनले दरु्ी िुँदै भत्रनन ्।  

‘नेपाल भन्नु काठमाडौ माि त िोइन वकन यसो गररएको िोला ? यो त झन ्अत्रत प्रभावित न्जल्ला भन्ने लाग्यो । 
यिाँका मादछेले मोटरसाइकल चलाउँदा पत्रन िेलमेट नलगाई  सडकमा कुदेको देख्दा आरँ्ाभरर काठमाडौँका 
सडकमा छयापछयाप्ती भेवटने िावफकलाई सम्झेँ ।’ तर यिाँ एउटैको पत्रन उपन्स्थत्रत त्रथएन । मानौ यिाँ कुनै त्रनयम 
काननु नै छैन ।  

र्ाजा र्ाएको ठाउँमा बेलकुालाई र्ाना अडषर ग–यौ तर सतु्नका लात्रग त एउटै िोटल सरुन्क्षत छैन भनेपत्रछ िामी 
सरुन्क्षत स्थानको र्ोजीमा लाग्यौ । धन्न िामी सबैले टेदट बोकेर गएका त्रथयौ । यस्तै केिी पलाष भनेर पानीको 
जार र जङक फुडको व्यिस्था पत्रन  त्रथयो । र्ाली जग्गा भेवटन भने त्रनकै गाह्रो भयो ।  

बजारमात्रथ डाँडामा नेपाली सेनाको गोरर्नाथ गणको गलु्म रिेछ । त्यिाँ गएर आफ्नो समस्या राख्यौ ।  सेनाको 
व्यारेक पत्रन पूणष रूपमा ध्िस्त भएकोले सबैको पालकै बास रिेछ । चाइनाको रेडक्रसले उपलब्ध गराएको सदुदर 
टेदट िाउस र िररया पालिरूले मैदान रंगीविरंगी देन्र्द्यो । िामी पत्रन त्यिी समदिय गरी मात्रथपवट्ट बगैँचै–बगैचा 
भएको सदुदर स्थानको तल र्लुा चउरमा टेदट गाड्यौ ।  
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भोटेकोसी नदीको डरलाग्दो आिाज अग्लो स्थानमा भएर िो वक स्पष्ट सतु्रनद्यो । विउँदमा त यस्तो िर्ाषमा कस्तो 
िोला ? भोत्रल िामी गाउँ उक्लने कुरा सनुेर एकजना सिेुदार भददै त्रथए । ‘भकूम्पको ज्यादती त िजरु जत्रत मात्रथ 
पगु्यो उत्रत बढी प्रभावित देन्र्दछ । अविले त गाउँ नै ररतै्त छ । िनु े र्ाने काठमाडौ पसे । अत्रलअत्रल यिी 
बाह्रत्रबसेमा छन ्अत्रत त्रनम्न िगीय माि उपाय नलागेर गाउँमा छन ्।’ उनले भने । आन्र्र जविले पत्रन पीत्रडत िनुे 
त त्रनम्निगीय त िो त्रन भन्ने मलाई लाग्यो ।  

धेरैबेरसम्म त्रसदधपुाल्चोक न्जल्लामा परेको विपन्त्तको बारेमा कुराकानी गरेर भोत्रल त्रबिानै पाँच बजे आफ्नो काममा 
लाग्ने सोच बनाएर सतु्यौ । भोत्रलपल्ट स्थानीय दईु यिुालाई गाइड बनाएर िामी अरत्रनको राजमागष पछ्याउँदै 
विँड्यौ। बाटोमा कोिी कोिी भेवटएका बटुिा पत्रन मात्रथ पिाडबाट ढुङ्गा र्स्छ वक भनेर दौडी दौडी विँडेका देन्र्दथे। 
ठाउँ ठाउँमा सखु्र्ा पविरो झरररिेको देन्र्द्यो । अरू बेला आदतररक र बािय पयषटकको धइुरो लाग्ने बदजी 
जन्म्पङ गने ठाउँ अविले सनुसान त्रथयो । िामी सबै झरेर एकत्रछन अलमत्रलयौ ।  

पयषटकलाई लन्क्षत गरी र्ोत्रलएका केिी रेस्टुरेदट पत्रन परैु बदद त्रथए । िाइड्रो पािर त्रनमाषणाथष बसेका चाइनीज 
क्िाटषरिरू पत्रन शूदय त्रथए । तातोपानी नाकाबाट माि भदसारको काम गनष चाप परेकाले त्रमतेरी पलुभददा अत्रल िर 
अको भदसार गिृको त्रनमाषण िनु लागेको रिेछ त्यो पत्रन िाल अलपिै त्रथयो । त्रमतेरी पलुलाई र्तराको सूचक माददै 
रातो झण्डा गात्रडएको त्रथयो । िाम्रो गाडी िरै राख्यौ र ‘जलकुण्ड िाइड्रो पािर’सम्म पैदलै विँडेर गयौ । 
मानििस्ती नै नभएको यो सनुसान ठाउँमा धेरै बेर नबसी िामी त्यिाँबाट फकेर मात्रथल्लो भोटेकोसी जलविद्यतु 
गिृमा आई एकत्रछन अलमत्रलयौ । िररपररका डाँडाबाट सखु्र्ा पविरो भरररिेको त्रथयो । माटोसँग ढुङगा पत्रन झदाष 
लौ आज के िदुछ भने जस्तो लाग्यो ।  

त्यिाँपत्रछ मात्रथल्लो चाकु िाइड्रोपािर जानका लात्रग न्झपुष गाउँत्रतर उकालो लाग्यौ । तर गाडी उक्लन सकेन । 
कररब आधा घण्टाजत्रत विँडेकी त्रथए ँ। मेरा सिररया गोडा लल्याकललक िनु थाले । अत्रन म लगायत अरू एक 
दईुजना मात्रथ जाने टोलीलाई परे्र तलै बसीराख्यौ सखु्र्ा पविरो चलेको दृश्यिरू िेदै । एकादईु भेवटने िररपररका 
गाउँलेसँग कुराकानी गदै िामीले समय त्रबतायौ ।    

बल्ल बेलकुापर् उिाँिरू अनिुारभरर धलुोले ढावकदै थाकेर लोत परेर झनुषभयो र िामी काठमाण्डौका लात्रग रमाना 
भयौ । मनभरर त्रसदधपुाल्चोकको विदीणष कथाले मेरो छाती न्चरररिेको त्रथयो । 

*** 
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मिाभकूम्प पीत्रडत नेपालप्रत्रत रूसी 
त्रमििरूको सिानभुतू्रत र सियोग 
कृष्प्णप्रकाश शे्रष्ठ (मास्को, रूस मिासंघ)  
 

 

यसै िर्षको आरम्भमा १२ िैशार् ९२५ अवप्रल २०१५० का ददन 
मध्यिती नेपालमा गएको मिाभकूम्प र पराकम्पको शृ्रङ्खलाबाट िाम्रो 
मातभृमूीको सांस्कृत्रतक त्रनत्रधमा पगु्न गएको अपूरणीय क्षत्रत 
सिषिीददतै छ । देशबाट त्रनकै टाढा मास्कोमा बसेर यस दैिी 
विपद्को ददषनाक अनभुि प्रत्यक्ष रूपले भोग्नपुरेको नभए तापत्रन त्यसले ममाषित तलु्याएको पीडा शब्दमा उतानष सवकंदैन 
।तैपत्रन िाम्रा परु्ाषको श्रम तथा सीपको कैयौं ज्िलदत उत्तरदेन एकै त्रछनमा धराशायी भएको पररघटनाले मानसपटलमा 
जनु गविरो धाँजा पाररददएको छ त्यसको वकन्ञ्चत ्अनभुतू्रत यिा ँकोने धृष्टता गरेको छु।  

मिाभकूम्पले नेपाली सभ्यताको झोलङु्गो मात्रनने काठमाडौं उपत्यकाका तीनै राजधानी–नगरिरूका ऐत्रतिात्रसक केदरिरूलाई 
ठूलो क्षत्रत परु् याएको छ । रूसका संचार माध्यमिरूमा नेपालको भकूम्पबारे समाचार प्रसाररत िनु ुअगािै रूसको केदरीय 
टेत्रलत्रभजन ‘भेस्ती–२४’ मा कायषरत मेरी कादछी छोरी माररनाले नेपालमा भकूम्प गएको प्रथम सूचना मलाई ददंदै रूसबाट 
न्चवकत्सक बनेर नेपालमा कायषरत डा। डेत्रनस शे्रष्ठ तथा डा। त्रतिारीसँग टेत्रलफोनबाट रूसी भार्ामा त्रलइएको अदतरिाताष 
प्रसारण गने चाँजोपाँजो त्रमलाएकी त्रथई । मेरो कणषकुिरमा नेपालमा दैिीप्रकोपको कुसमाचार ठोदक्कनासाथै  नेपालमा रिेका 
मेरा भाईबविनीिरूको पररिारको न्चदताले म रनभलु्लमा परररिेको त्रथए ँ। काठमाडौंमा रिेका पररिारजनिरूसँग सम्पकष  
राख्न ेप्रयास विफल भइरिेकोले म त्रनकै न्चन्दतत बन्न पगुेको त्रथए।ँ 

रूसको केदरीय टेत्रलत्रभजन ‘भेस्ती–२४’ बाट नेपालमा धनजनको ठूलो क्षत्रत िनुकुा साथै काठमाडौंको पररचयपिसमान 
रिेका ऐत्रतिात्रसक काष्ठमण्डप र धरिरा (भीमसेन–स्तम्भ) समेत धराशायी भएको समाचार प्रसाररत भएको र उद्धार कायषका 
लात्रग सनेुर काठमाडौंमा कस्तो िािाकार मन्च्चएको िोला भने्न कल्पनाले ममाषित बन्न पगुें।  

रूस सरकारले तत्कालै नेपालको लात्रग आिश्यक सरसामग्री र उद्धारकताषिरूको टोलीसवित २ विमान काठमाडौं पठाउँने 
त्रनणषय त्रलएको त्रथयो भने जनस्तरमा रूस–नेपाल सियोग तथा मैिी समाज तथा गैरआिासीय नेपाली संघ रूसको तफष बाट 
नेपालका भकूम्पपीत्रडतिरूको सिायताथष कोर् संकलन गने अत्रभयान आरम्भ गररएको त्रथयो । 

यसै पररप्रके्ष्यमा अमेत्रनयाका न्चिकार एिं िास्तकुलाविद् विदोन सरेुनोत्रभच आस्लादयानले मास्कोन्स्थत नेपाली राजदूतािास 
तथा नेपाली समदुायका साथै विश्व आध्यान्त्मक जनएकता एिं सियोग प्रज्ञा–प्रत्रतष्ठानको समथषनमा नेपालमा िालै गएको 
मिाभकूम्पको प्रकोपबाट पीत्रडतिरूको सिायताथष SOS Nepal (नेपाल बचाऊ) भन्ने नारा अदतगषत अदतराषवष्ट्रय कल्याणकारी 
माराथनुको आयोजना गररएको त्रथयो ।  

रूसको राजधानीको मटुुनन्जकै त्रनकै ठूलो क्षेिमा अग्लो त्रगजाषघरसवित त्रनकै प्रभािोत्पादक देन्र्ने गरी िालै त्रनत्रमषत 
अमेत्रनयाको सांस्कृत्रतक केदरस्िरूप रिेको अमेत्रनया जनसंस्कृत्रत संग्रिालयको विशाल भिनको एक कक्षमा नेपालप्रत्रत 
सिानभुतू्रतको अत्रभव्यन्क्तस्िरूप अमेत्रनयाली न्चिकार विदोन आस्लादयानले नेपालविर्यक आफ्ना न्चििरूको विक्रीबाट प्राप्त 
रकम नेपालका भकूम्पपीत्रडतिरूको सिायताथष पठाउँने घोर्णासवित २ जलुाईका ददन आयोजना गररएको कल्याणकारी 
न्चिकला–प्रदशषनीको उद्घाटन समारोिमा उपन्स्थत नेपाली तथा रुसी सबै त्रमििरूप्रत्रत िाददषक आभार प्रकट गरेका त्रथए ।  
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उल्लेख्य के पत्रन छ भने आजभददा २७ िर्षअन्घ ७ त्रडसम्बर १९८८ मा अमेत्रनयाको न्स्पताकमा गएको मिाभकूम्पको 
प्रत्यक्षदशी र भकु्तभोगी िास्तकुलाविद् एिं न्चिकार विडोन आस्ल्यादयानले नेपालको मिाभकूम्पको पीडा त्रभिैदेन्र् अनभुि 
गरेर आफूले सन ्२०११ मा नेपालयािाको आधारमा तयार पारेका आफ्ना दृश्यन्चििरूको त्रबक्रीबाट प्राप्त िनेु रकम 
नेपालमा भकूम्पपीत्रडतिरूको सिायताथष प्रदान गने पतु्रनत लक्ष त्रलएर यस्तो भव्य न्चिकलाप्रदशषनीको आयोजना गरेका िनु।् 

रुसका लात्रग नेपाली राजदूत डा  .रविमोिन सापकोटा कोवपलाज्यूले नेपालका भकूम्पपीत्रडत िरूको सियोगाथष रुस लगायत 
वित्रभन्न देशिरूबाट र त्रछमेकी मलुकुिरू बाट आिश्यक सियोग प्राप्त भ इरिेको जनाउनिुुँदै िालै काठमाडौंमा भकूम्पपीत्रडत 
नेपालको पनुत्रनषमाणका लात्रग सियोगाथष दात ृ देशिरूको सम्मेलन समेत सम्पन्न भएको सून्चत गनुषभयो र मास्कोमा 
कल्याणकारी न्चिकलाप्रदशषनीको आयोजनामा योगदान परु् याउने सबै संघसंस्थािरूप्रत्रत कृतज्ञता ज्ञापन गनुषिुँदै अमेत्रनयाका 
न्चिकार विदोन आस्लादयानको नेपालप्रत्रतको सद्भािनाका लात्रग िाददषक धदयिाद ज्ञापन गनुषभयो । 

मास्कोको एउटा रमणीय इलाकामा पने ओत्रलन्म्पक प्रोस्पेक्ट भत्रनने राजमागषमा िालसालै बनेको अमेत्रनयाको सांस्कृत्रतक 
केदरको एक कक्षमा नेपालका वित्रभन्न दृश्यिरू अवित न्चिकलाका कृत्रतिरू लिरै सजाएर रान्र्एका त्रथए भने कक्षमा 
कल्याणकारी न्चिकला प्रदशषनीको समदु्घाटनको सददभषमा भेला भएका रुसी, अमेत्रनयाली तथा नेपाली सिभागीिरू एक–
दोस्रात्रसत पररन्चत िुँदै विचारको आदानप्रदानमा व्यस्त देन्र्दथे । त्यिा ँ विश्व आध्यान्त्मक जनएकता एिं सियोग प्रज्ञा–
प्रत्रतष्ठानका उपाध्यक्ष आब्गार आइरापेत्यान, अदतराषवष्ट्रय दन्क्षण एत्रसया अनसुदधान केदरका त्रनदेशक अलेक्सादर स्तोल्यारोभ, 
प्रत्रसद्ध मोडेलए्र भ्याचेस्लाभ जाइत्सेभ, मास्को बौद्ध समाजकी अध्यक्षा डलु्मा शाग्दारोभा, गैरआिासीय नेपाली संघ (केदरीय 
कोर्ाध्यक्ष डा. बरी के. सी., केदरीय सदस्यद्वय गोविददप्रसाद गौतम र सवपला राजभण्डारी, रुसका कायषिािक अध्यक्ष 
त्रडल्ली र्रेल समुन, त्रनितषमान अध्यक्ष उत्सिकुमार अमात्य, नेपाल रे्लकूद तथा संस्कृत्रत समाजका अध्यक्ष रे्मराज 
लात्रमछाने प्रभतृ्रत नेपालीिरू), रुस सीआईएस नेपाल उद्योगिान्णज्य संघ (उपाध्यक्ष डा. भीष्प्म आचायष), विश्व नेपाली सावित्य 
मिासंघ (सन्चि डा. मनमूत्रतष भतेुल), नेपाल रे्लकूद तथा संस्कृत्रत समाज (अध्यक्ष रे्मराज लात्रमछाने), रुस–नेपाल सियोग 
तथा मैिी समाज (उपाध्यक्ष डा. मन्णराज पोर्रेल), नेपाली नारी त्रनकुिका प्रत्रतत्रनत्रधिरू उपन्स्थत त्रथए । 

अनसुदधान केदरका त्रनदेशक अलेक्सादर स्तोल्यारोभ, प्रत्रसद्ध मोडेलए्र भ्याचेस्लाभ जाइत्सेभ, मास्को बौद्ध समाजकी 
अध्यक्षा डलु्मा शाग्दारोभा, गैरआिासीय नेपाली संघ (केदरीय कोर्ाध्यक्ष डा. बरी के.सी., केदरीय सदस्यद्वय गोविददप्रसाद 
गौतम र सवपला राजभण्डारी, रुसका कायषिािक अध्यक्ष त्रडल्ली र्रेल समुन, त्रनितषमान अध्यक्ष उत्सिकुमार अमात्य, 
नेपाल रे्लकूद तथा संस्कृत्रत समाजका अध्यक्ष रे्मराज लात्रमछाने प्रभतृ्रत नेपालीिरू), रुस सीआईएस नेपाल उद्योगिान्णज्य 
संघ (उपाध्यक्ष डा. भीष्प्म आचायष),  विश्व नेपाली सावित्य मिासंघ (सन्चि डा. मनमूत्रतष भतेुल), नेपाल रे्लकूद तथा 
संस्कृत्रत समाज (अध्यक्ष रे्मराज लात्रमछाने), रुस–नेपाल सियोग तथा मैिी समाज (उपाध्यक्ष डा. मन्णराज पोर्रेल), 
नेपाली नारी त्रनकुिका प्रत्रतत्रनत्रधिरू उपन्स्थत त्रथए ।  

नेपालविर्यक न्चिकला प्रदशषनीको उद्घाटन समारोिमा रुस–नेपाल सियोग तथा त्रमिता समाजका अध्यक्ष सेगेइ नेक्रासोभ, 
अमेत्रनयाली कवि योले स्तात्रनन्शच, विश्व जनएकता एिं सियोग प्रज्ञा–प्रत्रतष्ठानलगाथत वित्रभन्न संस्थाका प्रत्रतत्रनत्रधिरूले पत्रन 
मदतव्य व्यक्त गरेका त्रथए । सबै िक्तािरूले ‘नेपाल बचाऊ’ अत्रभयानअदतगषत मास्कोमा आयोन्जत कल्याणकारी न्चिकला–
प्रदशषनीले रुस मिासंघ, संघीय लोकतन्दिक गणतदि नेपाल तथा अमेत्रनया गणतदिका जनतािरूबीच आध्यान्त्मक मूल्य–
मादयताको प्रचार, मैिी सम्बदध, अदयोदय सियोग, बौवद्धक त्रनकटता, पारस्पररक समझदारी एिं सदभािनाको विकासमा 
गिवकलो योगदान परु् याउने छ भने्न कुरामा जोड ददएका त्रथए ।   

नेपाली जनताप्रत्रत उनको यस्तो सदीच्छाको लात्रग मास्कोमा रिेका नेपाली समदुायको तफष बाट साधिुाद व्यक्त गदै नेपालको 
संस्कृत्रत र सावित्य विर्यक रुसी भार्ामा प्रकान्शत केिी पसु्तक िस्तादतरण गने सौभाग्य मलाई प्राप्त भएको त्रथयो भने 
विश्व जनएकता एिं सियोग प्रज्ञा–प्रत्रतष्ठानको तफष बाट मास्कोमा बसोिास गरररिेका समस्त नेपालीिरूको अग्रजको नाताले 
मलाई प्रशंसापि प्रदान गररएको त्रथयो ।  

न्चिकला प्रदशषनीको उद्घाटनपश्चात ्नेपाली राजदूत–दम्पत्रतका साथै त्यिा ँउपन्स्थत मिानभुाििरूलाई न्चििरूको अिलोकन 
गराइएपत्रछ अमेत्रनयालीिरूको नरसंिारको एक शताब्दी ९१९१५–२०१५० को सददभषमा २२ अवप्रल २०१५ मा 
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९नेपालको मिाभकूम्पको २ ददनअगात्रड मािै० उद्घाटन गररएको अमेत्रनया जनसंस्कृत्रत संग्रिालयका त्रनदेशक त्रतग्रान 
आरुत्यदुयानले आधतु्रनक प्रवित्रधद्वारा ससुन्ज्जत विशाल संग्रिालयको अिलोकन गराए । उनले संग्रिालयमा प्रदन्शषत वित्रभन्न 
िस्तिुरूको अिलोकन गराउँदै संक्षेपमा अमेत्रनयाली जनताको इत्रतिास र संस्कृत्रतको बारेमा जानकारी ददएका त्रथए । त्यिा ँ
एक शताब्दीअगात्रड ओस्मान साम्राज्यको तफष बाट अमेत्रनयाली जात्रतको नरसंिारसम्बदधी ऐत्रतिात्रसक सामग्रीिरूको प्रदशषन 
गररनकुा साथै केिी कक्षिरूमा अमेत्रनयामा २७ िर्षअन्घ माि गएको भकूम्पको प्रकोपसम्बदधी चलन्चिका साथै नेपालमा 
भकूम्पको विभीवर्कासम्बदची फाटो र चलन्चिको समेत प्रदशषन भइरारे्को देख्न सवकद्यो।    

संग्रिालयको अिलोकनपश्चात ्स्िगषको ज्यादै त्रनकट रिेका आरारात पिषतको कार्मा बस्ने अमेत्रनयालीिरू र विमालयको 
कार्मा बस्ने नेपालीिरूको रुपरङ्ग माि नभई जनजीिन र मनोभािनामा समेत त्रनकै समानता रिेको बोध भइरिेको त्रथयो।  

अदत्यमा नेपाल र रूसबीत दौत्यसम्बदध स्थापनाको ५९ िर्ष पूरा भएको सददभषमा िालै मास्कोमा सम्पन्न भव्य समारोिमा 
मिाभकूम्पको विभीवर्का आफ्नै आरँ्ाले देख्न ेगैरआिासीय नेपाली संघका केदरीय कोर्ाध्यक्ष डा. बरी के. सी. द्वारा व्यक्त 
गररएको मदतव्यको संक्षेपमा उल्लेर् गनष चािदछु । उिाँ नेपालमा भकूम्प जानभुददा २ ददनअन्घ माि काठमाडौं 
पगु्नभुएको त्रथयो र त्यत्रतरे्र काठमाडौंमा उपन्स्थत गैरआिासीय नेपाली संघका सदस्यिरूसँग सम्पकष  रारे्र संस्थाको 
तफष बाट भकूम्पपीत्रडत नेपाली दाजभुाई दददीबविनीिरूलाई तरुुदतै केकस्तो सियोग गनष सवकदछ भने्न त्रनणषय त्रलई 
गैरआिासीय नेपाली संघका संस्थापक–सदस्य, यस संस्थामा यूरोपेली मविलािरूकी प्रत्रतत्रनत्रध सवपला राजभण्डारीलगाथत 
संस्थाका केिी सदस्यिरूले तत्कालै काठमाडौंबाविर भकूम्पपीत्रडत क्षेिमा पगुेर राित कायषमा जटेुको अनभुि बताउनभुएको 
त्रथयो । उिाँले ‘नेपालको लात्रग यस्तो विपदको घडीमा वित्रभन्न देशमा रिेका नेपालीिरूले नेपाल पगुी स्ियंसेिकको रूपमा 
कायष गनष थालेको र यसरी डाक्टर, नसषको रूपमा उद्धारकायषमा सियोग गनष चािने सैयौं व्यन्क्तलाई आउनपुदैन भनेर समेत 
जिाफ ददइएको र अविले पत्रन भकूम्पपीत्रडत नेपालको पनुत्रनषमाणमा सघाउन तत्पर व्यन्क्तिरू सैयौंको संख्यामा रिेको’ 
जानकारी ददनभुएको त्रथयो ।  

नेपालमा गएको मिाभकूम्पको सददभषमा रुसका वित्रभन्न सिरिरूबाट मेरा पररन्चत त्रमििरू (भालेन्दटना माजरुरना 
सेदटवपटसषबगष, इगोर एत्रलसेएभ : दोनिर्ती रोस्तोभ, ल्यदुत्रमला सान्ल्तकोभा: र् याजान), रूस विज्ञान प्रज्ञाप्रत्रतष्ठानका प्राच्यविद् 
विद्वादिरू (भारतिर्ष अनसुदधान केदरकी प्रमरु् ताच्याना शाउम्यान प्रभतृ्रत), रूस लेर्क संघका सदस्य रिेका मेरा पररन्चत 
लेर्क–कवििरू (भ्लाददमरी त्रसन्ल्कन प्रभतृ्रत) ले फोन गरेर नेपाली जनताप्रत्रत िाददषक समिेदना र सिानभुतू्रतको 
भािनासवितको अत्रभव्यन्क्त संप्ररे्ण गररददन आग्रि गरेका त्रथए ।  

मेरा लात्रग विशेर् रुपले अविस्मरणीय त्रथयो – रूसमा नाजीिादी जमषनीमात्रथ विजयको ७० िर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा 
वििान लालमैदानमा सैत्रनक परेड र ददउँसो मिान ् देशभन्क्तपूणष यदु्धमा प्राणाितु्रत गने आफदतजनको फोटो त्रलएर 
लालमैदानत्रतर लम्केको ‘अजम्मरी पल्टन’ को अभतूपूिष जलुसु सम्पन्न भएको गतः ९ मेईका ददन साँझपर् मेरा अपररन्चत 
मास्कोिासीिरूले नेपाली जनताप्रत्रत व्यक्त गरेको अत्रभव्यन्क्त । त्यस ददन रूसको राजधानीका सबै इलाकािरूमा अिन्स्थत 
पाकष िरूमा वित्रभन्न सांस्कृत्रतक कायषक्रमिरूका साथै विजयोत्सि मनाइएको त्रथयो । म पत्रन त्यस ददन साँझपर् आफ्नो 
त्रनिासस्थनको छेिैमा रिेका भोरोदचोभ्स्की पाकष को उत्सिमा सरीक िनु पगुेको त्रथए ँ। त्यिाँ तक्माधारी कैयौं भेटरान 
(भतूपूिष सैत्रनक) िरूसँग न्चनापची गरेर फोटो त्रलए ँ। त्यत्रत िेला मिान ्देशभन्क्तपूणष यदु्धकालीन सैत्रनक टोपी ढल्काइराख्ने 
नात्रतनीसंग आएका तक्माधारी भेटरान (अविले नामको सम्झना रिेन), ियोिदृ्ध भेटरान यूरी भात्रसल्येत्रभच रोन्श्शन, बेञ्चमा 
एकलै बसेर आराम त्रलइरिेका ९४ िर्ष पगु्नै आटेँका यकेु्रन मूलका पूिषसैत्रनक त्रमर्ाइल गात्रभ्रलोत्रभच ददबेदको तथा 
भालेन्दटना इभानोभ्ना र वपलागेया नामकी दईु मविला भेटरानसँग पत्रन कुराकानी गदै पररचयको आदानप्रदान गदाष म नेपाली 
भने्न थािा पाएपत्रछ उनीिरूको फोटो न्र्च्ने अिसर पाइनकुा साथै सबैले मिाभकूम्पपीत्रडत नेपालीिरूप्रत्रत सिानभुतू्रत जनाउँदै 
स्नेि प्रकट गरेका त्रथए । अझैसम्म पत्रन पाकष मा डलु्न जाँदा भेवटएका सिषसाधारण मास्कोिासीिरूले समेत म नेपाली भने्न 
थािा पाउनासाथै समिेदना र सिानभुतू्रतका शब्दिरू व्यक्त गदै छन.्.. 

२५ जलुाई २०१५ (शत्रनिार) 
*** 
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भकूम्प अनभुतू्रत भकूम्प अनभुतू्रत 
सावििा लइँुटेल न्घत्रमरे  
झापा, त्रबताषमोड, नेपाल (िाल: 
इजरायल)  
 

 

नेपाल आमाको दगुषत्रत भएको त्यो बैशार् १२ गते 
२०७२ कसले भलु्न सक्ला ?  

सम्झना गदैछु त्यो किालीलाग्दो पल जत्रत बेला मेरो नेपालआमाको छाती छीयाछीया भएर च्यात्रतएको त्रथयो । 
कसरी सविन िोला उनले त्यो भयिर घाउ जसले नेपाल आमाको शरीरलाई लथात्रलङ् भताभङु्ग पारेको त्रथयो । अत्रन 
उनका सदतानिरू यिति त्रबलाप गरेर रोइकराइ गररीिेका त्रथए। छातीमा ठुलो बज्र परेको त्रथयो । कसैका 
िातर्टु्टा टुवक्रएका त्रथए । कोिी अपाङ्ग भएका त्रथए। कसैका घरका त्रभत्ता आफ्नै रातो रगतले पोत्रतएका त्रथए। 
अत्रन पलपल िासदीपूणष अिस्थामा गनु्ज्रइरिेकी त्रथइन ्मेरो नेपाल आमा... कठै उनको पकुार कसले सनु्ने त्यत्रतबेला। 
कत्रत रोइन,  कतै न्चच्याइन, कत्रत लर्षराइन,् िोला आफ्ना सदतानको आयूको त्रभर् माग्दै...। कसैको रू्न छररएको 
त्रथयो, कसैको मदुटो बटाररएको, कसैको िात र्टु्टा त्रछन्नत्रभन्न भएको त्रथयो भने कत्रतलाई आफ्नै घरमा जीउँदै परुरन ु
परेको त्रथयो । कसैका आमा र्ोत्रसए, कसैका कार्का नानीिरू र्ोसीए, कत्रतको त्रसउँदो पतु्रछयो, कत्रतलाई लाउँला 
र्ाउँला भन्ने बेलामा सयौंको िजारौंको संख्यामा एउटै न्चतामा दाि संस्कार गररयो, रै् के के याद गरौँ ? आन्र्र 
छोडेन पापी दैिले जे जे उसको चािाना त्रथयो, सबै परुा गरेर गयो । वकन वक दैि अदधो छ अत्रन कानो छ अत्रन 
अपाविज छ यस्तै यस्तै तकष ना आउँछ यो मनमा।  

विश्वको इत्रतिासमा एक मिाप्रलयको उपमा भएर बस्नेछ िरेक छातीत्रभि । अलौवकक किानी िोला केवि 
समयपछी, अत्रन त्यसैगरर कयौं सालपछी एकादेशको कथा िोला विनासकारी भकूम्पको बारेमा भनेर मेरा सदतत्रत अत्रन 
त्रतम्रा सदतत्रतले पढ़लान । भो याद नददलाउ धेरै, झल्झली यी आरँ्ामा आउँछन ती जीउँदा लाश जो एक्लै भएपत्रन 
न्जउँन ुछ भनेर कम्मर कसेका छन सबैले...। अब यस्तो मिाप्रलय कविल्यै कसैले देख्न ुसनु्नु र भोग्न ुनपरोस ्। 
किीकंतै भगिान  छन ्भने यवि प्राथषना गदषछु म । मेरो आमाको जस्तो त्रबजोग कसैको नगर ल ? 

जत्रत बेला नेपाल आमालाई मेरो अत्रन त्रतम्रो आफ्नोपन र सियोगको अत्रत नै र्ाँचो त्रथयो त्यतीबेला वििशताका 
बत्रलदर आसूँका वढक्का र्सालेर प्रिासमा बस्न ु त्रसिाय अरू केवि गनष सवकएन । िरेक पल मिुार पनु्स्तकामा 
देन्र्एका त्रत भयिर दृश्यले साँचै भनु ँभने यी लाचार मटुुिरूको अिस्था आज सम्झदा पत्रन कािाली लाग्छ । अत्रन 
यी त्रनदोर् आरँ्ािरूमा र्नुका आसूँको डेरा अझै जीउँदै मिससु िदुछ । 

जो बाँचेका छौं विम्मत र सािसले अन्घ बढ्ने प्रण गरौँ । जीिन लामो छ । िामीले गनुष पने कतषब्य र 
न्जम्मेिारीिरू धेरै छन ्। जानेले छोडेर  गए पत्रन िामीले जीउन ुछ, सदतत्रतलाई समाज देश त्रबकास र मानिताको 
गत्रतलो न्शक्षा ददन ुछ। प्राकृत्रतक त्रबपन्त्त भनेको कत्रतबेला कसलाई आइपछष भन्ने कुरा थािा िुँदैन। त्यसैले त्रबगतमा 
घटेको घटनालाई नत्रनदाउँदै देरे्को एउटा अधरुो सपना सम्झेर पाइला अन्घ बढाउँ....।   

***  
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मिाभकूम्पमा मेरो मनोदशा 
न्र्मलाल काफ्ले (काठमाण्डौ, नेपाल)  
 

 

 

प्रकृत्रतको त्रनयत्रत पत्रन अन्जिको िुँदो रिेछ । सायद यसै कारणले गदाष 
िोला कविलेकावि प्रकृत्रतले ददएको उपिार त्रनकै राम्रो लाग्ने तर 
कविलेकावि भने असाध्यै पीडादायी िुँदोरिेछ । राम्रो लागेपत्रन पीडादायी 
लागेपत्रन प्रकृत्रत सिषशन्क्तमान छ। सबैको लात्रग समान छ। साथै 
प्रकृत्रतले चािेको कुरा तत समय र ठाउँमा िनुबुाट रोक्न मानिजात्रतले िालसम्म गनष सकेको छैन भददा र्ासै फरक 
नपलाष । त्यस्तै िदुछ िाम्रो देश नेपालमा पत्रन िेलाबेलामा। प्रकृत्रतले िामीलाई सचेत गराउँछ, आफू सरुन्क्षत िनु। 
सोको लात्रग सरुन्क्षत संरचना बनाउन िा प्रकृत्रतको नकारात्मक विसािले दिन नगनष । िरेक िर्ाषत िा विउँदमा 
प्रकृत्रतले िामीलाई यस कुराको संकेत गछष र सचेत गराउदछ सानो चेतािनी स्िरुप। त्यसैगरर िरेक कररब ८० 
िर्षको अदतरालमा एउटा बत्रलयो चेतािनी दददछ प्रकृत्रतले िामी नेपालीलाई वकनवक िामी िाम्रो दैत्रनक स्िाथषलाई 
प्रधान मादछौं । त्यस्तै बत्रलयो चेतािनीको मिससु गयौं २०७२ साल बैशार् १२ गते ।  

त्यो ददन नसम्झन पाए पत्रन िदु्यो िा त्यस्ता ददन नदोररए पत्रन िदु्यो भन्ने लाग्छ तर प्रकृत्रतको त्रनयम संसोधन गने 
साम्यषिामी मानिजात्रतमा छैन । त्यो ददन िाम्रो वििानी सािै सरु्द त्रथयो। िामी टोलबासीको ब्याटमेन्दटन 
प्रत्रतयोत्रगतामा व्यस्त त्रथयौं । अत्रन त्यसको मखु्य अत्रतत्रथ आदरणीय माधि न्घत्रमरे सर िनुिुदु्यो ,जसले  सूयषको प्रकाश 
जस्तै सबैलाई समानममता अत्रन संरक्षकत्ि प्रदानगनुषिदुछ र िाम्रो टोल संरक्षको रुपमा िनुिुदुछ । प्रत्रतयोत्रगता 
सम्पन्न भयो। परुस्कार वितरण कायषक्रम सवकदासम्म र्ानार्ाने समय पत्रनभैसकेको िुँदा सबै जना आ–आफ्नो घरत्रतर 
लाग्यौं।  

मेरो व्यन्क्तगत कुरा गदाष, काम कतषव्य मेरो लात्रग सबभददा ठुलो भगिान। त्यसै कारणले विदाको ददन भएपत्रन 
घरमै र्ान र्ानेगरी दईुजना सियोगीिरूलाई बोलाएको त्रथए। वटम राम्रो िनु व्यािसाविक सम्बदध साथै व्यन्क्तगत 
सम्बदध पत्रन उन्त्तकै मित्िपणुष िदुछ भन्ने मेरो बझुाई छ ।  

िामी र्ाना र्ाएर कामकै बारेमा छलफल गदै त्रथयौं। त्यसैबीचमा बसेको ठाउँ िन्ल्लए जस्तो लाग्यो, िो रिेछ। 
ठुलो त्रबनाशको शरुुिात प्रकृतीले ददएको पटक पटकको चेतािनी नमानेपत्रछ ददएको सजाय िो२०७२ साल बैशार् 
१२ गते त्रबिान ११ .५६ को ८.७ रेक्टरको भकुम्प । िन्ल्लनेक्रम बढ्दै गदाष म न्चच्चाए बेसरी बोलाए छोराछोरी 
अत्रन श्रीमतीलाई।छोराछोरी त कररब ५ सेकेण्डमै म छेउमा आईपगुे तर श्रीमती त्रथइदत मात्रथल्लो तल्लामा। म 
फेरीकराए अथिा बेसरी न्चच्चाए रबोलाए। एकत्रछन पत्रछ आिाज आयो “म त तल झनष सवकन”।मैले“फेरी तलझनष 
त्रभत्ता िा भर् याङको रेत्रलङ समातेर भएपत्रन तल झनुष िामी भएको ठाउँमा”भनेर भत्रनरिे पत्रछ रुदैं आईनिामी भएको 
ठाउँमा। त्यसपत्रछ तीन जना )छोरा , छोरी र श्रीमती  (लाई त्रलएर त्रभत्ता समात्दै तल झयौं ,कररब ३० सेकेण्डमा। 
तल झदाष त एउटा पर्ाषल लडेछ र िामीलाई बाटो र्ोली ददएछ सरुन्क्षत ठाउँमा जानको लात्रग ।  

तल त सबै जसो त्रछमेकी आईपगु्न ु भएको रिेछ।कत्रत रुदैं कत्रत भगिान पकुाषदैं त्रथए त्यिाँ ।तर प्रकृत्रतले भने 
आफ्नो तात्रलका पररितषन गरेन। एकपत्रछ अको, अको पत्रछ अको गदैत्रनकै झट्का मिससु गररयो। त्यसैबीचमा छोरी 

)७ िर्षकी ( लाई त्रनकै ज्िरो आयो। अत्रन लगातर रुिाईले त्यिाँको मािोल स्तब्ध नै बनाईददयो । सबैले के गदाष 
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राम्रो िदुछ भन्नेसोच्न थाल्यौं । मैले उनलाईकार्मा रारे्र सम्झाउन प्रयास गदै त्रथए । त्यसबेलामा म सम्झन 
चािदछु त्रत अग्रजिरू जसले आन्त्तएको म र विन्क्षप्त मेरा पररिारका सदस्यलाई मनैदेन्र्, िदयदेन्र्लाई सियोग गरर 
सदततु्रलत र संयम रिन ददनभुयो, सदभाि, माया, ममता ददनभुयो ।  

झट्का आउनेक्रम रोवकएपत्रछ र्बर आयो “पशपुत्रत, स्ियम्भ ुअत्रन धरिरा भन्त्कयो रे” । मलाई त त्यो सनु्नु भददा 
मित्िपणुष कुरा त विदेशमा रिनिुनुे मेरो दाज ुअत्रन गाउँमा बस्ने बाबा आमालाई फोन गनुष त्रथयो । फोन कोन्शस 
गरेको त असाध्यै गार् िो भो। अत्रन विजलुी पत्रन गएछ, कोन्शसिरू िेकार भए । एकत्रछनपत्रछ एउटा सरु्द र्बर 
सनु्न पाईयो “पशपुत्रत नाथको मन्ददर सकुशल नै छ” ।  

अबको अको सतुाष भनेकोसबै त्रछमेकीकोलात्रग बस्न-ेर्ाने ब्यबस्था गनुष त्रथयो । त्यसकालात्रग िामी ब्याटमेन्दटन रे्ल्ने 
ठाउँमा टेदट टाँगेर सामवुिक रुपमा बस्ने र सामवुिक रुपमा र्ाना र्ाने ब्यबस्था त्रमलायौं। िामी सबैलाई र्ाना 
ख्िाउनको लात्रग नारायण र उनको पररिारको सियोग, अग्रसरता प्रंशशत्रनय छ । मात्रनसका समय र आिश्यकता 
अनसुारका प्राथत्रमकता तििुँदो रिेछन ्।  

अबको िाम्रो तेस्रो प्राथत्रमकता भगिानलाई िामीलाई सकुशल रान्र्एकोमा धदयिाद दददै कसलाई के सियोग गनष 
सवकदछ भन्नेमा केन्दरत रह्यो । िामीिरूमखु्य शिरत्रतरको बस्तनु्स्थत्रत बझु्न भत्रन मोटरसाईकलमा त्रनन्स्कयौं तथापी 
घटना-दघुषटना िेने बािेक केवि सियोग गनष सवकएन । िामीिरू पनु: सामवुिक बसोबास भएको ठाउँमा आयौं तर 
भकूम्पका धक्कािरूले िामीलाई न सतु्न मन लाग्यो न त राम्रोसंग र्ान नै । मेरो विश्वास चै दःुर्द घडीमा पत्रन 
िामीसंगभएका जे जस्ता अबस्था र पररदृश्यिरू छन ्त्यसैबाट केिी सकरात्मक कुरा र्ोज्न सकेमानै सच्चा संतषु्टी 
िनुेछ भन्नेमा त्रथयो । त्यो समयमा त्रछमेकीमा देन्र्एको सामवुिक भािना र आफ्नोपन अत्रनसमान व्यिार सान्च्चकै 
सम्झनालायक सकारात्मक घटना रियो।त्यो त्यत्रत ठुलो घटनालेधेरै त्रछमेकीलाई नजीक ल्याउने मौका प्रदान 
गर् यो।  

धक्कािरू कम िदैु गएपत्रछ धेरैजसो आफ्ना घर-संरचना िेनष गए तरम त त्यो पत्रन गईन। वकनभने जीिनभरको 
कमाईबाट बनाएको घरलाई त्रबन्क्षप्त मन र असमादय विसाबले चत्रलरिेको मन्स्तष्प्कले कसरी िेनुष? यदद साँन्चच्कै 
ढलेको रिेछ भने त म पत्रन ढल्छु। सधैका लात्रग घर ढले जस्तै । िनु ेभैसक्यो, अब िनुे कुरामा मेरो कुनै क्षमता 
छैन नराम्रो बाट रोक्न । त्यस्तै सोचकासाथ जसोतसो रात वित्यो। उज्यालो भएपत्रछ पत्रन िन्ल्लनेक्रम रोवकएन । 
अत्रन सामवुिक बसाई चल्यो केवि ददन। त्यो अित्रधमा िामीलाई आत्मीयता देर्ाउन ु िनुे, सदभाि अत्रन सियोग 
गनेप्रत्रत म सधैं भरर नतमस्तक रिने छु । अत्रलअत्रल फोन लाग्ने भएपत्रछ धेरै फोन आए र गरे पत्रन अत्रन सबैमा 
एउटा समनता त्रथयो मायापणुष गाली वकन र्बर नगरेको र कुशलताको बारेमा । अकोत्रतर भने छोरी त डरले 
त्रिपाल नै छोड्न नै नचािने िा कसैको घर त्रभि  जान नमानेको अबस्था त्रथयो रयदद जबरजस्ती बोकेर लग्यो भने 
पत्रन त्रनकै बेसरी रुने माया लाग्दो। त्यसैलेमलाई अब केवि ददन लाग्यो उपत्यका बाविर जान ुपर् यो । 

त्यसका दईुिटा कारणिरू त्रथए ,एउटा िामीलाई फोन गरेर माया दशाषउन ुिनुे सम्भि भए जत्रतलाई भेटेर धदयिाद 
तथाबाबा आमा भेट्ने रदोस्रो चैछोरीलाई भकुम्पको िासबाट टाढा राख्न े। सबैसंग सर-सल्लाि गदाष अत्रधकांशको 
सिमत्रत प्राप्त भएपत्रछ तराई त्रतरदईु चार ददनको बसाईको लात्रग लागे सपररिार। काठमाण्डौंको त्रसमाना पने नागढुङ्गा 
काटेर तल जाँदै गदाष काठमाण्डौं छोडेर जानेको लको त्रथयो। अत्रन त्यो ददनको र्ानको स्िाद र मित्िको त के 
कुरा गनुष  ?  धेरैददनपत्रछ िो त्यो छाक राम्रोसँग र्ाएको। त्यसपत्रछ त बल्ल सबै दठक ठाकै लाग्यो । अत्रन सोचे 
एकरात नारायणघाटमा नै बसौं । अको ददन त्रबिानै बटुिल जाउला बरु ,आन्र्र कुरा उस्तै िो।त्यसो भएमा 
कम्तीमा छोराछोरीले त आराम गनष पाउँछन ्।  

िोटल पगुेर म पत्रन पाँच ददनपत्रछको निुाई धिुाई सकेर र्ाटमा बसेको केवि त्रमनेटमा नै छोराछोरी त थाकेर 
त्रनदाएछन ्। सायद पाँच ददनसम्म सतु्न नपाएर िोला । अत्रगल्लो ददनको योजना अनसुार बटुिल कररब सात बजे 
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पतु्रगयो भाई मीनराजको घरमा। उनीिरूले भेवटने त्रबन्त्तकै यसरी िेरे मानौ िामी मतृ्यकुो मरु्बाट बाँचेर आएका 
छौं। िालर्बर सोधेर सक्ने त्रबन्त्तकै एकै सासमा भन्न थाले अब एक मविना जान ुपदैन काठमाण्ड,ु सबै यतै बस्ने। 
तर मेरो समस्या अकै छ । म त मानिरुपी मेसीन जसले सबैका आिश्यकता परुा गनुष पछष, आफू वपत्रसएर 
भएपत्रन। एकत्रछनको बसाइ पत्रछ घर त्रतर लागे, घरमा बाबा आमालाई भेट्न। बाबा आमाको पत्रन उिी कुरा 
त्रथयो“अब एक मविना बस्न”े। यस्तै सदुदै केवि इष्टत्रमि, केवि आफदत भेटेर एकसाता पत्रछ काठमाण्ड ुफके ।  

म सामादय जीिनमा िा भनौ यन्दिक मानिमा फकेने प्रयासमा त्रथए । अवफस जाने साथीभाईिरूसँग कुराकानी गदै 
विगतको पीडादायी क्षणलाई त्रबसषने प्रयास गनष । काठमाण्ड ुत सनुसान छ र जताततै कुरा भकुम्प कै छ । सदचो 
विसदचो भददा पत्रन बाचेको र सम्पन्त्त सरुन्क्षत रिेको िा नरिेको बारेमा नै छ । मेरो सामादय ददनचयाष बनाउन े
त्रसलत्रसलामा सपररिार वििान घरबाट त्रनन्स्कने र म काम गने अवफसमा। केटाकेटीिरू चौरमा र्लु्ला ठाउँमा रे्ल्ने 
रमाउने यस्तै काम चल्यो एक िप्तासम्म। एक िप्तापत्रछ पररिार घरमा बस्न सक्ने भएकोले म अवफसको काम गनष 
घरबाट एक्लै त्रनन्स्कने भए ।२०७२/०१/२९ गते कररब १ बजे जरुरी त्रमवटङ त्रथयो बानेश्वरमा, िामी कररब ८ 
जना त्रथयौं । त्रमवटङ िलमा बस्ने वित्रतकै सरुुमा भकुम्पको कुरा त्रनन्स्कयो । एकजना त्रमिले भददै िनुिुदु्यो “यदद 
भर्षरै भकुम्प आएदेन्र् के िोलारु” नभददैयो कुरा चत्रलरिँदा फेरर अको ६.८ को झट्का आयो, सबै अत्तात्रलदै 
कताकता लागे तर म त कुसीमा नै बसे वकनभने नन्जकै सरुन्क्षत ठाउँ देन्र्न ।जब झट्का कम भयो अत्रन फोन 
प्रयास गदाष लाग्यो घरमा। त्यिी बेला नै नारायणघाटका मेरा वप्रय त्रमि त्रबरेदर कायस्थले फोन गरेर िालर्बर 
सोध्न ुभयो । मैले एकैसासमा भने “म त ठीकै छु, श्रीमतीलाई फोन गररददनसु न”। अत्रन उनले मैले गररिाल्छु नी 
‘टेक केयर’ भददै छोटो कुरा सवकयो । म त्रत त्रमि प्रत्रत आभार छु जसले सानो सियोग गरेर ठुलो गणु लगाए । 
म गाडीमा घर जाँदै त्रथए बाटोभरी मादछे नै मादछे, म त्रबस्तारै लागे । 

सोहृ र्टेु्ट जाँदा त बाटो नै छेवकने गरर एउटा घर लडेको रिेछ । सोहृर्टेु्टको बाटो अत्रलअत्रल बाटो न्चररएकोले 
सानो बाटो िदैुलड्न लागेको घरलाई टेका ददएको घरको मनुीबाट बाटोमा गतु्रडरिँदा एफएम रेत्रडयोले भकूम्पको 
बारेमा अपडेट गरररिेको र अत्रन िामीले मिशसु गदै त्रथयौ कयौ झट्कािरू। जम्मा २५ त्रमनेटको बाटो पार गनष 
िामीलाई १ घण्टा ३० त्रमनेट लाग्यो । घर पगु्दा उस्तै रुिाबासी छ र झट्का लगातार । पःुन परुानै कथा शरुु 
भयो पालमा बस्न,े सामवुिक र्ाने । र्ात्रल एउटा फरक त्यो के भने िास अत्रल कम । 

अविले पत्रन सोफा िन्ल्लदा, कुसी िन्ल्लदा िा कुनै कारणले कम्पन आयो भने मन झन्स्कदछ, अत्रन त्रधकाषछु 
काठमाण्डौबासी भएकोमा। तराईमा जिाँ म िवुकष ए बढे ,पढे त्यिी बसेको भएत कम्तीमा पररिारको सरुक्षाको बारेमा 
पलपलमा न्चदता मान्नु पनेत त्रथएन नी । यो लेर् लेख्दा लेख्दै म आभार छु सम्पणुष त्रछमेकी, सभेुच्छुकिरू जसले 
मेरो विन्क्षप्त मानत्रसकतालाई सफल बनाउन र सदतलुीत सियोग गनुषभयो ।  

एक अनभुिी लेर्क नभएको कारणले गदाष जानेर िा नजानेर कसैको भािनामा थेस पगु्न िा कसैलाई सम्बोधन गनष 
छुटेको भए क्षमाप्राथी छु । 

*** 
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एक झोक्कामा उडेको सपना 
गीता रेग्मी (काठमाण्डौ, नेपाल)  
 

 

िैशार्, २ गते राती भकूम्पलाई घर न्जम्मा लगाएर र्लुा चउरमा 
आकाशको छत मतु्रन पन्ल्टरिेका त्रथयौ । टरीरी फोनको घदटी बज्यो । 
फोन बाब ुउज्िलले गनुष भएको रिेछ । ‘ठूली भादजी, भाउजू भकूम्पमा पनुष 
भएछ’ भनेर फोन राख्नभुयो । म शब्दिीन भए ँ। मादछे मरेका, घर लडेका 
अनेकौ समाचार िािासरी आउदै र जाँदै गरेपत्रन आफदतको वियोग सनु्नुपरेको 
त्रथएन । आन्त्तएको मन अझै ित्रसत िनु पगु्यो । अँध्यारो रात त्यसै त डरलाग्दो िदुछ, त्यसमात्रथ धतीमाता काँप्न 
छोडेकी छैनन ्। आकाश न त िर्षदछ न त र्लु्छ । ररसाए जसरी कालो न कालो भएको छ । यत्रत नै काफी छ 
िामीलाई तसाषउनका लात्रग । 

रातको एक बजेत्रतर पानी दरर गनष थाल्यो । केटाकेटी उठाएर पालत्रभि घसु्रन पगुे । मध्यरात चकमन्न अदधकार 
छ । मादछेका कल्याङ मल्याङ, कसको टाउको कसकोमा जोत्रतएको छ पत्तो छैन । कसका गोडा कसको त्रसरानी 
बनेको छ कसैले परिाि गरेको छैन । मादछेको जीिन किाँबाट किाँ पगु्दो रिेछ । प्रकृत्रतका अगात्रड सबै नरीि 
बददा रिेछन ्। अग्ला पर्ाषल भएका तीन चार तले घरमा बस्ने मात्रनस आज कुकुर चराउने चउरमा सतुरीिेका 
छन। समयका अगात्रड कस्को के लाग्दो रिेछ र ? 

धतीमाता थरर काँवपन ्। मादछेिरू आयो आयो भददै फेरर कराउन थाले । फोनका घदटीिरू वटरररर गनष थाले 
आफदतका । फोन  बाब ुउज्िलको नै रिेछ । मैया ‘अन्म्बका माइला बा की छोरी’ का छोरा छोरी सम्पकष मा 
छैनन ्रे भाउजू । अत्रन रघ ुदाईको घर पत्रन कोल्याप्स भयो रे । समाचारले पृ् िीले भददा बढी िल्लायो मटुु । 
न्चसो अँध्यारो रात झनै अँध्यारो बदयो । कमला दददीबाट छुटेर मैयाका छोरा छोरीमा ठोवकयो मन । फोन 
तारदतार िनु थाल्यो । एक दईु तीन िुँदै भादजी ज्िाईसमेत चारैजना  सम्पकष  विविन भएको पवुष्ट िुँदै गयो । 

पापी रात कत्रत लामो भएको । िैशार् मविनाको रात पत्रन लन्म्बएर पसुको जस्तो बन्न पगु्यो । न्चसो दठविरो उस्तै 
छ । मात्रनसका अत्यास भररएका कुरा एकात्रतर सतु्रनदछन ्भने अकोत्रतर सोमरस वपएर ठूलो ठूलो स्िरमा िल्ला गने 
जमातको पत्रन कमी छैन । त्रतनका कुरा एक कानबाट पसेर अको कानबाट त्रनस्केर पर पगु्छन र िािामा 
िराउँछन।् एक पत्रछ थवपदै गएका घटना क्रमले उज्यालोको र्ोजी गनष थाल्यो । समय चले पो त्रबिान िदु्यो र 
समय टक्क रोवकए जस्तो भएको छ ।  

कसैका गनगन सतु्रनदछन ‘आफ्नो ओछ्यान छोडेर बारीमा सतु्नपुरेको । कोिी मध्यरातमा चाउचाउ चपाई रिेका छन 
कुरुङ कुरुङ । न उनीिरू चाउचाउसँगै डर पो चपाइरिेका िनु वक रु ित्रसद मनन्स्थत्रत र थवकत शरीरलाई राित 
पत्रन िनुसक्छ । िनुसक्छ अत्रनदँोले पेट पोलेर त्यसलाई शादत पादै पत्रन िोलान । जे सकैु िोस म उज्यालोको 



Global Federation for Nepalese Literature         Mulbato E-Journal Online        Volume: 3      Issue: 1       Number: 8       January  2016 
 

विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ       मूलबाटो अनलाईन ई-पत्रिका      बर्ष: ३      अंक: १     संस्करण: ८      जनिरी २०१६ 72 
 

प्रतीक्षा गदै यी सबै दृश्य िेदै र त्रबसषदै छु । घडीले पाँच बजाउन लाग्दा पत्रन अिं सूयषले आभा छदैन । धतीमाता 
फेरर मजाले काँवपन । घर फकेकािरू फेरर दौडदै आए बारीमा ।  

त्रबिानै रघदुाईको घरत्रतर जान त्रनन्स्कयौ । बाटाभरर मादछेिरूले िेछषन वकन विँडेको भन्ने भािले । न्चनारुिरू मरैु् 
फोछषन यस्तोमा कता विंडेको रु िामी केवि बोलेनौ । िाम्रो यािा अन्घ बढ्न सकेन । बालाज ु पगु्दा नपगु्दै 
मोटरसाइकल िल्लन थाल्यो । ऊ िाम्रो साथ ददन नसक्ने भएछ । एउटा अदधविश्वासले मनमा थपक्क डेरा 
जमायो। केटाकेटी साँच्चै नै रिेनन ्वक के िोला रु मनत्रभि नानाथरी कुरा रे्ल्छन ्। बालाज ुिरपर सबै बदद छ 
त्यसको उपचार कस्ले गने रु फवकष यौ आफ्नै त्रतर । मोटरसाइकल पदचर टाल्न छोडेर न्शविरमा आयौ । भकूम्प 
पीत्रडतका लात्रग रक्तदान गने कायषक्रम तय भएको त्रथयो अन्घल्लो ददन राती त्यतैत्रतर लाग्यौ । पैतात्रलस जनाले 
रक्तदान गनुष भयो । र्ाना र्ाएर फेरर िामी लाग्यौ बसदुधरातफष  । 

मन माि िोइन बाटोमा त्रनस्कदाँ मािोल नै डरलाग्दो त्रथयो । कफष य ुलागे जस्तो । सधै त्रभडभाड र घाइघइु िनुे 
सडकमा सन्नाटा छाएको त्रथयो । माछापोर्री  बीभत्स बनेको रिेछ । िेने रत्रमते र आफदतको त्रभडले बाटोको 
वकनारा सबै ढाकेको त्रथयो । घरिरू कोिी यता ढल्केका, कोिी थाकेर बसेका त कोिी न्चरान्चरा बनेका त्रथए । 
बसपाकष  एररया उस्तै त्रथयो । विनायक अस्पतालका त्रबरामी बाटोमानै अन्क्सजन र स्लाइनको पाइप झदुड्याएर बाँच्ने 
लालसा मेवटरिेका देन्र्दथे । सडक वकनारामा बसेर लोिोरो त्रसलौटाको व्यापार गने मादछेिरूसंगै बसेका त्रथए 
घरिाला पत्रन । विजो उनीिरूलाई मादछेिरू िेप्थे । घणृाको दृवष्टले िेथे तर आज अग्ला घरका मै िुँ भन्नेिरू पाल 
त्रभि बसेका छन । लथात्रलङ भएर । तर ती फुटपाथमा बस्नेिरू सिज र व्यिन्स्थत छन । िाय दैि १ िाय 
प्रकृत्रत । िामी बाटोमा कतै रोवकएनौ । िाम्रो गदतब्य िसदुधरा त्रथयो । मनमा जिान केटाकेटीका तस्िीर 
टाँत्रगएका त्रथयो । बसपाकष  र माछापोर्रीका घरले िामीलाई रघदुाईको घरको अनमुान लगाउन बाध्य पाछष । िामी 
दईुका मरु्बाट शब्द छुटेका छैनन ्। भकुम्पले देर्ाएको ताण्डि नतृ्यको दृश्यले िाम्रा आिाज बदद भएको छ । 

मोटरसाइकल रोकेर दाईको घरतफष  अगात्रड बढ्यौ । िामी त मामा माइज ुपो त ! अपनत्ि र दावयत्िबोध अगात्रड 
आयो । अरू रत्रमतेलाई पत्रछ पादै िामी अगात्रड बढ्यौ । दाईको घर त्रसरानका दईु तला बोकेर थचकु्क बसेको 
त्रथयो। संगै पेटत्रभि बोकेको त्रथयो भादजा भादजीलाई । वकन ररत्याइस िाम्रो बविनीका सपना मनले प्रश्न सोध्नासाथ 
कर् याककुरुक आिाज आयो । मादछेिरू फेरर आयो भददै भाग्न थाले । िामी एकै त्रछन अलमल्ल पयौ । एकात्रतर 
केटाकेटी र घर अकोतफष  आफू जोत्रगन ुपने बाध्यता  ! 

सबैका लिैलिैमा लगेर िामी पत्रन उनीिरूकै पत्रछ लाग्यौ । नयाँ ठाउँ कता दौडने िामीलाई केवि पत्तो त्रथएन । म 
अगात्रड उिाँ पछात्रड िनु ुभएछ । अत्रलकत्रत अगात्रडको सानो र्ाली ठाँउमा पगु्दा त उिाँका दिैु िात र पार्रुामा 
मविलािरू झनु्दडएर रोइरिेका । उिाँ उनीिरूलाई सम्झाई रिन ु भएको त्रथयो । लिरै उत्रभएका घरिरू पत्रन 
मादछेतरी झकु्दै बचाउ बचाउ भनेझै गदषथे । बाँस झै नगु्थे र जरुुक्क उठ्दै गररीिेका त्रथए ।जम्मा एघार सेकेदडको 
त्यो समयमा कत्रत पटक ती घर झकु्ने र उठ्ने गरे कत्रत मात्रनस रोए र च्यविए कत्रत मात्रनस भागेर कता कता पगुे 
भत्रन साध्य भएन । ददन रात र िर्षिरू यसै यसै कत्रत त्रबते पत्तो भएन । विपत्को बेलामा जाबो एघार सेकेदड कत्रत 
लामो भयो कत्रत । रघ ुदाईको घर बाटो काटेर जनु घरमा अडेस लाग्न पगुेको त्रथयो त्यो घर पत्रन रघ ुदाईको 
घरमत्रथ त्रनिरुरने र उठ्ने गरर रियो । उसले भत्रनरिे झै लाग्यो ‘तँ पत्रन उठ यसरी नै !’  
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मादछे कत्रत स्िाथी िुँदो रिेछ । के को दाईका घर, के को भादजा भादजी भकूम्प रोवकने त्रबन्त्तकै घर आउन 
िताररयौ । कताबाट आउने रु त्रबस वफटे बसदुधरा धापासीको बाटो सानो गोरेटो जस्तो बदयो । िामी टोर्ा 
रोडत्रतर लाग्यौ । तर घर ढलेर बाटो बदद भएको रिेछ । अकोत्रतर मोत्रडयौ । त्यता पत्रन बाटो बदद िेदाष िेदै 
विँत्रडरिेको बाटोमा त्रनस्कने बाटो नपाएर चक्रव्यूिमा फसेको अत्रभमदय ु जस्ता भयौ । छोरीले तारन ् तार फोन 
गरररिेकी छे । उठायो कावटदछ । उिाँ अत्रसन पत्रसन िनुभुयो । िामी फेरर पविलेकै बाटो फवकष यौ । माइक्रो बस 
आउजाउ गने त्यो बाटो त्यत्रतबेला गोरेटो जस्तो माि देन्र्एन लिरै उत्रभएका घरिरू दशु्मनले ताकेको बददकु जस्ता 
देन्र्ए । कत्रत रे्र आफै मात्रथ र्स्ने िनु जस्ता । 

ररङरोडमा त्रनस्कदाँ ठूलो राित मिससु भयो । ररङरोडका िरपर मादछेको त्रभड बढेको त्रथयो । िोराइजन र 
ग्रीनत्रसटी अस्पताल जाँदा भददा फकष दा बढी चकेका त्रथए।अस्पताल त्रभिबाट त्रबरामीका बेडिरू बविर त्रनकाल्दै त्रथए 
सियोगीिरू । बसपाकष त्रतर आइपगु्दा आमी पतु्रलसिरू घाइतेिरूलाई न्झक्न गाडीबाट झदै त्रथए । उफ! िाम्रा 
केटाकेटी कस्ले न्झक्देला रु लामो ससु्केरा त्रनन्स्कयो मरु्बाट।सानो बाटो, लिरै बनेका घरिरू अत्रन िन्ल्लरिेको 
धतीमाताको गभषिाट कस्ले त्रनकाल्न सक्ने ? मामा माईज ुभइ टोपलेका त भागेका छौ यसरी। मनले िरेस र्ायो । 

बल्ल तल्ल घर ‘न्शविरमा’ आइपगु्यौ । नान ुआन्त्तएर भेट्ने त्रबन्त्तकै रुन थाली । मादछेिरू सबै बारीमा जम्मा भएर 
बसेका । भोत्रलपल्टदेन्र् बसदुधरा पगु्ने, कसैलाई त्रनकाल्यो की िेने अत्रन त्रनराश िुँदै फकष ने । पदध्र गतेको 
कान्दतपरु आयो एउटा आशाको तादरो बोकेर । रघ ुदाईको घर र घरबाट  जीवितै उद्घार गररएकी मविलाको फोटो 
छापेको त्रथयो । मनमा आशा पलायो । तर त्यस्तो िनु पाएन बत्तीस सेकेदडको भकुम्पले मैया ‘अन्म्बका’ बविनीका 
तीस िर्षदेन्र् देख्दै आएका सपना उडाएर लग्यो ।  

सेकेदड सेकेदड लन्म्बएर लामा िर्ष जस्तो बत्रनरिेका बेला चारैबटा लास त्रनकाल्न पाँच ददन लाग्यो । चौथो ददन नान ु
म पत्रन जादछु भनेर वपनष थाली । मोटर साइकल िामी तीनैजनालाई संगै विँडाउन असमथष िदुछ । बाब ुछोरी 
बसदुधरा पगु्दा प्रिरीले माइली भादजीलाई  गाडीमा िालेर लग्दै रिेछ । भादजी जीवितै िोत्रलन भन्ने आशंकाले उिाँ 
प्रिरीको गाडीको पत्रछ पत्रछ कुद्न ु भएछ । न्शक्षण अस्पतालको इमषजेदसीमा नभेटेपत्रछ लाग्न ु भएछ लास रारे्को 
ठाँउत्रतर  !चरी त्रनदरामा सतुरीिेका , गाडीबाट झदै गरेका सयौ लास िेनुष र त्यसबाट आफ्नो मादछेको लास र्ोज्न ु
किाँ चानचनुे कुरा त्रथयो र रु उिाँ त्यिाँबाट  फकेर आउन ुभयो । भागेर किाँ जाने र रु फेरर भोत्रलपल्ट त्यिी 
गयौ । उता कमला दददी ‘भादजी जेठानी’ को वक्रयाकमष चलरीिेको त्रथयो । भेटी परु् याएर कतषव्य पूरा गयौ । न्चत्त 
बझुाउने बाटो त्रथयो त्यिाँ त । दददीले लगभग आफ्नो उमेर छैसठ्ठी िर्ष बाँच्न ुभएको त्रथयो ।  

पाँचौँ ददनमा चारैिटा केटाकेटीलाई त्रनकालेर अन्दतम त्रबदाईमा जटु्न ुपने भयो । पशपुत्रतमा लाश जलाउन तीन ददन 
कुनुष पने अिस्था सजृना भएको त्रथयो त्यो बर्त । तै कसो उिी ददनमा सद्गत गनष त्रमलेछ । त्यत्रत िुँदा पत्रन राित 
मिशसु गनुष पने कस्तो ददन भोग्न ु पर् यो ? कुन्न्न दैि १ िाग्मतीको बगरमा तामाका मनुाजस्ता ज्िाई र छोरा  
छोरीको अन्दतम त्रबदाई गदै त्रथए बाब ुआमा । अत्रन िेरररिेका त्रथए आफ्ना सपना धिुाँ रुपादतररत भएर मात्रथ मात्रथ 
िािामा उड्दै गरेको । उफ त्यिाँको न्स्थत्रतको िणन शब्दमा कसरी समेवटएला र ? 

पीडैवपडाँका बीच त्रनभाउन ुपने िाम्रो सामान्जक संस्कारको दोर् मेट्नका लात्रग भनौ िा मैयालाई भरोसा ददनका लात्रग 
नौ ददनको ददनमा मैयाको घर गोरर्ा भोक्टीनी जाने त्रनधो गयौ ।माइतीले मानाचामल नलगे चेली फेरर माइत 
आउन नपाउने कठोर त्रनयम फुकाउन ु त्रथयो।गोरर्ाको तीनवकलोबाट दरौदीको झलङु्गे पलु तरेर िामी लाग्यौ 
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रे्तबारी, कुलै कुलो िुँदै जंगलको उकालोतफष ।सनुसान जंगलको उकालो बाटो, विन्क्षप्त मन त्रलएर शोकाकुल 
ठाँउमा जाँदै गदाष उकालो उक्लन माददैनन ्गोडािरू।  

उिाँ भददै िनुिुदुछ ‘त्रछटै्ट पतु्रगदछ मैया एक्लै त जादथी झोलाको भारी बोकेर । यिी उकाली र ओराली गरेर 
िकुाषएकी त त्रथई उसले केटाकेटीलाई’ । मन फेरर पग्ल्यो । यस्तो लाऊलाऊ र र्ाऊर्ाऊ भन्ने बेलामा वकन 
लगेको  ?अनायासै  बोले । कस्ले जबाफ ददने िो र ? पाररपवट्ट रै्रेनी गोरर्ा ओिारी दोिोरी गरेका गाडी देन्र्इ 
माि रिेका छैनन ्िनषको वट वट आिाज कानमा ठोवकइरिेको छ । आफूलाई उकालो चढ्दा मटुु फुट्ला जस्तो 
भएको छ।एकैत्रछन चौतारीमा ससु्ताएर अन्घ बढ्यौ । घरिरू देन्र्न थाले अब कसरी बोलाउने बविनी ज्िाइलाई रु 
के भन्ने रु गोरर्ाबाट पत्रन दाई दददीिरू आउन ुभएको त्रथयो । मध्य ददनको टदटलापरु घाममा िामी पगु्दा बविनी 
ज्िाई दिैु पंधेरामा निुाउन जानभुएको रिेछ । भकुम्पले बनाएका घाउिरू त्यिाँ पत्रन यिति सिषि देन्र्एका त्रथए। 
बविनी पधेँराबाट आउदैमा डाँको छोड्दै आउनभुयो । ‘मेरा माइती कस्तो बेलामा आउन ुपर् यो ’ भददै । न्स्थत्रत 
कोलािल पूणष बदयो । सबैजना क्िाँ क्िा ँगरेर रुन थाल्यौ ।ज्िाइ र भादजा भादजीका सदुदर फोटाको अगात्रड धपु 
बत्ती बत्रलरिेको त्रथयो ।जब धपु त्रनभ्न र्ोज्छ कादछी भादजी गएर धपु थवपददन ुिदु्यो । ती धपुको सगुदधसंगै मैयाँ 
बविनीका सपना उडेदै त्रथए मात्रथ आकाशत्रतर । 

विजो सम्म के र्ादछे र के लग्छे भनेर पैसा र कोसेलीपात ददएर चेलीलाई र्शुी पाने तर तीनै माइतीसंग आज 
ददनका लात्रग केिी छैन त्रसिाय आरँ्ाबाट त्रनन्स्कएको आसूँबािेक । 

*** 
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बैशार् १२: विपत्ती पत्रछको पविलो १२ घण्टा 
मकु्तान थेबा (काठमाडौं, नेपाल)   
 

 

 

त्यस ददन काठमाडौं मात्रथको आकाश त्यस्तै त्रथयो, ददनभररको रीस पोख्न नपाको अनिुार जस्तो । एउटा नायघरमा 
संयकु्त िाचन गररने दईुजना यिुा कवििरूको कविता सनु्न जाने तयारीमा त्रथए । सरुुिाल उफष  पाइदटको इजार उफष  
बेल्ट कस्दै त्रथए ँ। ददनको ठीक ११:५६ बजे । िल्लायो, साला यो अराजक त्रगधी र्ल्बत्रलने गरी । िाय ुचढेको 
झाँक्री भददा ठुलो रेक्टरले पो कामेको रिेछु । लाग्यो, साला १ यो अराजक अत्रभयान यविँनेर सवकने रिेछ । एक 
मन डरले थथषराउँदै न्चच्याउँला झैँ गर् यो तर यो अराजक र्प्परेले िल्लरीिेको एक तलामात्रथको कङवक्रटको भइँुमा 
र्टु्टा बजादै भदयो “िल्ट” भइँुचालो “िल्ट” । अको बेडमा रिेको भाई आतेँ्तर कराउन थाल्यो । मेरो र्प्परले आदेश 
ददयो, “र्ाटमनुी त्रछर केटा – र्ाटमनुी त्रछर ।” उसले त्यसै गर् यो । म यो अराजक र्प्परलाई जोगाउन टेबलुमनुी 
टाउको घसुाउन र्ोज्दै त्रथए ँजनयदु्घताका पड्केको त्रग्रनेड झैँ ड्िाङग आिाज आयो । छेिैको दराज भाई लकेुकै 
र्ाटमात्रथ लड्यो ।   

ित्त न पत्त दराज उठाउँदै भनेँ “भकुम्प रोवकयो, भाग केटा बाविर भाग ।“ पन्श्चम फकेको झ्यालबाट बाविर िेरेको त 
अगात्रडको चोकमा शब्दमा ब्यक्त गनष नसवकने त्रथयो । म त्रन त्यिी चोकमा पगुे तर मेरो यो अराजक त्रगत्रधले त्यिाँ 
बस्नै ददएन । र्रुुक्क एकतला मात्रथ कोठा उक्लेँ । एउटा क्यामारा र झोला त्रभरेर तरुुदतै बविर त्रनस्केँ  र दाँया–
बाँया नसोची पिुष ताकेर पविलो १५ त्रमनेटत्रभि सरुुगरेँ भकुम्प म्याराथनु।        

कररब ५ त्रमनेटको दरुरमा सधैं देख्न े गरेको गाईपाल्ने माटोको घर गलाषम–गलुुषम भत्केको रिेछ । दईुफ्याँक 
न्चररएको रक्ताम्य पैताला बोकेर नात्रतनी न्चच्याइ रिेकी त्रथइन ्। घुडँामा लागेको चोट त्रबसषदै बिुारी चाँिी परुरएको 
ससरुा बा त्रनकात्रलददन िार गिुार गदै रिेछ । उनको गिुारलाई सनु्ने फुसषद त्यिाँ कसैसङग त्रथएन । उनलाई साथ 
ददने भददा सबैको ध्यान आफ्नो ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने त्रतरै त्रथयो । मैले पत्रन सबै त्रमलेर परुरएको मादछेलाई 
त्रनकालौँ न्जउँदै िनु सक्छ भनेँ तर िासको त्यो घडी कोिी पत्रन आफ्नो ज्यान जोन्र्ममा राख्न तयार भएनन ्। तर 
मेरो यो अराजक र्प्परले त्यत्रतकै छोडेर जान मानेन र एक्लै माटोको गाह्रो र्ोस्रन थालेँ । 

परै बसेकािरू मलाई त्यसरी मरु्ष नबन्न आग्रि गदै त्रथए तर मैलाई अफुलाई रोक्न सवकन ँ। सानो माटोको घर 
भएकोले मादछे न्जउँदै िनु सक्छ भन्ने आसाले मन ितारररिेको त्रथयो । एक्लै माटो र ईट्टा र्ोसँ्रदै त्रथए ँ। एकजना 
अधबैँसे दाई आफ्नै जीउमा लगएको १० रेक्टरको भकुम्प िल्लाउँदै नन्जक आएर सोध्यो, “भाई के भ’को िो 
त्यिाँरु“ दाई यिाँ घरलडेर एकजना बा परुरएछ तर उनी न्जउँदै रिेछ । आउन,ु र्न्नु पर् यो ।” ऊ र्टु्टा लरबराउँदै 
आयो र र्ोस्रन थाल्यो भन्त्क गाह्रो । जवँढयाप्रत्रत सम्मान जागेको मेरो जीिनको पविलो घटना त्रथयो त्यो ।     

दईुजना त्रमलेर र्ोस्ररन थालेको देरे्र त्रबस्तारै दईु–तीनजना अरू बिादरुिरू थवपन थाले र र्ानेको २० त्रमनेट जत्रतमा 
परुरएको मादछेको देबे िात फेला पर् यो । जब मैले उसको ितमा समातेँ उसले िात अफुत्रतर तादयो । जोडले 
न्चच्याए,ँ “बढुो न्जउँदै छ“ । र्शुीले मन गद्गद भो’ । झन ् त्रछटोत्रछटो र्दयौँ । बढुा मादछेको अनिुार बोराले 
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छोपेको रिेछ । टाउकोपवट्टको माटो त्रनकाली सके पत्रछ उनी बोल्न थाले । कोल्टे परेको अिस्थामा परुरएकोले 
एउटा र्टु्टाचािी ीँ काठको त्रनदालले त्रथचेको रिेछ । त्रबस्तारै त्रनदाल पदछाए पत्रछ उनलाई सकुशल बाविर त्रनकाल्यौँ। 
उनी त्यती बोल्नसक्ने अिस्थामा नभएकाले िामीले उत्रनसङग धेरै कुरा सोधेनौँ र उनलाई नन्जकैको चौरमा लगेर 
पसुपास र पानी वपलाउने काम गयौँ । त्यत्रतदजेलसम्ममा उनको छोरा र आफदत आइसकेकाले उत्रनिरूलाई न्जम्मा 
लगाएर िामी झदडै ५ जना जत्रतको टोली तरुुदत अको घटनास्थल तफष  दौत्रडयौँ ।   

भकुम्पत्रबरुद्घको पविलो सफल कािाषिीबाट िामी साँच्चै उत्सािी भयौँ । मेरो लात्रग भकुम्प मात्रथको त्यो जीत उजाष र 
प्ररेणाका संयकु्त आधार भएको त्रथयो । त्यिी आधारमात्रथ टेकेर त्रनरदतर उद्घारमा जटु्न र जोन्र्मत्रबरुद्घ लड्न 
सािास त्रमत्रलरह्यो ।     

भकुम्पत्रबरुद्घको पविलो लडाईंमा जटु्दा–जटु्दै उन्त्तनैरे्र बनेको िामी अपरन्चतिरूको उद्घार टोली अको भकुम्प 
म्याराथनुमा पन्श्चमपट्टी िान्न्नयौँ । पविलो घटनास्थलबाट माि ४०० त्रमटरको दरुरमा दईु ठुला पक्की घरिरू ढलेको 
रिेछ । एउटा घरमा सप्तािा चत्रलरिेको र अकोमा बेल वििाि (नेिार समदुायमा कुमारी कदयािरूको परुुर्सङग 
त्रबिे िनु ुअगात्रड केिीददनको गफुा रारे्र बेलसङग वििाि गने चलन िदुछ । जनु बेललाई कदयाले त्रबिे पत्रछ पत्रन 
आफूसङगै सरुन्क्षत राख्न े गररदछ)।० भईरिेको बर्तमा ज्यानमारा भकुम्पले छोपेको रिेछ । पविलो सप्तािा 
चलरीिेको घरको कत्रथत भगिानले भकुम्प रोक्न नसक्दा १७ जनाको एउटै न्चिान बदयो भने दोस्रो बेल वििाि 
चत्रलरिेको घरमा पापी बेल (दलुाि) ररसाउँदा ५ जना त्रनदोर्िरूले अकालमा काल स्िीकानुष पर् यो ।      

िामी पगु्दा सप्तािा चत्रलरिेको घर ढलेको ढलानले च्यावपएर दईुजना व्यक्ती बचाउ–बचाउ भददै त्रथए । िामीले 
नन्जकैको घरमा गल र िम्मर र्ोज्यौँ । बल्लतल्ल एउटा िम्मर त्रमल्यो । गलको काम त्यिी घर भन्त्कँदा 
भर् याङमा लगाइएको पाइपजस्तो घर ढल्दा उत्रछवट्टएको रडले गयौँ । दईुजना बाविरै देन्र्ने गरी च्यापेका 
घाइतेिरूलाई त्रनकाल्यौँ भने अको एकजना त्रबजतु्रलको कामगने व्यन्क्तलाई अत्रल त्रभिबाट न्जवितै उद्घार गरी बाविर 
त्रनकाल्यौँ । बाँकीलाई ढलान घर त्रभि फसेको िनुाले िामीले गनष केिी सकेनौँ । र लगतै्त िामी बेलत्रबबाि 
चत्रलरिँदा ढलेको अको घरमा पगु्यौँ । त्यिाँ एक कारुन्णक दृष्प्य देन्र्एको त्रथयो भने पीडा भररएको न्चत्कार 
नन्जकैको स्ियम्भकुो डाँडो त्रछचोलेर गइरिेको त्रथयो ।       

चारतले ढलान घर भन्त्कँदा छतको स्ल्यापले कम्मरमतु्रनको आधा शरीर वकचेको र ढाड मात्रथको अधाज्यान कोप्रो 
परेको स्ल्यापमनुी छटपटाइरिेको एकजना अधबैँसे दददीको त्यो हृदयविदाराक दृष्प्य आजसम्म पत्रन यो अराजक 
र्प्परमा फनफत्रन नान्चरिेको छ । उनी देबे्र िातले ईशारा गदै बच्चाउन अनरुोध गदै त्रथइन ् । उनको ओठ 
सकेुको त्रथयो । आरँ्ा वपत्रलकवपत्रलक गत्रथषन । अनिुार परैु पत्रसनाले त्रभजेको त्रथयो । भर्षरै पानीबाट पार्ामा 
फालेको माछाले जसरी मरु् र्ोल्ने र बदद गने गदै त्रथइन ् । मैले बोतलबाट पानी वपलाउने कोत्रसस ् गरेँ । 
नआनँ्त्तन ुिामी बचाउँछौँ भनेँ । तर त्यती बढेमाको छत िामी ८०० जनाले उठाउँने कुरा तत्कालै सम्भि त्रथएन । 
तत्कालको लात्रग कोप्रो परेको त्यो छतँलाई तल भईुँमा र्स्न नददननैु उत्तम त्रबकल्प लाग्यो र िामीले त्यसै अनसुार 
लिरै ईट्टाको चाङ लगायौँ । एउटा साथीले नन्जकैबाट सकेुको रुर्को मडुा ल्याए र ओड राख्न ेकाम गयौँ । 
त्यसपत्रछ त्रभि परुरएकािरूलाई र्ोज्ने काम गयौँ । च्यावपएको मविला नन्जकै एकजना अददाजी १२ िर्ष जत्रतकी 
नानी वकन्च्चएको रिेछ त्यसलाई त्रनकालयौँ । त्यस घरबाट थप दईुजनाको शब त्रनकाल्यौँ । त्यत्रतदजेलसम्ममा 
नेपाली सेनाका जिानिरू उद्धारका लात्रग आइपतु्रगसकेका त्रथए । सबैजना त्रमलेर च्यावपएको मविलालाई त्रनकाल्यौँ र 
त्रनजी सिारीमा रारे्र तरुुदतै िोसवपटल पठायौँ । त्यसलगतै्त िाम्रो भकुम्प म्याराथनु टोली सोन्झयौँ पिुी ददशातफष  । 
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तेस्रो घट्नास्थलबाट करीब ५०० त्रमटर जन्त्तको दरुरमा प्रिरी पोस्ट नन्जकै तीन घर लिरै भान्स्सएको ठाउँ पगु्यौँ । 
तीनै िोटा घरका पविलो तला भईुँतला भएर बसेको रिेछ । 

िामीले त्यिी घरबाट उन्म्कन सफल ब्यन्क्तसङग बझु्ने प्रयास गयौँ । करीब ९९१० जना फसेको अनमुान गररयो। 
भान्स्सएको ठाउँमा त्रभि पस्ने बाटो बनाउन लाग्यौँ । कशोकसो िामी दईुजना साथीिरू त्रभि त्रछयौँ र जोडले 
करायौँ। नन्जकैको अँधेरोकुनाबाट कोिी कराएको जस्तो आिाज आयो । यताउती िेयौँ र फेरर बोलायौँ ।“म न्जउँदै 
छु । मलाई बचाउनोस’् भन्ने सतु्रनयो । टचष बालेर िेयौँ अत्रल पर ढलान कोल्टे परेको भर् याङमतु्रन एकजना 
छटपवटरिेको जस्तो देन्र्यो । चारपाउ टेकेर न्घस्ररँदै नन्जक पगुेँ । िातमा न्चसो–न्चसो अनभुि भयो । ज्िलनत्रसल 
पदाथष केिी िो की भन्ने लागेर िातँलाई नाकमा परु् याउँदा त आलो रगतको गदध पो आउँछ । नौनारी परैु गलेको 
जस्तो भो’ । बाविरको उज्यालो कतैबाट देन्रँ्दैन्यो । मात्रथबाट अत्रलकत माि ढलान भान्स्सए जीिनको अदत त्यिी ीँ 
त्रथयो । पछात्रड सलु्केर त्रनस्कौँ जस्तो लागेको त्रथयो । तर पीडाले त्रनरदतर न्चच्याइरिेको त्यो ध्ित्रनले मलाई पछात्रड 
फकष न ददएन र पछात्रड घसँ्रदै आइरिेको साथीलाई पत्रन विम्मत गनष आग्रि गरेँ । झण्डै ३ त्रमटरजत्रत न्घत्रस्रए पत्रछ 
भर् याङमतु्रनको अत्रल र्लु्ला जस्तो ठाउँमा  पगु्यौँ । त्यिाँ एकजना मादछे त्रतघ्रा देन्र् तलको भाग च्यावपएको र 
घोन्प्टएको अिस्थामा छटपटी रिेको त्रथयो । उसलाई च्यापेको ढलान उचाल्न र्ोज्यौँ तर सकेनौँ । त्यसपत्रछ 
बाविर रिेको केिी साथीिरूलाई गलसवित त्रभि डाक्यौँ । केवि घण्टाको प्रयास पत्रछ अददाजी २५ बर्र्षजत्रतको 
यिुालाई बाविर त्रनकाल्यौं । घुडँा सवित तल्लो भाग वकन्च्चएकाले उनलाई अस्पातल लाने ब्यबस्था बाविर रिेका 
साथीिरूले त्रमलाए । तर त्रभि रिेको िाम्रो टोलीले आसपासको अधेरो चेपत्रतर टचष बालेर िेनष र बोलाउन थाल्यौँ। 
भइँुमा रगतको आिाल त्रथयो । िामी सबै जसो रगतमा लतपत्रतसकेको त्रथए । दाँया पवट्टको चेपमा कपडा देन्र्यो । 
नन्जकै गएर छामेको त मादछे परुरएको रिेछ । ढोका नन्जकै ४ जना एकै  न्चिान भएको रिेछ । झण्डै ३ घण्टा 
जत्रत लाग्यो िामीलाई ती सबै शब त्रनकाल्न । तर द ु स्र्को कुरा अझै त्रभिपट्टी एकजना बालक कराइरिेको 
आिाज सदुदा–सदुदै पत्रन िामीले अझै त्रभि पसेर ढलान फोने आटँ गनष सकेनौँ । वकन भने आफ्नो ज्यानको माया 
अत्रल ज्यादै लाग्दो रिेछ मादछेलाई । यन्त्तदजेलसम्ममा रातको झण्डै ८ बन्जसकेको त्रथयो । िाम्रो टोलीले ६ 
जनालाई न्जवितै र ७ िटा शब उद्घार गररसकेका त्रथयौँ । रात पररसकेकोले िामी त्यिाँबाट गह्रौँ मनत्रलएर 
फवकयौँ। उद्घारको र्ास सामाग्री त्रबना नै एउटा नागरीकको तिबाट सबैर्ाले जोर्ीम मोलेर गनष सवकने यत्रतनै िो 
जस्तो लाग्यो ।    

ज्यानमारा भइँुचालोले छोपेको पविलो १५ त्रमनेटबाट सरुु भएको “भकुम्प म्याराथनु” पविलो ददनको लात्रग करीब ८ 
घण्टा पत्रछ बे्रक लगाइयो । अब बल्ल दखु्न थाल्यो घरको सम्झनाले । गाउँमा रिेका आमा–बा र भाई–बवित्रनको 
न्चदताले अब थाल्यो अँठ्ाउन । एक धूनले उद्घारमा लागदुजेलसम्म त्यतात्रतरको यादले र्ासै न्चमोटेको त्रथएन । 
ितार–ितार डेरातीर आए ँ । म बसेको घरनन्जकैको भर्षरै प्लवटङ गररएको र्लु्ल ठाउँ परैु भररएको रिेछ । 
आफूसङगै रिेको भाई–बविनी र्ोज्नत्रतर लात्रगयो । बवित्रनले गाउँत्रतर ९मकिानपरु– १, फापरबारी० कुनै मानिीय 
क्षेती नभएको र्बर सनुाए पत्रछ यो अराजक र्प्पर अत्रल शादत भयो ।   

चान्जषङ लाईट बालेर साँढे दईु तलाको घर परैु छापा माररयो । जग देन्र् छतसम्म किीीँ कतै पत्रन नचवकएषको र 
नभान्स्सएको पाए ँ। घरधनीसङग सोध्दा उनले त्यो घर १५ िर्ष अगात्रड प्रत्यक्ष आफैँ  र्टेर बनाएको कुरा सनुाए । 
त्यसपत्रछ घरमै बस्ने त्रनणषयमा पतु्रगयो । भाई र दईुटी बविनीिरूलाई आज घरैमा बस्ने त्रनणषय सनुाए ँ। सरुुमा 
उत्रनिरू तत्रसएष पत्रन सबै कुरा बझुाए पत्रछ घरमै बस्न राजी भए । बवित्रनिरू र्ाना बनाउनत्रतर लागे । 
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िेदाष–िेदै िरपरका र्ाली जत्रमन, चौर, चोक, बाटोिरूमा टेदट िनुेले टेदट, त्रिपाल िनुेले त्रिपाल, त्रिपाल निनुेले 
प्लान्स्टक, बोरा आददले बेरेर बास बनाउन थाले । केिी पत्रन निनुेिरू यन्त्तकै र्लु्ला आकाशकै छानामनुी ओत 
लाग्न थाले । सबको मन, मन्स्तष्प्क र अनिुार परैु डर, िास र अदयोलताले भररएको देन्र्द्यो । लाग््यो, त्यो साँझ 
िाँसो, र्शुी र उत्सािा अब कविल्यै नफवकने गरी सबैबाट त्रबलय भइसकेको छ । अँधेरो बढे सङगै सबैको 
मन्स्तष्प्कमा िासददको अदधकारले छोप्दै गएको त्रथयो । त्रनरदतरको पराकम्पनले धेरैमा जीिनको अदत अब यिी 
रिेछ भन्ने िास फैत्रलँदै गएको प्रस्टै त्रथयो ।  

को धनी, को गरीब ? को शासक, को शात्रसत ? को सामदती, को सबषिारा ररु एकै झट्कामा सबलाई सडकमा 
ल्याइददयो ज्यानमारा भइँुचालोले । एक मन त्यो असत्ती ित्यारात्रसत आक्रोन्शत त्रथयो तर अको मन त्यो भकुम्पको 
साम्यिादी चररि देरे्र एक्लै मसु्कुराउन र्ोज््यो । करोडौँको मिलमा त्रबलात्रसताको त्रनदरा घनेु, एकै छाकमा 
गरीबको बर्षभररको ब्यिन डकाने, दह्वस्की र चनु्स्कमा लविनेिरू कन्म्तमा एकै रातको लात्रग वकन निोस ्सडकमा 
धलुोमैलो र माटोत्रसत लट्पवटँदै सतेुको दृष्प्य साँच्चै िेनषलायक त्रथयो ।   

ज्यानमारा भकुम्पलाई चनुौती ददँदै यो अराजक र्प्पर झण्डै १२ बजे राती पन्ल्टयो ददनि ु सतु्रतरिेको आफ्नै 
योछयानमा । आरँ्ा अत्रनदँो त्रथयो भने मन बेचयन । त्रनदाउन ुअन्घसम्म यी कानिरूमा त्यिी बालकको न्चत्कार 
गनु्िरह्यो । लाग्छ त्यस रात सपनामा पत्रन धेरै पटक त्यिी सनुेर झस्केको िनुपुछष । 

अदततः मलाई यसो भन्न मनलागेको छ–  

ए, बदमास भकुम्प ! 

त्रतम्ले केवि पत्रन गनष सक्दैनौ   

त्रतमी जत्रतसकैु त्रबनाशकारी िोऔला 
जत्रतसकैु तागतले झम्टौला 
जत्रतठुलो क्रोधले फाटौला 
तर, यो मानिसभ्यता 
यो अन्स्तत्ि  

कविल्यै झकु्नेछैन त्रतम्रोसाम ु 

असम्भि छ मेवटन मानिअन्स्तत्ि 

त्रसररफ एकजना   

िो, माि एकजना न्जउँदो रिँदासम्म  

उत्रभरिने छ ऊ त्रतम्रो विपररत ध्रिुमा    

र, जोगाइराख्नछे आफ्नै सभ्यता । 

(भकुम्प आएको पविलो १२ घण्टामा मैले प्रत्यक्ष भोगेको र देरे्को बतृादत िो यो, बाँकी अनभुतुी मौकात्रमले अको 
अंकमा बाँडौँला ।) 

*** 
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मिाभकूम्पमा म र मेरा मनका तरंगिरू  

राम प्रसाद न्घत्रमरे (रसिुा, नेपाल)  

 

 

 

 

 

७२ साल बैशार् १२ गते ददउँसोको १२ बज्नै लागेको त्रथयो, म 
रसिुाको स्यािुन्स्थत न्चत्रलमे जलविद्यतु केदरको त्रबद्यतुगिृ त्रभि त्रथए ँ। अचानक केवि थवकष एजस्तो भयो । दबैु  
मेत्रसन आफै बदद भए । कम्पन बढ्दै गयो त्यसपत्रछ यो भइँुचालो िो भन्ने पक्का भयो । त्यिाँन्स्थत त्रसक्रीमा 
झनु्दडएका त्रबजलुीबत्तीिरू बेस्सरी िन्ल्लए । आफूले टेकेको तेस्रो तला नै भात्रसएला, भन्त्कएला जस्तो भयो । बाविरी 
सतिभददा झण्डै २५० त्रमटर त्रभिको भतू्रमगत विद्यतुगिृको कदिोलरूमबाट तीनतला तल पगुेर बाविर त्रनस्कदा 
त्रभिभददा अझ बढी असरुन्क्षत मिससु भयो र तरुुदतै त्रभि पसेर, त्रभन्जटरका लात्रग रान्र्एका िेल्मेट लगाएर 
प्रिेशद्वारको १०-१२ त्रमटर त्रभि बसेँ । तारदतर भकूम्प आइरह्यो । भकूम्पले नचाँपे पत्रन जीिनमा पविलोपटक 
मतृ्यूबोधले चाँप्यो । मटुुको ढुकढुकी डरलाग्दो पाराले बढ्यो । सरुुन्ङ्भि आकाश गजेजस्तै गन्जषदै थपु्रै 
पराकम्पनिरू आए । त्यो भयाििता, त्यो त्रबपन्त्त त्यो ब्याकुलता, त्यो िासदीसँग जझु्दै त्रबद्यतु गिृको संरचना कस्तो 
भए िोला भन्ने र्लु्दलुीले पनु: मलाई त्रभिै तादयो । कदिोलरूममा पगुेर काठमाडौंत्रतर फोन गनष लागेको कतै फोनै 
लागेन । काठमाण्डौंका जिान केटाकेटी के कस्तो िालतमा िोलान ्भन्ने न्चदताले मन झन डरायो । ओठँ-मरु् 
सकु्यो ।  

त्यसैबर्त अको ठूलो पराकम्पन आयो । अब त्रभि बस्न डर लाग्यो । बाविर जाउँ मात्रथबाट ढुङ्गा र्त्रसरिेको, 
पविरो गैरिेको अिस्था; त्रभि बसुँ कतै सरुुङ नै भात्रसएर चाँप्न ेिो वक भन्ने डर । त्यो मिासंकटलाई चपुचाप सिन ु
बािेक अरु कुनै त्रबकल्प त्रथएन मसँग । भगिान भरोसा भददै िेल्मेट लगाएर प्रिेशद्वारको १०-१२ त्रमटर त्रभि 
साँझसम्म बत्रसरिेँ । मलाई आफ्नोभददा काठमाण्डौं रिेका जिान केटाकेटीको बढी न्चदता लाग्यो । संचार परैु 
अिरुद्ध त्रथयो । कुन केदरत्रबदद ुभएर कत्रत रेक्टरको भकूम्प आएको िो र किाँ किाँ कत्रत क्षत्रत भयो केिी थािा 
त्रथएन ।  

जे त िोला भनेर त्रबद्द्यतुगिृबाट बाविर त्रनस्केँ  । मात्रथबाट र्सेका ढुङ्गािरू छल्दै ६-७ सय त्रमटर पर रिेको स्यािु 
बजार पगुेँ । काठमाण्डौं फोन गरेँ । सबै सकुसल रिेको र्बरले केिी िल्का भयो । स्याब्र ुबजारको न्स्थती पत्रन 
भयाबि त्रथयो । कच्ची घरिरू प्राय: भान्त्कएका र पक्की घरिरू चवकष एका त्रथए । बजारबासीिरू र्ाली ठाउँमा 
एकत्रित भएर शोकमग्न अिस्थामा बसेका त्रथए । काठमाण्डौंमा धरिरा भान्त्कयो रे, धेरै घरिरू भान्त्कए रे, 

धनजनको ठूलो क्षत्रत भयो रे, अझ झन ठूलो भकूम्प आउँछ रे भददै न्चन्दतत मदुरामा यताउता भौँतारीई रिेका त्रथए 
मादछेिरू । एकक्षण बजारमा बसेपत्रछ म िाम्रो आिासमातफष  लागेँ । बाटोमा ठूलो पविरो झरररिेको त्रथयो । 
पविरो अत्रलकत्रत थात्रमएको मौका पारेर दौडै्ड आिासमा पगुेँ । साथीिरूसँग भेट िुँदा िामी सबैको आरँ्ा रसाए । 
धन्नै मररएको न्चदता र बल्ल बल्ल बाँन्चएको र्शुी साटासाट गयौँ िामीिरूले । भकूम्पका पराकम्पन त्रनरदतर 
आइरिेका त्रथए । र्लुा ठाउँमा र्ाना पकाएर र्ाइयो । त्यिी गजुमुजु्ज परेर अत्रनदो रात त्रबताइयो । रातभरी 
पराकम्पन आइरिे । २४ घण्टामा फेरी ठूलो भकूम्प आउँछ भन्ने िल्ला ब्याप्त त्रथयो । िामी र्ाली ठाउँमा 
बत्रसरिेका त्रथयौँ । नभददै ददउसो १ बजेत्रतर ठूलो भकुम्प आयो । आरैँ् अगाडी वपच बाटो न्चररएको देन्र्यो । 



Global Federation for Nepalese Literature         Mulbato E-Journal Online        Volume: 3      Issue: 1       Number: 8       January  2016 
 

विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ       मूलबाटो अनलाईन ई-पत्रिका      बर्ष: ३      अंक: १     संस्करण: ८      जनिरी २०१६ 80 
 

चारैत्रतर पविरो जाने, धलुो उड्नेक्रम जारी त्रथयो । विमपविरोले लाङ्टाङ् गाउँ परैु बगायो, सयौँ पयषटक र 
गाउँलेिरूको एकै न्चिान भयो भन्ने र्बरले साहै्र न्चन्दतत बनायो ।  

उद्धारका लात्रग काठमाण्डौंबाट िेत्रलकप्टरिरू आउन थाले । पविलो प्राथत्रमकतामा घाइते र दोस्रोमा मतृकलाई 
उद्धार गने भन्ने सतु्रनयो । मलाई कत्रतरे्र काठमाण्डौं जाउँ र पररिारसँग भेट गरौँ भन्ने न्चदताले सताइरिेको त्रथयो। 
बाटोभरी पविरो गएको िनुाले गाडी चलेका त्रथएनन ्। पविरोमा विंडेर जाने आटँ पत्रन त्रथएन । कतै िेत्रलकप्टरमा 
चढेर त्रिशलुीसम्म जान पाईदछ वक भन्ने न्झनो आशामा िरेक पटक िेत्रलकप्टर आउँदा िेत्रलप्याडमा जादथेँ,  धलुो 
र्ादथेँ । आमीसँग त्रबलौना पोख्थेँ । मेरो जस्तै सबै साथीिरूको उिी िालत त्रथयो । ४ ददनसम्म ददनभरी 
िेत्रलप्याडको बास, रातभरी र्लुा चौरको बास भैरह्यो । पाँचौ ददनमा बल्ल मेरो त्रिशलुीसम्म जाने साइत जयुो । 
त्यिाँ पगुेपत्रछ गन्ल्छिुँदै बटुिल पगुेँ । जिान केटाकेटी पविले नै बटुिल गैसकेका त्रथए । पररिारसँग भेट भयो । 
नयाँ जीिन पाएको र्शुीयालीमा सबैसँग अंकमाल गरेँ । र्शुीले सबैका आरँ्ा रसाए । त्यो भयाििता, त्यो त्रबपन्त्त 
त्यो ब्याकुलता, त्यो िासदी त्रबस्तारै सामादय िुँदै त्रथयो । पनु: बैशार् २९ मा फेरी ठूलो भकूम्प गयो । उिी 
सदिास, उिी िासदी पनु: दोिोररयो र फेरी सामादय िुँदै गयो । तर मलाई पत्रछसम्म पत्रन जिाँ टेक्यो त्यिी ीँ 
िन्ल्लएजस्तो, अधष त्रनरामा पत्रन र्ाट िन्ल्लएजस्तो भैरह्यो ।  

प्रकृत्रतको कठोरता, कु्ररता सबै भोग्नै पदो रिेछ भोत्रगयो । अदत्यमा, मिाभकूम्पमा परी ज्यान गमुाएका ८ 
िजारभददा बढी मतृात्माप्रत्रत िाददषक समबेदना प्रकट गदै यस्तो त्रबपत्ती कविल्लै नाआओस ्भन्ने कामना गदषछु । 

*** 
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मिाभकूम्पको विपतमा नेपाली 
लत्रलतकलाकमीिरूको िातेमालो अत्रभयान 
२०७२’ 
सदध्या रेग्मी (काठमाण्डौ, नेपाल)  
“लत्रलतकलाकमीिरूको िातेमालो अत्रभयान” को स्थापना 
  

बैशार् १२, २०७२ (अवप्रल २५ सन ् २०१५) शत्रनिार मध्यादिफष  
११:५६ मा गोरर्ा एवपसेदटर भएर गएको ७.८ रेक्टर स्केलको 
मिाभकूम्पले िजारौँ त्रनदोर्िरूको ज्यान त्रलयो । लार्ौंलार्लाई घाइते 
बनायो र अरबौको भौत्रतक विनाश गर् यो । त्यस मिाविध्िंशकारी भकूम्पले घर, जत्रमन र भौत्रतक संरचनािरू माि 
िल्लाएन, सम्पूणष नेपालीिरूको मन, मन्स्तष्प्क र मटुु नै िल्लायो । विश्वभररका सम्पूणष नेपालीिरूलाई नै रुिायो । नेपाल 
र नेपालीिरूलाई अत्रत माया गने विदेशीिरूलाई पत्रन ममाषित तलु्यायो । सबैभददा दःुर्को कुरा त मानि जीिनको 

अकल्पनीय, अतलुनीय र अपरुणीय क्षत्रत िनु गयो। 

त्यस कठोर मिाकम्पनका कारण राजधानीको मटुुमा अिन्स्थत सन ्१८३२ मा त्रनत्रमषत ६० त्रमटर अग्लो ऐत्रतिात्रसक नौ 
तले धरिरा फेदसम्म ढलेर ध्िस्त िदुा छुट्टीको ददन आफ्ना वप्रयजनिरूसंग त्यस भीमसेन स्तम्भत्रभि रमणीय भ्रमण 
गरररिेका नेपाली दाजभुाई र दददीबविनीिरूको अत्यदत दःुर्पूणष देिािसान भयो । सख्त घाइते भएकािरूमध्ये पत्रन कत्रत 
जीिनभर शारीररक अपाङ्गताको पीडा भोग्न बाध्य छन ्। मेरुदण्डमा चोट लागेकािरू (Spinal Cord injured) जीिनभर 
ह्वीलन्चयरको सिारा त्रलन बाध्य छन ्त कत्रतले आफ्नो ज्यान जोगाउनका लात्रग िातर्टु्टा amputation बाट गमुाउनपुर् यो । 
िसदतपरु दरबार अिलोकन गरररिेकािरूको पत्रन त्यस्तै दःुर्पूणष अदत्य भयो । 

त्यस मिाविनाशकारी भकूम्पका कारण देशका ऐत्रतिात्रसक धरोिरलगायत काठमाडौं, भक्तपरु र लत्रलतपरुमा रिेका यनेुस्को 
विश्व सम्पदा क्षेि (UNESCO World Heritage Site) का शताब्दी परुाना भिनिरू भन्त्कएर गए, जसमध्ये नौ तले िसदतपरु 
दरबार पूणषरूपले ध्िस्त भयो ।ऐत्रतिात्रसक सम्पदा गोरर्ा दरबार, सात तले निुाकोट दरबार, प्राचीन िास्तकुलाका अनपुम 
ऐत्रतिात्रसक गिनािरू तलेज ुभिानीको मन्ददर, चा“गनुारायण मन्ददर, बौद्धनाथ, स्ियम्भनूाथ स्तपुलगायत नेपालभररका दईु 
सय बौद्ध वििारिरू पत्रन क्षत्रतग्रस्त भए । भविष्प्यका कणाषधार विद्याथीिरूका स्कुल, कलेज र यतु्रनभत्रसषटी जस्ता देशका 
शैन्क्षक सम्पदािरूलाई पत्रन आणविक विष्प्फोटन झैं शन्क्तशाली त्यस मिाभकूम्पले बाँकी छोडेन । भौत्रतक संरचना र 
सम्पदािरू देशका ऐत्रतिात्रसक सांस्कृत्रतक धरोिर कलाकुि, मठमन्ददर, गमु्बा र दरबार नै वकन निनु,् ती पूणषरूपले ध्िस्त 
र नष्ट भए पत्रन ती सबैको प्राचीन मौत्रलक िास्तकुला शैलीमै पनुत्रनषमाषण र पनुरउत्थान सम्भि छ । तर एक पटक माि 
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प्राप्त िनेु यस मानि जीिनको पनुजषदम सम्भि छैन। प्रकृत्रत जगत्को कोर्ागारमा अविलेसम्मको सबैभददा बढी संिेदना 
सम्पन्न सन्ञ्चत्रत भएर रिेको मात्रनस संसारको सिोत्कृष्ट सवृष्ट िो । मानि जीिन जत्रत बिमूुल्य यो जगत्मा अरू केिी छैन 
। िजारौँ भौत्रतक संरचना, सम्पदा र सम्पन्त्तभददा एउटै त्रनदोर् मानि जीिन कत्रत िो कत्रत अनमोल िदुछ । म शोकमग्न 
छु, त्रतनै ८५०० पविि आत्मािरूका लात्रग जसले अकारण अकस्मात आफ्नो ज्यान गमुाउनपुर् यो, मतृकका शोकाकुल 
पररिारिरूका लात्रग, आमाबाब ुगमुाएर अनाथ िनु पगुेका अबोध बालबात्रलकािरूका लात्रग, यस्तै–त्यस्तै मिावियोगको पीडा 
सिन गरररिेकािरूका लात्रग । 

मानि जीिन कत्रत अत्रनन्श्चत, अत्रनत्य र क्षणभङु्गर रिेछ । र्शुी र मसु्कानका मधरु क्षणिरूमा अकस्मात ्कालरात्रिको 
बास िुँदोरिेछ, यिाँ  ददउँसै औसंीको रात िुँदोरिेछ। मतृ्य ुनै मतृ्यकुो भय र िास छ, जताततै रोदन र न्चत्कार छ। 

मिाभकूम्पको दोस्रो ददन िैशार् १३, अवप्रल २६ आइतिारस ्वित्रछप्त छ मन। त्रनराशा, त्रनरुत्साि छ । यद्यवप क्षतविक्षत 
मानि जीिन र मानि बस्तीिरूप्रत्रत संिेददत हृदय आफू माि सरुन्क्षत भएर लकेुर बस्न चािदैन । िेलमेट लगाई 
मोटरसाइकल चढेर म मेरी दददीसंग लत्रलतपरुबाट बाविररएर काठमाडौंत्रतर प्रस्थान गदषछु । बाटोमै स–साना पराकम्पनिरू 
मिससु िदुछन ्। जतासकैु विनाशै–विनाश छ । त्यिी विनाश िेनष त्रनस्केका मात्रनसका िूल । उदास–उदास चेिरा । 
त्रिपरेुश्वरको ढलेको त्रिभिुन सात्रलक िेदै िामी सबैभददा ठूलो भीड जमेको सदुधारा पगु्छौ“ जिाँ को Historical Monument 
धरिरा ठुटो माि बाँकी रिने गरी बञ्चरोले सम्पूणष कावटएको रुर् झैं त्रनरीि बनेको छ । प्रिेश त्रनर्ेध छ, बलु्डोजरिरू 
चत्रलरिेछन ्। 

िामी िीर िन्स्पटलको पेटीनन्जक पगु्दछौं । िन्स्पटलबाविर सेतो कपडाले छोवपएका लासैलास छन ्। शििरूमात्रथ फूल 
चढाएर श्रद्धािली ददइएको छ । पीत्रडतिरूको शरीर िन्स्पटलबाविरको प्लेटफमषमा र्ाँदार्ाद छ । शोकविह्वल मविला 
नातेदारिरू ती मतृकका िात पकडी शोकैशोकको न्चत्कार छोड्दै अन्दतम त्रबदाई गरररिेछन ्। िेनष सवकदैन यो पीडामय 
दृश्य, अनिुार आसूँले त्रभन्जरिेछ । अिो  !  भगिान ्पत्रन कत्रत कठोर बन्न सक्ने रिेछन ्। 

मोटरसाइकल पाकष  गरेर िामी िसदतपरु दरबार स्क्िायरत्रतर लम्कदछौं । ध्िस्त–ध्िस्त मठमन्ददर, मूत्रतषिरू, यद्यवप 
कालभैरि त्रबनाक्षत्रत विद्यमान छन,् त्रतनको पररसरका मूत्रतष र कँुददएका कलाकृत्रतिरू सबै धूलोपीठोमा पररणत भइसकेका 
छन ्। यिा ँपत्रन सदुधारामा झैं प्रिेश त्रनर्ेध छ, बलु्डोजर भने चलाई एको छैन, वकनवक भग्नािशेर्मा परुरएकािरूमध्ये 
कत्रतको जीवित उद्धार गने काम (Rescue of the buried victims) जारी नै छ । यस्तो प्रत्रतबद्धता त्रलएर मानिवित र 
उद्धारका लात्रग िोत्रमएका कवटबद्ध नेपाली सेना र प्रिरी जिानिरूलाई सलाम ! 

टँुत्रडरे्लत्रतर पाइला लम्काउँदछौं । लार्ौ“लार् जीिन यिाँ  शरण त्रलइरिेका छन ् । कोिी पालत्रभि, कोिी र्लुा 
आकाशमतु्रन त कोिी गाडी, बस, त्रमनीबस, याक्सी र प्राइभेट कारत्रभि । यत्रत ठूलो भीड टँुत्रडरे्लमा घोडेजािाको ददन 
पत्रन देन्र्एको त्रथएन । अगात्रडपवट्टको सम्पूणष त्रभत्ता ढलेर उदाङ्गो भएको छ (दरबार िाइस्कुल । िागमतीनन्जक 
जङ्गबिादरुद्वारा मगुल िास्तकुला शैलीमा त्रनत्रमषत कालमोचन मन्ददर पूणष ध्िस्त भई काठ र माटोको धूलोमा पररणत भएको 
छ । िामी मोटरसाइकलमा कुददरिेछौं कृष्प्णमन्ददर पगु्नका लात्रग । मङ्गलबजारमा दायाँ र बायाँ दिैुत्रतरबाट कत्रतपय 
भिनिरू ढल्न–ढल्न लागे झैं देन्र्दछन,् यािीिरूकै टाउकोमा बन्ज्रएला झैं । पाटन दरबार स्क्िायरत्रभि प्रिेश त्रनर्ेध छ 
। यिा ँ शिरनारायण, जगनारायण र उमा–मिेश्वरका न्शला मन्ददरिरू चकनाचरु छन ्। त्यस्तै कृष्प्ण मन्ददर पररसरका 
१० िटा अदय मन्ददरिरू पत्रन क्षत्रतग्रस्त छन ्। 

त्यसपत्रछ िामी KUSOM (Kathmandu University School of Management) को क्षत्रतग्रस्त भिन र िोस्टेलको त्रनरीक्षण गनष 
पगु्दछौं । यो विशाल शैन्क्षक भिनत्रभि प्रशस्तै इन्दजत्रनयररङ त्रडजाइन र त्रनमाषण िवुटिरू भेवटएका छन ्। छािािरूको 
िोस्टेल क्षत्रतग्रस्त भएकाले त्रबचरीिरू बसत्रभि बास बत्रसरिेका छन ् । विश्वविद्यालयको भिनको त यस्तो विजोग छ, 
अरूको त कुरै नगरौँ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले त्रसदधपुाल्चोक भकूम्पपीत्रडतिरूका लात्रग सरुु गरेको राित वितरण 
कायषक्रममा िामीले पत्रन सानो सियोग गरी घर फकष दछौं । घरत्रभि पसी टाउकोबाट िेल्मेट उतारी टेबलुमात्रथ रारे्का 
माि के त्रथयौं, अचानक ददउँसोको १ बजेर ठीक ८ त्रमनेट जादँा ६.७ रेक्टर स्केलको अत्रत शन्क्तशाली पराकम्पनले पनु: 
सबैको सातो जादछ । अत्रत त िामी पत्रन छरत्रछमेककै साथ–साथ धोबीघाट चौबाटोको सरस्िती मन्ददरअगात्रडको ठूलो 
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चौरमा शरण त्रलन पगु्दछौं । सरस्िती माताकै नन्जकको र्लुा चौरमा पालमनु्दतर आजको रात त्रबताउने त्रनधो िदुछ । 
यिी र्लुा मैदानले विपतको समय सम्पूणष धोबीघाटबासीिरूलाई साथ ददइरिेछ ।िररयो दबुोले ढाकेको र्लुा मैदान र 
प्रदूर्णरवित िातािरणले मात्रनसलाई मतृ्यबुाट जीिनत्रतर लैजादछ– ‘मतृ्योमाष अमतृम ्गमय ।’ 

िैशार् १८, मे १ ताररक शकु्रिार: ठीक एक साता त्रबत्रतसकेको छ नेपाली मटुु छीया–छीया भएको । नेपाल आमा पीडा 
र शोकले आकुल–व्याकुल भएको । पत्रिकािरू पत्रन सबै दःुरै्दःुर्को समाचार र तन्स्बरिरूले शोकमग्न छन ्। मेरो 
कलाकार मन त्रभिैत्रभि रोइरिेछ । अविलेसम्म पत्रन आफ्नो िातबाट उद्धार कायषको थालनी िनु नसक्दा आत्मग्लात्रन 
भइरिेछ । सिषप्रथम त रक्तदान नै गनुषपदषछ । त्यिी साँझ लत्रलतकला प्राज्ञ एिं िररष्ठ कलाकार श्री शादतकुमार राईलाई 
फोन गदषछु । ‘आ ँगदाष अलिार बझु्ने’ कलाकार राई धदय िनुिुदुछ । भोत्रलपल्टै सबै लत्रलतकलाकमीिरू नेपाल कला 
पररर्द् बबरमिलमा भेट्ने र उद्धार कायषको शभुारम्भ गने त्रनणषय िदुछ । 

िैशार् १९, मे २ ताररर् शत्रनिार: लत्रलतकला प्राज्ञ शादतकुमार राईको प्रधान संयोजकत्ि तथा लत्रलतकलाकारिरू रमेश 
र्नाल, नरेदरबिादरु शे्रष्ठ, सदध्या रेग्मी, सिय िादतिा, निेदर त्रलम्बू, देिेदर थमु्केली, सषु्प्मा राजभण्डारी, अजुषन र्ात्रलङ 
तथा वितमान गरुुङको संयोजकत्िमा  मिाविपन्त्तको सामना गनष न्चिकार, मूत्रतषकार र सबै विधाका लत्रलतकलाकारिरू 
एक भई भकूम्पपीत्रडतिरूको उद्धारमा जटु्न ‘मिाभकूम्पको विपतमा नेपाली लत्रलतकलाकमीिरूको िातेमालो अत्रभयान 
२०७२’ (Nepalese Artists’ Hand In Hand Campaign 2072 for Earthquake Victims) को गठन भयो । नेपाल कला 
पररर्द् बबरमिलमा भेला भएका लत्रलतकलाकारको उदार मनले केिी त्रमनेटत्रभिै ५५ िजार रूपैयाँ चददा सिलन गरे । 
भोत्रलपल्टै रक्तदान गने, ददिङ्गत कलाकारका पररिार एिं अदय घाइतेिरूलाई भेटी राित प्रदान गने साथै विश्व सम्पदा 
सूचीमा रिेका काठमाडौं, भक्तपरु, लत्रलतपरु र अदय क्षेिमा रिेका चैत्य, मठमन्ददर, गमु्बा, वििार र दरबारिरू क्षत्रतग्रस्त 
भएकाले ती बिमूुल्य सम्पदाको विशेर् सरुक्षाका लात्रग नेपाल सरकार, यनेुस्को र नागररक समाजमा ध्यानाकर्षण गदै विशेर् 
अनरुोध गने समेत त्रनणषय भयो । 

िैशार् २०, मे २ ताररर् आइतिार: प्रदशषनी मागष भकुृटीमण्डपको रेडक्रस भिनत्रभि व्यानरसवित सयौंको सङ्ख्यामा 
उपन्स्थत लत्रलतकलाकमीिरूले रक्तदान गरे । कलाकारिरूकै आसूँ, पत्रसना र रगतले यो देश त्रसन्ञ्चएको छ । यस 
मिाभकूम्पमा सरुन्क्षत िामीिरूले त पनुजीिन पाएका छौं, रक्तदान गनष पाउन ुत िाम्रो सौभाग्य िो । यस्तो मिाविपतको 
घडीमा समेत देश र समाजको उद्धारमा केिी सियोग नपरु् याउने व्यन्क्तको जीिनलाई त्रधक्कार छ ! 

  

नेपाल रेडक्रस भिनत्रभि रक्तदान गदै लत्रलत कलाकार सदध्या रेग्मी 

िैशार् २१, मे ४ ताररर् सोमिार: प्राज्ञ शादतकुमार राईको नेततृ्िमा िातेमालो अत्रभयानका सिकमीिरूले भकूम्पमा 
ददिङ्गत भक्तपरुका मूत्रतषकार ४० िर्ीय सरेुश प्रधान, २० मविनाको छोरा र ६८ िर्ीय आमा गमुाएकी न्चिकलाकार 
रविता वकसी तथा आफ्ना मातावपता गमुाएका न्चिकार जीिन सिुाल र वपतशृोकमा परेका परम्परागत न्चिकार िररप्रसाद 
िैद्यका पररिारलाई भक्तपरुमा भेटी समिेदना व्यक्त गरे । ददिङ्गत कलाकारका पररिार पालमतु्रन दैत्रनकी गजुारररिेका त्रथए 
। अत्रभयानले ददिङ्गत र घाइते पररिारलाई सित्रलत रकमबाट प्रत्रतपररिार रु .दश िजार तथा आफदत गमुाएकािरूलाई 
तत्काल राितस्िरूप रु .पाँच िजार प्रदान गर् यो । 
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िैशार् २२, मे ५ ताररर् मङ्गलिार: िामी नक्साल पगु्दछौं, बालमन्ददरसंग जोत्रडएको कलामन्ददर नेपाल लत्रलतकला प्रज्ञा 
प्रत्रतष्ठान (NAFA: Nepal Academy of Fine Art) सीता भिनमा ।NAFA भिनको म्यनु्जयम, चदरमान मास्के िल र 
त्रभत्तािरू ध्िस्त भएका छन ्।National Society of Earthquake Technology (NSEI) का इन्दजत्रनयरिरूको त्रनरीक्षणपत्रछ 
NAFA मा Red Sticker टाँत्रसएको छ । असरुन्क्षत भिन ११ िैशार् १ गते माि यिा ँ प्रधानमदिी सशुील कोइरालाद्वारा 
पाँचौं रावष्ट्रय लत्रलतकला प्रदशषनीको समदु्घाटन भएको त्रथयो । पाँच सय कलाकारिरूका सात सयिटा कलाकृत्रतिरू 
प्रदशषनीमा संलग्न त्रथए । राष्ट्रका अमूल्य सम्पन्त्त िनु ्कलाकृत्रत । कत्रतपय कलाकारिरूलाई आफ्नो कला प्राणभददा 
प्यारो लाग्दछ । त्यसैले त ‘प्रिेश त्रनर्ेध’ लेन्र्एको त्यो जोन्र्मपूणष NAFA भिनत्रभि िेलमेट लगाई आत्रध भन्त्कसकेका 
भर् याङका र्नु्ड्कला टेक्दै तेस्रो तल्लासम्म पगुी ती कलाकारिरूले आफ्ना अनमोल थािा पेन्दटङिरू त्रलएरै फवकष ए । िीर 
नेपाली सेना र नेपाल प्रिरीका उद्धारकमीिरूको िात र साथ पाएर NAFA भिनत्रभि फसेका सबैजसो न्चि र मूत्रतषिरू 
बाविर त्रनकाल्ने काम भइरिेको त्रथयो । 

  

नक्साल लत्रलतकला प्रज्ञा प्रत्रतष्ठान भिन अगाडी उत्रभएका िातेमालो अत्रभयानका सिकमीिरू     

NAFA मा आज बसेको बैठकले कुलपत्रत रात्रगनी उपाध्याय ग्रलेा तथा लत्रलतकला प्राज्ञिरूसंग भेटी भकूम्पपीत्रडत, सख्त 
घाइते र घरबारवििीन लत्रलतकलाकमीिरूको शीघ्रात्रतशीघ्र राितको व्यिस्था गनष अनरुोध गर् यो साथै िातेमालो 
अत्रभयानमाफष त ्भइरिेका उद्धार कायषिरूको प्रत्रतिेदन पत्रन कुलपत्रतसमक्ष पेश गर् यो । त्यिी ददन िामी क्षत्रतग्रस्त त्रसजषना 
कलेज अफ फाइन आटष )लान्जम्पाट(, त्रसद्धाथष आटष ग्यालेरी )बबरमिल( र पलु्चोकका आवटषस्ट प्रफू ग्यालेरी र पाकष  
ग्यालेरीका क्षत्रतग्रस्त िलिरूको नरीक्षण गनष पगु्दछौं । अदय क्षत्रतग्रस्त लत्रलतकला न्शक्षण संस्थािरूमा भोटाविटीको 
लत्रलतकला क्याम्पस र काठमाडौं विश्वविद्यालय िात्तीिनको कला विभाग पत्रन िनु ्। 

सख्त घाइते लत्रलतकलाकमीिरूलाई अस्पतालमा भेटी राित ददनेक्रम जारी नै छ । तदनरुूप िैशार् २३, मे ६ ताररर् 
बधुिार िामी बागबजारको काठमाडौं मोडेल िन्स्पटल पगु्दछौं, काठमाडौं विश्वविद्यालयको कला विभागमा अध्ययनरत 
विद्याथी कलाकार शत्रमषला िेजूलाई भेट्न । भक्तपरुमा आफ्नो भन्त्कएको घरत्रभि परुरएकी शत्रमषला सख्त घाइते छन,् यद्यवप 
और्धोपचार र वफन्जयोथेरापीबाट उनलाई पक्षघात िनुबाट बचाइएको छ । विस्तारै िातका औलंािरू चलाउन र बोल्न 
र्ोज्दै त्रछन ्। त्रबचरी बच्ची जस्ती त्रनदोर् । िातेमालोको राित वितरण गरी उनको शीघ्र स्िास््य लाभको कामना गदषछौं 
। शत्रमषलाकी बविनीको त्रनधन, आमा दािसंस्कारमा, साथी अस्पतालमा कुरुिा, पीडैपीडा माझ पत्रन शत्रमषलाले मसु्काएर 
िामीलाई धदयिादको सिेत ददन्दछन ्। मात्रनस िनु ुत यस्तो पो ! कस्तो विशाल हृदय ! कत्रत पविि मन ! कत्रत विनम्र 
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भर सशुील ! शत्रमषलालाई चाँडै त्रनको िोस ्भनी प्राथषना गदषछौं । एक ददन उनी यो देशको ठूलो न्चिकार बने्न छन ्। 
लत्रलतपरु त्रनिासी कलाकार सषु्प्मा शाक्य पत्रन घाइते भई त्रबछ्यौनामा छन ्। िाम्रा सिकमीिरू उनलाई भेट्न पतु्रगसके । 

मध्यादिको टण्टालापरु घामको परिाि नरार्ी िामी मिाबौद्ध िुँदै जोरपाटी पगु्दछौं, जिाँ को सात तले घर सम्पूणष 
ढल्र्याम्म ढल्दा त्यिाँ डेरा गरेर कलाकाररतामाफष त ्जीविकोपाजषन गरररिेका थािा कलाकारिरूको जीिनमा क्षणभरमै कालो 
बादल छायो । ३५ िर्ीय कलाकार पासाङ लामा आफूले कोदै गरेको थािा ‘ह्वाइट तारा’ संग परुरएका त्रथए । भकूम्पको 
दोस्रो झट्काले टाउकोमा त्रथन्चरिेका इँटािरू र्साइददयो, त्यसपत्रछ बल्ल सास फेनष सम्भि भयो । उनको रू. बीस लार् 
मूल्यबराबरका थािा पेन्दटङिरू सबै नाश भए । संयोग र बिादरुीले उनले पनुजीिन पाए । तर उनीसंग काम गरररिेकी 
थािा न्चिकार लालमाया मोक्तानलाई भने त्रनषु्ठरी कालले च ुँडेर लग्यो । िातेमालो अत्रभयानको तफष बाट समिेदना ददयौं, 
सादत्िना र राित बाँड्यौं । 

िैशार् २४, मे ७ त्रबिीिार अपरादि ५ बजे मिाभकूम्पको तेह्रौं ददनको सम्झनामा नेपाल कला पररर्द् बबरमिलमा 
सयौंको सङ्ख्यामा जम्मा भएका लत्रलतकलाकारिरूले दीप प्रज्ज्िलन कायषक्रम गरी ददिङ्गत मूत्रतषकार सरेुश प्रधान र थािा 
कलाकार लालमाया मोक्तानका साथै सम्पूणष मतृ आत्मािरूको शान्दतको कामना, सम्झना तथा सख्त घाइते भएका सबैको 
शीघ्र स्िास््य लाभका लात्रग प्राथषना गरे । 

 

कलाकार सिय बादतिा “Let’s Start” आिाजमा आफ्नो पेन्दटङको साथ 

उपकारी मन, लोक कल्याणकारी हृदय र सियोगी िातिरूबाट यस अत्रभयानका लात्रग थप चददा सिलन भइरह्यो, 
राितकोर् रू. ५५ िजारबाट सरुु भई एक िप्तात्रभिै अढाई लार् नाघेर जाँदा सिकमीिरूको उत्साि बढेर गयो । 

मङ्गलिार १२ ताररर् िैशार् २९ गते गएको ७.४ रेक्टर स्केलको दोस्रो शन्क्तशाली भकूम्पको पत्रन परिाि नरार्ी 
िातेमालो अत्रभयानका त्रनडर लत्रलतकलाकारिरू भक्तपरु, साँर्,ु दठमी, जोरपाटी, बौद्ध, नागपोर्री, चाँग,ु विजेश्वरी, गोदािरी 
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भ्रमण गरी घरिारवििीन भएका कलाकार र उनका पररिारिरूलाई राितस्िरूप र्ाद्य सामग्री, ब्ल्यािेट, अस्थायी 
बसोबासका लात्रग जस्तापाता र १०–१० िजार रूपैयाँ बाँड्दै उद्धार कायमै रारे् ।  

जेष्ठ ६ गते शत्रनिार िातेमालो अत्रभयानको आयोजनामा संस्कृत्रतविद् सत्यमोिन जोशीको िातबाट नेपाल कला पररर्द् 
बबरमिलमा भकूम्पपीत्रडत २६ कलाकारिरूलाई त्रिपाल तथा अदय राित सामग्रीिरू वितरण गररयो । टेण्ट, कम्बल र 
र्ाद्यको व्यिस्था फूलकुमारी मितो प्रत्रतष्ठानले गरेको त्रथयो भने पाँच बण्डल जस्तापाता ईको िोटेल गुर्पले उपलब्ध 
गराएको त्रथयो । काठमाडौं, भक्तपरु, लत्रलतपरुलगायत काभ्र,े त्रसदधपुाल्चोक, निुाकोट, निलपरासी, धाददङ, दोलर्ा, 
मकिानपरु र गोरर्ाका असङ्ख्य कलाकमीिरू घरबारवििीन भएका छन ्। 

न्चिकाररता तथा रङ्गको संयोजनबाट भकूम्पबाट ित्रसत बालबात्रलकािरूलाई भयमकु्त एिं त्रसजषनात्मक बनाउन 
लत्रलतकलाकमीिरूले नारायणचौक, टँुत्रडरे्ल, एसओएस बालग्राम जोरपाटी, लत्रलतपरु, भक्तपरु र कीत्रतषपरुलगायत वित्रभन्न 
स्थान र त्रमत्रतमा न्चिकला कायषशालाको आयोजना गरे । पेन्दसल कलर, के्रयोन ९व्याक्स कलर० िाटर कलरको 
माध्यमबाट छािछािािरूले ‘असल िातािरण’, ‘मेरो घर’ जस्ता शीर्षकिरूमा न्चिकला प्रत्रतयोत्रगतामा सिभागी भई 
िासमकु्त र त्रसजषनशील बनेर गीत–सङ्गीतमा पत्रन रमाएका त्रथए । "Emotional Healing Through Art Therapy”  शीर्षकमा 
सञ्चात्रलत बाल न्चिकला कायषशालामा कक्षा १ देन्र् ८ सम्मका १५० भददा बढी छािछािािरू लाभान्दित भएका त्रथए । 

जेष्ठ १६ गते, मे ३० शत्रनिार िनमुान ढोका िसदतपरु दरबार स्क्िायरको प्राङ्गणमा विपतमा नेपाली लत्रलतकलाकमीिरूको 
िातेमालो अत्रभयानले "Let’s Start” (अब सरुु गरौँ) शीर्षकमा बिृत ्भव्य कायषशालाको आयोजना गर् यो । कायषशालाको 
शभुारम्भ मिाभकूम्प गएको समय ११:५६ मा भएको त्रथयो । िैशार् १२ को मिाभकूम्पमा क्षतविक्षत मानिजीिन, 
ध्िस्त र क्षत्रतग्रस्त कला सम्पदा र संरचनािरूको सम्झनामा भािविह्वल भई ९० जना कलाकारिरूले रङ्ग र कुचीको 
माध्यमले आफ्नो त्रसजषना क्यानभासमा सजाएका त्रथए । 

कायषशालामा भकूम्पमा क्षत्रतग्रस्त र ध्िस्त मठमन्ददर, वििार, मूत्रतष, ऐत्रतिात्रसक धरोिरिरू विशेर्तः िसदतपरु दरबार र 
धरिरालाई न्चिकारिरूले क्यानभासमा उतारे । कायषक्रममा ज्येष्ठ एिं अग्रज कलाकार गोविददनारायण ज्यापूले मन्ददरलाई 
नै क्यानभासमा उतानुषभएको त्रथयो । कलाकार सिय िादतिाले भन्त्कएका सम्पदािरूलाई मौत्रलक शैलीमा क्यानभासमा 
रङ्गाएको दृश्य संिेदनशील त्रथयो । ख्यात्रतप्राप्त न्चिकारिरू शादतकुमार राई, रमेश र्नाल र ज्योत्रतप्रकाश विकका न्चििरू 
विकास र नित्रसजषना गनुषपने आशा र उमङ्गका धारमा पोन्र्एका त्रथए । मूतष, अमूतष दिैु शैलीमा क्यानभासमा उताररएका 
न्चििरूमा कतै बदु्धलाई शान्दतको दूतको रूपमा प्रस्ततु, कतै भकूम्पका स–साना पराकम्पनमा आध्यात्मिाद झल्काउने 
‘ॐ’ को आकृत्रत भन्त्कएको धरिरा, िसदतपरु दरबार, स्ियम्भ ू स्तपु, मन्ददरका घण्टिरू, कालभैरिको स्तपु त कतै 
मन्ददरिरूमा परम्परागत पोशाकमा मविलािरूले पूजा गरेका दृश्यिरू र कतै धरिराको त्रबल्कुलै नयाँ शैली, िास्तकुला र 
रङ्गमा नित्रनमाषण भएका देन्र्दथे । 

मध्यादिको टण्टलापरु घामको परिाि नगरी भािनामा चलुुषम्मै डबुी आफ्ना िात, मनमन्स्तष्प्क र मटुुले नै न्चि त्रसजषना 
गरररिेका कलाकारिरूको भीडमा झनु्म्मने दशषकिरू पत्रन सयौंको सङ्ख्यामा उपन्स्थत त्रथए । मिाभकूम्पबाट क्षत्रतग्रस्त 
ऐत्रतिात्रसक सम्पदािरूले कलामा पनुजीिन पाएको त्यो अनमोल क्षण इत्रतिासको पानामा लेन्र्इसकेको छ । त्यस कला 
कायषशालाको मखु्य उदे्दश्य क्यानभासमा उताररएका न्चििरूको छुटै्ट प्रदशषनी गरी ती सबै त्रसजषनािरू त्रबक्रीमा रार्ी 
त्यसबाट सित्रलत रकम भकूम्पपीत्रडतको उद्धारकोर्मा रान्र्ने छ । 

त्यिी विनाशकारी मिाभकूम्पलाई मध्यनजर रारे्र जेष्ठ २७ गते बधुिार नेपाल कला पररर्द् बबरमिलमा िातेमालो 
अत्रभयानले ‘पनुः त्रनमाषणमा लत्रलतकलाकमी’ विर्यक पोस्टर प्रत्रतयोत्रगताको आयोजना गर् यो । लत्रलतकला कुलपत्रत रात्रगनी 
उपाध्यायबाट उद्घाटन गररएको उक्त कायषक्रममा विद्याथी एिं कलाकारिरूलाई र्ाजा वितरण तथा विजयीिरूलाई परुस्कार 
प्रदान गररएको त्रथयो । त्यस्तैगरी जेष्ठ २५, २६ र २७ गते कला पररर्दै्म भकूम्पको प्रभािसम्बदधी मूत्रतषकलाको तीनददने 
मूत्रतषकला कायषशाला पत्रन सम्पन्न भयो ।  
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िैशार् २६ गते मङ्गलिार अपरादि ६ बजे देश र समाजका लात्रग समवपषत कलाकार सिय िादतिाले भकुृटीमण्डप 
पररसरत्रभि भकूम्पमा ददिङ्गत ३५ जना अपाङ्गिरूको सम्झनामा उनीिरूले प्रयोग गने ‘ह्वाइट केन’ लगायत अदय 
सामग्रीिरूबाट आफैले ऐत्रतिात्रसक सम्पदा धरिराको पनुःत्रनमाषण गरी दीप प्रज्ज्िलनसवित श्रद्धािली कायषक्रम सम्पन्न गरे 
। उक्त कायषक्रममको आयोजना रावष्ट्रय शारीररक अपाङ्ग सङ्घ नेपाल (National Association of the Physical Disabled) ले 
गरेको त्रथयो। 

िातेमालो अत्रभयानको 'Let’s Start Project” अदतगषतको अको रोचक, ऐत्रतिात्रसक एिं संिदेनशील कलाकृत्रत नेपाल कला 
पररर्द् बबरमिल अगात्रडको विशाल त्रभत्तामा काष्ठमण्डपको (Wall painting (Mural) बनाइयो, जसअनरुूप जसअनरुूप 
कलाकार भीर्ण राजभण्डारीको नेततृ्िमा लत्रलतकलाकारिरूले भर् याङमात्रथ उक्ली–उक्ली बडो मेिनतका साथ भन्त्कएको 
िसदतपरु दरबारको त्रि–आयात्रमक न्चि त्यस विशाल पर्ाषलमा सजाइरिे पनुःत्रनमाषण र पनुःउत्थानको सददेश दददै । त्यस 
विशाल ‘त्रभते्त न्चि’ को  समदु्घाटन नेपाल सरकारका प्रमूर् सन्चि श्री लीलामन्ण पौडेलबाट भएको त्रथयो । 

 
िातेमालो अत्रभयानको बिृत कला कायषशाला बसदतपरु दरबार स्क्िायरत्रभि  

नेपाल आमा शोकैशोकमा डबेुको यस मिाविपतको घडीमा देश र विदेशका िरेक सचेत, संिेदनशील र सियोगी नेपाली र 
विदेशी मनिरूले क्षतविक्षत मानि जीिनको उद्धार, ध्िस्त सम्पदा र क्षत्रतग्रस्त संरचनािरूको पनुःत्रनमाषण र नेपालको 
पनुःउत्थानका लात्रग सक्दो योगदान ददइरिेका छन ्। सेना, प्रिरी जिान र कत्रतपय स्ियंसेिीिरू त उद्धारकमषमा िोत्रमदँा 
आफ्नो अमूल्य ज्यान नै पत्रन बत्रलदान गरे । समाजका विविध क्षेि राजनीत्रत, न्शक्षा, स्िास््य, विज्ञान प्रवित्रध, सावित्य 
सङ्गीत कला, समाजसेिा, धमष, आध्यात्मका ज्ञाता, िक्ता, दाता र स्रष्टािरूले ददइरिेको योगदानको आफ्नै मित्ि छ र 
त्यसमा पत्रन कलाकारिरूले ििन गरेको न्जम्मेिारी र उद्धार कायष विन्शष्ट, सघन र घनीभतू छ । 

‘िातले माि काम गने मात्रनस श्रत्रमक िदुछ । 
िात र मन्स्तष्प्कले काम गने मात्रनस बवुद्धजीिी िदुछ । 
िात, मन्स्तष्प्क र मटुुले काम गने मात्रनस कलाकार िदुछ ।’ 

कलाकारिरू आफ्नो चरम भािकुता, संिेदना र शैलीले नै अद्भतु त्रसजषना गदषछन ् । ‘मिाभकूम्पको विपतमा नेपाली 
लत्रलतकलाकमीिरूको िातेमालो अत्रभयान’ ले न्चिकला, मूत्रतषकला र लत्रलतकलाका सबै विधाका कलाकारिरूलाई एउटै 
समूिमा समेटेको छ र लत्रलत कलाकारिरूले आफ्ना िात, मनमन्स्तष्प्क र मटुु नै अपेर पनुःत्रनमाषण र पनुःउत्थानका 
मौत्रलक त्रसजषनािरू गरररिेछन,् गरररिेछन ्। 
जय लत्रलतकला ! 
***  



Global Federation for Nepalese Literature         Mulbato E-Journal Online        Volume: 3      Issue: 1       Number: 8       January  2016 
 

विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ       मूलबाटो अनलाईन ई-पत्रिका      बर्ष: ३      अंक: १     संस्करण: ८      जनिरी २०१६ 88 
 

कथा  

कम्पना  

डा. लेर्नाथ काफ्ले (न्शदच,ु ताइिान)  
 

केविक्षण अगाडी मािै उसकै अगाडी नतमस्तक भै “िजरुलाई के 
टक्रयाउँ साब?” भने्न सेतो लगुा लगाएको अधबैंसे उसैलाई धक्का 
दददै ढोकारुपी त्रनकासबाट बाविर िनु्त्तयो।ऊ पत्रन अरूिरू जस्तै 
ितार ितार त्यो सानो “कटेज” रेस्टुरेदटबाट बाविर त्रनस्केर दठंग 
उत्रभयो र िेनष थाल्यो िरपर।  

अन्घ भर्षरै आफूभददा अगात्रडको टेबलुमा िात समातेर जगुजगु “संगै बाँच्छु र मछुष” भनेर जीउ-ज्यान जोडेर बसेको 
जोडीको एउटा प्राणी पिुष र अको पन्श्चम कुददरिेको छन, फकेर अको कता जादैछ भने्न पत्रन िेक्का नभएजस्तो गरी। 

केवि त्रनमेर् अगाडी मािै उसकै छेउमा त्रबयरको त्रगलासको पछाडी गजधम्म बसी “मेरो सामान एक घण्टा त्रभि ठाँउमा 
नपगुे राम्रो िदैुन” भनेर मोबाइलमाफष त अकोत्रतर चको आिाज फात्रलरिेको ररसाएको राँगोभािको मानरु् िड्बडीमा त्यै 
मोबाइल एकात्रतर फालेर आफ्नो ज्यानलाई अको ददशात्रतर कुदाईरिेको छ।एउटी मविला भ ुँइमा थचक्क बसेर “रामराम” 
भत्रनरिेकी छ, उसको गलाबाट धातलेु बनेको यशकुोको क्रस त्रसक्रीमा तलुुुंग झनु्ण्डएर उसको नाकैमा टाँत्रसएला जस्तोगरर 
परुानो त्रभते्त घडीको पेदडलुमसरर यताउता िन्ल्लरिेको छ।  

यसो पछाडी फकेर “कटेज” लाई िेदाष साि ु त्रभिै नगद सोिदै छ, त्यिाँ उ बािेक अरू कोवि त्रथएन।एकत्रछन अगाडी 
तीनजना कामदार केटािरूले तलब माग्दा “पैसा माग्ने सालेिरू अविले कामबाट नै त्रनकालेर कटेजबाट बाविर 
त्रमल्क्याईदददछु” भददै त्रथयो, अविले साँच्ची नै त्रत केटािरू कटेज बाविर र साि ुत्रभिै छ।   

अगाडीपवट्ट चै सामनेु्नका मन्च्चन सक्ने घरिरू िल्लेर वपंग रे्त्रलरिेका छन, मन्च्चन नसक्नेिरू थचाररददइ सकेका छन, छानो 
एकात्रतर, झ्याल अकोत्रतर, गारोले इँटाको थपु्रो बनेर धलुो उडाइरिेको छ। मादछेिरू कोलािल र भागदौड त्रबचमा 
अतान्स्सएर त्रबना सोचविचार जता पायो त्यतै कुददरिेका छन, कोवि पूिषबाट पन्श्चम, कोिी पन्श्चमबाट पूिष अदधधािनमरुामा 
िातर्टु्टा धलुाम्मे िािामा बत्ताईरिेका छन,् को कता पगुेर रोवकने िनु, कता पगुेर ठोवकनेिनु उनैलाई पत्रन िोस ्छैन।  

त्यो कटेज उसको नया ँमादछे भेट्ने, नयाँ कथा, पाि र पररन्स्थत्रत भेटाउने सिुधार थलो िो।त्यवि बसेर उसले दजषनौ 
कत्रबता, केवि थान कथा, केवि थान लेर्, २ िटा रोमान्दटक, एउटा वियोगादत उपदयास र एउटा िास्यव्यंग्य संग्रिको सिु 
अभ्यारम्भ गरेको त्रथयो।  

बाटो नन्जकैको कटेज, शिरको िल्लाभददा अत्रल बाविर तर शिरकै छेउमा त्रथयो।मन बिलाउने कमषचारी, ब्यापारी, उद्धमी, 
राजनीत्रतकमी, मायाजालमा मर्लेल जोडी, सधै एकै बादकीका र्ाद्यले िाक्क भएर नयाँ स्िादका आत्रमर् भोजन र्ोज्दै विड्ने 
त्रतर्ो न्जब्रो भएका पररकार पारर्ी, एकत्रछनको रमाइलो चाख्न े पटके र उ जस्तै सदाििार ग्रािकिरू नै त्यो कटेजको 
छानोमतु्रन आ-आफ्नो रंगढंगसाथ ब्यस्त िनेु ठेगान िो।उसको लागी त्यो थात त्रबचार र कथाबस्तकुो मिात्रबक्रयकारी 
िोलेसेल भण्डार िो जिा ँ थररथररका मूल्य, गणुस्तर र आकार-प्रकारमा मोलमोलाइ र छुटका साथ मालताल छानीछानी 
पाइदछन।  

एकैत्रछन अगाडी उ केवि नयाँ र्ोज्दै आफ्ना पाँचै इन्दरयिरूलाई सवक्रय बनाएको त्रथयो वकनवक कथा र त्रबर्यबस्त ुदृश्य, 

आिाज, गदध, स्िाद िा स्पशष जसैबाट पत्रन आउने सम्भािना त्यिा ँसधै रिदछ।  
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अचानक फेरी कुकुरिरू कुदे, चरािरू उडे, रुर्िरू थरर कामे, अन्घ मन्च्चएका घर अविले गल्याषम्म गलुुषम्म भै भइँुतलमा 
त्रबश्राम गनष पगुे, त्रछमेकी ५ तले मिलले कटेजको मखु्य गुडँलाई धक्का ददयो।सािकुो आिाज अचानक डरलाग्दो वकत्रसमले 
आयो।  

कटेज बाविर वकंकतषब्यत्रबमढु भािमा न्क्षत्रतजको पदाषमा प्रकृत्रतको नाटक िेरररिेका उनै तीनजनाले ज्यानको पिाषि नगरी 
सािलुाई पत्रन आगँन मै ल्याए।अविले साि ु पत्रन त्रतनै केटािरू कै भाँत्रत कटेजको बाविर िररतन्नम भएर लडेको छ, 

केटािरूको अनिुार भने सदतोर्भािले भररपूर छ।  

कटेजको त्रछमेकी मिल अझै बेसरी तर बेतालमा नाँच्न लाग्यो र अन्दतम तालका साथ कटेजको कार्का ढुदमनु्न्नयो।त्यसो 
िुँदा मिलको झ्यालको एउटा फल्याक उत्रछवट्टएर उसको टाउकै बजाररयो।त्यसपत्रछ उसलाई के भयो उसैलाई थािा 
भएन।एकत्रछन पछी िोश आउदा िरीपरी केवि बाँवक त्रथएन, न कटेज, न घरिरू, न त त्रसंगो बाटो तर उसको पाकेटको 
पसष जिाँको त्यवि त्रथयो, उसको मोबाइल उसकै झोलामा त्रथयो।विजोसम्म त्रमन्ल्लकै्क गदाष िराउने बस्त ुआज जस्ताको त्यस्तै 
न्स्थत्रतमा त्रथए।उसले झल्यास उसकै घर, बढुी र बिुारीलाई सम्झ्यो र फटाफट त्यिाँबाट विड्यो।बाटोमा जे देख्यो, जे 
सदुयो, जे सघु्यो, जे स्पसष गर् यो त्यसले उसैले आफ्नै एक उपदयासमा गरेको देि-दैत्य संग्रामको बयान भददा ज्यादा 
त्रबनास, न्चत्कार र अत्यासको अदतरात्मन गर् यो।        

बल्लतल्ल घर आयो।घर त धतु्रलसात भै सवकएछ।घरसंगै बढुी र बिुारीको ज्यानको सास पत्रन त्यवि धलेु िािामा 
उडेछ।छोरो अरबमा गएको त्रथयो, बच्यो।त्रछमेकीिरूको पत्रन आफ्नो जस्तै गत्रत भएछ।कसले कसलाई ढाडस ददने, कसले 
कसलाई मनोबल ददने, सबै िारेका त्रसपािी जस्ता गलेका, थाकेका र आन्त्तएका त्रथए।सबैलाई आफ्नो बािेक अको सोचना 
नै त्रथएन।  

उसले आज थािा पायो, जीददगीको सबैभददा सत्य कथा त प्रकृत्रतले उसको लात्रग लेन्र्ददएको रिेछ।उसले लेरे्का कथा 
त के कथा, उसका उपदयास त के उपदयास, सबै वफका रिेछन।उसकै बढुी र बिुारीको प्राणत्रबविन देि आफ्नै घरले 
त्रथन्चएका छन, आफ्नै अगाडी तर उ आफू अगात्रडको काठ, इँटा र त्रसमेदटको थपु्रो पार गरेर उनीिरू परुरएको ठाँउमा 
समेत पगु्न सक्दैन।एउटा भयिर कृत्रत लेरे्र ठुलो परुस्कार िात पारौला भनेको उ त प्रकृत्रतले कथेको पटकथाको फगत 
एउटा सानो भतू्रमकाको भसुनेु पाि पो रिेछ ।आज जीिनको भयिर सत्य उद्घाटन भयो, जीिनभरको भ्रम भंग भयो।  

तैपत्रन उ केवि अगाडी जान र्ोज्यो।भग्नािशेर्को थपु्रोमा गयो।अत्रलकत्रत मात्रथ के पगुेको त्रथयो, उसले टेकेको सतिको 
सदतलुन त्रबत्रग्रयो र बजाररयो।उसलाई भाउन्न भएर आयो, त्यवि लडेको उ उठ्न सकेन।त्यसपत्रछ के भयो थािा भएन।   

उसलाई अस्पतालको एउटा छेउमा सतुाइएको छ, टाउकामा चोट लागेछ, देबे्र िात भाँन्चएछ।र्टु्टा, ज्यान संग्लो नै छन।  

केवि ददनपछी उ तन्दग्रयो।अत्रन फेरी उिी उसको वप्रय ठेगानमा पगु्यो।यसपटक उ त्यिाँ कुनै चररि, कथा िा सिु र्ोज्न 
िोइन, धरतीको कम्पनले मचाएको विध्िंसले त्रबरन्क्तएको मन बझुाउने ठाउँ चािादाष चिादै उसका र्टु्टा आफै त्यतै 
तात्रनएका िनु।् 

त्यिाँ मिाविनासको अिशेर्का डङु्गर बािेक अरू केवि बाँवक त्रथएन।उसका अगाडी अत्रतत आयो।त्यो अत्रततमा कटेजका 
बर्षिरू आए, घर आयो, पररिार आयो, त्रछमेकी, नाताकुटुम्ब आए, मन परेका आए, मन नपरेका आए, राम्रा ददन आए, 
नराम्रा ददन पत्रन आए। उसका त्रबगतका सबैकुरा एकएक गदै आए। पत्रछ गछुष भनेका काम आए, गछुष भनेर कविल्लै 
नगरेका काम पत्रन आए, कविल्लै गददषन भनेर गरेका काम पत्रन आए, त्रत सबै आए जो त्यसबर्त सम्भि त्रथयो।एउटा पूणष 
जीिन बाँच्न गरेको संघर्ष र असफलताका क्रमबद्ध शृंर्ला आए।सरल र सन्जलो जीिन नबांचेकोमा पछुतो 
लाग्यो।उसलाई न्चटन्चट पत्रसना आयो, थचक्क त्यवि अिशेर्को थपु्रोको एउटा कुनामा बसेर गोजीको कागजको एउटा 
टुक्रामा उसले आफ्नै जीिन कथाको नाऊँ लेख्यो “कम्पना”। 

२२ जनिरी २०१६ 

***   
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र्लु्ला आकाशमतु्रन 
विजयराज आचायष 
 

“ए भकूम्प आयो” आमा एक्कासी न्चच्याउन ुभयो ।  

“भकूम्प, लौ त्रबममतु्रन गएर बसौँ” बबुाले िड्बडाउँदै भन्नुभयो ।  

“आम्मै भकूम्प त रोवकँदै रोवकन्न त माछष वक क्या िो ?” मैले त्रनराश िुँदै भनेँ । 

“बाविर कस्तो आिाज आइरिेको छ । घर भत्केजस्तो छ,” बाविनी डरले न्चच्याउँदै रुन थाली ।  

“आम्मै िेनुषस ्त, गारो पट्पटी फुट्न थाल्यो,” आमाले ओठ कमाउँदै भन्नुभयो ।  

“यस्तो बेलामा भाग्न िुँदैन । अब जे त िोला,” बबुाले त्रनराश िुँदै भन्नुभयो ।  

“रोवकयो, रोवकयो भात्रगिालौँ,” भददै आमा ढोकात्रतर कुद्न ुभयो । 

“यिी बेला त्रनस्कौँ,” भददै िामीलाई ताददै बबुा पत्रन आमाको पत्रछपत्रछ लाग्न ु भयो । िामी सबै जना नन्जकैको 
रे्तमा पगु्यौँ ।  

“ओिो िेर त भैँसेपाटी, र्ोकना, चापागाउँत्रतर त धलुोको कुइरीमण्डल छाएको । आज काठमाडौँ उपत्यका ध्िस्त 
भएजस्तो छ,” बबुाले लामो सास फेदै भन्नुभयो ।  

“िेनुषस ्त, एत्रलसा दददीको घर पत्रन ढलेको कतै मादछे त परेनन ्?” बविनी आन्त्तँदै कराई । 

“गिुार गिुार, बबुाआमा च्यावपन ुभयो बचाउनसु,्” एत्रलसाकी आमा डाँको छाडेर रुन थाल्नभुयो ।  

“ल जाउँ एत्रलसाको घरमा । कोिी परुरएका छन ्वक,” भददै बबुा उतै लाग्न ुभयो । िामी तीन जना पत्रन बबुाको 
पत्रछ पत्रछ दौत्रडयौँ ।  

एत्रलसाको घरको नन्जकै अरू दईुचार जना मात्रनस उत्रभएर िेरररिेका त्रथए । के गने भनेर उनीिरूले त्रनधो गनष 
सवकरिेका त्रथएनन ्।  

“घरको बाँकी त्रभत्ताले च्याप्ला भन्ने र्तरा छ । कसरी नन्जक जाने ?” त्रछमेकी राम अिलले भन्नुभयो ।  

“तपाईंिरूसँग मोटरसाइकलको िेलमेट िोला । त्यिी लगाएर भत्केका सामान पदछाउन थालौँ,” बबुाले भन्नुभयो ।  

त्रभड जम्मा िुँदै त्रथयो । कसरी उद्धार गने भन्ने सरसल्लाि भइरिेको त्रथयो । फेरर भकूम्प आयो । मात्रनसिरू 
परपर लागे ।  

“जाऊँ िामी पत्रन अत्रल र्लुा ठाउँत्रतर,” भददै बबुा रे्तत्रतर दौडन ुभयो । िामी पत्रन रे्तत्रतर दौत्रडयौँ ।  

रे्तको माझमा धेरै मात्रनस भेला भएका त्रथए । त्यिाँबाट िररपररका गाउँिरू देन्र्द्यो । मात्रनसिरू िररपरर िेदै 
कुरा गरररिेका त्रथए । 
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“लौ िेर िररपररका त्रछमेकका गाउँका घरिरू कुनै बाँकी छैनन ्।” 

“अदतको के कुरा लौ िेनुषस ्िाम्र ैत्रछमेकी थापा गाउँको िालत,” आमाले थापा गाउँत्रतर देर्ाउँदै भन्नुभयो ।  

अत्रलपर कमषिीर दाईकी आमा रुँदै कराउँदै िनुिुदु्यो, “लौन मेरो बाबलुाई बचाउनसु ्।” कमषिीरको टाउकोबाट 
ह्वाल ह्वाल रगत बगेको त्रथयो ।  

“ओिो कमषिीरको त टाउकोमा गविरो चोट लागेछ । उसलाई अस्पताल लत्रगिाल्न ुपर् यो । ए, श्याम यस्तै बेलामा 
त िो त्रछमेकी चाविने । त्रतम्रो मोटरसाइकलको के काम ? विँड यसलाई अस्पताल परु् याऔीँ,” रणध्िज काकाले 
भन्नुभयो।  

कमषिीरलाई माझा रारे्र रणध्िज काका मोटरसाइकलको पछात्रड बस्न ु भयो । श्याम दाईले मोटर कुदाई 
िाल्नभुयो।  

भइँुचालो अत्रलकत्रत रोवकएपत्रछ फेरर एत्रलसाको घरमा मात्रनसिरू जम्मा िनु थाले । “म पत्रन जादछु,” भददै बबुा पत्रन 
उतै जान थाल्नभुयो । 

“िदुछ, िदुछ जानसु ्। अन्घसम्म त एत्रलसाकी आमाले भत्केको घरत्रभिबाट छोरी छोरी भददै िनुिुदु्यो । आफ्नो 
पत्रन ख्याल गनुष त्रन,” आमाले भन्नुभयो । 

बबुा जान लाग्न ुभएको देरे्र बविनी अचानक डाँको छोडेर रुन थाली । बबुाले छक्क पदै बविनीत्रतर िेदै सोध्नभुयो, 
“के भयो र नानी वकन रोएकी ?” 

“बाबा के तपाइुंलाई िाम्रो माया लाग्दैन,” बविनीले विक्का छाड्दै भनी ।  

“कसले भदयो त्रतमीिरूको माया लाग्दैन भनेर ? मैले त भत्केको घरत्रभि फसेकालाई उद्धार गनष जादछु पो भनेको,” 
आरँ्ाभरर आसूँ वटलवपलाउँदै बबुाले भन्नुभयो ।  

“एत्रलसाका िजरुबा िजरुआमालाई च्यापेजस्तै तपाइुंलाई पत्रन भइँुचालोले च्याप्यो भने के गने ? भकूम्पले िल्लाएको 
िल्लायै छ,” भददै बविनी न्चत्त दरु्ाएर रुन थाली ।  

“िोत्रसयारपूिषक काम गछौँ त्रन नानी ।” बबुाले लामो सास फेदै भन्नुभयो ।  

“बबुा तपाईंलाई मेरो, दादा र आमाको माया लाग्छ भने नजान ुनि जान ु।” बविनी त झन ्ठूलो डाँको छाडेर रुन 
थाली । 

“नानी, म बबुालाई र्तरा ठाउँमा जान ददन्नँ । बबुासँग म पत्रन जादछु त्रन िै ?” मैले बविनीलाई सम्झाए ँ।  

बविनी विक्क विक्क गदै चपु लागी ।  

म बबुासँग एत्रलसाको घरत्रतर जाँदै त्रथए ँ। अचानक सम्राट िस्याङफस्याङ गदै िामीत्रतर आयो ।  

“के भयो सम्राट ? वकन यसरी आन्त्तदै आएको ?” बबुाले सोध्नभुयो ।  

“तपाईंको भाईको घर त जगसम्मै ढल्यो त्रन,” उसले एकै सासमा भदयो ।  
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“ओिो िो र ?” बबुाले आन्त्तँदै सोध्नभुयो ।  

“िो त ? अझैसम्म थािा पाउन ुभएको त्रथएन ?” उसले भदयो ।  

“मादछेलाई केिी त भएन ?” यत्रत भनेपत्रछ बबुाको िाक्य नै बस्यो ।  

“मादछेलाई के भयो ? त्यो त मलाई थािा भएन । मैले त डाँडा मात्रथबाट घर ढलेको देरे्को ।” 

बबुाले मेरो मरु्मा पलुकु्क िेनुषभयो । उिाँको अनिुार पत्रसनाले त्रनथ्रकु्क भैसकेको त्रथयो ।  

“अब के गने बबुा ?” मैले सोधेँ । 

“त्रतमी आमा र बविनी भएको ठाउँमा गएर बस । म त्रतम्रो काकाको घरमा के भयो िेनष जादछु,” बबुाले अँध्यारो 
मरु् लगाउँदै भन्नुभयो ।  

“िनु्न । तपाइुं एक्लै जान पाउन ुिनु्न । िामी सबैजना सँगै जाने,” मैले बबुाको िात दह्रोसँग समात्दै भनेँ ।  

“बाब ुभकूम्प आइरिेको छ । घरिरू भत्केको भत्केइ छन ्। त्रतमीिरू जाँदा र्तरा िदुछ । म एक्लै जादछु,” 
बबुाले सम्झाउँदै भन्नुभयो ।  

“तपाईं एक्लै जाँदा र्तरा निनुे । िामी सबै जना जाँदा र्तरा िनुे ? किाँ िदुछ त्यस्तो ? तपाईं यिी ीँ बत्रसराख्नसु।् 
म आमा र बविनीलाई बोलाएर ल्याउँछु ।” यत्रत भनेर म रे्तत्रतर दौत्रडए ँ।  

“वकन टोलाउन ुभएको बबुा यत्रत साह्रो ?” बविनीले सोत्रधन ्।  

“िँ ...” बबुा त झसङ्ग झस्कन ुभयो ।  

“ल जाऊँ िामी सबै काकाको घरमा,” मैले भनेँ । िामी काकाको घरत्रतर लाग्यौँ ।  

काकाको घर अत्रल मात्रथ डाँडामा त्रथयो । त्यिाँ पगु्ने त्रबन्त्तकै “आम्मै” भनेर बविनी एक्कासी न्चच्याई । 

“भकूम्प आएको छैन ? वकन न्चच्चाएकी नानी ?” मैले सोधेँ ।  

“िेनुषस ् त दादा अपेक्षा दददीको घरको त कतै देन्रँ्दैन । ढुङ्गा माटोको थपु्रो मािै छ,” काकाको घर देर्ाउँदै 
बविनीले भनी ।  

एकाएक आमा थचक्क भइँुमा बस्न ुभयो । राम्ररी बस्न नपाउँदै उिाँ लल्याकललुकु भएर भइँुमा लड्न ुभयो ।  

“बाबा िेनुषस ्त आमालाई के भयो ?” मैले आन्त्तदै भनेँ । आमाको अनिुार पत्रसनाले लछुुप्पै त्रभजेको त्रथयो । 

“ओिो ? के भो त्रतमीलाई ?” भददै बबुाले आमाका पत्रसना पछु्न थाल्नभुयो ।  

बबुाले आमालाई त्रबस्तारै बोकेर नन्जकैको धारोमा लैजान ुभयो र पानीले अनिुारमा छ्याप्न ुभयो ।  

“आमालाई के भयो ?” भददै बविनी त क्िाँ क्िाँ रुन थाली । 

“ए, म किाँ छु िँ ? वकन मलाई यिाँ ल्याएको ? िाम्रो घर र्ोइ ?” आमाले यताउत्रत पल्याक्पलुक्ु िेदै भन्नुभयो ।  
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“िरेु... िरेु ...” एकाएक बविनीले ताली वपट्दै भनी ।  

“यस्तो आपतको बेलामा पत्रन के को िरेु ?” मैले झकुं दै भने ।  

“िेनुषस ्त दादा, काका, काकी, दददी र भाई सबैजना रे्तमा बत्रसरिन ुभएको” बविनीले र्शुी िुँदै भनी । बविनी र 
भाईलाई देरे्पत्रछ मेरो मनै थात्रमएन । िामी दौडेर काकाकाकी भएको ठाउँमा पगु्यौँ । मैले अपेक्षा बविनीलाई 
जरुुक्क उचालेर च्पाप्प म्िाइँ र्ाए ँ। बविनीले अत्रभयान भाईलाई जरुुक्क उचाली ।  

बबुा आमा पत्रन आइपगु्न ुभयो ।  

“एक सेकेदडले बाँन्चयो । नभए त त्रतमीिरूलाई देख्न पत्रन नपाइने,” काकीले आरँ्ाबाट बररष आसूँ झादै भन्नुभयो । 
कसैको मरु्बाट पत्रन केिी िाक्य फुटेन । िामी सबैले एक अकाषको मरु्मा िेरी माि रह्यौँ ।  

“िते्तरी” एकाएक बबुाको मरु्बाट यो शब्द फुन्त्कयो । 

“वकन के भयो र ? धन–सम्पन्त्त जे गए पत्रन िामी बाँन्चिाल्यो अविलेलाई यिी ठूलो” काकाले भन्नुभयो ।  

“िामी त बाँच्यौं तर ...” बबुाको अनिुार एकाएक मत्रलन भयो ।  

“तर के त ?” आमाले सोध्नभुयो ।  

“िामी त बाँच्यौं । बागबजारमा के भएको िोला” बोल्दाबोल्दै बबुा रोवकन ुभयो ।  

“साँच्चै ठूलो बबुा र दीपक दादालाई के भयो िोला ?” बविनीले भनी ।  

“लौ लौ फोन गररिाल्नसु,्” बबुालाई झक्झकाउँदै आमाले भन्नुभयो ।  

बिुाले फोन गनष र्ोज्न ुभयो तर लागेन ।  

“अिँ । जत्रत कोत्रसस गरे पत्रन मोबाइल नै लाग्दैन,” बबुाले त्रनरास िुँदै भन्नुभयो ।  

“जाऊँ भने गाडी चलेको छैन । फोन पत्रन लाग्दैन । के गने िोला ? काकाले िरेस र्ाँदै भन्नुभयो ।  

“आइत्रडया” बविनी एक्कासी न्चच्चाई ।  

“कस्तो आइत्रडया नानी ?” मैल सोधेँ ।  

“कविलेकािी ीँ मोबाइल नलाग्दा एसएमएस जान सक्छ । कोत्रसस गररिेनुषस ्बाबा ।” बविनीले भनी ।  

“दठक भदयौ छोरी ।” यत्रत भनेर बबुाले िामीिरू दठकै छौँ, तपाईंिरूको अिस्था के छ ? भनेर एसएमएस पठाउँन ु
भयो । जिाफ आउला वक नआउला भनेर िामी अलमलमा परेर बसी रह्यौँ ।  

वटन ्वटन.्.. बबुाको मोबाइलमा एसएमएसको घण्टी बज्यो  । 

“कसको एसएमएस बबुा ?” मैले सोधेँ । 

बबुाले उज्यालो अनिुार लगाउँदै भन्नुभयो, “माइला दाईको ।” 
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“के लेख्न ुभएको रिेछ त्रन ?” बविनीले सोधी । 

“उिाँिरू सबै सरुन्क्षत िनुिुदुछ रे,” ठूलो बबुाले लेरे्को म्यासेज पढ्दै बबुाले भन्नुुुभयो ।  

“लौ अब िामी जाऊँ एत्रलसाका िजरुबा िजरुआमालाई उद्धार गनष ।” यत्रत भनेर बबुा फटाफट एत्रलसाको घरत्रतर 
लाग्न ुभयो ।  

“एत्रलसा दददी िजरुबा िजरुआमालाई कस्तो छ ?” त्यिाँ पगु्ने त्रबन्त्तकै बविनीले सोधी ।  

“िजरुआमालाई त्रनकात्रलयो । िजरुबालाई त त्रबमले च्यापेकै छ रे ।” एत्रलसाले सुँक्क सुँक्क गदै भनी ।  

“रै् त िजरुआमा ?” मैले सोधेँ ।  

“ग्रीष्प्म अिलले गाडीमा रारे्र अस्पताल लान ुभाको छ,” एत्रलसाले भनी ।  

“लौ पतु्रलसको गाडी आयो । अब िजरुबालाई पत्रन त्रनकाल्न ुिदुछ िोला,” बविनीले भनी ।  

भत्केको घर अगात्रड पतु्रलसको गाडी रोवकयो । 

“इदस्पेक्टर अिल तपाईंिरू िजरुबालाई त्रनकाल्न आउन ुभएको िो ?” मैले सोधेँ ।  

“तर उिाँलाई त्रबमले चापेको रिेछ । मादछेले त्रनकाल्न सम्भि छैन ।” उिाँले जिाफ ददनभुयो ।  

“अब के गने त अिल ?” बविनीले सोधी ।  

“उिाँलाई त्रनकाल्न गहु्रङ्गो त्रबम र गाह्रो पदछाउने एक्जाभेटर चाविदछ । एक्जाभेटरले अविले मात्रथल्लो गाउँमा 
परुरएका मात्रनस त्रनकाल्दै छ, साँझसम्म यिाँ आइपगु्ला,” इदस्पेक्टर अिलले भन्नुभयो ।  

“लौ ग्रीष्प्म अिलको गाडी आयो । िाम्री िजरुआमालाई के भयो िोला ?” यत्रत भनेर एत्रलसा डाँको छाडेर रुन थाली 
। ग्रीष्प्म अिलको गाडी िाम्रो अगात्रड आएर रोवकयो । गाडीमा कोिी त्रथएन । सबैजना मरु्ामरु् गरे । कोिी पत्रन 
बोल्न सकेन । ग्रीष्प्म अिलले आफै भन्नुभयो, “अस्पताल परु् याएर डाक्टरले िेने त्रबन्त्तकै मतृ घोर्णा गररददयो ।” 

ग्रीष्प्म अिलको कुरा सनु्ने त्रबन्त्तकै एत्रलसाका पररिार कोलािल गरी रुन थाल्यो ।  

“अत्रन उिाँको शि ?” बबुाले सोध्नभुयो ।  

“घाटमा लैजान सन्जलो िोला भनेर, तलै सडकमा रारे्का छौँ ।” ग्रीष्प्म अिलले भन्नुभयो ।  

“आयो एक्जाभेटर” इदस्पेक्टर अिलले उत्सावित िुँदै भन्नुभयो ।  

“एक्जाभेटरले एत्रलसाका िजरुबालाई त्रनकाल्न गारो र त्रबम पदछाउन थाल्यो । झदडै एक घदटापत्रछ रगतले 
लत्पत्रतएको उिाँको लास त्रनकात्रलयो ।   

“कस्तो संयोग दिैुजनाको एकै न्चिान” बबुाले लामो सास ताददै भन्नुभयो ।  

त्यिी बेला यतु्रनक िस्याङफस्याङ गदै त्यिाँ आइपगु्यो र भदयो, “कमषिीर दाई अस्पताल पगुेपत्रछ त्रबत्न ुभएछ ।” 
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“बाबा बाबा, भोक लाग्यो । प्यास पत्रन लाग्यो । भइँुचालो गएदेन्र् केिी र्ाएको छैन,” बविनीले भनी ।  

“लौ विँड घरमा । जे छ र्ाउँला,” बबुाले भन्नुभयो । 

“आम्मै” एक्कात्रस आमा एकाएक न्चच्याउन ुभयो । 

“वकन के भयो र ?” बबुाले िड्बडाउँदै सोध्नभुयो ।  

“िेनुषस त िाम्रो घर, परैु भत्केछ,” आमाले रुदै भन्नुभयो ।  

िाम्रो घर पाताल भएको रिेछ । त्यो  देरे्र बबुा टाउको समातेर थचक्क भइँुमा बस्न ुभयो ।  

बबुाको अिस्था देरे्र आमाले सम्झाउँदै भन्नुभयो, “भकूम्पले घर ढात्रलददए पत्रन, िामी सबै बाँच्यौँ । यिी सबैभददा 
ठूलो कुरा िो । घर भत्के पत्रन एकददन बनाऔीँला त्रन । पीर नगनुषस ्। बरु साँझ बास बस्ने र पेट भने व्यिस्था 
गरौँ ।”  

साँझ पनष लागेको त्रथयो । बबुा र आमा त्रमलेर रे्तमा सकुाउन रारे्को गिुँको छ्िाली-पराल त्रलएर आउन ुभयो । 
रे्तको सम्म परेको ठाउँमा छ्िाली ओछ्याएर सतु्न ेओछ्यान बनाउन ुभयो ।  

बबुा काका काकी बस्न ु भएको ठाउँमा जान ु भयो । उिाँिरूसँग केिी र्ानेकुरा छ वक भनेर सोध्नभुयो । तर 
उिाँिरू पत्रन भोकै िनुिुुँदो रिेछ । उिाँ अरू बसेको ठाउँमा पत्रन जान ुभयो । एकजना न्चनेका मात्रनसको घर पूरै 
भत्केको रिेनछ । भइँुतला बाँकी रिेछ । उनले घरत्रभि पसेर भइँुतलाको भादछामा रिेको र्ानेकुरा ल्याएका 
रिेछन ्। बबुाले ऊसँग अत्रलकत्रत च्यरुा र ननु मागेर ल्याउन ु भयो । र्ाली बोतल मागेर धाराबाट पानी पत्रन 
ल्याउन ुभयो । 

भोकको सरुमा िामीलाई त्यो च्यरुा ननुसँग र्ान पाउँदा संसारमा सबैभददा त्रमठो र्ानेकुरा र्ाएजस्तो भयो ।  

राती गिुँको छ्िालीको ओछ्यानमा त्रनरा लागेन । बविनी कत्रत रे्र त्रनदाईछ । मैले आकाशका तारािरू िेदै 
भविष्प्यको कल्पना गनष थालेँ । भइँुचालोले मेरा सपनािरू गल्र्यामगलुुषम ढालेको अनभुि गरेँ । मलाई रुन मन 
लाग्यो । बबुा र आमा गनुगनु कुरा गरररिन ु भएको त्रथयो । आमा भददै िनुिुदु्यो, “िामी बाँच्न ु भनेको वयनै 
छोराछोरीको लात्रग िो । वयनीिरूको भविष्प्य राम्रो बनाउन िामी जे पत्रन गनष तयार िनुपुछष ।” 

आमाको कुरा सनुेर मेरा आरँ्ा रसाए । मेरा आरँ्ा कत्रत बेला बदद भए थािा पाइँन । सपनामा म भत्केका घरिरू 
मात्रथमात्रथ उत्रडरिेको त्रथए ँ। 

*** 
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भइँूचालो 
अशोक अत्रधकारी  
 

 

 

 

‘िैन यो बोतल वकन िन्ल्लन थाल्यो ?’ – साँझको रमझममा 
रवङ्गँदै गएको रामले मरु् र्ोल्यो । ‘त्रतमीले एक पेग बढी 
नथपेर’ – मैले ठटै्टली गदै भने ।  

‘िैन झन–्झन ्विन्ल्लन थाल्यो, की मेरो आरँ्ामा भ्रम त िोइन’, रामले थप्यो ।  

‘बचुले केटोलाई लाग्न थालेछ – ‘मैले भने ।  

यस्तै तकष ना चल्दै त्रथयो । देख्दा–देख्दै टेबलमा रारे्को रोयल स्यागको बोतल भइँूमा झर् यो ।  

‘िैन, िामी र्ाने बोतललाई लाग्ने ?’ – रामले मत्रतर िेदै प्रश्न गर् यो । अन्घ बढी वपएर िोवक मलाई उत्तर ददने 
जाँगर चलेन । नजाने जस्तो गदै भने – ‘रै् के िो त्रतमी आफै जान ।’  

िाम्रो िादवििाद जारी त्रथयो । रामलाई अझै ‘डोज’ पगुेको त्रथएन । िनु त ऊ ‘डोज’ नपतु्रगदजेल राती १ बजेसम्म 
बसेर रक्सी वपउन पत्रछ पदैन । गाउँमा कोदो ‘छ्याङ्’ र्ाएको रामको मन ठमेलको सवुिधा सम्पन्न िोटलमा ‘रोयल 
स्याग’ भेट्दा कसरी थत्रमएला । 

साँझ नपरी जमेको िोटलको एक छेउँको टेबलको िातािरण पत्रन मान्त्तदैँ त्रथयो । ऊ बोतलत्रतर लम्कदै त्रथयो । 
तर, भइँूमा छरपस्ट बोतलका टुक्रा मािै उसले पायो । ‘सािनुी एक क्िाटर ल्याउँन’ु – अत्रल कडा स्िरमा बोल्यो 
। िोटलको काउदटरमा कोिी त्रथएनन ्। काउदटरमा रारे्का सामग्री पत्रन भइँूमा छरपस्ट देन्र्दथे । ढोकादेन्र् 
बाविर मादछे धेरै भेला भएुर रै्लाबैला गदै त्रथए । िामी भने त्रभि आफ्नै ‘ताल’मा रमाइरिेका त्रथयौं ।  

‘ए िेटर’….. ऊ जोडले करायो । टेिलबाट जरुुक्क उठ्ो । मैले अत्रल कड्केर भने – ‘चपु लागेर बस त्रतमी केिी 
कामले गएका िोलान ्।’ 

ऊ आफैसँग कुराकानी गदै बस्यो । िनु त ऊ अविले स्थावपत व्यिसायी बत्रनसकेको छ । काँकडत्रभट्टामा िुँदा 
िाररपाररको धदधादेन्र्, तातोपानीको सनुकाण्डसम्ममा अत्रलअत्रल गदै अविले करोडपत्रत बनेको िो । तर, कैिी पैसा 
कमाउन थालेपत्रछ उसले मत्रत त्रबगानष थाल्यो । त्यसमा म कविलेकाँिी साथ ददने गछुष । ‘रै् टेनसनै मािै िदुछ’ – 
ऊ बोल्यौ । ‘अत्रन वकन बेस्सरी धोकेको त ?’ मैले सोधेँ ।  

‘टेनसन भ’र’ – उसले भदयो ।  

‘अत्रन र्ाएपत्रछ टेनसन दरु भयो त’ – मैले सोधेँ ।  
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भदयो – ‘र्ाइिले नी वििान उठ्दा त उस्दै । बढुीको कचकच त्यिी िो ।’  

‘त्यसो भए’ यो र्ान छाड्देउ’ – मैले सम्झाए ँ। ‘उ चाविँ १ पेगदेन्र् अविले फुल बोतल त्रसध्याउने भा’छ मलाई 
नर्ाउ भदछ । िािािा’ – न्र्सी गदै एक लिरले िाँस्यौ ।  

िाम्रो दोिोरी करीब ८ बजेसम्म चत्रलरिेको त्रथयो । त्यसबीचमा िोटलको एउटा िेटर त्रभि पस्यो र भदयो – ‘िैन 
तपाईंिरू अझै यिी िनुिुदुछ, भइँूचालो गएर के–के भइसक्यो के गदै िस्न ुभा’्यो ?’  

‘ए ला कता गयो काँ गयो’ – राम न्चच्याँएर उठ्ो र बाविर त्रनन्स्कयौं ।‘भइँूचालो भइँूचालो’ जोडले कराउँदै बाविर 
त्रनस्केको रामलाई िेटरले छेक्नै सकेन । बाविर भइँूचालोको आते्तसी व्यिोरेकािरूको डरमा अझै डर थवपयो ।उ 
बबषराउँदै ‘आयो आयो’ भददै मोरटसाइकल चढेर बाटो लाग्यो ।सडकभरी छररएका मादछेले के बझेु उनीिरूले ‘फेरी 
आउछ रे’ भन्न थाले ।‘भइँूचालो पो गएछ तर, पतै्त नपाई बत्रसएछ ।घर भन्त्कएको भए दिैु गइने’ मनमा कुरा 
रे्ल्न थाल्यो ।काँकरत्रभट्टाको सडकको एउटा वकनारमा उत्रभएर मादछेको कुराकानी त्रनयात्रलरिेको त्रथए ँ।देख्दादेख्दै 
९ बजे ११ बजे िुँदै १२ बजे त फेरर जादछ रे’ भददै िल्लाले बजार त्रलयो ।  

एउटा मातेको मादछेले ििषराएको कुराले यस्तो बजार त्रलएको देरे्र मनमनै ररस पत्रन उठ्ो ।त्यिाँ बोल्ने अिस्था 
पत्रन त्रथएन । भत्रनदछ त्रन – ‘एक्लो ििृस्पत्रत झटुा िदुछ ।’ आफूँ एक्लै के लाग््यो र  ! 

न्चनेजानेका दईु चारजना पत्रन बाटो आसपास देन्र्दथे ।भददै िदुथे – ‘भइँूचालो त फेरी १२ बजे जादछ रे वटभीले 
भनेको रे ।’  

िाइयाती िल्ला अपाच्य भएर कोठा त्रतर लाँगे ।कोठामा आएपत्रछ मरु् धोएर अत्रल ‘िेस’ भयो ।िेरेको त्रभत्ता 
अत्रलअत्रल चकेको रै’छ । छेउछाउका मादछे भददै त्रथए – ‘भाई बाविरै िस्न ुफेरर भइँूचालो जादछ रे ।’  

रामको ििषरािटले क्रास छरेको बेलैमा मलाई थािा त्रथयो । मैले त्यसको पिाषि नगरी लागे ओछ्यानत्रतर । 
एकत्रछन त त्रनदरा लागेको त्रथएन । बन्त्त त्रनभाएर सतेुको त्रबिान ८ बजेमािै व्यनु्झएछुँ ।  

ददनभरर काम गरेर साँझपर् बाविर त्रनस्केको त्रथए ँ ।सधै भवट्टमा बेलैमा डेरा जमाउन े राम आज देर्ा परेन 
मोिाइलमा ‘कल’ गरेको अत्रल नबनु्झने स्िरमा भदयो – ‘म िन्स्पटलमा छु, भोत्रल कुरा गछुष ।’ 

करीब ४ ददनपत्रछ फेरर काम सकेर बाविर त्रनन्स्कएको त्रथए ँ। रामको मोटरसाइकल त्रसधा घरत्रतर िइँुवकदै त्रथयो । 
देख्न े त्रबन्त्तकै रोक्यो । अनिुारमा अरू बेलाको भददा र्शुी छाएको देन्र्द्यो । अरू बेला भेट्ने विन्त्तकै कुन 
िोटलमा जाने भन्ने राम अरू–अरू व्यििाररक कुरा गदै त्रथयो । कुराकानीको बीचमा मैले मरु् र्ोलेँ – ‘िैन धेरै ददन 
भयो आज यसो कतै बसेर जम्ने िोइन ?’ मैले अनरुोध गररनसक्दै उसले इदकार गदै भदयो – ‘अिँ, म रक्सी र्ान्न 
अविले याँ भइँूचालो आयो भने... ।’ 

*** 
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दैबको त्रनयती 
गणेश गौतम ‘सागर’ (तेल अविि, 

इजरायल)   
   

 

 

सफल उ त्रनकै भािकु त्रथयो ।जीिनको समयचक्र चलीनैरिेको 
त्रथयो  के गने मात्रनसका आिश्यकता अत्रन न्जम्मेिारी थवपदैजाँदा 
त्रनन्श्चत आम्दानीका स्रोतले माि पगु्दो रिेनछ ।उ त जसोतसो न्शक्षाददक्षा पत्रछ गाउघरको सेिा र राष्ट्रको सेिक 
भएर न्शक्षाको उज्यालो प्रकाश छररीिेको त्रथयो ।तर पत्रन नात्रनिरूको भत्रबश्य र उच्च न्शक्षाको न्जम्मेिारी पत्रन 
थवपदै त्रथयो ।छोराछोरी र पररिारको न्जम्मेिारी परुा गनष काठमाण्डौं नयाँ बसपाषकमा रिेको एउटा राम्रो चलेको 
िोटल तथा रेस्टुरेदटको लगानीकताष तथा ब्यबस्थापक बददै उ गाउँ छोडेर शिर विड्नै लागेको बेला पाररिारीक 
संिादको म साँक्षी त्रथए।घरपररिार, साथीभाइष, न्शक्षक तथा त्रबधाथी सबैसँग उ त्रबदा मागी विडेको त्रथयो कस्तो 
अभागी । 

विड्ने बेलामा छोरा सलुभ र छोरी सरुक्षा भददै त्रथए बाबा िजरुले सबै अनकुुल बनाएपत्रछ कलेज पढन िामी 
काठमाण्डौं जाने िै।उ िदुछ भददै त्रथयो ।श्रीमत्रत सम्झना पत्रन भददै त्रथइषन म त िजरु त्रबनाको साथ कसरी बस्न 
सक्छु।यत्रतका िसदतसम्म िामी एकददन पत्रन छुट्टीएर बसेको याद छैन।चाँडै बददोिस्त त्रमलाउन ु िै संगै बसौला 
दःुर्-सरु् गरौला र्ाउँला ।बढेुशकाल लागेका बबुा धनपत्रत भददै त्रथए बाब ु म डाँडा मात्रथको धाम कुन बेला 
अस्ताउने िुँ यसो उतै जान पाए त्रबिान बेलकुा पशपुत्रतको दषशन गनष पाउने त्रथए, मरेपत्रछ कतै बैकुण्ठको बास पाउथे 
वक।कसलाइष के थािा सबैलाइष िदुछ, भददै िाँसेर र्शुीसाथ त्रबदा भएको उ सधैलाइष त्रबदा िदैुछ भनेर। 

दैबको त्रनयती पत्रन अचम्मकै रिेछ ।२०७२ बैशार् १२ गते त्रबिान ११:५८ बजे आएको त्रबनासकारी भकुम्प 
काल बनेर आएको त्रथयो ।िामीसँग छुटेको २० धण्टा माि के भएको त्रथयो।गदतब्यमा पगुी र्ाना र्ाएर आराम 
गनष सात तला मात्रथ गएको उ एकाएक राजधात्रनमा मन्च्चएको कोलािलसँगै उपत्रन भाग्न र्ज्दै त्रथयो ।भाग्दाभाग्दै 
भ ुँइषतलाको दत्रलन के टेकेको त्रथयो घरको छान ु उसैमात्रथ बजारीन पगु्यो।दइुष ददनको अथक प्रयासपत्रछ उसको 
इित्रलला समाप्त भएको अबस्थामा भेवटयो ।   

*** 
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अन्दतम साथी रूर् 

शीला दािाल (त्रसदक्कम, भारत) 
 

 

आमाबाबकुो लाडले छोरा सूरज, एउटै छोरा िनुाले उसलाई कुनै प्रकारको दःुर् 
त्रथएन। जे भदयो उसले त्यिी पाउँ्यो तर साथी भने त्रथएन उसको। सरुज स्कूल 
जान र्बु मन पराउँ्यो स्कूलमा उसँग रे्ल्नका त्रनन्म्त धेरै साथीिरू त्रथए तर 
घरमा उससँग रे्ल्ने कोिी पत्रन त्रथएन।  

एक ददन उसले आफ्नो आमालाई न्शकायत गयो मेरो घरमा कोिी पत्रन साथी छैन, म कोसँग रे्ल्न ु  ?मलाई साथी 
चाविदछ। 

घरको छेउछाउको नानीिरूको संगत राम्रो त्रथएन जसले गदाष आमाले उसलाई नराम्रो संगत त्रसक्छ भदठानेर उसलाई 
घरदेन्र् बाविर जान ददँदैनत्रथन।् त्रसधै स्कूल परु् याई ददन्दथन ्अत्रन स्कूलबाट त्रसधै घर। जसले गदाष सरुजलाई घरमा बस्न 
पटक्क मन लाग्दैन त्रथयो। 

एक ददन यसरी नै सूरजले साथी छैन भनी न्जद्दी गदाष आमाले उसलाई फकाउनका त्रनन्म्त पर गाउँत्रतर घमु्न लैजान्दछन।् 
गाउँमा घमु्दै गदाष एउटा सानो बाख्राको पाठो देर्ा पछष। सूरज दगदैु पाठोको पत्रछ पत्रछ दगछुष र समात्छ। सूरजले 
समुसमुाउँछ र माया गछष। पाठो पत्रन चपुचाप सूरजको कार्मा मज्जा मानेर बस्छ सूरजलाई त्यो पाठो एकदमै मन पछष र 
घर लादछु भत्रन न्जद्दी गछष। आमाले कत्रत सम्झाउँदा पत्रन नमाददा बाध्य भएर आमाले त्यो पाठोको मात्रलकलाई पैसा त्रतरेर 
त्यो पाठो सरुजको त्रनन्म्त वकनेर घर ल्ङ्माउँत्रछन।् 

अब सरुज र्शुी छ उसले रे्ल्ने साथी पाएको छ। त्रबिान स्कूल जानेबेलामा पाठोलाई स्कूल जाँदैछु स्कूलबाट त्रछटै्ट 
आउँछु भददै बाई ...बाई ...गछष अत्रन स्कूलबाट आउने त्रबत्तीकै पाठोको छेउमा गएर पाठोसँग धेरै बेरसम्म  बातचीत गदै 
यता उता दगदैु समय त्रबताउने गछष। उसको यो प्रकृया ददनिुँ चल्छ। अब उसले आमालाई साथी छैन भनी न्शकायत पत्रन 
गदैन। पाठो पाएर एकदमै र्शुी छ। पाठो पत्रन सूरजको प्रत्रतक्षा गररबस्छ अत्रन सूरजले भनेको कुरा सबै बझु्छ।  

दिैुले एकाकाषलाई एकदमै प्रमे गछष। यसरी र्शुीसँग ददनिरू त्रबत्दै जाँदा अचानक एउटा ठूलो दघुषटना घट्छ। सूरजको 
आमा र बाबा बजार जाँदै गदाष दघुषटनाको न्शकार िदुछ र सूरज टुिरुो िदुछ। सूरजको िेरचाि गने कोिी िुँदैन र उसलाई 
काका काकीले आफ्नो घरमा लादछन।् सूरजले आफूसँग त्यो पाठोलाई पत्रन त्रलएर जादछ। 

सूरजको काकाले सूरजलाई माया गरे तापत्रन काकी एकदमै छुच्ची छन।् सूरजलाई घरको सारा काम काज गनष 
लगाउँत्रछन ्। सूरज पाठोसँग रे्लेको देरे्र काकीलाई ररस उठछ र काकालाई भन्दछन ् “यो पाठोलाई काट्न ु पछष । 
सूरजलाई त पाल्न ुिम्मेिम्मे पछष भने यो पाठोलाई कसरी पाल्न ु। अब दठक्क र्ानेलायक भएको छ, यसलाई भोत्रल नै 
काट्न ुपछष” । 

पाठोलाई काट्ने कुरा सनेुर सरुज भक्कात्रनएर रूदछ अत्रन काका ”काकीलाई उसको यो साथीलाई नकावटददनिुोस”् भददै 
त्रबदती गछष, तर काकी एकदमै मान्ददनन ्र पाठोलाई काट्ने नै भत्रन त्रनणषय ददन्दछन।् 
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सरुज पाठो भएको ठाउँमा जादछ र भदछ “माफ गररदेउ साथी म त्रतम्रो त्रनन्म्त केिी गनष सन्क्दन। भोत्रल मेरी काकीले 
त्रतमीलाई काट्ने भएको छन।् म असिाय छु त्रतम्रो त्रनन्म्त म केिी गनष सन्क्दन। अ ँत्रतमीलाई काट्दा म पत्रन त्रतमीसँगै 
कावटएर मनेछु”। 

पाठोले भदछ “अिँ साथी त्यसो नगर, मलाई कायो त के भयो म त्रतमीदेन्र् टाढा िुँददन जसरी भए पत्रन म त्रतमीसँगै 
रिनेछु। बस एउटा काम गर “मलाई काटेर मेरो मास ु त्रतमीले नर्ान ु अत्रन अरूले र्ाएको िड्डीिरू पत्रन सबै बटुलेर 
बारीमा गएर गाडीददन।ु 

त्यसो गरे के िदुछ  ?भनी सूरजले पाठोलाई सोध्छ  । 

म एउटा आपँको रूर्को रूपमा उत्रम्रदछु, अत्रन त्रतमी र म फेरी भेट्नेछौं । 

भोत्रलपल्ट साँच्चै नै त्यो पाठोलाई काट्छन ् र त्यसको मास ु पकाएर सबैले र्ादछन ् तर सूरजले पटक्क र्ान माददैन र 
अरूिरूले र्ाएको सबै िड्डीिरू जमा गरेर घरको पछाडीपवट्ट  लगेर गाडी दददछ। 

भोत्रलपल्ट गएर उसले गाडेको िड्डी िेनष जादछ, त्यिाँ उसले एउटा आपँको रूर्को त्रबरूिा देख्छ। उ एकदमै र्शुी िदुछ 
र त्यस त्रबरुिालाई मलजल िाल्छ। िेदाषिेदै त्यो त्रबरुिा एउटा ठूलो आपँको रूर्मा पररणत िदुछ।  

सूरज सँधै आपँको रूर्सँग आफ्नो दःुर् सरु् बाँट्ने गछष। कविलेकाँिी काकीले गाली गरेर उसलाई र्ान नददँदा आपँले 
आफ्नो स्िाददष्ट आपँ उसलाई र्ान दददछ र कत्रत ददन र्ाना नर्ाँदा पत्रन सूरजलाई केिी असर पदैन। 

यसरी सूरज ददनददनै झन बत्रलयो बत्रलयो भएको देरे्र काकीलाई सददेि िदुछ। कत्रत ददनसम्म पत्रन र्ाना नददँदा सूरजलाई 
केिी िुँदैन बरु झन बत्रलयो बत्रलयो िदुदै जादछ। काकीलाई सददेि लाग्छ र एकददन सूरज आपँको रूर्लाई भेट्न जाँदा 
उ पत्रन सूरजको वपछे वपछे जान्दछन।्  

उनले आपँको रूर्बाट आपँ वटपेर र्ाँदै गरेको देन्ख्छन ् र उ पत्रन त्यस रूर्को छेऊमा जान्दछन ् अत्रन आपँ वटप्न 
र्ोन्ज्छन।् तर जस्तै काकीले आपँ वटप्न र्ोन्ज्छन ्आपँ मात्रथ मात्रथ जादछ र वटप्न सन्क्दनन। काकी ररसले सूरजलाई 
भन्दछन ्“यस रूर्मा भएको सबै आपँ वटप नि म यस रूर्लाई कावटदददछु। सूरजको मन फेरी दःुख्छ । फेरी काकीले 
यो साथीलाई पत्रन काटीददयो भने म कोसँग आफ्नो दःुर्”सरु् बाँट्न ुभत्रन न्चदतामा पछष। 

रूर्ले सूरजलाई भदछ “साथी वटपेर देऊ सबै आपँ म फेरी फत्रल ददउँला। 

सूरजले रूर्मा भएको सबै आपँ वटपेर काकीलाई दददछ। अत्रन आपँ त्रलएर काकीसँग बजार जादछ र सबै आपँ बेच्छ। 
आपँ यत्रत त्रमठो र राम्रो िदुछ वक एकै क्षणमा सबै आपँ त्रबक्री िदुछ। धेरै पैसा पाउँदा काकी एकदमै र्शुी िनु्दछन।्  

भोत्रलपल्ट फेरी त्यो आपँको रूर् िेनष जान्दछन।् विज सबै आपँ वटपेर लगेको रूर्मा आज अझै त्यत्रत नै आपँ फलेर पाकी 
रिेको देख्दा अचम्म मान्दछन।् फेरी सूरजलाई सबै आपँ वटप्न लगाएर बजारमा बेच्न लान्दछन।् यसरी प्रत्रत ददन आपँ 
बेचेर उसले धेरै रुवपयाँ कमाउँत्रछन। 

बाह्र मास आपँको रूर्मा आपँ फलेको देरे्र सबै चवकत बदछन ्यसमा पत्रन एकदमै सदुदर र स्िाददस्ट आपँ, बाह्र मविना 
फल फल्न ुकुनै चमत्कार त्रथएन।  



Global Federation for Nepalese Literature         Mulbato E-Journal Online        Volume: 3      Issue: 1       Number: 8       January  2016 
 

विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ       मूलबाटो अनलाईन ई-पत्रिका      बर्ष: ३      अंक: १     संस्करण: ८      जनिरी २०१६ 101 
 

सूरज पत्रन यसरी आपँको फल देरे्र चवकत िदुछ र रूर्लाई सोध्छ “साथी त्रतमीले त एकददन नत्रबराई फल ददइरिेछौ, 
यसरी कसरी त्रतम्रो रूर्मा फल लाग्न सकेको अरू रूर्मा त िर्षमा केिल गरमीको मौसममा माि फल लाग्छ त । 
त्रतम्रोमा के त्यस्तो चमत्कार छ भनन । 

सरुजको यो प्रश्न सनेुर रूर्ले भदछ “साथी  ,त्रतमीलाई याद छ मैले त्रतमीलाई जब म  बोको त्रथए त्यत्रत बेला मलाई मारेर 
सबैले मास ुर्ाँदा त्रतमीले मेरो मास ुनर्ान ुर सबै िड्डीिरू समेटेर गाड्न ुभनेको त्रथए।ँ अ ँयाद छ, मैले त्रतमीले भने जस्तै 
गरेको त्रथए।ँ 

त्रतमीले गाडेको त्यो िड्डीिरू सबै सनु, चाँददमा पररणत भएको छ र यो सनु, चाँददकै पररणामले गदाष मेरो रूर्मा िमेशा 
फल फल्छ अत्रन स्िाददष्ट पत्रन छ। 

पछाडीबाट काकीले रूर् र सूरज बीच भएको िाताषलाप लकेुर सतु्रनरिेकी िनु्दछन।् उसले गएर काकालाई सबै बात 
बताउँत्रछन ्र भन्दछन ्“यो रूर्को मतु्रन सनु र चाँदद थपु्र ैछ िरे यस रूर्लाई काटेर यसको जराबाट सनु, चाँदद त्रनकाल्न ु
पछष। अत्रन िामी यो सनु, चाँदद बेचेर धनी बने्नछौं। 

भोत्रलपल्ट त्रबिानै काका र काकी गएर रूर् काट्न थाल्छन।् सूरज त्यो देरे्र रून थाल्छ “नकाट यो रूर्लाई यसले 
फल ददइरिेछ यो फल बेचेर िामी जीिन भर र्ान सक्छौ। तर काका र काकी माददैनन ्र रूर् काटेर त्यसको जरामा 
र्ोदल्न थाल्छन।्  साँच्चै त्यिाँ  सनु र चाँददले भररएको िदुछ। ितार ितार सबै सनुचाँदद त्रनकाल्छन ्र घरमा ओसाछषन।् 
यसरी ओसादाष ओसादै रात पररसकेको िदुछ, रिेको भोत्रल त्रनकाल्न ुपछष भनी घरत्रतर लाग्छन।् 

त्यत्रतनै बेला ठूलो पानी पछष। चारैत्रतर भलपैह्रो आउँछ। सँधै भलपैह्रो आउँदा यो रूर्ले छेका लगाएर काकाकाकीको 
घरलाई जोगाइददद्यो तर आज रूर् कावटएकोले काकाकाकीको घर साथै घरमा भएको सम्पूणष सामान बगाएर लादछ, 
यिाँसम्म वक उनीिरूले र्नेर ल्याएको सनुचाँदी धरी भल पैह्रोमा किाँ परुरए परुरए पत्तो भएन। काका र काकी भागेर 
मात्रथल्लो घरमा गई आफ्नो जीिन बचाउँछन।् 

भोत्रलपल्ट पानी रोवकएपत्रछ काका काकीले यता उत्रत िेरे आफ्नो घर, जत्रमनको कुनै नाम त्रनशान त्रथएन। उनीिरूसँग 
आफूले लगाएको लगुा त्रसिाय अरू केिी त्रथएन। आफ्नोमा भएको सिषस्ि गमुाएका त्रथए। काकाकाकीलाई आफ्नो मरु्षता 
मात्रथ पश्चाताप िदुछ। यत्रतका ददनिरूमा भलपैह्रो आउँदा यसै आपँको ठूलो रूर्ले पानीलाई छेकामारी गरेर िामी लगायत 
िाम्रो घरको रक्षा गरेको त्रथयो साथै यसको फल बेचेर िामीले कत्रत पैसा कमाङ्मौं तर आज लोभमा आएर यसलाई काट्ने 
िुँदा िामी नाङ्गो भएका छौं भनी विलाप गछषन।् 

लोभ एकदमै डरलाग्दो रोग िो, लोभमा फसेर मात्रनसले धेरै गल्तीिरू गने गछषन ् त्यसरी नै काकाकाकी पत्रन लोभमा 
नफसेको भए आज उनीिरूको यस्तो ददुषशा िनेु त्रथएन। समयमा नै बवुद्ध लगाएका भए आज यस्तो ददुषशा िनेु त्रथएन। 
आज काकाकाकी अरूको घरमा मजदरुी गरेर आफ्नो दःुर्को जीिन व्यत्रतत गदैछन।् 

भलपैह्रो आएको बेला सूरजलाई कावटएको रूर्को िाँगाले आफूमात्रथ चढाएर धेरै टाढा लादछ र सूरज बाँच्छ। सूरजले 
त्यो रूर्को िाँगालाई लगेर गाडछ र रूर्लाई नयाँ जीिन दददछ अब रुर् र सूरज एककाषका सिारा छन ्र र्शुीका साथ 
जीिन व्यत्रतत गरररिेका छन।्    

***     
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िास्तविक पीत्रडत  

त्रनराजन प्रभात लइँुटेल (भदरपूर, 
नेपाल; िाल: कतार)  

 

 

 

सबै काम, अध्ययन सकेर बेलकुी घरमा भेला भए। यो 
घरको मनु्र्या, प्रमरु् भनौ या बा राजेदर अत्रन घरमा एक्लो 
कमाउने पत्रन उत्रन नै। पररिारमा दईुजना छोरा बेरोजगारे तर अध्ययन गदै, त्यस्तै दईु छोरी भक्र्र क्याम्पस 
पगुेका कमाउने कुरै भएन, श्रीमत्रतलाई घर धददा मै ददन न्चन्प्लएको थािानै निनुे। आन्त्मयताले सरु्ी परीिार धनले 
मध्यम ित्रगषय। 

र्ाना र्ाएर सबै एकै स्थानमा भेला भए, ददन भरका प्रगती-दगुषती वििरण पेस भयो सबैबाट। त्यसपछी सबै वटभी 
िेनष पसे कोठामा। वटभीका कायषक्रमिरूले देर्ाउदै त्रथए उिीीँ भकुम्पले भन्त्कएका घर, मरेकाको लास अत्रन शोकमा 
कुत्रडएका आफदतिरू। राजेदरले लामो ससु्केरा िाले,"कस्तो देश कस्तो भयो?" सबैले न्चदता गरे देशको। 

जेठा छोराले कुरा त्रनकाल्यो बाबा भोत्रल क्याम्पसमा राित उठाउँने कुरा छ मलाई १००० रुपयाँ चावियो, त्यसै 
मेसोमा कादछा छोरा अत्रन दईु छोरीले पत्रन आफ्नो आफ्नो क्याम्पसमा राित उठाउँने िुँदा आफूलाई पत्रन पैसा 
चाविने कुरा रारे्। श्रीमतीले पत्रन गाउँ मण्डली समिुमा राित उठाउँने अत्रभयान चत्रलरिेको र सबैले १००० कम 
ददएका छैनन ्मलाई पत्रन रकम ददनसु ्भत्रनन।् 

राजेदर सबैको कुरा सनुेर जरुुक्क उठे, त्रभि कोठामा गएर पूरानो मोबाइल त्रनकाले र पून वटभी कोठामा आए। 
त्रतमीिरूलाई कत्रत कत्रत रकम ददन ुपने रे? छोरा-छोरीलाई प्रश्न गरे। 

१०००/१००० बाबा। सबैले एकै श्वरमा जिाफ फकाषए 
ए, ए ! ल पर् िै भददै राजेदर मोबाइलमा क्याल्कुलेटर त्रथचेर विसाब गनष थाले 
जेठालाई, १००० 
कादछालाई, १००० 
जेठीलाई, १००० 
कादछीलाई, १००० 
बढुी मादछेलाई, १००० 
अत्रन मेरो अवफसमा पत्रन राित संकलण िदैुछ त्यिाँ, १००० 
जम्मा ६००० माि। 
अत्रन मेरो तलब ५५०० भनेपछी घरर्चष बािेक मैले ५०० ऋण र्ोज्न ुपने भयो िोइन? 

उनले भन े"िे ! भगिान मेरो घर वकन भत्काइनस ्।" आरँ्ा रत्रसला देन्र्ए उनको, बन्त्तको उज्यालोमा पत्रन र्लु्न 
सकेन मिुार । 
*** 
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विविध  
 

 

केवि थरिरूको उत्पन्त्त 
 
र्सजात्रतका धेरै थरिरू छन ्। ती थरिरू केिी सरकारी दजाषबाट, केिी गाउँको नामबाट अपभ्रशं भएर बनेका 
िनु।् अत्रधकारी, काकी, भट्ट जस्ता थर सरकारी दजाषबाट उत्पन्न भएका िनु ्भने कोइराला, ररजाल, पराजलुी जस्ता 
थरिरू कणाषली अञ्चलका गाउँिरूबाट उत्पत्रत भएका िनु ्। आफ्नो थर के िो र कसरी उत्पत्रत भयो भन्ने न्जज्ञासा 
छ भने तलको सूची पढ्निुोस ्
 
सरकारी दजाषबाट उत्पन्त्त भएका थरिरू 
अत्रधकारी – दराको िावकम 
काकी – राजस्ि अत्रधकृत 
भट्ट – राज परुोवित िा धमा्षत्रधकारी 
भण्डारी – राजकीय कोर्को प्रमरु् 
लेर्क – लेर्क 
मित – ग्राम प्रमरु् 
रोकाया – मितको सियोगी 
थापा – सैत्रनक दजाष 
र्ड्का – सैत्रनक दजाष 
राना – सैत्रनक दजाष 
बढुा – सैत्रनक दजाष 
बस्नेत – सैत्रनक दजाष 
 
कणाषली अञ्चलका गाउँका नाउँबाट उत्पन्त्त भएका थरिरू 
 
जमु्ला 
गाउँ – थर 
त्रधता– त्रधताल 
पाण्डसेुरा– पाण्डे 
त्रसिा– त्रसंजापत्रत 
चैत्रडलागाउँ –चौलागाई 
प्याकुरी– प्याकुरेल 
त्रसम्र्ाडा– त्रसम्र्डा 
 
अछाम 
त्रतत्रमल्सैन– त्रतत्रमन्ल्सना, त्रतन्म्सना 

घत्रमराउँ– न्घत्रमरे 
देिकोट– देिकोटा 
ढुङ्ग्रानी– ढुङ्गाना 
ढाँकु– ढकाल 
बजगाउँ– बजगाई 
ररमा– ररमाल, रसाईली 
स्िाँरा– स्िार 
घोडासैन– घोडासैनी 
परुासैन– पडुासैनी 
धमाली– धमला 
दनाष– दनाषल 
कुइका– कुइँकेल, 
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चाल्सा– चात्रलसे 
बारला–बराल 
लात्रमसाल– लम्साल 
 
बझाङ 
रेगम– रेग्मी 
सोत– सोती 
र्ार– र्रेल, र्राल 
सिुाडा–सबेुडा, सिेुदी 
बयाना– बत्रनयाँ, बात्रनयाँ 
 
बाजरुा 
जमकट्टी– जमरकटे्टल 
छाती– छदत्याल 
कँुडी– कुड्याल 
बेलकाटे– केलकावटया 
र्ात्रतिाडा– र्ाती 
बैतडी 
गाजरी– गजरेुल 
 
डोटी 
डोटेरे्ला– डोटेल 
त्रनरौली– त्रनरौला 
ओझाना– ओझा 
बोगटान– बोगटी 
मडुभरा–मडुभरी 
 
मगु ु
र्नाया– र्नाल 
कालैगाउँ– कल्यान 
र्त्याड– र्त्रतिडा 
 
दैलेर् 
लामाछान्नी–लात्रमछान े
बाँस्कोट–बास्कोटा 
बाँस्तोली–बास्तोला 
सातला– सत्याल 
लयुाटी–लईुटेल 
चापागाउँ– चापागाईं 
नेपा–नेपाल 

ररजु–् ररजाल 
पोर्र– पोर्रेल 
लम्स–ु लम्साल 
लम्जी– लम्जेल 
दि– दािाल, दिाल 
गैह्रा–गैहे्र, गैरे 
भतू्रतष– भतेूल 
पराजलु–पराजलुी 
कोइराली–कोइराला 
दिाडा– दिाडी 
कट्टील–कटे्टल 
भरु्ाकोट– भरु्ाल 
सइुय–सञेुल 
िड–िडाल 
मोडासैन–मरासैनी,मरात्रसनी 
गरुगाउँ– गरुागाईं 
 
कात्रलकोट 
न्र्न्ट्कसैन– न्र्त्रसषन े
भतुौ– भतेुल 
राँच–ु रुचाल 
गेला–गेलाल 
ििाडा–ििाडे 
बाँझकोट–बाझकोटा 
 
रुकुम 
सपुषकोट–सापकोटा 
 
दाङ 
रजौरा– रजौररया 
 

(पिपत्रिकािरूबाट सिलन गररएको)  
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रूसमा झण्डाददिसको कथा 
कृष्प्णप्रकाश शे्रष्ठ (मास्को, रुस मिासंघ)  
 

 

आजभददा ठीक २४ िर्षअन्घ तत्कालीन सोत्रभयत संघको राजधानी 
मास्कोमा जनु अप्रत्यात्रसत घटना घयो त्यसले विशाल सोत्रभयत 
संघलाई १५ टुक्रामा त्रततरवितर पानषका लात्रग विस्फोटकको काम 
गरेको त्रथयो । तत्कालीन सोत्रभयत संघका राष्ट्रपत्रत त्रमर्ाइल 
गोबाषच्योभद्वारा देशमा लागू गररएको ‘ग्लासनोस्त’ (र्लुापन) र 
‘पेरेस्रोइका’ (पनुत्रनषमाण) को नीत्रतको क्रत्रमक विकासस्िरूप 
गणतदििरूलाई बढी स्ियत्िता प्रदान गने वकत्रसमले नया ँ ढङ्गबाट सोत्रभयत संघको पनुगषठन गने िाताषपन्श्चात ् नयाँ 
सन्दधपिमा िस्ताक्षरको त्रमत्रत समेत तोकेर वक्रत्रमयाको प्रख्यात स्िास््यत्रनिास ‘फारोस’ मा आराम त्रलइरिेको समयमा 
उपराष्ट्रपत्रत यानाएभको नेततृ्िमा त्यत्रतरे्र देशको िालीमिुाली सम्िाल्ने सोत्रभयत कम्यतु्रनष्ट पाटीको नेततृ्िले राष्ट्रपत्रत 
अस्िस्थ भई कायषभार सम्िाल्न नसक्ने अिस्था सजृना भएको बिाना बनाएर राज्यसत्ता राजकीय सत्रमत्रतको िातमा रिेको 
घोर्णा गरी देशमा संकटकालीन अिस्था लागू गरेपत्रछ एकात्रतर रूस गणतदिको अध्यक्ष पदमा त्रनिाषन्चत बोररस एन्ल्चनको 
नेततृ्िमा मास्कोिासीिरू सेतो रङ्गको िनुाले ‘ह्वायट िाउस’ भत्रनएको तत्कालीन रूस गणतदिको संसद सिोच्च सोत्रभयतको 
भिनको रक्षाथष एकत्रित भए भने अकोत्रतर एकपत्रछ अको गदै वित्रभन्न गणतदििरूले स्िधीनताको घोर्णा गनष 
थाले।अदततोगत्िा सोत्रभयत संघको विघटन िनु गई बोररस एन्ल्चनको नेततृ्िमा नयाँ प्रजातान्दिक रुस मिासंघ अन्स्तत्िमा 
आयो । 

स्मरणीय के पत्रन छ भने सिषप्रथम सन ् १९९१ को २२ अगस्तका ददन सेतो रङ्गको विशाल आधतु्रनक प्रासाद िनुाले 
जनस्तरमा ‘ह्वाइट िाउस’ भत्रनने तत्कालीन संसद–भिनमा फिराइरिेको सोत्रभयत संघको प्रतीक िँत्रसया र ितौडाअंवकत रातो 
झण्डाको ठाउँमा जनआकांक्षाअनसुार रुसको त्रतरङ्गा झण्डा फिराइएको त्रथयो । सन ्१९९३ को ११ त्रडसम्बरका ददन 
रुस मिासंघका राष्ट्रपत्रतको अध्यादेश नं। २१२६ बमोन्जम अक्टोबर क्रान्दतपूिषको रुसको तरीङ्गा झण्डालाई नै नया ँ
रुसको राजकीय झण्डा स्िीकार गररयो । स्मरणीय के पत्रन छ भने रुसमा सन ्१९१७ को फेब्रअुरीमा सम्पन्न भएको 
क्रान्दतपश्चात ् जारशािीको अदत्य भए तापत्रन पत्रन रुसकै परुानै झण्डा कायम रिेको त्रथयो र त्यसै साल अक्टोबरमा 
लेत्रननको नेततृ्िमा सम्पन्न भएको समाजिादी क्रान्दतपश्चात ्पत्रन सन ्१९१८ को ८ अप्रीलसम्म नै नयाँ सोत्रभयत झण्डाले 
आत्रधकाररक मादयता प्राप्त गररसकेको त्रथएन । यसरी ७५ िर्षपत्रछ माि रुसको परुानै झण्डाले फेरर आत्रधकाररक मादयता 
प्राप्त गर् यो र सन ्१९९४ को २० अगस्तका ददन तत्कालीन रुसी राष्ट्रपत्रत बोररस एन्ल्चनको अध्यादेश नं। १७१४ 
अनसुार िरेक िर्ष २२ अगस्तका ददन राजकीय रुपमा झण्डाददिस मनाउन थात्रलएको त्रथयो । 

नयाँ रुसले पनुः ग्रिण गरेको यो त्रतरङ्गा झण्डाको इत्रतिास चाविं तीन शताब्दी परुानो छ (तलुनाका लात्रग भनौं, नेपालको 
सूयष–चदरावित रावष्ट्रय झण्डा कम्तीमा पत्रन १५ शताब्दी परुानो छ र काकताली परे झैँ गरी त्यसमा पत्रन यी तीनै रङगको 
समदिय छ) । ईसाको सिौं–अठारौ शताब्दीमा रुस साम्राज्यको स्थापनाको समयमा क्रमशः सेतो–नीलो–रातो रङ्गको झण्डा 
रूस राष्ट्रको शन्क्तको द्योतक ‘ओर् योल’ (‘बाज’) भत्रनएको प्रथम रुसी जलपोतमा फिराइएको त्रथयो (स्मरण रिोस,् यूरोप र 
एन्शया मिाद्वीपमा फैत्रलएको रुसको रावष्ट्रय न्चदिमा पत्रन दईुत्रतर टाउको फकाषएर िेरररिेका दईुटाउके बाज अवित छ) । 
तर भोल्गा नदीमा चलाई एका यस जलपोतँलाई स्तेपान रान्जनको नेततृ्िमा भएको वकसान विरोिको क्रममा आस्त्रार्ानमा 
विरोिीिरूले जलाई ददएका त्रथए । पत्रछ सन ् १७०५ को २० जनिरीका ददन जार पीटर मिादको अध्यादेशअनसुार 
जलपोतिरूमा त्रतरङ्गा झण्डा फिराउन ु अत्रनिायष गररयो । तत्पश्चात ् िेला िेलामा त्रतरङ्गा झण्डाको रुपरङ्गमा िेरफेर 
ल्याइएको त्रथयो । उदािरणाथष जार अलेक्सादर दद्वतीयले सन ्१८६५ को १ जनिरीका ददन जारी गरेको आदेशअनसुार 
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कालो–पिेंलो–सेतो रङगलाई रुसको रावष्ट्रय रङ्ग घोवर्त गररएको त्रथयो र यस्तो त्रतरङ्गा झण्डा सन ् १८८३ सम्म नै 
अन्स्तत्िमा रिेको त्रथयो । 

नयाँ जार अलेक्सादर ततृीयले सन ्  १८८३ को २८ अप्रीलका ददन उत्सि–पिषिरूमा सेतो–नीलो–रातो झण्डा फिराउने 
आदेश ददए भने सन ्१८९६ मा जार त्रनकोलाई दद्वतीयले रुसको रावष्ट्रय झण्डाको प्रश्नमा छलफल गनष विशेर् सभाको 
आयोजना गरे ।उक्त सभाले यस्तो त्रतरङ्गा झण्डालाई नै रुसको रावष्ट्रय झण्डा घोवर्त गरेको त्रथयो । त्यत्रतरे्र नै रुसको 
झण्डाको तीनै रङ्गलाई आत्रधकाररक रुपमै यसरी अथ्र्याइएको त्रथयो: एकात्रतर सेतो, नीलो र रातो रङ्गलाई क्रमशः बेलोरुस, 
मालाया रुस (ितषमान यकेु्रन) र मिारुसको संयकु्तताको प्रतीक मात्रनयो भने अकोतरी  स्िधीनता र स्ितदिताको प्रतीक 
सेतो, रुसकी संरन्क्षका देिमाता (रुसीमा बोगोमातेरी) को द्योतक नीलो र सत्ताको प्रतीक रातो रङ्गको अथष 
लगाइयो।‘सम्पूणष मिा, लघ ुतथा श्वते रुसका सम्राट्’ भन्ने जारको प्रशन्स्तको आधारमा पविलो प्रकारको व्याख्या आधाररत 
त्रथयो भने दोस्रो प्रकारको व्याख्या चाविं भािात्मक र आध्यान्त्मक चररिको त्रथयो।   

िाल रुसको रावष्ट्रय झण्डाका तीन रङ्गको व्याख्या वित्रभन्न प्रकारले गररएको पाइदछ । प्राचीन रुसमा त्रनम्न प्रकारले यी 
तीन रङ्गिरूको व्याख्या गररएको पइदछ : सेतो – स्पष्टता तथा कल्याणकाररता, नीलो – आस्था, इमाददाररता, स्िच्छता र 
सकुोमलता, रातो – परुुर्ाथष, सािस, उदारता र प्रमे ।यी तीन रङ्गले क्रमशः अथाषडक्स चचष, जारिंशको सत्ता र रुसी 
जनताको एकत्िको समेत द्योतन गदषछन ् । यो प्रतीक जनमानसमा समेत धमष, राजसत्ता र वपतभृमूीको रुपमा अथिा 
अथाषडक्स चचष, जारको शासन र जनतत्िको अथषमा पत्रन प्रचत्रलत रिेको त्रथयो । रुसको झण्डाको तीन रङ्गले आस्था, 
आशा र आसन्क्तको पत्रन द्योतन गदषछ भन्ने राय पत्रन व्यक्त गररएको पाइदछ ।   

तलको तात्रलकामा रुसको त्रतरङ्गा झण्डाका रङ्गिरूको प्रतीकात्मक अथषको र्ाका उताररएको छ : 
त्रतरङ्गा झण्डाको रङ्गको प्रतीकात्मक अथष 

रङ्गको 
प्रतीक 

प्राचीन रुसमा सन ्१९१७ को समाजिादी क्रान्दतपूिषको रुसमा ितषमान 
रुसमा 

  त्रिएकत्िको द्योतक जारको प्रशन्स्तअनरुुप प्रतीकात्मक अथष प्रतीक 
सेतो स्पष्टता तथा कल्याणकाररता धमष (अथाषडक्स चचष) बेलाया रुस (श्वतेरुस) स्ितदिता  आस्था 

(विश्वास) 
नीलो आस्था, इमाददाररता, 

स्िच्छता र सकुोमलता 
राजसत्ता (जारको 
शासन) 

मालाया रुस (लघरुुस)  
(ितषमान यकेु्रन) 

देिमाता 
(बोगोरोददत्सा) 

आशा 

रातो परुुर्ाथष, सािस, उदारता र 
प्रमे 

जनतत्ि (जनता) भेत्रलकाया रुस 
(मिारुस) 

सत्ता आसन्क्त 
(प्रमे) 

   
ितषमान समयमा रुसको राजकीय झण्डाका तीन रङगिरूको कुनै औपचाररक व्याख्या गररएको छैन र आम रत्रसयाली 
जनताबाट परम्परानसुार ती रङ्गिरूको प्रतीकात्मक तात्पयषलाई नै अनबुोध गररएको छ भन्न सवकदछ ।  

यससाल रुसको राजकीय झण्डाददिस मनाउने क्रममा नया ँरूसमा िैधात्रनक सत्ता र उदार नीत्रतको रक्षाथष आत्मोत्सगषकर्ताष 
ददत्रमिी कोमार, इल्या वक्रचेभ्स्की र भ्लाददत्रमर उसोभले सिादत प्राप्त गरेको स्थानमा त्रबिान पषु्प्पाित्रल अपषण गररनकुा।साथै 
ददनभरर मास्कोका पाकष िरूमा वित्रभन्न उत्सि कायषक्रमिरू सम्पन्न गररएका त्रथए भने अधँ्यारो भएपत्रछ वित्रभन्न देशिरूको 
सिभात्रगतामा रङ्गीिरीङ्गी आतसबाजी प्रत्रतयोत्रगताको आयोजना गररएको त्रथयो । मास्को राजकीय विश्वविद्यालयको ३३ तले 
गगनचमु्बी भिनसमक्ष मास्को नदी नागिेली परेर बगेको ठाउँको वढस्को अथाषत ्सोत्रभयत कालमा लेत्रनन पिषत भत्रनने भङेरे 
डाँडोको पूरै मास्को मिानगरी छलषङ्ग देन्र्ने दशषकदीघाषमा पगु्ने राजधानीिासीिरूले िर्ोल्लासका साथ मास्कोको आकाश 
न्झत्रलत्रमली पार्ने त्यो भव्य आतसबाजी िेरेका त्रथए ।  

अगस्त २०१५ (आइतिार)  
*** 
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त्रबक्रमाददत्य, त्रबक्रम सम्बत र नेपाली पािो  
गरुुदत्त ज्ञिाली (बटुिल, नेपाल) 
 

 

 

िामीले माददै आएको त्रबक्रम सम्बत्ले आज २०७२ िर्षमा प्रिेश गरेको 
छ। इसिी सम्बत्भददा करीब ५७ िर्ष अथाषत ५६ िर्ष ८ मविना १७ 
ददनले त्रबक्रम सम्बत ् परुानो छ आजको विसाबले । र्ास गरेर इसिी 
सम्बतको पविलो मविना अवप्रल त्रथयो ।पत्रछ जनिरीमा सारेपत्रछ झकु्याउन 
अवप्रलफूल मनाउने गररएको िो । शक सम्बत्भददा १ सय ३५ िर्ष परुानो छ । त्यस्तै नेिारी समदुायले मान्ने 
नेपाल सम्बत्भददा ९ सय ३६ िर्ष ६ मविनाले परुानो छ र विजरी सम्बत्भददा ६ सय ३६ िर्षले परुानो 
छ।ज्योत्रतर्शास्त्र अनसुार कत्रलयगु शरुु भएको ३ िजार ४४ िर्षपत्रछ त्रबक्रम सम्बत ्शरुु भएको छ अथिा कन्ल्क 
सम्बत्भददा त्रबक्रम सम्बत ३ िजार ४४ िर्षले कादछो छ । यो सम्बत ् संसारका अनेक देशले मान्ने गरेका 
सांस्कृत्रतक सम्बत बािेक सरकारी मादयतामा रिेको रावष्ट्रय क्यालेण्डरमा सबैभददा परुानो िो।त्रबक्रम सम्बत ्मान्ने 
देश नेपाल माि िो ।भारतले पत्रन त्रबक्रम सम्बत्लाई सांस्कृत्रतक क्यालेण्डरको रुपमा माददछ, त्यिाँको रावष्ट्रय 
क्यालेण्डर इसिी सम्बत ्िो ।  

धैरैलाई लाग्न सक्छ िा दािी िनुसक्छ, राजा त्रबक्रमाददत्यको पालामा उनैको नामबाट त्रबक्रम सम्बत शरुु भएको 
िो। को िो त्रबक्रमाददत्य रु इत्रतिास मौन छ, ऐत्रतिात्रसक त्य मौन छ ।िल्लाको भरमा, ददत्य कथाजस्तै सनुेका 
कथाको भरमा यसलाई माददै आइएको छ ।िामीलाई त्रबक्रमको सम्बत १ साल कसरी शरुु भयो भन्ने कुरा थािा 
छैन ।त्यो ददनमा को राजा त्रथए ? को सम्राट त्रथए ? त्यो पत्रन थािा छैन।कतै प्रमाण िा कथािरूमा पत्रन उल्लेर् 
छैन । त्रबक्रमाददत्य नामका कुनै राजा त्रथए िा उनी सम्राट त्रथए, िामीले जानेको यिी िो ।   

त्रबक्रमाददत्य, त्रबक्रम र आददत्य त्रमलेर बनेको शब्द िो ।यसको अथष अमकु सम्राट सूयषजस्तै तेन्जला र पराक्रमी त्रथए 
भनेको िो ।यो शब्द उपात्रध िो, नाम िोइन ।नेपालका कुनै राजाको नाम मिेदर िो भने बीर त्रबक्रम शाि उपात्रध 
िो, त्यस्तै त्रबक्रमाददत्य पत्रन िो । नेपालका राजािरूको इत्रतिास र्ोज्दैजाँदै उनीिरू क्षेिी िनु ्। राजकाज चलाउने 
िैत्रसयतमा पगुेको िनुाले ठाकुर भत्रनएको िो र त्यसै ठाकुरबाट ठकुरी भएको िो । ठाकुर उपात्रध िो । त्यसै गरेर 
राि, भट्टारक, राणा, राणाजी, राणाजीराि यी सबै उपात्रध िनु ्। त्रबक्रमाददत्य उपात्रध पाउन ेराजतदि भारतको गपु्तबंश 
िो ।गपु्तबंशको राजतदिमा कुनै बेला ठुलो साम्राज्य त्रथयो।त्यसैले गपु्तबंशका राजा सम्राट बन्न पगुेको इत्रतिास 
छ।त्यो बेलाको साम्राज्यमा िालको इण्डोनेन्शया, बमाष, भटुान, नेपाल, पावकस्तान, श्रीलंका, अफ्गानत्रनस्तान, इरान, इराक 
लगायत अरबका तमाम देशिरू, स्तान भन्ने शब्द जोत्रडएका जो संस्कृतको स्थानबाट बनेका देशिरू, कजवकस्तान, 

बलनु्चस्तान, तकुष त्रमत्रनस्तान, ताजवकस्तान, अजरबैजान, उज्बेवकस्तान आदद राज्यिरू सम्राट त्रबक्रमाददत्यको साम्राज्य त्रभि 
पदषथे भन्ने उल्लेर् छ।त्यसो भएतापत्रन राज्यिरू स्ितदि त्रथए, अलग अलग राजा त्रथए ।ती राज्यबाट तोवकएको कर 
बझुाउन ुपदष्यो ।साम्राज्य त्रभिका आम जनताको आम ऋण मकु्त गरेको तथा अश्वमेध यज्ञ गरेको कारणले उनैको 
नामबाट विक्रम सम्बत प्रारम्भ भएको िनु ु पने कथन छ।त्यसरी िेदाष सम्राट समरुगपु्तले अश्वमेध गरेको कुरा 
इत्रतिासमा उल्लेर् छ।त्यो समय भनेको पत्रन विक्रमको ५ औ ंसतान्ब्दमा िो। पौरान्णक शैलीको यस साम्राज्यको 
समग्र नाम मिाभारत िो ।मिाभारतको राजधानी िैशाली त्रथयो।कुनै काल र्ण्डमा िा कुनै सम्राटको पालामा 
राजधानी सरेर उज्जैन, मगध िा अयोध्या िनु गएको कुरा पत्रन इत्रतिासमा उल्लेर् छ ।  
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िाम्रा परुाण, उपत्रनर्द, िेद आदद अनेक ग्रदथमा कतै पत्रन सम्बत ्उल्लेर् छैन । विक्रम सम्बत्भददा पविले कुन 
सम्बत त्रथयो ? काल गणना कसरी गणना गररद्यो र? त्यो पत्रन प्रमान्णक रुपमा थािा छैन।कतै मालिी सम्बतको 
कुरो पत्रन छ, मालिी सम्बत्लाई त्रबक्रम सम्बतमा रुपादतरण गरेको कुरा कतै उल्लेर् छ तर मालिी सम्बतको पत्रन 
कत्रत िर्ष पगुेको त्रथयो िा कविलेबाट शरुु भएको त्रथयो भन्ने कुरा कतै उल्लेर् छैन । ऋवर्िरूले, विद्वानिरूले िा 
पन्ण्डतिरूले ग्रदथ लेख्दालेख्दै िा उल्था गदाषगदै २० औ ंसतान्ब्द सम्ममा थवपएका कुरा पत्रन परुाण भएका छन ्र 
िजारौ। िर्ष पविलेका कथा पत्रन सन्म्मत्रलत छन ् ।कतै ताम्रपि भेवटन्न, अत्रभलेर् भेवटन्न, भोजपि, न्शलालेर् कुनै 
भेवटन्नन।्लेन्र्एको भएतापत्रन अंग्रजेले र्ोजेर पत्ता लगाइददएको, पवढददएको अिस्था छ।नेपालको इत्रतिासमा १९ औ ं
सतान्ब्दत्रतरका ऐत्रतिात्रसक कुरा एिं सांस्कृत्रतक कुरा समेत अंग्रजेले पत्ता लगाइददएर माि िामीले पढ्ने गरेका 
उदािरण छन ्। विक्रम सम्बत ्भारतको इत्रतिासको कुरा िो । त्यसबारे नेपालले र्ोज्ने िा जान्ने चेष्टा नराख्न ुकुनै 
आश्चयषको कुरा िोइन ।  

भारतको गपु्त राजबंशको इत्रतिास अंग्रजेले र्ोजेर रान्र्ददएको अिस्था छ । जसअनसुार:  

१० श्रीगपु्त सन ्२७५ देन्र् ३०० सम्म तदनसुार त्रबसं ३५७ देन्र् ३७७ सम्म 

२० घटोत्कचगपु्त सन ्३३३ - ३२० 

३० चदरगपु्त त्रबक्रमाददत्य प्रथम ्३२० - ३३५ 

४० समरुगपु्त ३३५ - ३८५ (अश्वमेध यज्ञ गरेका) 

५० चदरगपु्त विक्रमाददत्य दद्वतीय ३८५ - ४१३ 

६० कुमारगपु्त मिेदराददत्य ४१३ - ४५५ (मिेदराददत्य उपात्रध िो)  

७० स्कददगपु्त विक्रमाददत्य ४५५ - ४६७ (यीनैको पालामा आएर त्रबक्रम सम्बतको घोर्णा गरेको पाइदछ)  

८० परुगपु्त प्रकाशाददत्य ४६७ - ४६९ (प्रकाशाददत्य उपात्रध िो) 

९० नरत्रसंि बालाददत्य ४६९ - ४७३ (बालाददत्य उपात्रध िो)  

१०० कुमारगपु्त विक्रमाददत्य ४७३ - ४७७ (यो विक्रमाददत्य उपात्रधले मादयता पाएन)  

११० बधुगपु्त पराददत्य ४७७ - ४९४  (पराददत्य पत्रन उपात्रध िो) 

१२० तथागतगपु्त परमाददत्य ४९४ -  ५१० (परमाददत्य उपात्रध िो तर यो नाम नै अंग्रजे इत्रतिासकारले स्िीकार 
गरेका छैनन ्। तथागत र्ास नाम िोइन भन्ने तकष  छ ।)  

१३० भानगुपु्त बालाददत्य ५१० - ५३४ 

१४० बज्रगपु्त प्रकटाददत्य ५३४ - ५४० तदनसुार त्रबसं ५९१– ५९७ (प्रकटाददत्य उपात्रध िो)  

यसपत्रछ गपु्त बंशको राज्य सञ्चालनको िैत्रसयत लोप भएको देन्र्दछ ।  

मात्रथको कुराले के स्पष्ट पाछषभने त्रबसं ३५७ भददा पविलेका राजा िा सम्राटिरूको नाम अझै अनसुदधानकै गभषमा 
छ।मात्रथ उल्लेर् भएको सातौं स्थानका सम्राट स्कददगपु्त त्रबक्रमाददत्यले उनको बंशको त्रबगतको इत्रतिासको 
मलु्यांकन गदै सो अित्रधलाई १ साल मानेर त्रबक्रम सम्बत्को शरुुिात गरेको पाइदछ । सो कल्पना गररएको  १ 
सालमा कुनै सम्राट त्रथए िा त्रथएनन ्र ? र्ास गरेर साम्राज्य त्रबस्तार पत्रन त्यसै बेला देन्र् भएको िो भन्ने मादयता 
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छ। इत्रतिासकार लेख्छन,् श्रीगपु्तभददा पविले मालिी राजतदि िा त्रथयो र सम्बत ्पत्रन मालिीय त्रथयो भन्ने अनमुान 
छ। मालिी बंशले २७४ िर्ष शासन गरेको कुरा अनमुान गररदछ । कतै मालिी शासनमा  सत्कन्णषका नामका 
सम्राट त्रथए भन्ने उल्लेर् छ ।उनले कुन अित्रधमा शासन गरेका त्रथए भन्ने कुरामा इत्रतिास मौन छ । त्यसै 
मालिीय अित्रधलाई  त्रबक्रम सम्बत्मा रुपादतरण गदाष ३५६ िर्षको मालिी सम्बत ्भनेर कायम गररएको अनमुान 
छ। त्यसो गनुषको कारण इसिी सम्बत्भददा त्रबक्रम सम्बत करीब ५७ िर्षले परुानो त्रथयो भन्ने कुराको आधार िो । 
त्यो समयमा इसिी सम्बत ्मान्नेिरूको शासन ब्यिस्था कम्जोर त्रथयो र त्रबक्रमाददत्यबालाको नै सबै कुरो चल्द्यो 
भन्न सवकदछ ।यसरी िेदाष विक्रम सम्बत ् कुनै राजा िा सम्राटको नाम नभएर विक्रमाददत्य उपात्रधको आधारमा 
नामाकरण गररएको पाइदछ ।जसरी नेपालको राजनीत्रतमा पथृिीनारायण शािको राज्य काललाई आधार बनाएर उनी 
मरेको धेरै िर्षपत्रछ िा धेरै पसु्तापत्रछ उनलाई सम्मान गररएको छ र शाि बंशको उदयमा नयाँ इत्रतिास कायम 
गररएको छ । त्यसै इत्रतिासलाई िामीले शाि काल भदछौं । विक्रम सम्बत ्पत्रन त्यस्तै िो भन्ने लाग्छ ।आयष 
सभ्यता त्रभिको विददू सभ्यता जो पत्रछ गएर विददू धमष िनु गएको छ । त्रबक्रमको चौथो िा पाचौं सतान्ब्दमा कतै 
त्रबक्रमाददत्य उल्लेर् भएको मरुा भेवटदछ । त्यसमा कुनै काल िा समय गणना छैन ।को सम्राट त्रथए र ? उनको 
नाम के त्रथयो ? अनसुदधानको क्रममा फलाना राजा िा सम्राटको पालाको िनु ु पछष भन्ने अनमुान माि लगाउन 
सवकदछ । त्यसबािेक त्रतत्रथ  भएको अत्रभलेर् १३ औ ंसतान्ब्दमा माि फेला परेको कुरा इत्रतिासमा उल्लेर् छ 
यद्यवप ११औ ंसतान्ब्दमा र्सआयष शैलीको आजको जस्तै त्रबक्रम सम्बत्को त्रबस्तार भएको कुरा उल्लेर् छ । १३ 
औ ंसतान्ब्दका र्सान राजा रत्नमल्लको नाम उल्लेर् भएका न्शलालेर् िा ताम्रपिमा त्रबक्रम सम्बत ्उल्लेर् भएको 
छ भन्ने कुरा कुनै समयमा मैले कतै पढेको त्रथए,ँ त्यो कुन पसु्तक िो सम्झना भएन । शक सम्बत ्उल्लेर् भएका 
न्शला लेर्मा समेत चदरमासकै गणना उल्लेर् छ । उदािरणको त्रनत्रमत्त २०१२ भार शकु्ल पञ्चमी भन्ने उल्लेर् 
छ। भार १३ गते भन्नेजस्ता त्रमत्रत भेवटन्नन ्। भारतमा िालसम्म पत्रन त्रतत्रथकै आधारमा त्रबक्रम सम्बत चलेको छ।  

स्कददगपु्त विक्रमाददत्यले त्यो बेलामा बंश गणनाको आधारमा गपु्त बंश जो राज्य सञ्चालनको िैत्रसयतमा पगुे, त्यसैलाई 
सम्मान गरेर त्यसै कालको आधारमा त्रबक्रम सम्बतको पविलो िर्ष भनेर गणना गरेको अनमुान छ। िामीले कुनै 
दान गर् यौंभने िा कुनै सामान्जक सेिाको सददभषमा स्मारक बनायौंभने बाउ बाजेको नाम राख्न ेचलन छ।बाजेको 
जदम त्रमत्रत थािा नभएर पत्रछल्लो पसु्ताको उमेरको आधारमा अददाजी बाजेको जदमत्रमत्रत राख्न ेचलन छ।त्यसैअनरुुप 
स्कददगपु्तले परु्ाषको नामबाट विक्रम सम्बत शरुु गरेको अनमुान इत्रतिासकारिरूले गरेका छन ्। िनु त पराक्रमको 
दृवष्टले चदरगपु्त दद्वतीय सन ्(३८५–४१३ तदनसुार त्रब सं ४४२– ४७०) शक्तीशाली देन्र्दछन ्। त्यसो भएतापत्रन 
सम्बत त्रनधाषरण गने सददभषमा उनको दृवष्ट पगुेको देन्र्न्न।स्कददगपु्त नेपालको राणा शासनका देिशम्सेर जस्तो 
मात्रनदछन ् ।पराक्रमी राणा प्रधानमदिी जंगबिादरु, बीरसम्शेर िा अरू देन्र्ए।सधुार तथा दयायको नामा देि 
सम्शेरको नाम चलेको पाइदछ।स्कददगपु्तले विक्रम सम्बतमा चदरमास अनसुार काल गणना गरेको पाइदछ ।त्यसो 
भएर पत्रन बाह्र मविनाका नाम बैसार्, जेठ आदद नामाकरण गरेको पाइन्न।त्यसै कारणले पत्रन परुाणाददिरूमा कतै 
पत्रन काल गणना नभएको अनमुान गनष सवकदछ ।पत्रछ ज्योत्रतर्िरूले त्यसै कुराको आधारमा नक्षििरूलाई आधार 
मानेर मविनाका नाम रारे्को पाइदछ । नक्षि र राशीको िा ज्योत्रतर्को सामादय अविष्प्कार त्यो समयमा भएको 
पाइदछ । विशार्ा नक्षि र संभितः शकु्ल पक्षको प्रत्रतपदा त्रतत्रथ संगै परेको मविना बैसार् भयो । त्यसैको 
आधारमा ज्येष्ठाबाट जेठ, पूिषर्ाढाबाट आर्ाढ, श्रिण नक्षिबाट श्रािण, भारपदाबाट भार, अन्श्वनीबाट आन्श्वन, 

कृत्रतकाबाट कात्रतषक, मगृन्शराबाट मागषन्शर्ष िा मागष, त्रतष्प्यबाट पौर्, मघाबाट माघ, पूिषफाल्गनुीबाट फल्गणु, न्चिा 
नक्षिबाट चैि भएको पाइदछ ।  

त्रबक्रमको छैठौं सतान्ब्दपत्रछ गपु्तबंश परान्जत िनुगइ राज्य सञ्चालनको दृवष्टले लोप भएको पाइदछ ।त्यसैताक 
परान्जत राजािरू त्यो बेलाको नेपाल िालको काठमाण्डौमा प्रिेश गरेर चलरे्ल गरेको इत्रतिास पत्रन छ ।उता 
भारतमा इस्लाम राजतदिको उदय भएको पाइदछ ।मसुलमान सम्राटको कब्जामा भारत गएको इत्रतिास छ।त्यसै 
अित्रधमा त्रलच्छिीिरू पत्रन नेपालमा प्रिेश गरेका छन ् ।स्मरणीय छ, नेपालका शाि बंश भारतमा राि पदिीले 
पररन्चत त्रथए, उनीिरू पत्रन मसुलमान सम्राटबाट परान्जत िा अपमात्रनत भएपत्रछ नेपालमा पसेको इत्रतिास छ र 
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नेपालमा स्थावपत भए।शाि उपात्रध नेपालमा आएपत्रछ भारतीय मसुलमान सम्राटले ददएको कुरा इत्रतिासमा उल्लेर् 
छ।त्यस्तै भारतका गपु्त बंश तथा अरू अनेक राज्य सञ्चालनको िैत्रसयतमा पगुेका बंश, त्रछन्नत्रभन्न भए ।साम्राज्य पत्रन 
टुक्रा टुक्रा भयो ।ससाना अलग अलग राज्य भए।िाल यरुोपमा परेका स्थानबाट स्तानसंग जोत्रडएका राज्य यरुोपकै 
साम्राज्यमा परे ।मिाभारत नामको इत्रतिास नाममा त रह्यो तर िैत्रसयत समाप्त भयो।िैत्रसयत समाप्त भएपत्रन जनता 
विशेर्ले सम्बत्को इत्रतिास बोकेर बसे।त्रतत्रथ त्रमत्रतको परम्परा सम्झेर बसे।उनीिरू र्स आयष त्रथए ।र्स आयषिरूले 
इत्रतिासको कुन चरणमा पगुेर उन्नत्रत गरे थािा भएन तर सौयष गणना अनसुार िरेक मविनाको गते र बार शरुु 
गरेको पाइदछ ।त्यो कुरा कसरी पत्रन अनमुान गनष सवकदछ भने, जिाँ जिाँ र्स आयषिरूको पकड छ त्यिाँ सौयष 
मासको गते बार लाग ुभएको छ यद्यवप बार भने गपु्त बंशको शासन कालमा पत्रन उल्लेर् भएको पाइदछ ।  

नेपाल र भारतको पिाडी र्ण्ड, अथिा जसलाई िामीले मिाभारत शृंर्ला भदछौं, त्यिाँ सबै र्स आयष सभ्यताका 
मादछेको बसोबास छ ।ती सबै क्षेिमा विक्रम सम्बत्मा चदरमास र सौयषमास संगै त्रलएको पाइदछ ।बैसार् १ गते, 

२ गते आदद भएको पाइदछ।भारतमा र्ास गरेर तराइ मधेशको भारत र्ण्डमा आज पत्रन बैसार्, जेठ त िदुछ गते 
िुँदैन ।उनीिरूले बैसार् शकु्ल पञ्चमी िा एकादशी यस्तै भनेर चाड पिष मान्ने गछषन ्।त्यिाँ पत्रन जिाँ र्स आयषिरू 
छन ् उनीिरूले नेपालमा जस्तै गते र त्रतत्रथ संगै मान्ने परम्परा छ । यसरी त्रतत्रथ र गतेलाई संगै मान्ने गन्णत 
कविलेबाट शरुु भयो िोला? न्जज्ञासाको कुरो पत्रन छ।भारतले आज पत्रन बैसार् शकु्ल प्रत्रतपदालाई विक्रम सम्बतको 
नयाँ िर्ष मान्ने गछष । त्यसै अनसुारले २१ माचष २०१५ का ददन भारतीय विक्रम सम्बत २०७२ को नयाँ िर्ष 
िो।त्यो ददन भनेको नेपाली क्यालेण्डर अनसुार चैत ७ गते िो।चदरमासलाई आधार मान्ने िुँदा मलमासका कारणले 
२०७३ को नयाँ िर्ष भारतले बैसार्को पविलो िप्तामा मान्नु पने िदुछ ।यता नेपालमा बैसार् १ गते नयाँ िर्ष 
िदुछ। २०७२ सालको बैसार् १ गते, १४ अवप्रल २०१५ िनु जादछ र त्रतत्रथले दशमी िदुछ । यसरी भारतले 
मान्ने गरेको त्रबक्रम सम्बतको नयाँ िर्ष र नेपालले मान्ने गरेको नयाँ िर्ष २४ ददनले फरक पनष गयो २०७२ 
सालमा। त्यिी नयाँ िर्ष गजुरातमा कात्रतषकमा मनाउने चलन छ भने भारतमै कतै माघबाट शरुु िनुे परम्परा समेत 
पाइदछ । फेरर भारतमा बैसार्ी स्नान भनेर बैसार् १ गतेलाई मान्ने परम्परा पत्रन छ । त्रबक्रम सम्बतको नयाँ िर्ष 
मान्ने ददन फरक भए पत्रन चाड पिष नेपाल र भारतका संगै पने गरेको पाइदछ ।त्यसो िनु ु भनेको क्षयमास र 
मलमासको समायोजन गने गरेकोले िो ।पञ्चाङ्ग ब्यिस्थापनमा नेपाल र भारताका पञ्चाङ्गकताषिरू िा ज्योत्रतर्िरूले 
संयकु्त रुपमा त्रनणषय गने गरेको पाइदछ यद्यवप ज्योत्रतर् गन्णतको आधारमा आफै पत्रन त्यस्तो विसाब त्रनस्कदछ ।   

सौयषमास तथा चदरमासलाई संगै लैजाने कारणले मलमास र क्षयमासको विसाब ज्योत्रतर् शास्त्रले रारे्को छ। 
ज्योत्रतर् शास्त्र नेपाल र भारतको एउटै िो ।चदरिर्ष, सौयष िर्षको तलुनामा ३५४ ददनको िदुछ ।सौयषिर्षको ३६५ 
भददा चदरिर्ष ११ ददन, र्ास गरेर साढे दस ददनले फरक िदुछ ।यिी िरेक िर्षको साढे १० ददन, प्रत्येक ३ िर्षमा 
१ मविनाले फरक िदुछ । िरेक तेस्रो िर्षमा चदरमासमा १ मविना थपेर बराबर गररदछ ।यसरी थवपएको मविना 
मलमास िा अत्रधकमास िो।त्यसैले कुनै िर्षको  दशैं कात्रतषक ६ गते पर् यो भने अको िर्ष असोज २६ गते पनष 
जादछ।त्यस पत्रछको दशैं असौज १५ िा १६ गते पछष तेस्रो िर्षमा असौज ५ गते पनुष पनेमा चदरमासमा पनुः 
अत्रधकमास िा मलमास थपेर कात्रतषक ६ गते नै िनु जादछ ।त्यसो िदुथेनभने दशैं िा अरू पिषिरू कविले साउनमा 
पत्रन पनष जादथे।क्षय मास भनेको चादरमासमा कुनै बढी िनु गएको त्रतत्रथ घटाउन ुिो जस्तो वक ३५४ त्रतत्रथको १ 
िर्ष िनु ुपनेमा ३५३ ददन कायम गनुष िो ।यस्तो अिस्था त्रबरलै िनुे गछष ।विजरी सम्बत मसुलमानको सम्बत िो। 
त्यो परैु चदरमासको आधारमा चल्ने गदषछ।त्यसैले िरेक चाडिरू िरेक िर्ष १० ददनले पत्रछ सरेका िदुछन ्। कुनै 
िर्ष माघ १० गते मोिरषम परेको छभने अको िर्ष पसु मसादतमा पछष ।यसरी पत्रछ सदै ३६ िर्ष पत्रछ माि माघ 
१० गते मोिरषम पनष जादछ ।  

र्सआयष सभ्यताबाट प्रभावित नेपाली शैलीको विक्रम सम्बत कविलेदेन्र् लाग ुभएको िो जान्न सवकएला ।नेपालको 
इत्रतिास पढ्दा पृ् बीनारायण शािको कालभददा पविलेमामा गते उल्लेर् भएको पाइन्न ।जस्तै त्रब।सं १७१८ साल 
माघ एकादशी भन्ने र्ालका पाइदछन ्। नेपालको इत्रतिास पत्रन अंग्रजेले र्ोजेर पत्ता लगाइददएको अिस्था छ। 
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उनीिरूले इसिी सनमा रारे्का त्यांकलाई विक्रम सम्बतमा पररणत गरेको माि िो।िेद परुाण इत्याददको ििाला 
ददँदै पृ् बीको उत्पन्त्तको बारेमा चचाष गने िामीिरू, शास्त्रमा यस्तो लेन्र्एको छ भनेर बिस गने िामीिरू, सत्ययगुमा 
यस्तो लेन्र्एको छ, कत्रलयगुमा यस्तो िनुेछ आदद भनेर गफ िाँक्ने िामीिरूले िाम्ररा िजरुबाको जदम त्रमत्रत अंग्रजेले 
र्ोजेर रान्र्ददने अिस्था छ।िाम्रा पबुषजले विचारयकु्त न्शक्षा, भािनात्कम न्शक्षा, उपदेशनात्मक न्शक्षा धेरै पढे। धेरै 
रचना गरे।प्रवित्रध तथा गणीतीय त्यांक त्रनरंकुश सम्रटिरूको कारणले पत्रन िनु सक्छ ससुपु्त अिस्थामा रिेको 
अनमुान गनष सवकदछ ।  

िाल आएर नेपालमा र्स भनेको क्षेिी िो भन्ने सम्मका कुरा आएका छन ् । र्स र क्षेिीको शब्दोत्पन्त्त एकै 
प्रकारको देन्र्दछ ।र्स, कुशबाट बनेको शब्द िो भन्ने लाग्छ । क्षेिी शब्द क्षेिबाट बनेको िो भनेर पत्रछल्लो 
संस्कृत भार्ाले दािी गरेको देन्र्दछ।कुश, कश, कस, र्श, र्स, क्षस, कसान, र्सान, ककेस, ककेसस, ककेत्रसयन, आदद 
शब्द बनेको पाइदछ । नेपालमा र्सले राज्य गने भगुोलका राज्य र्सान, त्यसैबाट बनेको शब्द क्षेिी, र्िी, 
र्सानमा बसोबास गने िा बसानगने बस्नेत, िदुछ यद्यवप र्सानमा थरिरू कसरी बन्न गए भन्ने कुराको बेग्लै प्रसंग 
छ ।उता उत्तर पन्श्चम िालको यरुोप र्ण्ड, अफ्गात्रनस्तान, पावकस्तान, भारतको उत्तर पिाडी तथा विमाली र्ण्ड, जस्तै 
पिाि, कन्श्मर, देिरादून, गढिाल, दान्जषत्रलङ्ग, त्रसदक्कम, आसाम, भटुान, बंगलादेश, बमाष, नेपालको पिाडी र्ण्ड, यी सबै र्स 
आयष सभ्यताबाट प्रभावित क्षेि िनु ्।अरू सबै देशमा कुनै न कुनै बेला तथा कुनै न कुनै अको देशले कब्जा गरेका 
देश िनु ्।नेपाल माि यस्तो देश िो, जिाँ अरू कुनै पत्रन देशको कब्जामा परेन। त्यसैले त्रबक्रम सम्बतले रावष्ट्रय 
मादयता पायो। अरू देशमा सांस्कृत रुपमा बािेक अंग्रजेी क्यालेण्डर लाग ुभयो ।  

प्राचीन आयषिरू दईु भागमा त्रबभाजन भएको पाइदछ, एउटा उत्तर पन्श्चम यरुोपसम्म र अको दन्क्षण  पन्श्चम उत्तर 
अवफष का तथा अरबसम्म ।उत्तर अविका तथा अरबत्रतर िनुेिरू गमी ठाउँमा परेको र बर्ाष समेत थोरै मािामा िनुे 
िनुाले सयकडौं िर्षसम्म छानो नभएको तर माटाले तलो छापेको घरको छतमा सतु्न ेगथे ।त्यसै कारणले रातमा 
आकाशका तारा पिु, ग्रि, चदरमा आददको गत्रत, उदय िा अस्तको िेक्का रारे् ।त्यसैअनसुारले तारा पिु एिं ग्रििरूको 
गत्रत अनसुार नामाकरण गरे ।त्यसैको आधारमा ज्योत्रतर्को उदय भयो । िालको अंकको अविष्प्कार पत्रन त्यिीबंाटै 
भएको पाइदछ । त्यो भयो चदरमासको कुरो ।  

उता यरुोप आददत्रतर रिेका आयषिरू जाडो भभुागमा रिने गरेकाले सूयषको उदय र अस्तको गत्रतअनसुार ददन, िप्ता, 
मविना आददको आकँलन गरे ।त्यसैको आधारमा सौयषमासको गणना तथा गन्णतको अविष्प्कार गरे । गन्णतभने त्रभन्नै 
र्ालको त्रथयो भन्ने कुरा अनसुदधानात्मक लेर्िरूमा उल्लेर् छ । यसरी सौयष गणना अनसुार ५२ िप्ता, १३ मविना 
र ३६५ ददनको १ िर्ष िदुछ भन्ने पररणाम आयो । त्यो बेला ४ िप्ताको १ मविना भनेर मात्रनयो । यो कुरा 
रोमबाट शरुु िुँदै ग्रीकले सधुार गरेको भन्ने कुरा उल्लेर् छ । यो लगभग इसापूबष ४०० िर्ष पविलेको कुरो िो । 
त्यससैलाई पररमाजषन गदै इसाको छैठौं सतान्ब्दमा आएर पोप ग्रगेोरीले अरू पररमाजषन गरेको कुरा उल्लेर् छ ग्रगेोरी 
यसलाई पत्रछ गएर पोप जजष भन्न थात्रलयो । त्यिी ग्रगेोरी क्यालेण्डर इसिी सनमा रुपादतरण भएको पाइदछ । 
उनीिरू पत्रछ वक्रन्श्चयन भएपत्रन आयष बंश नै त्रथए । िो, यिी आयषबंश र्स आयष िो अथाषत त्यो बेलाको ककेन्शयन 
आयष । संस्कृत भार्ाको प्रादभुाषि िा समायोजन जमषनी, िादस आदद ठाउँबाट भएको पाइदछ जो पत्रछ सबषि 
फैत्रलयो। संस्कृतमा कुश भनेको घाँस िो । त्यसै कुशबाट कुशे मैदान बदयो । त्यसै कुश मध्येको त्रबशेर् घाँसलाई 
विददू संस्कारमा पत्रबि कुश मात्रनदछ । त्यसै कुशबाट ककेन्शया, ककस, कस, कजक, कजवकस्थान िुँदै र्स बदयो । 
र्सिरूले सौयषमासको परम्परा त्यसरी ल्याए ।  

यस बारेमा धेरै मत्रसना कुरा उल्लेख्य छन ्। धेरै रमाईला कुरा पत्रन छन ्। यिाँ सङ्क्षेपमा यत्रतसम्म उल्लेर् गरौं, 
नेपाल लगायत त्रबत्रभन्न स्थानमा रिेका र्सआयषिरूले सौयष मासको क्यालेण्डर िा पािो लाग ुगरे । राज्य त्रछन्न त्रभन्न 
िनु,ु त्रबलय तथा त्रबस्तार िुँदै जान,ु देशको सबै ब्यिस्था राज्यको िातमा िनु ुतथा राजा तथा शासकिरू नै न्शक्षादेन्र् 
त्रबमरु् िनुलेु त्यस प्रकारका क्यालेण्डर िा पािा ससुपु्त अिस्थामा रिे।न्चना कुण्डली आदद बनाउने काममा 
रिे।मादछे मदाष मतृकका न्चना समेत जलाउने चलन बदयो । त्यसैले पत्रन परुाना कुराको त्रनरदतरता भएन िा 
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इत्रतिास मेवटने अिस्थामा रह्यो। र्सआयषको शासनकाल रिेको जमु्ला राज्यले पत्रन त्यस्तो पािो बनाएर सरकारी 
मादयतामा प्रयोग गनष जानेन ।त्यसो िुँदा िुँदै पत्रन त्यो बेलाका पढेलेरे्का मादछे, ज्योत्रतर्, विद्वानिरूले त्यस्तो 
पािाको प्रवित्रध न्जत्रबतै राख्न सके ।जब त्रबक्रम सम्बतको एघारौं सतान्ब्दपत्रछ परुाना सम्राटिरू कम्जोर िुँदै गए । 
नयाँ सम्राट िा राजािरू तलुनात्मक रुपमा उदार बददै गए । र्सआयषिरू त्रबस्तारै फैलँदै गए, त्यस परम्परागत 
पािाले पत्रन मादयता पाउन थाल्यो ।   

यता दन्क्षण पन्श्चमका आयषिरूको भारतमा चदरमासको पािोको त्रबस्तार गनष थाले, प्रचार गनष थाले । न्शक्षाको केदर 
भारतको िाराणसी, िररद्वार आदद स्थानमा शैन्क्षक केदरिरू पनुस्थापना िनु थाले । ती शैन्क्षक केदरिरू करीब ७ 
सय िर्ष पविलेसम्म लोप जस्तै त्रथए ।एघारौं सतान्ब्दसम्मको ७ सय िर्षलाई विश्वमै अदधकारको अित्रध मात्रनद्यो, 
दास यगु भनेर मात्रनद्यो, क्रमशः र्लु्दै गयो ।त्यसै अित्रधमा चदरमास र सौयषमास पािोलाई समायोजन गरेर लाग ु
गनष थात्रलयो । भारत पटक पटक त्रबदेशी शासकको कब्जामा परेको िनुाले अंग्रजेी क्यालेण्डरले मादयता पायो जो 
सौयषमासको आधारमा त्रथयो । सौयष र चदरमासको पािो भारतमा सरकारी मादयतामा लाग ुिनु सकेन । 

यता नेपालमा त्रतत्रथ त्रमत्रत दबैु भएको पािाले त्यो बेलामाि सरकारी मादयता पायो जनुबेलाबाट नेपालमा ससाना भरेु 
टाकुरे राज्य एकीकरणको चरणमा आए । फलस्िरुप पृ् बीनारायण शािको एकीकृत नेपालको कालबाट आज 
िामीले  प्रयोग गरेको पािाको आधारमा इत्रतिास लेन्र्न प्रयत्न भयो ।समाजले िा ज्योत्रतर् शास्त्रले त्रबक्रम सम्बत्कै 
प्रयोग गनष थाल्यो ।त्यो बेला नेपालमा शक सम्बत्ले सरकारी मादयता पाएको त्रथयो । शरुुमा शक सम्बत्लाई 
िटाउन त्रनकै दःुर् भयो ।सकारात्मक पररितषन पत्रन स्िीकार गनष नसक्न ेिाम्रो परम्परा आजसम्म कायम छ । 
अदततः शक सम्बत्को १८२३मा माि त्रबक्रम सम्बतले आत्रधकाररक रुपमा सरकारी मादयता पाएको देन्र्दछ । 
त्यो बेला भनेको त्रबक्रम सम्बतको १९५८ साल िो। त्रबक्रम सम्बत ्१९५८ मा नेपालका राजा पृ् बी बीरत्रबक्रम 
शाि त्रथएभने प्रधानमदिी देिशम्शेर त्रथए । यसै कारणले स्कददगपु्त र देिशम्शेरको तलुना गररएको िो।त्यसै 
कालमा गोरर्ापिको प्रकाशन शरुु भएको िो र त्रबक्र सम्बत ् उल्लेर् गररएको िो।त्यसै मतुाविक त्यसभददा 
पविलेका इत्रतिासमा शक सम्बत ् लेन्र्एकोलाई रुपादतरण गरेर िो िा संशोधन गररएको िो।त्यसभददा पविलेका 
नेपालको सबैजसो इत्रतिास र त्रतत्रथ त्रमत्रत अंग्रजेले र्ोजेर िा अनसुदधान गरेर लेन्र्ददएको िो जसममा इसिी 
सम्बतमा लेन्र्एको पाइदछ । नेपाल सम्बत ्जसले चदरमासलाई नै आधार मादछ, पृ् बीनारायण शािको उदय पत्रछ 
त्यो पत्रन ओझेलमा पदै गयो । यसरी नेपालमा गते र त्रतत्रथ सवितको आधतु्रनक पञ्चाङ्ग, पािो िा क्यालेण्डर जे भनौं 
शरुु भएको पाइदछ ।  
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नेपालको ऐत्रतिात्रसक वििेचना, लेर्क ढुण्डीराज भण्डारी त्रबसं २०३८ 

नेपाली पािािरू 

त्रबत्रभन्न िेभसाइटिरू 

इनसाइक्लोवपत्रडया तथा विवकवपत्रडयािरू 

२४ जेठ २०७२  

(दैत्रनक पि बटुिल, िर्ष ११ अंक १९५ त्रमत्रत ३० जेठ २०७२मा प्रकान्शत) 

*** 



Global Federation for Nepalese Literature         Mulbato E-Journal Online        Volume: 3      Issue: 1       Number: 8       January  2016 
 

विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ       मूलबाटो अनलाईन ई-पत्रिका      बर्ष: ३      अंक: १     संस्करण: ८      जनिरी २०१६ 113 
 

नेपाली सभ्यताको ओज र मित्त्ि 
लोककृष्प्ण भट्टराई 
 
 
 
 
यत्रतिेला िामी (राजनीत्रतज्ञ, बवुद्धजीिी, पिकार) 
पन्श्चमा सभ्यताको पत्रछ दगरुररिेका छौँ ।यो क्रम 
नरोवकने िो भने नेपालको सािषभौमसत्ता जोन्र्ममा 
पने त्रनन्श्चतप्राय: छ। पन्श्चमािरूले म्याग्नाकाटाष 
(पविलो त्रलन्र्त संविधान) जारी गरेपत्रछ औद्योत्रगक 
क्रान्दत गरे र विश्वमा आफ्नो सभ्यता प्रचार गरे।त्यसकै प्रभािअनसुार नेपालमा पत्रन प्लेटो, अररस्टोटल, न्जनज्याक 
रुसो माक्र्स, मोदटेस्क्य,ु माक्र्सलगायतको चचाष भइरिेको छ।उनीिरूभददा िजारौँ िर्षअगात्रडका पूिषजको िामीले 
र्ोजत्रबन गनुषपने भएको छ ।वकनभने िाम्रा पूिषजले नै सभ्यता, संस्कृत्रत र प्रजातदिको पविलो जग बसालेका त्रथए । 

संसारको पविलो सभ्यता नेपाली सभ्यता िो ।यसको बत्रलयो आधार के िो भने संसारमा सबैभददा बढी विमाल भएको 
देश नपेाल िो ।पानी विमालबाट आउँछ ।पानीकै कारण जीिजदत,ु िनस्पत्रतको अन्स्तत्ि र विस्तार सम्भि भएको 
िो ।मानिसभ्यता आजभददा लार्ौँ िर्ष पविले सरुु भएको िो ।मादछे जंगलीयगुबाट रे्तीको यगुमा प्रिेश गने िेला 
चेतनशील व्यन्क्तका रूपमा उदाएका त्रथए न्शि जसलाई िामी भगिादका रूपमा पूजा गछौं ।जंगलीयगुबाट मानिीय 
यगुमा मात्रनसलाई ल्याउन ेकाम न्शिले गरेका िनु।्उनी रे्तीको यगुका सरुुिातकताष मात्रनदछन ् ।उनी विमालय 
पिषतमा त्रथए ।दोलर्ादेन्र् मानसरोिर त्रसगात्सेसम्म उनी त्रथए ।त्रसगात्सेदेन्र् यमनुा नदीसम्म नेपाली सभ्यताले 
नेततृ्ि गरेको त्रथयो ।यदु्धमा िामीले िारेपत्रछ त्रसगात्से चीनत्रतर गएको िो ।मानिसभ्यताको भ्रणू नै नेपाली 
सभ्यताबाट आएको िो ।नेपालका पिाड, विमालबाट आएको िो ।नेपाली सभ्यताले कुनैिेला समग्र भारतिर्षलाई नै 
शासन गरेको पाइदछ । त्यो िेला बेग्लै देश अन्स्तत्िमा त्रथएन, केिल सभ्यताले शासन गथ्र्यो । 

इन्जप्ट र त्रग्रसले आफूलाई परुानो सभ्यताको दाबी गरररिेका छन ् ।िामी पत्रन कुरै नबझुी उनीिरूको पत्रछ 
लात्रगरिेका छौँ ।तर, इत्रतिासले यसलाई र्ण्डन गछष ।इरान र टकीमा न्शिका परुाना मूत्रतष भेवटएको समाचार 
आएका छन।् िर्ामोनी भन्ने इरानी राजाले मनु्स्लम धमष ग्रिण गरेका त्रथ ।त्यसअन्घ उनी पत्रन सनातन धमषका 
अनयुायी त्रथए । आयषनिरू ककेत्रसयाबाट आएको भन्ने यथाथष िुँदै िोइन।इत्रतिासले भदछ वक नेपालबाट विँडेर ३२ 
ददनमा ककेसस पतु्रगदछ ।आयषिरू त्रतब्बतको त्रसल्करोड िुँदै ककेत्रसया गएका िनु,् उताबाट आएका 
िोइनन।्पटनाबाट काठमाडौं आउन र काठमाडौंबाट ककेत्रसया पगु्न बराबरी समय लाग्दोरिेछ । ककेत्रसयामा 
न्शिको मूत्रतष िामीले भेटाएका िोइनौँ, जन्जषयनिरूले भेटाएका िनु ्। 

न्शिगीतामा जनताको अत्रधकार र प्रजातदिको चचाष छ ।गौतम ऋवर्ले न्शिको व्याख्या गरेका त्रथए ।इदरले जब 
जनतामात्रथ दमन गनष थाले, न्शि आफैँ  विरोिी भएर इदरलाई पदच्यतु गरेको इत्रतिास छ ।त्यत्रतिेला विष्प्णकुो 
प्रस्तािमा न्शिले नउसलाई स्िगषको राजा बनाए ।तर, नउस पत्रन लम्पट िनु थालेपत्रछ न्शिले त्यसविरुद्ध भमूीगत 
संगठन बनाएको पाइदछ ।न्शिले उत्पादनका त्रनयम रारे्का रिेछन ्।उत्पादन नगने मादछेले र्ान पाउँदैन भन्ने 
न्शिको न्शक्षण अविले पत्रन मननीय छ, आत्मसात ् गनषयोग्य छ ।अविलेको राजनीत्रतको आरम्भ त्यत्रतिेलै भएको 
त्रथयो भन्ने यसले पवुष्ट गछष ।त्यसकारण आधतु्रनक माक्र्सिाद कुनै नयाँ विर्य िोइन । 

http://www.enayapatrika.com/wp-content/uploads/2015/04/Lok-Krishna-.jpg
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िरेक ग्रिले सूयषको पररक्रमा गछषन ् भन्न े कुरा न्शिगीतामै उल्लेर् छ ।पृ् िी गोलो छ भन्ने कुरा न्शिले उविल्यै 
भनेका रिेछन ् ।िैज्ञात्रनक ग्यात्रलत्रलयो ग्यात्रललीले धेरैपत्रछ यो कुरा भनेका छन ् ।तर, िामी ग्यात्रलत्रलयोको पत्रछ 
दगरुररिेका छौँ ।िास्तिमा न्जसस क्राइस्ट र पैगम्बर मोिम्मद न्शिका अनयुायी रिेको पाइदछ ।क्राइस्ट 
अफगात्रनस्तानको बाटो िुँदै बनारस आएर विश्वनाथ मन्ददर दशषन गरेको र कवपलिस्तमुा बदु्धको आमा मायादेिीको 
मूत्रतष दशषन गरेर मसु्ताङ िुँदै त्रतब्बत गएको पाइदछ ।पैगम्बर मोिम्मद गरुुकुलका न्शक्षक त्रथए।उनले सबैभददा 
पविला मनु्स्लम धमषको सरुुिात अविले चीनको उइगरु क्षेिमा सरुु गरेका त्रथए।उनी पत्रन बनारसमा विश्वनाथ 
मन्ददरको दशषन गरेर नेपाल आए अत्रन यिाँबाट त्रतब्बत िुँदै उइगरु क्षेिमा गएका त्रथए। 

आधतु्रनक राजनीत्रतशास्त्र, समतामूलक अथषशास्त्रको कुरा गरररिँदा िेदव्यासले लेरे्को मिादग्रदथ िेदको चचाष पविलो 
नम्बरमा गनुषपछष ।न्चत्रनयाँ राष्ट्रपत्रत सी न्जनवपङले विश्वको पविलो सभ्यता कदफ्यतु्रसयस सभ्यता िो भत्रनददए । यो 
सत्य िोइन । बरु उनलाई िामीले वकन नभन्ने वक त्रतमी नेपालका नात्रत/पनात्रत िौ ।चीनमा नेपाली कलाकार 
अरत्रनकोका आठ श्रीमती, २१ छोरा, २८ छोरी त्रथए।यसैबाट उनलाई वकन नाता नलाउने ? न्चत्रनयाँिरू 
कदफ्यतु्रसएसलाई मादछन,् तर अत्रधकांश बौद्धमागी छन ्। नेपालीको छोरालाई उनीिरू भगिान ्मादछन ्भने उनीिरू 
नेपाली सभ्यताका अनयुायी िनु ् ।कदफ्यतु्रसयस जदमेको कररब १६ सय िर्ष भयो, बदु्ध जदमेको २६ सय िर्ष 
भइसकेको छ । 

िेदव्यासले लेरे्को िेद विश्वको सबैभददा परुानो ग्रदथ िो ।अविले पन्श्चमा अथषशास्त्री, राजनीत्रतशास्त्रीले िेदको 
अनसुरण गरेका छन ् ।िेदमा साम्यिाद, गणतदि र जातपातको विरोध छ।तर, बाइबल, कुरान लेन्र्एको धेरै 
भएको छैन। िेदव्यास नेपाली मन्झनीपिु िनु ्।राजा परासर पत्रन माझी नै त्रथए।राजा विराट पत्रन माझी नै त्रथए 
।त्यत्रतिेला जातभात त्रथएन, केिल मादछे त्रथए । 

र्ोजत्रबन गदै जाँदा रािणसँग पत्रन नेपाली साइनो भेवटदछ।रािणकी श्रीमती िाम्रो मसु्ताङत्रतरकी शेरचनकी छोरी 
िनु।् उनी मददोदरी िनु ् ।रािण मानसरोिरमा न्शिलाई भेट्न जाने बाटो मनु्क्त क्षेिको त्रथयो ।भगिान ् विष्प्ण ु
मनु्क्तक्षेिमा बसेका त्रथए।त्यिाँ आउँदा मददोदरी सबैभददा राम्री देरे् । न्शिले लंकाको राज्य गनष यतैबाट पठाएको 
भन्नेसम्मका चचाष िनु थालेका छन ् ।यसको र्ोजत्रबन जारी छ ।बटुिलमा लार्ौँ िर्ष पविलेका मानिकंकाल, 
ित्रतयार, इँटा भेवटएका छन ्। 

संसारको पविलो लोकतदि नेपाल िो।जनकपरु र कवपलिस्त ुलोकतदि संसारका सबैभददा परुाना िनु ्।जनक एउटा 
पदिी िो उनी गणपत्रत त्रथए, तर राजाका रूपमा न्चत्रनए ।उविल्यै िामीकिाँ गणतान्दिक व्यिस्था त्रथयो भन्ने 
उदािरण जनकपरु र कवपलिस्त ु काफी छन ् ।जनकपरुको त्रमत्रथला िेतायगुको िो ।जनक आफैँ  िलो जोत्थे। 
उनको संसद्का प्रमरु् त्रथए यज्ञिल्क्य ऋवर् । 

यज्ञिल्क्य भौत्रतकिादको पविलो व्याख्याता त्रथए ।जनकपरुका यज्ञिल्क्यले नै व्यासले लेरे्को िेदको व्याख्या गरेका 
त्रथए ।गागी उपसभामरु् त्रथइन ्।उनी विज्ञानका व्याख्याता त्रथइन ्।भगृ ुपत्रन नेपाली धतीका सदतान त्रथए।िैज्ञात्रनक 
अल्बटष आइदस्टाइनले भनेका छन ् वक विदाउट भगृ,ु देयर उड नट बी साइदस एदड म्याथम्यावटक्स इन दी िल्र्ड 
(भगृ ु त्रथएनन ्भने यो संसारमा विज्ञान र गन्णत िनुे त्रथएन।) भगृलेु गोसाइँकुण्डमा तपस्या गरेर त्रसवद्ध प्राप्त गरेको 
विश्वास गररदछ । यदु्धविज्ञानका प्रणेता विश्वात्रमि ऋवर् बरािक्षेिका त्रथए।िाल्मीवक निलपरासीका िनु।्रामले पाल्पा 
निलपरासी क्षेिमा िनिास बसेको पत्ता लागेको छ । िास्तिमा अयोध्या त्यिाँबाट टाढा छैन । त्यो िेला जनकपरु 
तलुनात्मक रूपमा ठूलो राज्य तथा जनकको प्रत्रतष्ठा धेरै मात्रथ रिेछ । 

नेपाल तीनपटक टुवक्रयो, तीनपटक एकीकरण भएको इत्रतिास छ । नेपालीले तीनजना राजालाई सधैं सन्म्झनपुछष । 
पविलो यलम्बर नेपालको पविलो एकीकरणकताष त्रथए जसले बागमतीको वकनारमा पशपुत्रत मन्ददर त्रनमाषण गरे । 
िैददकयगुमा विभान्जत नेपालको एकीकरण उनले गरेका त्रथए । 
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दोस्रो, अंशिुमाष जो एत्रसयाभररकै असल र विद्वान ्शासकका रूपमा पररन्चत त्रथए।न्चत्रनयाँिरूले धेरै ठाउँमा उनको 
व्याख्या गरेका छन ् ।त्यो िेलाको नेपाली िैभिमा उनको ठूलो देन त्रथयो ।तेस्रो, पृ् िीनारायण शाि ।जसले 
आधतु्रनक नेपालको एकीकरण गरे । 

पृ् िीनारायण शािले देशको एकीकरण अत्रभयान आरम्भ गरेपत्रछ सभ्यताको रक्षाथष भीनसेन थापा, अमरत्रसंि थापा, 
बलभर कँुिर, बिादरु शाििरूले ठूलो योगदान ददएका िनु ्।कोतपिषबाट राणािरू नेपालमा शासनमा आएपत्रछ र 
शाि पररिारका मादछेलाई अंग्रजेले वकनेर बिादरु शािलाई थनुेपत्रछ नेपाली सभ्यता कमजोर भयो।बेलायतीको 
व्यापाररक लाई नमा शासक कमजोर भएपत्रछ नेपाल कमजोर भएको िो ।यो यथाथषलाई कम्यतु्रनस्ट पाटीका 
संस्थापक मिासन्चि पषु्प्पलालले उत्र्नन ्गनष र्ोजेका िनु ्। 

अविले िाम्रा नेता पन्श्चमा लोकतदिलाई समात्रतरिेका छन ्।तर, उनीिरू आफ्नो सभ्यतालाई अध्ययन गनष चािेका 
छैनन।्कवपलिस्त ु र जनकपरु डेमोके्रसी, त्रलच्छवि डेमोके्रसी र यलम्बरको इत्रतिास नेपाली नेताले पढ्नपुदैन ? 
माक्र्सले भौत्रतकिादको व्याख्या गरेका िनु ्।तर, यो त्रबसषन ुिुँदैन वक माक्र्सले िेदबाट पाठ त्रसकेका िनु ्।वकनभने 
माक्र्सले गरेको व्याख्या िैददककालमै भएको त्रथयो ।तर, माक्र्स पत्रन सम्मात्रनत िनु ् ।िास्तिमा िामीले बदु्ध र 
न्शिको फोटो बेचेर र्बौं रकम आजषन गनषसक्छौँ । 

नेपालमा भएका सबै जात्रतजनजात्रत, मधेसी, दत्रलत ओमकार पररिारत्रभिका िनु ् । न्शि वकरातका त्रथए, पािषती 
क्षेिीयका छोरी ।त्यो िेला जातभात त्रथएन ।सबै एक।यो यथाथष िामीले वकन स्िीकार नगने ? नरेदर मोदीले 
भनेको ऋवर्मन िाम्रो सम्पन्त्त िो ।अब न्शि सभ्यतालाई आत्मसात ्गनैपछष ।चाणक्यले नेपाल चौथो शताब्दीको 
औद्योत्रगक नगरी भनेका छन ् त्यत्रतिेला नेपालमा मूत्रतषकला, काष्ठकलाको प्रचरु विकास भएको पाइदछ ।अरत्रनको 
नेपाल र चीनका रावष्ट्रय विभतू्रत ।भकुृटी पत्रन नेपाली र न्चत्रनयाँ विभतू्रत ।नेपालको त्रलच्छविकाल यरुोपभददा धेरै मात्रथ 
त्रथयो।त्यसकारण िामी सभ्यता, संस्कृत्रत, दशषन र सावित्यमा विश्वका सबैभददा परुाना िौँ । 

प्रस्ततु्रत : पशुषराम काफ्ले 

*** 
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सावित्य सत्रमक्षा 
 
 

रण काफ्लेको भयिादमा प्रिेश 

ज्ञानबिादरु छेिी (असम, भारत)  
 

धरान (नेपाल) मा जदमेका िाल िङकङ त्रनिासी देश सबु्बा भयिाद नामको एउटा नौलो मतिाद र्डा गरेर विश्वमा चन्चषत भएका 
छन । उनकै प्रयासमा सन 2012 मा धरानमा भयिाद अध्ययन केदर स्थावपत भएको र यस संस्थाको प्रयासमा विन्शष्ट लेर्क, 
न्शक्षाविद, न्चदतक तथा गिेर्किरूलाई त्रनम्त्याएर भयिाद विर्यमा विचार-विमशष गररएको कुरा विददत छ । दीपक सिेुदीद्वारा 
सम्पाददत भयिाद: न्चदतन र विमशष (वि.स. 2067, प्रकाशक- ओररएदटल पन्ब्लकेशन, काठमाडौ) ग्रदथमा प्रख्यात लेर्किरूका 
भयिाद सम्बदधी लेर् समेवटएका छन जसमा देश सबु्बाको लेर् विशेर् उल्लेर्नीय देन्र्दछ । दशषन-दृवष्ट (पूणाषि 4) मा पत्रन 
देश सबु्बाको भयिाद एक दशषन शीर्षकको लेर् प्रकान्शत भएको छ । यसरी देश सबु्बाले भयिादलाई नेपाली िाङमयमा स्थावपत 
गरे । तर कुनै पत्रन मतिादलाई एउटा भार्ाको साँघरुो सेरोफेरो त्रभि नरारे्र विश्व दरिारमा परु् याउन ुपछष । यसै कारण उनले 
PHILOSOPHY OF FEARISM शीर्षकको 360 पषृ्ठको ग्रदथ (2014) अंग्रजेी भार्ामा (अनिुादक-राजेदर सबु्बा र भविदरकुमार 
राई) Xlibris LLC माफष त तथा इलेक्िोत्रनक त्रमत्रडयाका बलमा विश्वका साम ुप्रस्ततु गरे ।  

देश सबु्बाको वफलोसफी अफ वफयररज्म ग्रदथ पढेर भयिाद विर्यमा शोध गरररिेका गिेर्क डा. आर. वफसरले उनको 
शोधप्रबदध TOWARDS A THEORY OF FEARISM (technical paper no. 51) मा देश सबु्बालाई धेरै ठाउँमा उद्धृत गरेका छन 
। वफसरले शोधप्रबदधको प्रस्तािनामा पविलो िाक्य नै सबु्बाको उल्लेन्र्त ग्रदथबाट त्रलएका छन (Fear is a power that always 

attracts us) । 

सावित्यको टेिा पायो भने ददगो िदुछ भनेर िोस, अथिा सबै मतिाद-दशषन सावित्यको विशालता त्रभि अटाउने िनुाले, 
विश्वसावित्यमा अनगदती िादिरू त्रभत्रिसकेका छन । सावित्यमा भयिादलाई त्रभत्र्याउने काम पत्रन देश सबु्बाले नै गरे । उनले 
भयिादको आधारमा नेपाली भार्ामा आददिासी (2007) उपदयास रचना गरेर िलचल मचाए । भयिादले यता भारतको उत्तर-
पूिाषञ्चलका सजषकलाई समेत समात्रतसकेको छ ।त्रसदक्कम विश्वविद्यालयमा डा. कविता लामा, नेि ु (NEHU) मा डा. स्िीमलेट 
ड्र्ारले भयिादलाई पाठयक्रममा राख्न ेपररबदद त्रमलाउँदै छन भने्न सूचना पाइएको छ ।असमका नेपाली दैत्रनक िाम्रो प्रजाशन्क्त 
असत्रमया दैत्रनक आमार असम, र असत्रमया देशिाताष मा भयिाद विर्यका त्रनबदध प्रकान्शत भएका िनु । 

असमका सजषक रण काफ्ले िाल भयिादका प्रिक्ताका रूपमा सपुररन्चत प्रत्रतभा िनु । उनी भयिाद विर्यमा असमका एकात्रधक 
ठाउँमा बत्रसत्रबयाँलो कायषक्रम आयोजन गरेर जनवप्रय बनेका छन। असत्रमया तथा नेपाली भार्ाका सफल आख्यानकार रण 
काफ्लेले आफ्नो निीनतम कृत्रत रैथाने (त्रनबदध संग्रि, 2015) भयिादलाई नै विर्य बनाएका छन । यस ग्रदथमा समेवटएका 
उन्नाइसिटा त्रनबदधमा उनले आफूले भोत्रगरिेको जीिनमा भय कसरी अविच्छेद्य भएर टाँत्रसएको छ त्यसलाई देर्ाएका छन । 
काफ्लेले उनका त्रनबदधिरूका माध्यममा भयका दबैु पाटा (सकारात्मक र नकारात्मक)मात्रथ प्रकाश पारेको पाइदछ । उनले 
उल्लेर् गरे अनसुार भय पत्रन एक सािस िो, कविलेकाविँ भय त्रडप्रसेन जस्ता रोग र आत्मित्याको कारक बन्न सक्छ । केिल 
एउटा त्रनबदधलाई छोडेर अरू त्रनबदधिरूमा देश सबु्बाको भयिादलाई उनले मजबतुीका साथ पकडेका छन ।व्यन्क्तत्ि विकासका 
लात्रग भय एक शि ुिो (तेस्रो त्रनबदध) भने्न वकटान गनाषले उनी िेकबाट न्चन्प्लएका छन वकनभन े देश सबु्बाका अनसुार भय 
व्यन्क्तत्िको विकासमा सिायक पत्रन िनु सक्छ । Fear is very useful for personality development of  every individual 

(Philosophy of Fearism, page 17) 

जेसकैु भए पत्रन, रण काफ्लेको प्रस्ततु कृत्रत भारतीय नेपाली सावित्यको वढकुवटमामा एउटा नौलो तथा मित्िपूणष थप िनुेछ, यस 
कुरामा विश्वस्त छु । 

10-05-2015  *** 
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"चामल  र्ानेिरू र चौलानी  वपउनेिरू" का 
कविता पढ्दा आनदद त्रमल्छ 

ददनार रनादी (विस्कन्दसन, अमेररका) 
 
 
विक्रमाब्द २०६६ विउँदको कुनै न्चसो ददन इगल िाइटको तपाषयाँ मोडमा 
एउटा यिुकसँग मेरो जम्काभेट भयो । उनका चश्मा त्रभिका ससाना 
चन्म्कला आरँ्ािरूत्रभि मैले कविताका भाििरू छचन्ल्करिेको प्रस्टै देर्ेँ । 
म त्यत्रतबेला विस्कनत्रसन राज्यको राजधानी शिर म्यात्रडसनमा नेपाली सावित्य 
साँझ (२०६६) को तयारीमा जटेुको त्रथए ँ। कुनै लामो भतू्रमकात्रबना मैले ती यिुकसँग सावित्य साँझ काषयक्रमको 
लात्रग एउटा कविता लेख्न आग्रि गरेँ । मेरो आग्रि ठीक ठाउँमा परेछ । यिुाकवि सदतोर् लात्रमछाने मीठो कविता 
त्रलएर त्यो िर्षको सावित्य साँझ कायषक्रममा देर्ा परे । दोश्रो सावित्य साँझ प्रत्रतयोत्रगतामा प्रथम स्थान ओगटेर 
सदतोर् कवितािरूमा अब्बल देर्ा परे । पत्रछल्लो समयमा आएर म्यात्रडसनमा सदतोर् नेपाली सावित्य साँझ 
कायषक्रमको िताषकताष नै बनेका छन ्। 
 
सदतोर्का कविता सनु्न पढ्न थालेको पत्रन ६ िर्ष भैसकेछ ।यसपाली त उनले "चामल र्ानेिरू र चौलानी 
वपउनेिरू" शीर्षकको एउटा कविता सङ्ग्रि नै मेरो िातमा थम्याइददए । उनको यो पविलो कविता सङ्ग्रि रिेछ 

।यस सङ्ग्रिमा समावित सदतोर्का सबै कविता मैले 
ध्यान ददएर पढेँ ।चामल र्ाएर पढेँ , चौलानीवपएर 
बेिोसीमा पढेँ।िो, मैले उनका सबै कवितािरू 
दोिोर् याइ तेिेर् याइ पढेँ ।सो संग्रिलाइ जनमत प्रकाशन 
काभ्रलेे प्रकाशनमा ल्याई सेप्टेम्बर २६,२०१५ मा 
म्यात्रडसनमा त्रबमोचन पत्रन गररयो | 
 
सदतोर्का कवितािरू जेरी जस्तै जेत्रलएका छन ् तर 
गदतब्यमा पगुेरै छाड्छन ् ।सदतोर्का कवितािरू 
प्रतीकात्मक छन,् उद्देश्य भेट्न थकाइ मादै पढ्न ुपछष 
।सदतोर्का कवितािरू ससेुल्दा लय त्रनस्कदछ, गम्दा 
अथष र्लु्छ र पढ्दा आनदद त्रमल्छ । न्चयामा न्चनी 
जस्तै घलुाएर उनले आफ्ना कवितामा अङ्ग्रजेी 
शब्दिरूको पत्रन प्रयोग गरेका छन ्। तर न्चनी कतै 
त्रततो निोस, नेपालीमा कुनै कुरा भन्न र्ोज्दा उपयतु्त र 
छररतो निनुे भए माि अङ्ग्रजेी शब्दको प्रयोग 
दयायसँगत िोला । 
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सदतोर्का कवितािरू अग्रगामी छन ्त्यसैले विसंगत्रतिरूसँग िात माछषन, समस्यािरू ससेुल्दै त्रसमादतकृतिरूको पक्ष 
त्रलदछन ्| 'जतु्ता र मोजािरू' न्शर्षकको कविता उनी यसरी पोन्र्दददछन ्: 
 
जतु्ता जसले कुल्चदछ 
िर न्चज चाट्न बाध्य िदुछ 
मोजा जो प्रायः थतु्रनदछ, त्रनसात्रसदछ 
िो आज त्रतनै 
जतु्ता अत्रन मोजाका कुरा गदैछु 
 
आफ्नी एउटी छोरीको नाम काव्या रारे्र सदतोर्ले कविताप्रत्रत आफ्नो आगाध अनरुाग पोरे्का छन ्। मेरी छोरी 
शीर्षकको कविता उनी यसरी पोन्र्दददछन ्: 
 
छोरी 
त्रतमी 
मैले र त्रतम्री आमाले रचेको 
सिोत्तम कृत्रत िौ 
त्रमठासले भररएकी 
मधरु कविता िौ । 
 
सदतोर्का दईुटी छोरी छन,् काव्या र आयाष । उनका साना साना छोरी जस्तै त्रनश्चल छन ्उनका कविता अथिा 
भनौं उनका कविता जस्तै त्रनश्चल छन ्उनका छोरीिरू ।आफ्नै केिी कवितालाई अङ्ग्रजेीमा अनिुाद गरेर उनले 
अङ्ग्रजेी भार्ामा आफ्नो पतु्रगसरी देर्ाएका छन ्।यिी कविता सङ्ग्रिलाई "Porridge Eaters and Gruel Drinkers" 
न्शर्षकबाट Amazon.com भन्न ेअनलाइन त्रबके्रताबाट पत्रन उपलब्ध गराएर सदतोर्ले नेपाली कविता अङ्ग्रजेीमा पढ्न 
रुचाउन ेपाठकिरूका लात्रग राम्रो गनु लगाएका छन ्। 
 
प्रिासमा बसेर पत्रन नेपाली भार्ा सावित्य र्ास गरी कविता विधामा सदतोर्ले देर्ाएको जाँगर उत्सािप्रद छ ।उनको 
यो जाँगर प्रबदु्ध पाठकिरूको आलोचनाले थकाइमा नटुवङ्गयोस ्बरु अदम्य उत्सािसाथ अगात्रड बवढरिोस ्। पाठकको 
प्रशंसाले मोटाएर अल्छी नबनोस ्बरु आत्मानभुतू्रतमा र्ाररएर उच्चतामा पगुोस । सदतोर्का कविताले कविताको 
फाँटमा पाइला एक एक गदै सगरमाथा चमुोस ्। िाददषक शभुकामना ! 
 
काग त्रतिार २०७१ 
*** 
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फूलबारी (अदय भार्ाका रचनािरू) 
 

 

 

 

 

 

 

 

पृ् िी कऽ ताण्डि  

करुणा झा 
 
सददयों स भऽ रिल दोिन सँ 
प्रकृत्रत बत्रन गेल अत्रछ कंगाल 
बेर–बेर भकुम्पक झटुका सँ 
जजषर भऽ गेल अत्रछ नेपाल ।  
 
मानि अप्पन विकास कऽ लेल 
केलक प्रकृत्रत के िाल बेिाल, 
विमालय कऽ हृदय न्चत्कार केलक 
काँवप उठल धरती कऽ भाल 
बेर – बेर भकुम्पक झटुका सँ 
जजषर भऽ गेल अत्रछ नेपाल ।  
 
कंकरीट क जंगल बवढ रिल ददनाददन 
गाम, शिर दवुर्त, भेल बजार 
धरती कऽ सीना काँवप उठल 
प्रकृत्रत भऽ गेल छल लाचार 
बेर – बेर भकुम्पक झटुका सँ 
जजषर भऽ गेल अत्रछ नेपाल । 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
देन्र् कऽ ई ताण्डि पृ् िी के 
सब वकयो के मन कात्रन रिल 
न्चर्, पकुार, न्चत्कार, कददन सँ 
करुण हृदय मन काँवप रिल । 
 
कान्ल्ि धरर जे छल 
सदुदर फूलबारी 
आई बनल अत्रछ 
उजडल लाचार 
बेर–बेर भकुम्प कऽ झटका सँ 
जजषर भऽ गेल अत्रछ नेपाल ।  
*** 
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ददष 
मनोज लइँुटेल (दान्जषत्रलंग, भारत)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
अए मेरे साथी 
मेरे िम सफ़र 
इक तँू िी तो िै 
मेरे इस भंिर के मदज़र । 
 
मज़ा मैं ले रिा िुँ असली ! 
जैसे त्रनकल पड़ते िी िड्डी पसली ?! 
क़ीमत्रत पलों का तँू साया 
मेरे ददल में यू ँसमाया । 
िे डूबते िएु तेरी क़श्ती 
तँू जी ले लेकर मस्ती 
पता िै न ?! के ज़ीददगी निी ंिै सस्ती 
और त्रबददास बन जा िस्ती । 
 
तँू आजा, दौड़कर आजा 
और ज़ीने का दे जा भरपूर मज़ा ! 
ये रात कटे न कटे 
ये नीदद लेती बस यू ँिी करिटें । 
 
आजा, िरना !? 
लड़ता रिँूगा अकेला 
आन्र्र कब तक?! 
बन कर यू ँिी थकेला ?! 
सच्चा त्रसपािी िँू मैं 
जात चािे िो कोई भी ! 
जीने का भी ... 
बस तँू िी तो इक सम्बल 
तँू निी ंतो बस कुछ भी निी,ं 
न ददष िोगा, न रिे तो जीददगी । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
तँू साथ रि 
बस कुछ न कि 
कुछ न कर 
यु ँसाथ रि । 
 
अए ददष 
तँू साथ न छोड़ 
क्योंवक तँू िी तो िै 
मेरा दास्तां मेरा िमसफ़र । 
 
जैसे कीचड़ में भी 
न्र्लता िै कमल । 
जब तबािी िो आसन्न, 
क्यों चकुें  ?! 
लेकर िों आनंद में प्रसन्न । 
*** 
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िे देि 

अजुषन त्रनराला (नोएडा, भारत)  

 
 
 
 
 
 
तमु्िारी िी धरती, तमु्िारे िी बच्चे 
तमु्िारा तांडि देर्, बस काँप रिे, िे देि 
धरा के कण-कण में िै तमु्िारा िास 
तमु्िारी तनी भकुृवट, बस भागते रिे सब, िे देि। 
 
वकसी का भाई, वकसी की बिन, माता-वपता 
अपने चरणों में शांत्रत देना सबको, िे देि 
बड़े-बड़े मिल, चौबारे, देर्ते िी देर्ते िएु ढेर 
तमु्िारी माया, तमु्िारी दतु्रनया, तमु िी जानो, िे देि। 
 
दब गए वकसी के अरमान, वकसी के सपने 
कोई न्जंदा िी मर गया, ढो रिा कोई बेटे की लाश, 
िे देि 
माँ की ममता छलक रिी िै आंचल से चिंू ओर 
पथरा गईं आंरे्, सूर् गए आंसू, िो गई बेिोश, िे 
देि। 
 
िो निी ंरिी पिचान, संग-संग जल रिी न्चताएं िजार 
कैसे िो धमष की पालना, तमु िी बताओ, िे देि 
मैं िँू एक तचु्छ प्राणी, बस जोड़ सकता िंू िाथ 
अपने बच्चों पर इतना क्रोध, मत करो, िे देि। 
 
27/04/2015 

*** 
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समाचार  

मास्कोमा २०२ यौं भानजुयदती समारोिका पाचँ बुदँा 
कृष्प्णप्रकाश शे्रष्ठ मास्को, रूस मिासंघ, २५ जलुाई २०१५ (शत्रनश्चरिार) 

रूसको राजधानीमा रिेको रमणीय ओस्तान्दकनो पाकष मा गतः १९ जलुाई २०१५, आइतिार का ददन विश्वनेपाली 
सावित्य मिासंघ रूस शार्ाको तत्िािधानमा बनभोजसवित २०२–यौं भानजुयदती समारोि सफलतापूिषक ससुम्पन्न 
भएको छ ।नेपाली पाठकिदृदको त्रनन्म्त संक्षेपमा त्यसको वििरण त्रनम्न पाँच बुँदामा समेटने प्रयास गदै छु ।  

१. रूसका लात्रग नेपाली राजदूत डा. रविमोिन सापकोटा कोवपलाज्यूको प्रमरु् अत्रत्य तथा कृष्प्णप्रकाश शे्रष्ठको 
सभापत्रतत्िमा सम्पन्न समारोिको शभुारम्भमै विश्व नेपाली सावित्य मिासंघ रुस शार्ाका सन्चि डा. मनमूत्रतष भतेुलबाट 
आददकवि भानभुक्त आचायषको कवितापाठसवित भानभुक्तको तस्िीरमा पषु्प्पाित्रल अपषण गररएपत्रछ व्यिस्थापन 
सत्रमत्रतको तफष बाट गणेश रामदामबाट स्िागत मदतव्य ददइयो भने गैरआिासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का 
संस्थापक–अध्यक्ष डा. उपेदर मितो, यसै संघका अदतराषवष्ट्रय समदिय पररर्द (आईसीसी) का कोर्ाध्यक्ष डा. बरी 
के.सी., आईसीसीका सदस्य एिं विश्व नेपाली सावित्य मिासंघ रूस शार्ाका अध्यक्ष गोविददप्रसाद गौतम, 
एनआरएनए रूसका कायषिािक अध्यक्ष त्रडल्ली र्रेल समुन, त्रनितषमान अध्यक्ष उत्सिकुमार अमात्य, प्रथम अध्यक्ष 
डा. सूयषप्रसाद ररजाल, नेपाली नारी त्रनकुिकी अध्यक्ष डा. समता प्रसाद, नेपाल रे्लकूद तथा संस्कृत्रत समाजका 
उपाध्यक्ष रामेश्वर गौतम, नेपाली छािसंघ (जनमैिी विश्वविद्यालय) का अध्यक्ष उत्तम लात्रमछानेबाट भानभुक्तको 
व्यन्क्तत्ि र कृत्रतत्िका वित्रभन्न पक्षिरूबारे प्रकाश पादै मदतव्य ददइएको त्रथयो ।  

आफ्नो स्थापनाकै समयमा सन ् २००३ मा नेपाली नारीत्रनकुिले मास्कोमा आददकविको जदमजयदती मनाउने 
परम्पराको थालनी गरेको त्रथयो भनी डा. समता प्रसादले सम्झना गनुषभएको त्रथयो भने रामेश्वर गौतमले तनिुँमा 
भग्नािशेर् बन्न लात्रगरीिेको आददकविको जदमस्थलको  घरघरेडीको पनुत्रनषमाषणतफष  ध्यानाकर्षण गनुषभएको त्रथयो । 
डा. उपेदर मितोले आददकविको जनसेिाको भािनाबाट िामीले न्शक्षा त्रलनपुने कुरामा जोड ददनभुयो भने डा. बरी 
के.सी., डा. सूयषप्रसाद ररजाल प्रभतृ्रतले आददकविबाट दईु शताब्दी अगात्रड लेन्र्एका कवितािरू अविले पत्रन 
समसामवयक मित्िका छन ्भनी जोड ददनभुएको त्रथयो । गोविददप्रसाद गौतमले भानजुयदतीको सददभषमा नेपाली र 
रूसी भार्ामा पसु्तकिरूको प्रकाशनको चचाष गनुषभएको त्रथयो भने डा. मन्णराज पोर्रेलले भारत र नेपालपत्रछ 
आददकविको प्रत्रतमा स्थापन गनषमा रूस विश्वको तेस्रो देश बनेकोमा रूसिासी नेपालीिरू गौरिान्दित भएको भािना 
पोख्नभुएको त्रथयो । रूसी किवयिी ल्यदुत्रमला एभ्देएभाले नेपाली कवििरूप्रत्रत समवपषत कविता पाठगरेकी त्रथइन ्। 
‘नेपाली र्ाङ्मयका भान’ु शीर्षकको संग्रिमा समाविष्ट िाम्रा आददकविप्रत्रत समवपषत उनको काव्यबाट नेपालीमा अनूददत 
केिी पंन्क्त यिाँ उदृ्धत गनष चािदछु ।  

मादछेको वितका लात्रग बाँचेथे भानभुक्त ती, 
त्यसैले आज नेपालीमाझ छन ्मादय ती अत्रत ।  
मनाइँदैछ सिषि उदको दद्वशतिावर्षक, 
सूयषझैँ चन्म्कलो उदको नाम बददैछ साथषक। 
एक्काईसौ शताब्दीमा गिुदछन ्कविता यिाँ, 
वित्रभन्न जनजात्रतका भार्ा र भािमा यिाँ । 
ज्यादै त्रनकटझैँ लाग्छ उदको कायष र न्चदतन, 
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आकांक्षा मनु्क्तको मािै त्रतदमा सतु्रनदछ गिुन । 
वित्रभन्न ठाउँमा पगु्छन ्बनेर प्रत्रतमा उनी, 
आबालबत्रनतािृद्ध पढ्दछन ्कविता पत्रन । 
उदको कृत्रतत्ि केलाई लेन्र्दछन ्ग्रदथ केकत्रत, 
धत्रमलो कविल्यै िनु्न विन्शष्ट कविको स्मतृ्रत ।   
कालगुामा रह्यो उदको आिक्ष–प्रत्रतमा अतः, 
गनेछन ्रूसमा उदले सूयषको अब स्िागत ।  

नेपालको एकीकरणमा पृ् िीनारायण शािको जनु स्थान छ त्यन्त्तकै मित्िपूणष स्थान बोलचालको साझा भार्ालाई 
साविन्त्यक भार्ाको स्तरसम्म उचालेर नेपाली जनभािनाको एकत्िको सदुृढीकरणमा गिवकलो योगदान परु् याउने 
आददकवि भानभुक्तको छ भन्ने भािात्रभव्यन्क्त मिामविमज्यूलगायत सबैबाट प्रकट गररएको त्रथयो ।  

२. पोिोर सालझैं यसपल्ट पत्रन भानजुयदतीको उपलक्ष्यमा आयोन्जत कविता प्रत्रतयोत्रगता र आसूँकविता लेर्न 
प्रत्रतयोत्रगतामा कायषक्रममा उपन्स्थत सावित्यप्रमेीिरूको सवक्रय सिभात्रगता रिेको त्रथयो । यी दिैु प्रत्रतयोत्रगतामा प्रस्ततु 
कवितािरूको मूल्यािनका लात्रग कृष्प्णप्रकाश शे्रष्ठकै अध्यक्षतामा डा. सलुोचना सापकोटा, डा. बरी के.सी., डा. 
मन्णराज पोर्रेल समाविष्ट एक मूल्याङकन सत्रमत्रत गठन गररएको त्रथयो र दिैु प्रत्रतयोत्रगतामा कमला रािल पाण्डे 
तथा डा. उमेशप्रसाद भट्टराईले नै आलोपालो गरी प्रथम र दद्वतीय स्थान प्राप्त गरेर परुस्कृत भएका त्रथए भने तीन 
दददी र एक भाई ररजाल–बालबात्रलका आदजेत्रलका, मागाषररता, भेरात्रनका तथा आदतोनलाई सादत्िना परुस्कार प्रदान 
गररएको त्रथयो।   

३. रूसमा भान–ुसमारोिप्रत्रत समवपषत पसु्तकिरूमध्ये भर्षरै प्रकान्शत दईु पसु्तकको विमोचन यस साविन्त्यक 
कायषक्रमको एक आकर्षक बुँदा त्रथयो भन्नु उपयकु्त िनुेछ । यो पत्रन बताइिालौं वक रूसी विद्वादिरूका नेपालविर्यक 
वित्रभन्न लेर्िरूको सँगालो ‘रूसमा नेपालको त्रबम्ब’ भन्ने शीर्षकमा उत्तमकुमार अमात्यको प्रकाशन–सियोगमा 
छावपएको छ भने नेपालको सावित्य तथा संस्कृत्रतविर्यक रूसी भार्ामा पूिषप्रकान्शत केिी कृत्रतिरूसवित कृष्प्णप्रकाश 
शे्रष्ठका लेर्िरूको संकलन ‘विदद ुअत्रधराज्यबाट धमषत्रनरपेक्ष गणतदित्रतर’ शीर्षकमा त्रनस्केको छ । पविलो १५२ 
पषृ्ठको पसु्तकमा सेगेइ ओल्डेनबगुष (केिी नेपाली सूक्ष्मन्चिबारे संन्क्षप्त वटप्पणी), ददत्रमिी त्रनकोलायेत्रभच लेल्यनु्र्न 
(काठमाडौं उपत्यकामा त्रलच्छवि िंशको आगमनको मागष र नेपालमा यस िंशको राज्य–स्थापनाको इत्रतितृ्त), 
त्रनकोलाई  त्रलस्तोपादोभ (नेपालमा बदु्धधमषको अध्ययन–स्तरसम्बदधी प्रश्नको सददभषमा), ताच्याना मोरोजोभा (नेपालको 
लोकसंस्कृत्रत र पेशागत कला-परम्परािरूको सम्भावित अदतरसम्बदध), इन्ना मरुरआन (बीसौं शताब्दीको सन ्
१९६०–१९८० का दशकिरूमा नयाँ नेपाली संस्कृत्रतको प्रादभुाषिबारे), तात्याना शाउम्यान (नेपाल र चीनबीच 
सीमावििादको समाधान), सेगेइ लदुयोभ (नेपाल–भारत सम्बदधको साठी िर्ष), भालेरी कान्शन (विश्वविख्यात गोर्ाषली 
त्रसपािीकंो उत्कृष्ट गणु), ओलेग फ्योदोरोभ (नेपालको उच्चपिषतीय क्षेिको पयाषिरण स ् विमालयको विउँ पग्लने 
प्रवव्रmयाको सददभषमा) र अलेक्सादर लेद्कोभ (उपसंिारको सट्टा : ‘रुसमा नेपालको छवि’) आददका उपरोक्त 
लेर्िरूका साथै पररन्शष्टमा चाविं लक्ष्मीप्रसाद देिकोटाको कवितासङ्ग्रि ‘सनुको त्रबिान’ र ‘नेपालको इत्रतिास : बीसौं 
शताब्दी’ पसु्तक विमोचन, नेपालविर्यक िैज्ञात्रनक सभा–सम्मेलनिरूको संन्क्षप्त वििरण पत्रन प्रस्ततु गररएको छ । 
अत्रन ‘विदद ु अत्रधराज्यबाट धमषत्रनरपेक्ष गणतदित्रतर’ शीर्षक बोकेको २४८ पषृ्ठको दोस्रो पसु्तकमा चाविं नेपालको 
रावष्ट्रय झण्डाका राजनीत्रतक तथा सांस्कृत्रतक पक्षिरू, नेपाल-विदद ु अत्रधराज्यबाट धमषत्रनरपेक्ष गणतदित्रतर। 
नेपालमण्डलको आध्यान्त्मक रक्षाकिच, इत्रतिास र संस्कृत्रतको पररप्रके्ष्यमा नेपालका परम्परागत वकल्लािरू, नेपालमा 
परम्परागत भोजको वित्रध, बोल्ने ढुङ्गािरूको कथा, नेपालका प्रथम ज्ञात कवि अनपुरम, नेपालका प्रथम ज्ञात 
राजाकवि जयदेि दद्वतीय, त्रलच्छविकालीन प्रत्रतभािान ्कवि बदु्धकीत्रतष, गीताको दाशषत्रनक र साविन्त्यक मित्ि, वकरात 
जात्रतको धात्रमषक एिं दयावयक ग्रदथ ‘मदुधमु’, स्िस्थानी : नेपाली न्चदतनको विन्शष्ट ग्रदथ र मौत्रलक देिी, कुमारीको 
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रुपमा चण्डेश्वरीको न्चिण, मिाकवि देिकोटाकृत ‘मनुामदन’ को कथास्रोत र दागेस्तानी कवि रासलु िाम्जतोभको 
काव्यमा नेपाल भन्ने शीर्षकका ११ लेर्िरू समािेश गररएका छन ्।   

४. विश्व नेपाली सावित्य मिासंघ विश्व केदरीय सत्रमत्रतद्वारा कृष्प्णप्रकाश शे्रष्ठलाई ‘नेपाली सावित्य दूत २०१४ 
(सगरमाथा) स्ष्टासम्मानबाट विभवूर्त गररनलुाई यस िर्षको भानजुयदती समारोिको एक बेग्लै बुँदाको रूपमा त्रलन ु
पलाष । यस पंन्क्तकारलाई यस्तो सम्मानको सगरमाथामा चढाउनमा रूसमा रिेका सम्पूणष सावित्यानरुागी नेपालीिरूले 
‘शेपाष’ को भमूीका त्रनिाषि गरेको अत्रभव्यन्क्त ददंदै सन ्१९५३ को मेई मविनामा सिषप्रथम भई सगरमाथा विजय गने 
पिषतारोिीद्वय तेन्दजङ् नोगे शेपाष र एडमण्ड विलारीलाई िात्तीमा चढाएर ल्याई काठमाडौंमा भव्य स्िागत गररंदा 
आफूले पत्रन त्रडल्लीबजारदेन्र् साथ ददंदै नारायणविटी दबाषरको त्रभिी आगँनसम्म परु् याएको अविस्मरणीय संस्मरण 
सनुाएको त्रथए।ँ   

५. ग्रीष्प्मकालीन मास्कोको मनोरम पाकष त्रभि भेला भएका रूसिासी नेपालीिरूले नेपालको इत्रतिासमा सिषप्रथम 
जनसिभात्रगताबाट बन्न लागरीिेको नयाँ संविधानको मस्यौदामा छलफल गने अिसरको पत्रन सदपुयोग गरेका त्रथए । 
मास्कोमा सानो नेपालको प्रत्रतत्रनत्रधत्ि गदै नेपालको वित्रभन्न क्षेिबाट आएका रूसिासी नेपालीिरूद्वारा भानजुयदती 
मनाउने क्रममा मातभृमूीको मूल कानूनबारे व्यापक विचारविमशष गररन ुत्रनकै प्रतीकात्मक छ भन्ने मलाई लाग्छ ।  

यसरी मास्कोत्रभिै मिानगरीको कोलािलबाट टाढा िनस्पत्रत उद्यान र जनअथषतदि विकास प्रदशषनीस्थलको विशाल 
उद्यानको मध्यभागमा अिन्स्थत िररयालीपूणष ओस्तान्दकनो पाकष मा सम्पन्न गररएको नेपालीिरूको कायषक्रमलाई 
प्रकृत्रतले पत्रन साथ ददएको त्रथयो भन्नु अत्यनु्क्त िनुेछैन । यस साल ग्रीष्प्मयाम मास्कोमा सामादयभददा त्रनकै दयून 
तापक्रम रिनकुा साथै त्रनरदतर झरीिर्ाष पत्रन भइरिेको िेला नेपालीिरूले भानजुयदती मनाउने ददन चाविं आकाशबाट 
सूयषले आफ्नो प्रचण्ड तापबाट बचाउन पातलो बादलको पदाष लगाएको भए तापत्रन झरीिर्ाषबेगर नै रमाइलो 
िातािरणमा मास्कोमा बनभोज कायषक्रमसवित २०२–यौं भानजुयदती ससुम्पन्न भएको छ । 

 

मास्कोमा त्रनमाषणधीन बौद्धमन्ददरको जगमा बदु्धजयदती समारोि 

कृष्प्णप्रकाश शे्रष्ठ मास्को, रुस मिासंघ, ददनांक: ३ जून २०१५ (बधुिार) 

रुस गणतदिमा बसोिास गरररिेका बौद्ध धमाषबलम्बीिरूले नेपालीिरूले भददा एक चदरमासपत्रछ माि २ जून २०१५ 
(मङ्गलिार) का ददन बदु्धजयदती मनाएका छन ्। त्रतब्बती पािोअनसुार यस्तो अदतर पनष गएको प्रतीत िदुछ । यस पािन 
उपलक्ष्यमा मास्को बौद्ध समाजको तत्िािधानमा मास्कोको उत्तर–पूिी क्षेिमा पने ओिाद्नोए इलाकाको नोभोभ्लात्रमवकदस्की 
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मागषमा त्रनमाषणधीन बौद्धमन्ददरको पररसरमा एक समारोिको आयोजना गररएको त्रथयो । सन ् २००० मा मास्कोका 
मेयरको त्रनणषयअनसुार प्रदान गररएको यस जग्गामा बौद्धवििार त्रनमाषण गने रुस गणतदिमा बसोिास पररयोजनालाई साकार 
रुप ददन गत १४ मेईको झरीिर्ाषयकु्त शभुमिूुतषमा भािी बौद्धस्तपुको त्रनमाषणाथष जग र्ने्न कायष ससुम्पन्न गररएको त्रथयो । 

भािी बौद्धवििार बन्ने यस स्थानको नन्जकै वक्रन्श्चयन अथाषडक्स चचष रिेको छ भने आसपासमै इस्लाम मस्जीद र यिूदी 
सेनागोग पत्रन रिेका छन ्। यस्तो रमणीय जग्गामा िाल रुसको राजधानीमा पविलो बौद्धवििारको त्रनमाषण गने कायषको 
शभुारम्भ भएको छ । यसप्रकार मास्कोको यो इलाका रुसका जनतािरूले माददै आएको चारै परम्परागत विश्वधमषिरूको 
संगमस्थल बने्न छ ।  

रुसको राजधानीको एक बौवद्धक तथा सांस्कृत्रतक केदरको रुपमा त्रनमाषण गररने भािी बौद्धवििारको नक्सा तयार भई सन ्
२०१४ को अक्टोबर मविनामा त्यिा ँ त्रनमाषणका लात्रग अनमुत्रत समेत प्राप्त भइसकेको छ र साढे अठार त्रमटर अग्लो 
तीनतले यस बौद्धवििारको कुल क्षेिफल ३०७९ िगषमीटर िनेुछ । उल्लेर्नीय के पत्रन छ भने त्यिाँ त्रनमाषणधीन 
बौद्धवििारले िीनयान, मिायान, बज्रयान अथाषत ्बदु्धधमषका सबै सम्प्रदायिरूको साझा बौद्धमन्ददरको रुप त्रलनेछ ।  

यस साल मास्कोमा बसोिास गरररिेका बौद्धमागीिरूले बदु्धजयदती समारोि भािी बौद्धमन्ददरको जगमा र्लुा आकाशमतु्रन 
मनाउन नेपाल लगायत बदु्धधमष माने्न वित्रभन्न देशका राजदूतािासका प्रत्रतत्रनत्रधिरूलाई पत्रन त्रनम्त्याएका त्रथए । त्यिा ँ
बौद्धधमाषबलम्बीिरू माि नभई रुसी अथाषडक्स चचषका अनयुायीिरूको पत्रन उपन्स्थत्रत रिेको त्रथयो । मास्को मिानगरीको 
सरकारका प्रत्रतत्रनत्रध कदस्तान्दतन भ्लाजेनोभ र बौद्धवििारको त्रनमाषणाथष नक्सा बनाउने िास्तकुलाविद् पाभेल तेरेन्श्कनले 
रुसको प्रमरु् अथषडक्स धमषको प्रत्रतत्रनत्रधत्ि गरेका त्रथए भने विददू धमाषबलम्बीिरूको प्रत्रतत्रनत्रधत्ि  यसै पंन्क्तकारबाट भएको 
त्रथयो । मास्कोमा त्रनमाषणाधीन भािी बौद्धवििारले बधुधमषका वित्रभन्न सम्प्रदायिरूलाई माि नभई विश्वकै वित्रभन्न धमषका 
अनयुायीिरूका लात्रग पत्रन आफ्नो ढोका र्लुा राख्न ेछ भने्न यस त्यबाट समेत प्रमान्णत िदुछ ।यो नै मेरो विचारमा 
बदु्धधमषको विशेर् मानितािादी चररि िो भनु्न अत्यनु्क्त िनेु छैन ।  

ददउँसो ठीक ३ बजे सबैले आ–आफ्नो स्थान ग्रिण गररसकेपत्रछ बदु्धको प्रत्रतमा रान्र्एको स्थानमा ५ जना लामात्रभक्षुिरूले 
त्रतब्बती भार्ामा लयात्मक मदिोच्चारण गदै पूजापाठ सम्पन्न गरेका त्रथए । मास्को बौद्ध समाजकी अध्यक्ष डलु्मा 
शाग्दारोभाले मास्कोमा पविलो बौद्धवििारको त्रनमाषणका लात्रग आजसम्म गररएको कायषबारे पत्रन संक्षेपमा प्रकाश पादै रुस 
मिासंघमा परम्परागत रुपमा बौद्ध धमष माने्न कान्ल्मवकया, बरु् यात्रतया आदद वित्रभन्न स्थानका मास्कोमा उपन्स्थत रिेका 
लामात्रभक्षुिरू र मास्को सरकारअदतगषत रावष्ट्रय मात्रमला तथा मास्कोका धात्रमषक सम्प्रदायिरूसंग सम्पकष  स्थावपत गने 
सत्रमत्रतका उपाध्यक्ष कदस्तान्दतन भ्लाजेनोभ, बौद्धमन्ददर त्रनमाषणसम्बदधी संरक्षक पररर्दका अध्यक्ष त्रमर्ाइल त्रलन्त्भदचेभ, 
बौद्धवििारको नक्सा तयार पाने िास्तकुलाविद् पाभेल तेरेन्श्कन प्रभतृ्रत गण्यमादय व्यन्क्तिरूलाई र्ादा ओढाएर स्िागत–
सत्कार गररन ्।   

मास्को मिानगरीको सरकारका प्रत्रतत्रनत्रध कदस्तान्दतन भ्लाजेनोभको छोटो मदतव्यमा बिरुावष्ट्रय तथा बिधुात्रमषक मास्कोमा 
अब रुसको एक परम्परागत धमषको बौद्धवििार पत्रन अन्स्तत्िमा आइरिेको सददभषमा र्शुी प्रकट गदै यसको त्रनमाषणमा 
मास्को सरकारको तफष बाट सक्दो सियोग प्रदान गररने आश्वासन ददनकुा साथै मास्कोका बौद्ध धमाषबलम्बीिरूको उत्सि 
बदु्धजयदतीको अिसरमा अमनचैन तथा उत्तरोत्तर सफलताको िाददषक शभुकामना व्यक्त गररएको त्रथयो । 

मास्को बौद्ध समाजका उपाध्यक्ष कोदस्तान्दतन न्जन्म्बनोभले भािी बौद्धवििारको पविि भमूीमा पविलेझैँ यस साल पत्रन 
बदु्धजयदती मनाउने परम्परालाई त्रनरदतरता ददइएको जनाउनकुा साथै सिषप्रथम १३ त्रमटर अग्लो बौद्धस्तपुको त्रनमाषण गने र 
त्यसपत्रछ सानो मन्ददरको त्रनमाषण थात्रलने जानकारी ददंदै अदत्यमा तीन िजार िगषत्रमटर क्षेिफल भएको तीनतले विशाल 
वििारअदतगषत पूजापाठ कक्षका साथै दयासध्यानकक्ष, सांस्कृत्रतक अध्ययन तथा न्शक्षणकक्ष, पसु्तकालय, 
प्राच्यन्चवकत्साकेदर, भोजनालय आदद पत्रन रिने योजनाबारे प्रकाश पादै सबैको सियोगबाट सन ्२०१७ को अदत्यसम्ममा 
त्रनमाषणकायष पूरा गररने छ भनी जोड ददएका त्रथए ।     



Global Federation for Nepalese Literature         Mulbato E-Journal Online        Volume: 3      Issue: 1       Number: 8       January  2016 
 

विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ   मलूबाटो अनलाईन ई-पत्रिका      बर्ष: ३    अकं: १    संस्करण: ८    जनिरी २०१६ 126 
 

मास्कोमा बौद्धवििारको र्ाका तैयार पाने िास्तकुलाविद् पाभेल तेरेन्श्कनले बौद्धवििारको त्रनमाषणाथष प्राप्त भएको यस 
जग्गामतु्रन सिरको जीिनका लात्रग आिश्यक वित्रभन्न संरचनािरू रिेकाले नक्सा पास गराउन त्रनकै समय लागेको त्रथयो र 
अदततोगत्िा प्रावित्रधक र इदजीत्रनयररंग समस्या समाधान भई त्रनकै गविरो जग र्नेर वििार बनाउने गरी अनमुत्रत प्राप्त 
भएको िुँदा त्रनमाषण र्चष बढी लाग्ने जानकारी ददएका त्रथए ।  

बरु् यात्रतयाका बौद्ध धमाषबलम्बीिरूको संस्थाका प्रत्रतत्रनत्रध दगुारोभले मास्कोमा सांस्कृत्रतक कायषक्रमसवित च्याररटी शोको 
आयोजना गरेर बौद्धवििारको त्रनमाषणमा सियोग गने तत्परता जनाएका त्रथए भने बरु् यात्रतयाकै एक यिुा कलाकारले आफ्नो 
मातभृार्ामा गीत गाएर सनुाएका त्रथए ।  

बौद्धमन्ददर त्रनमाषणसम्बदधी संरक्षक पररर्दका अध्यक्ष त्रमर्ाइल त्रलन्त्भदचेभले मास्कोमा बौद्धवििारको त्रनमाषणका लात्रग दलु्मा 
शाग्दारोभाको अथक प्रयासको सरािना गदै यसको त्रनमाषणमा आत्रथषक तथा भािनात्मक सियोग गनष तत्पर रिेका सबै 
मिानभुाििरूप्रत्रत कृतज्ञता जनाएका त्रथए ।  

समारोिमा यस पंन्क्तकारलाई पत्रन केिी शब्द बोल्ने अिसर प्रदान गररंदा मैले रुस र नेपालका बीच सांस्कृत्रतक तथा 
धात्रमषक क्षेिमा सम्बदधको इत्रतिास कैयौ शताब्दी परुानो भएको चचाष गदै सातौं शताब्दीमा नेपालकी राजकुमारी भकुृटीको 
दाईजोस्िरुप  ल्िासामा पगुेको श्रीर्ण्डको बदु्धमूत्रतष (रुसीमा ‘साददाल्नी बदु्ध’) बयुाषत्रतयाको दाच्चान (बौद्धवििार) मा अद्यावप 
रिेको र रुसको तत्कालीन राजधानी सेदटवपटसषबगुषमा उन्नाईसौं शताब्दीको अदत्यतरी नरी्त्रमत बौद्धवििारको त्रभत्ताभरर 
नेपालाक्षरमा बौद्ध मदििरू कँुददएका काठका फलकिरूले त्रसंगाररएको आफैले देरे्को पत्रन बताएको त्रथए ँ।मास्को बौद्ध 
समाजको अग्रसरतामा ितषमान रुसको राजधानीमा पत्रन अब त्रछटै नै बौद्धवििार अन्स्तत्िमा आउने त्यबाट बदु्ध जदमेको 
देशमा जदमने सौभाग्य पाउने िामी नेपालीिरू त्रनकै आल्िाददत छौ भने्न अत्रभव्यन्क्त ददंदै नेपालमा बौद्ध धमाषबलम्बीिरूले 
माि नभई विददिुरूले समेत विष्प्णकुो एक अितारको रुपमा शाक्यमतु्रन त्रसद्धाथष गौतम बदु्धको पूजाअचषना गनेगरेको पत्रन 
सून्चत गरेको त्रथए ँ।बदु्धको जदमथलो लनु्म्बनीमा कुनै ददन रुसको पत्रन एक बौद्धवििार बने्न छ र रुसका बौद्धमागीिरू 
त्रतथषयािीको रुपमा त्यिा ँपगु्नेछन ्भने्न आकांक्षा व्यक्त गरेको त्रथए।ँ     

बौद्ध समाजकी अध्यक्ष डलु्मा शाग्दारोभाले भािी बौद्धवििारको स्थलमा बदु्धजयदती मनाउने त्रनमदिणा स्िीकार गरी 
उपन्स्थत भएका सबै मिानभुाििरूलाई धदयिाद ज्ञापन गरेकी त्रथइन ्।  

मास्कोका बौद्ध धमाषबलम्बीिरूद्वारा ग्रीष्प्मको घमाइलो ददन बदु्धको जदम, प्रबोधन तथा त्रनिाषणको त्रििेणी परेको पून्णषमाको 
उपलक्ष्यमा भािी बौद्धमन्ददरको जगमात्रथ र्लुा आकाशमतु्रन मनाइएको बदु्धजयदती समारोिको अदत्यमा लामात्रभक्षुिरूले 
डलु्मा शाग्दारोभालाई र्ादा ओढाएर सम्मान गरेका त्रथए ।  

तत्पश्चात ् समारोिमा उपन्स्थत सबैलाई न्चयापानका लात्रग नन्जकै टाँत्रगरारे्को त्रिपालत्रभि त्रनम्त्याइयो । त्यिाँ मैले 
पविलेदेन्र् न्चनेका िास्तकुलाविद् पाभेल तेरेन्श्कनले आफ्नो ल्िासा–यािाको अविस्मरणीय अनभुि बताएका त्रथए भने केिी 
मविनाअन्घ लनु्म्बनीमा आयोन्जत अदतराषवष्ट्रय बौद्ध सम्मेलनमा भाग त्रलने रुसका यिुा विद्वान ् बाि वकत्रतनोभले नेपाल 
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यािाको अनभुि बताउँदा मैले पत्रन नेपाल र रुसका बौद्धसमदुाय र विद्वादिरुबीच सम्बदध–विकासमा त्रमलेर काम गने सझुाि 
रारे्को त्रथए ँ।  

त्यिाँ एक लामात्रभक्षुले आफ्ना परु्ाषिरू पत्रन नेपालको ली भने्न ठाउँबाटै बरु् यात्रतयामा बसाइँ सरेको वकम्बददती सनुाउँदै 
मलाई बदु्ध जदमेको देशको िात्रसददा र आफ्नै ‘गाउँले’ (रुसीमा ‘जेम्ल्याक’) भददै अिमाल गरी स्नेिप्रदशषन गनष पगुेका 
त्रथए । िामीिरूले मास्कोमा भािी बौद्धमन्ददरको पवििस्थलमा भेटघाटको सम्झनाका लात्रग फोटो पत्रन न्र्च्यौं। 

भािी बौद्धवििार बने्न स्थलमा अविले एउिा सामादय र्ालको स्तपु र नन्जकै बडेमानको तामाको माने माि स्थावपत भएको 
िुँदा ती धात्रमषक िस्तिुरूको पत्रन फोटो न्रं्चेर त्रनिासस्थानत्रतर फवकष ए।ँ  

         

घले उत्कृष्ट उद्धारकताष घोवर्त नसष, प्रिरी र त्रसत्रभल सवित ४ जना जनिी 
२५ िजार नगद सवित परुस्कृत, कविता प्रत्रतयोत्रगताका विजयीलाई पत्रन 
परुस्कार िस्तादतरण 

काठमाडौं । गत ३ कात्रतषक २०७२ का ददन मिाविनासकारी भकूम्प पीत्रडतँलाई उद्धार गनेिरू मध्ये शेर् घलेलाई 
उत्कृष्ट उद्धारकताषको सम्मान प्रदान गररएको छ । घले गैर आिात्रसय नेपाली संघका अध्यक्ष िनुिुदुछ । सम्मान 
ग्रिण लगतै घलेले यो सम्मान आफ्नो लात्रग पविलो र मित्िपूणष भएको साथै सावित्य मिासङ्घ संग एनआरएनले पत्रन 
सिकायष गने इच्छा ब्यक्त गनुषभयो । ििालाई विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ विश्व केदरीय सत्रमत्रतले एक समारोि 
बीच काठमाडौंमा सम्मान प्रदान गरेको िो । 

मिासङ्घले तत्कालै बिादरुीपूिषक र वििेकपूिषक भकूम्प पीत्रडतको उद्धार कायषमा संलग्न शसस्त्र प्रिरी ििल्दार 
कृष्प्णबिादरु बस्नेत, उपचारमा अिोराि संलग्न नसषद्धय जसमाया न्जरेल, शारदा शे्रष्ठ र भोत्रलन्दटयसष पररचालक तथा 
उद्धारकताष बत्रब्रमकुमार केसीलाई जनिी नगद रु २५ िजार सवित सम्मानपि प्रदान गरयो । 

गत १२ बैशाक २०७२ का ददन गएको ७.८ रेक्टर स्केलको भकूम्प पीत्रडतको उद्धारमा प्रभािकाररता थप्न 
सावित्य मिासङ्घले तत्कालै सम्मान तथा नगद सवितको परुस्कारको घोर्णा गरेको त्रथयो । 

केिी मविना अन्घ सम्पन्न सावित्य मिासङ्घको दोस्रो विश्वब्यापी र्लु्ला कविता प्रत्रतयोत्रगताका विजयीिरूलाई पत्रन नगद 
सवित परुस्कार प्रदान गररयो । प्रत्रतयोत्रगतामा प्रथमस्थान िात्रसल गनष सफल शददेश सबु्बालाई नगद २० िजार 
सवित प्रमाणपि प्रमरु् अत्रतत्रथ प्राडा. गोविददराज भट्टराईले िस्तादतरण गनुषभयो । त्यस्तै मैत्रथत्रल भार्ाका उत्कृष्ट 



Global Federation for Nepalese Literature         Mulbato E-Journal Online        Volume: 3      Issue: 1       Number: 8       January  2016 
 

विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ   मलूबाटो अनलाईन ई-पत्रिका      बर्ष: ३    अकं: १    संस्करण: ८    जनिरी २०१६ 128 
 

पनुम ठाकुरलाई रु ५ िजार र नेपालबाट प्रत्रतत्रनत्रध मूल्यािनकताष ठाकुर िेलिासेलाई मूल्यािन िापत रु ५ िजार 
प्रदान गररयो । 

समारोिमा रत्रसया शार्ाका अध्यक्ष गोविदद गौतम, कुिेत शार्ाका अध्यक्ष अत्रमत राई, इजरायल शार्ाका प्रत्रतत्रनत्रध 
त्रनत ुर्नाल, नेपाल शार्ाका अध्यक्ष रमेश कडेलले मदतब्य राख्न ुभएको त्रथयो भने प्रमरु् अत्रतत्रथ डाभट्टराईले  .

र शतु्रसल पराजलुीले आफ्नो त्रसजषना िाचन  मिासिो कायषको प्रसंसा गनुषभयो र अत्रतत्रथ द्धय सावित्यकार रमेश पौडेल
सवित मदतब्य राख्न ुभएको त्रथयो । 

उपन्स्थत सबैलाई उपाध्यक्ष सागर शे्रष्ठले स्िागत गनुषभएको त्रथयो भने कोर्ाध्यक्ष केदार सनुिुार संकेतले सियोत्रग 
सबैलाई धदयिाद ज्ञापन गनुषभयो । सावित्य मिासङ्घका केदरीय अध्यक्ष विश्वास दीप त्रतगेलाको सभापत्रतत्िमा सम्पन्न 
समारोिलाई सन्चि र्गेदर अत्रधकारी अमतृले संचालन गनुषभएको त्रथयो । 

 

 

 
 

 

िङकङमा विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घको स्थापनामा भानमुय सभा 
बल्लभ रोका, िङकङ 

विश्व नेपाली सावित्य मिासंङ्घ िङकङ शार्ाको आयोजनामा २०१ औ ंआददकवि भान ु जयदती तथा विश्व नेपाली 
सावित्य मिासङघको स्थापना ददिस स्थानीय याउमा तेई काउलनु न्स्थत विदस कायाषलयको सभािलमा ससुम्पन्न 
भएको छ । 
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िङकङ नेपाली मिासंघका अध्यक्ष प्रदीप थापाको प्रमरु् आत्रथत्यमा दीप प्रज्िलन गरर आददकवि भानभुक्त आचायषको 
तन्स्िरमा माल्यापषण गरेर कायषक्रमको शभुारम्भ गररएको त्रथयो । त्रबशेर् अत्रतत्रथ नेपाली सावित्य प्रत्रतष्ठानका अध्यक्ष 
तथा कवि टंक सम्िािाम्फे, नेपालबाट पसु्तक प्रदशषनीको त्रनन्म्त आउनभुएका द्वय प्रकाशक एिं प्रिदध त्रनदेशक 
कथालयका रान्जब धर जोशी र िज्र िकुका त्रबदरु डङगोल उपन्स्थत िनु ुभएको त्रथयो । कायषक्रमको सभापत्रत त्रबश्व 
नेपाली सावित्य मिासङ्घ िङकङका अध्यक्ष तथा कवि चदर मादेन आदछन ्ले गनुष भएको त्रथयो । स्िागत मदतब्य 
संस्थाका सदस्य एिं किवयिी सतु्रनता त्रगरीले गनुषभएको त्रथयो । 

अदय अत्रतत्रथिरूमा नेपाल क्लि िङकङकी अध्यक्ष तथा िङकङ नेपाली मिासङ्घकी उपाध्यक्ष ररता गरुुङ, 

साब्लाबङुका प्रकाशक तथा अध्यक्ष राजकुमार राई , वकरात याक्थङु चमु्लङु िङकङका अध्यक्ष त्रिभिुन लङुफुङिा, 
अदतरावष्ट्रय नेपाली सावित्य समाजका कायषकाररणी अध्यक्ष कमल पौड्याल, एवककृत नेपालली समाजका अध्यक्ष तथा 
पिकार त्रबनय शाि , िङकङ नेपाली फाउदडेसन एिं पिकार मिासङ्घका अध्यक्ष वकसन राई , पिकार जे.बी. पनु, 

ददग्गज न्चिकार दीपेदर राई आददलाई आसन ग्रिण गराईएकोत्रथयो । सोवि अिसरमा विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ 
,केन्दरय सत्रमत्रतले वित्रभन्न मलुकुको प्रिासमा सावित्य क्षेिमा योगदान परु् याउनेिरू मध्ये श्रष्टा टंक सम्िािाम्फेलाई 
त्रबश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ िङकङ माफष त प्रमरु्अत्रतत्रथको िािलुी िाट नेपाली सावित्य दूत (चोयो 
विमाल)अत्रभनददन सम्मान पि िस्तादतरण गररएको त्रथयो । 

िाक्लो उपन्स्थत रिेको कायषक्रममा आयोजक सस्थांका पदात्रधकारी अदय संघ सस्था र सङ्गठन बाट उपन्स्थत 
प्रत्रतत्रनत्रध तथा सावित्यकार तथा सावित्य अनरुागीिरूबाट कविता र गीत सिैिाट भानभुक्त सम्बन्दध सजृनािरू बाचन 
गररएको त्रथयो । सजृना िाचन गनुषिनुेिरूमा कमल पौड्याल, लाल बिादरु गरुुङ, पून्णषमा जी शाि , सतु्रनता त्रगरी, 
त्रबनय शाि, मोिन गरुुङ,बज्र कुमार थलुङु, भपेुदर चेम्जोङ,दीपेदर राई, त्रिभिुन लङुफुङिा,मगेदर राई ,िल्लि रोका 
र चदर मादेन ‘आदछन’् िनुिुदु्यो। 

साब्लाबङु प्रकाशनका अध्यक्ष राजकुमार राईले कायषक्रमको सत्रमक्षा गदै भानकुो बारेमा त्रबष्प्लेशण र सकरात्मक 
पक्षको प्रसंशा गनुष भएको त्रथयो।त्यस्तै सत्रमक्षक समाजका संयोजक िेम लाितीले साविन्त्यक कायषक्रम भब्य र 
अत्यदत राम्रो यत्रतको त्रबरलैिनुे भददै आगामी ददनमापत्रन यस्ता कायषक्रम भईरिोस भन्ने शभुकामना ददन ु भएको 
त्रथयो। मात्रनसिरूको िाक्लो उपस्पन्स्थत्रतले गदाष िलमा कुसी नपगुेर र्चार्चका साथ कत्रतले उत्रभएरै कायषक्रमको 
रसस्िादन गरेका त्रथए । त्यस्तै काक्रष मको अको विशेर्ता – भानकुा तन्स्िरमा उपन्स्थतिरूिाट रङ्गी विरङ्गी फूलका 
माला गचु्छािरू चढाईएको त्रथयो भने समुधरु संगीतमा भानकुा श्लोकले िातािरण कवितामय भएको त्रथयो । 

अदत्यमा आयोजक संस्थाका अध्यक्ष कवि आनदछन ले उपन्स्थत सम्पूणष प्रत्रत आभार प्रकट गरर धदयिाद ददंदै 
समापन गररएको त्रथयो । कायषक्रम सदचालन संस्थाका सन्चि िल्लभ रोकाले गनुषभएको त्रथयो । 
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सावित्य मिासंघ इज़रायल शार्ाले २०१ औ ंभान ुजयन्दत तथा स्थापना 
ददिस मनायो 
तेल अत्रभि (इज़रायल) साउन ३, 

त्रबश्व नेपाली सावित्य मिासंघ इजरायल शार्ाको आयोजनामा ” २०१ औ ंभान ुजयदती तथा विश्व नेपाली सावित्य 
मिासंघको स्थापना ददिश यवि २०१५ जलुाई १८ ताररक सनीबारका ददन रमातगानको पाकष  लमुीमा भब्यताका 
साथ सम्पन्न भएकोछ । 

इजरायलका लात्रग नेपाली राजदतु श्री प्रल्लाद कुमार प्रसाईं ज्यकुो प्रमरु् आत्रथत्यमा पानसमा बत्ती बाली आददकवि 
भानभुक्त आचायषको तन्स्िरमा माल्यापषण गरेर कायषक्रमको शभुआरम्भ गररएको त्रथयो समारोिमा उिाँकी धमषपत्नी 
त्रसता प्रसाईं ज्य ुपत्रन उपन्स्थत िनुभुएको त्रथयो । कायषक्रम सदचालन संस्थाका सन्चि गणेश श्री गौतम ” सागर” 

ज्यलेु गनुषभएको त्रथयो । भने स्िागत भार्ण सि-सन्चि कल्पना पौडेल ” न्जज्ञास ु ‘ ले गनुषभएको त्रथयो आयोजक 
सस्थाको तफष िाट बररष्ठ उपाध्यक्ष श्री दीपेदर थापा ज्यलेु संस्थाको गत्रतवित्रधको बारेमा प्रष्ट पानुषभएको त्रथयो त्यसपछी 
संस्थाकी सदस्य श्रीमत्रत समा श्री ज्यलेु भानभुक्तको आलेर्को बारेमा प्रस्ततु ्पानुष भएको त्रथयो । 

िाम्रा अत्रतत्रथ प्रत्रतत्रनत्रध अ ने सा स इजरायल शार्ाका अध्यक्ष श्री कृष्प्ण पक्ष थापा ज्यलेु शभुकामना मदतब्य ददन ु
भएको त्रथयो त्यसै गरी विददजुागरण नेपाल अत्रभयान इजरायल को तफष िाट सतु्रमिा आचायष ज्यलेु पत्रन शभुकामना 
मदतब्य प्रष्प्ततु गनुषभएको त्रथयो । कायषक्रममा त्रबत्रभन्न संघ सस्था र सङ्गठन बाट सावित्यकार तथा सावित्य 
अनरुागीिरूको उपन्स्थत्रत रिेको त्रथयो । कायषक्रममा उपन्स्थत सम्पूणष मािानभुाििरू , आयोजक सस्थाका सदश्यिरू 
र अदय संघ सस्था र सङ्गठन बाट उपन्स्थत प्रत्रतत्रनत्रध तथा सावित्यकार तथा सावित्य अनरुागीिरू बाट कविता गज़ल 
मकु्तक गीत र भानभुक्त सम्बन्दध रचनािरू उपन्स्थत साथीिरूले बाचन गनुष भएको त्रथयो । 

 

इजरायलका लात्रग नेपाली राजदतु श्री प्रल्लाद कुमार प्रसाईं ज्यलेु कायषक्रमको समीक्षा गदै भानकुो बारेमा प्रस्ट पादै 
कविता बाचन गनुषभएको त्रथयो । कायषक्रममा त्रबत्रभन्न रचनािरू बाचन गने सम्पूणष सावित्य अनरुागीिरू ,, सावििा 
लइँुटेल न्घत्रमरे , ददपेदर थापा ‘ गणेश गौतम ‘ सागर’ कल्पना पौडेल ‘ न्जज्ञास’ु बस ुशे्रष्ठ अन्म्बका याम्फु अनमोल ; 

समा श्री ‘ कृष्प्ण पक्ष ‘ केश ुपोर्रेल, सतु्रमिा आचायष आददलाई राजदतु ज्यकुो िात बाट प्रमाणपि प्रदान गररएको 
त्रथयो । अदत्यमा आयोजक संस्था विश्व नेपाली सावित्य मिासंघकी अध्यक्ष श्री मत्रत सावििा लइँुटेल न्घत्रमरे बाट 
उपन्स्थत सम्पूणषलाई आभार तथा धदयिाद ददंदै कायषक्रमको समापन गररएको त्रथयो । 
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दोस्रो विश्वब्यापी र्लु्ला कविता प्रत्रतयोत्रगता सन ्२०१५ मा पादथरका 
सबु्बा प्रथम 

लण्डन, गत २९ मे २०१५ का ददन आठौ गणतदि ददिसको अिसरमा सािषजत्रनक दोस्रो विश्वब्यापी र्लु्ला कविता 
प्रत्रतयोत्रगता सन ्२०१५ को नत्रतजामा पादथरका शददेश सबु्बाको ‘त्रसकमी’ न्शर्षकको कविता प्रथम भएको छ । 
सबु्बा ११४ प्रत्रतयोगीलाई पत्रछ पादै प्रथम भएका िनु । 

विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ, विश्व केदरीय सत्रमत्रतको आयोजना र वित्रभन्न ६ साविन्त्यक संस्थािरूको सिआयोजनामा 
सम्पन्न विश्वब्यापी प्रत्रतयोत्रगतामा फते्तपरु सप्तरीका शंकर त्रनरौला त्रनरक्षर ‘देश देश जस्तो छैन’ न्शर्षकको कविता 
दोस्रो र काठमाडौंका कवि प्रथाको ‘समाजशास्त्रको आसूँ’ तेस्रो बनेकोुे छ । त्यस्तै गरर मविला मध्येबाट उत्कृष्ट 
यकेुकी भािना ‘पररष्प्कृत’ सनुिुार िनुभुएको छ भने भार्ाभार्ी तफष  मैत्रथलीमा पनुम ठाकुर परुस्कृत घोवर्त िनु ुभएको 
छ । राई िादतािा, त्रलम्ब,ु सनुिुार, मगर र मैत्रथली भार्ाका कवितािरू समाविष्ट त्रथए । एकै भार्ाको ८ भददा बवढ 
प्राप्त भएकालाई मूल्यािन गरर परुस्कृत गररएको िो । 
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विजयी प्रथम, दोस्रो, तेस्रोले क्रमशः नगद रु २० िजार, १० िजार, ५ िजार र उत्कृष्ट द्धयले ५-५ िजार नगद सवित प्रमाणपि 
प्राप्त गनेछन भने उत्कृष्ट २० कवितािरूको चाईत्रनज र विददीमा अनिुाद गरर कृत्रत प्रकाशन गररने छ । विजयीिरूलाई 
अनकुुलता त्रमलाई कायषक्रम गरर परुस्कारिरू िस्तादतरण गररनेछ । प्रत्रतयोत्रगतामा नेपालका २८ न्जल्ला र १३ मलुकुबाट जम्मा 
१३४ ले सिभात्रगता जनाएका त्रथए । यस अन्घ सावित्य मिासङ्घले सन ् २०११ मा प्रथम विश्वब्यापी कविता प्रत्रतयोत्रगताको 
आयोजना गरेको त्रथयो । 

सावित्य मिासङ्घको केदरीय अध्यक्ष विश्वास दीप त्रतगलेाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कायषक्रममा अमेररकाबाट पूिष अध्यक्ष डा. 
मधमुाधयुष, रत्रसयाबाट सल्लािकार कृष्प्णप्रकाश शे्रष्ठ, यकेुबाट डा. कविताराम शे्रष्ठले गणतदि ददिसको शभुकामना तथा विजयी 
कवििरूलाई बधाई ददन ु भएको त्रथयो । प्रत्रतयोत्रगताका नत्रतजा उपाध्यक्ष सरेुदर त्रलम्बलेु घोर्णा गनुषभएको त्रथयो भन े
कवितािरूलाई भारत त्रसदक्कमबाट डा. राजेदर भण्डारी, डा. कविता लामा र काठमाडौंबाट यिुाकवििरूको प्रत्रतत्रनत्रधत्ि गदै ठाकुर 
िेलिासेले मूल्यािन गनुषभएको त्रथयो । मूल्यािनकताषिरू पूणष गोप्य रिेका त्रथए भने ििािरूले ददएको अंकको जोडफलको 
आधारमा विजयी चयन भएका िनु । पविलो चरणको मूल्यािन सरेु्तबाट र्गदेर अत्रधकारी ‘अमतृ’ र इजरायलबाट सतु्रनता 
राईत्रलम्बलेु गनुषभएको त्रथयो । समारोिमा एक दजषन कवििरूले आआफ्नो त्रसजषना िाचन पत्रन गरेका त्रथए । 

 

गत बैशाक १ गते सािषजत्रनक गने कायषक्रमलाई मिाभकूम्पको कारण एक मविना पत्रछ साररएको त्रथयो । मिाभकूम्पमा 
परेकालाई उद्धार र राितको काममा प्रभािकाररतािनु सकोस भने्न उदे्दश्यले सावित्य मिासङ्घले नगद ५० िजार रात्रसको परुस्कार 
घोर्णा गररसकेको छ । उद्धार कायषमा उत्कृष्ट काम गने ब्यन्क्तको छनौटको लात्रग नामिरू संकलन शरुु गररएको अध्यक्ष 
त्रतगलेाले जानकारी गराउन ु भयो । प्रत्रतयोत्रगतामा विजयी, सम्पूणष सिभात्रग, प्रत्येक्षअप्रत्यक्ष सियोत्रग, संलग्न तथा प्रायोजन 
गररददनिुनुे सबैलाई धदयिाद साथै गणतदिको शभुकामना अध्यक्ष त्रतगलेाले ददनभुयो । बैठकलाई ताइिानबाट मिासन्चि डा. 
लेर्नाथ काफ्लेले संचालन गनुषभएको त्रथयो । 

http://gfnl.org.np/wp-content/uploads/2015/05/Judges.jpg
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सावित्य मिासङ्घको विश्वभर १७ मलुकुमा २४ शार्ािरू रिेका छन ् । प्रत्रतयोत्रगतामा सिभात्रग भएका कवितािरू सावित्य 
मिासङ्घको िेभसाइट न्जएफएनएलडटअगषमा कविको आफ्नै स्िरमा पटकपटक सनु्न सवकदछ, पढ्न सवकदछ र िेनष सवकदछ । 
यस प्रकारको सवुिधा रिेको नेपाली सावित्यको इत्रतिासमा अदय प्रत्रतयोत्रगता भएका छैन्न । 

दोस्रो विश्वब्यापी र्लु्ला कविता प्रत्रतयोत्रगता सन ्२०१५ को अन्दतम नत्रतजा 

सिभात्रग न्जल्ला तथा मखु्य स्थानिरू 

झापा, बारा, मन्णपरु, त्रसदक्कम, दान्जषत्रलङ, त्रसलाङ, लर्नउ, काठमाडौं, दाङ, शर्िुासभा, इलाम, र्ोटाङ, यएुई, यएुसए, मिोत्तरी, 
पाल्पा, न्चतिन, पादथर, उदयपरु, सदुसरी, धनकुटा लगायत (जम्मा २५ न्जल्ला) 

सिभात्रग मलुकुिरू 

यकेु, जापान, इजरायल, क्यानडा, म्यानमार, मलेत्रसया, कुिेत, रोमानीया, कोररया, स्पेन, साउदी अरेत्रबया, भारत, नेपाल (१३ मलुकु) 

नेपाली भार्ाको कविता प्रत्रतयोत्रगिरू 

प्रत्रतयोत्रग ११४ 

जम्मा सिभात्रग १३४ 

मैत्रथली भार्ाको कविता १४ िटा 
त्रलम्ब ुभार्ाको कविता ३ िटा 
राई िादतािा भार्ाको कविता १ 

सनुिुार भार्ाको कविता १ 

मगर भार्ाको कविता १ 

मूल्यािन कताषिरू 

डा.राजेदर भण्डारी 
डा. कविता लामा 
ठाकुर िेलिासे (यिुा तफष बाट) 

पविलो चरण छनौट 

र्गदेर अत्रधकारी 
सतु्रनता राईसबु्बा, इजरायल 

उत्कृष्ट कवितािरुः 
१. शददेश सबु्बा, त्रसकमी, कविता रोलक्रम ८९ 

२. शंकर त्रनरौला त्रनरक्षर (कोररया) देश देश जस्तो छैन, कविता रोलक्रम ९४ 

३. प्रथा, समाजशास्त्रको आसूँ, कविता रोलक्रम ४० 

४. जीबन चान्म्लङ, साइला पयषटक र देश, कविता रोलक्रम ९५ 

५. जीबन र्िी, परदेशबाट घरदेश सम्झेर, कविता रोलक्रम २१ 

६. रोसन पररयार, त्रतम्री आमा, कविता रोलक्रम ९८ 

७. राज ुस्याङतन, गमुनाम मादछेको, कविता रोलक्रम ४३ 

८. केिल विनािी, इत्रतिासको ऐना, कविता रोलक्रम ८४ 

९. बवुद्ध तेम्बे माइला, समयका डोबिरू, कविता रोलक्रम ९९ 

१०. कृष्प्ण उदासी, गाँउ र आमािरू, कविता रोलक्रम १ 

११. ओमर गरुु, (स्पेन) त्रतमी विनाको मेरो देश, कविता रोलक्रम ४१ 

१२. धनपत्रत ढंुगले, म निजात न्शश ुजदमाउन सक्छु, कविता रोलक्रम ६७ 

१३. भािना पररष्प्कृत सनुिुार, (यकेु) सािधान म सपना कारली रिेछु, कविता रोलक्रम ५ 

१४. अकेला यािी, माष्टर सािब, कविता रोलक्रम २३ 
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१५. िेमा आले, सम्झना, कविता रोलक्रम ७६ 

१६. चदर प्रकास त्रलम्ब,ु इत्रतिासका बाकँी पषु्ठिरू, कविता रोलक्रम ९ 

१७. वपंकी गरुुङ, र्ोइ कस्तो मादछे, कविता रोलक्रम ५१ 

१८. भगिती बस्नेत, माफ गर वप्रय, कविता रोलक्रम ६ 

१९. दलबिादरु गरुुङ, माष्टर, कविता रोलक्रम १० 

२०. नददलाल आचायष, र्बरदार सगरमाथा, कविता रोलक्रम ३७ 

उत्कृष्ट मविला कवि 

भािना पररष्प्कृत सनुिुार यकेु 

उत्कृष्ट मैत्रथत्रल कवि 

पूनम ठाकुर 

परुस्कारिरू 

प्रथम परुस्कार प्रमाणपि सवित नगद रु २० िजार, कविता अनिुाद 

दोस्रो परुस्कार प्रमाणपि सवित नगद रु १० िजार, कविता अनिुाद 

तेस्रो परुस्कार प्रमाणपि सवित नगद रु ५ िजार, कविता अनिुाद 

उत्कृष्ट मविला कवि प्रमाणपि सवित नगद रु ५ िजार, कविता अनिुाद 

उत्कृष्ट मैत्रथली भार्ा प्रमाणपि सवित नगद रु ५ िजार, कविता अनिुाद 

उत्कृष्ट २० कवितािरू अनिुाद भई पसु्तकको रुपमा आउनेछ । 

 

माटोको शोक मनाउदै विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ शार्ा 
गठन 

िल्लभ रोक्का, िङकङ 

िङकङ, ३ मे, मातभृमूी नेपालमा भर्षरै विनासकारी मिाभकूम्पिाट सात िजार भददा ज्यादाले अकालमा ज्यान 
गमुाउने ददिंगत आत्मािरू र १२ िजार भददा ज्यादा घांईतेिरूको त्रसघ्र स्िास््य लाभको कामना गदै दजषनौ 
सावित्यकारिरूको विशेर् भेलाले सयुंक्त दीप प्रज्िलन गरर श्रध्द्वािली शोक मनाए | 

उक्त भेलाले सिषसिमत कवि चदर मादेन ‘आदछन’् को अध्यक्षतामा “विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ, िङकङ शार्ा” 

गठन गरेको छ भने सन्चिमा कवि िल्लभ रोक्का, कोर्ाध्यक्षमा किवयिी पून्णषमा शाि, सदस्यिरूमा कवि डी बी 
पालङुिा, कवि श्री कुमार चान्म्लङ ‘पूिेली’ र किवयिी सतु्रनता त्रगरी चयन िनुभुएको छ । 

उक्त भेलामा अदय सावित्यकारिरू विमल राई, वकददर राई, त्रिभिुन लमु्फुङिा, विष्प्ण ुकुमार ईङ्नाम, गोविदद कुमार 
गरुुङ, त्रतलक िालािाङ राई, त्रतथष राई लगायतको उपन्स्थत्रत रिेको त्रथयो | 

निगदठत सत्रमत्रतका अध्यक्ष ‘आदछन’्ले विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ अदतगषत अविले सम्म १७ िटा भददा िढी 
देशिरूमा २२ िटा भददा ज्यादा शार्ािरू गठन गररएको, विश्व व्यापी रुपमा अनलाईन माफष त कविता, गजल 
प्रत्रतयोत्रगता त्रनरदतर गरररिेको, नेपाली लगायत अदय भार्ामा पसु्तक प्रकाशन देन्र् त्रलएर, अविलेको ितषमान न्स्थत्रतमा 
नेपालमा मिाभकूम्पद्वारा ज्यान गमुाउन लागेकािरूको उद्वार गरर योगदान ददन े सािसीलाई पचासौं िजार भददा 
ज्यादाको परुस्कार घोर्णा भैसकेको कुरोको अिगत गराउदै आगामी ददनमा िङकङमा पत्रन यस्ता साविन्त्यक 
गत्रतवित्रधिरू अदय साविन्त्यक संस्थािरूसंग िातेमालो गदै त्रनरदतर कृयान्शल भएर अन्घ िवढने कुरोको जानकारी 



Global Federation for Nepalese Literature         Mulbato E-Journal Online        Volume: 3      Issue: 1       Number: 8       January  2016 
 

विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ   मलूबाटो अनलाईन ई-पत्रिका      बर्ष: ३    अकं: १    संस्करण: ८    जनिरी २०१६ 135 
 

गराउन ुभएको त्रथयो | अध्यक्ष आदछन ्का ‘कुवष्ठत मनका न्चत्कारिरू सन ्२०१४’ कविता संग्रि लगायत सयकु्तमा 
आधा दजषन कृत्रतिरू प्रकान्शत छन ्। 

सो सौिाद्वपूणष भेलामा किवयिी द्वय पून्णषमा शाि, सतु्रनता त्रगरी र कवि विष्प्ण ु कुमार ईङ्नाम द्वारा भकूम्पले देश 
आक्रादत र किाली लाग्दो िनाएको विर्यलाई त्रलएर ह्रदय विदारक सजृना पाठ गनुषभएको त्रथयो । 

 

 
 

 

नेपाली सावित्य दतु २०१४ ‘मकाल’ु डा  .मल्ललाई  िस्तादतरण 

बैशार् १९, सरेु्त । 

शत्रनबार िीरेदरनगरमा ििृत साविन्त्यक कायषक्रमको आयोजना गरर कवि तथा प्राध्यापक डाक्टर मिेदरकुमार 
मल्ललाई सम्मान िस्तादतरण गररएको छ । मल्ललाई विश्व नेपाली सावित्य मिासंघ विश्व केदरीय सत्रमत्रतले ‘नेपाली 
सावित्य दतु २०१४ ‘मकाल’ु घोर्णा गरेको त्रथयो । मिासङ्घले विश्वका उच्च १० न्शर्रिरू मध्ये नेपालमा रिेका 
८ िटा न्शर्रिरूको नामबाट सम्मान घोर्णा गरेको त्रथयो । 

मध्यपन्श्चमाञ्चल गजल मंच सरेु्तको आयोजनामा भएको कायषक्रममा मंचको अधषिावर्षक प्रकाशन गजल बावटकाको 
पत्रन लोकापषण गररएको छ । कायषक्रममा सम्मात्रनत स्रष्टा डाक्टर मल्लले सम्मात्रनत िुँदा आफू र्शुी भएको भददै 
आगामी ददनमा सँगसँगै विड्न ेिातािरण त्रसजषना गनष आयोजकसँग आग्रि गरे । यस्तै कायषक्रमका प्रमरु् अत्रतत्रथ 
संविधान सभा सरेु्त क्षेि नंुं २ का सभासद हृदयराम थानीले कला र सावित्यले देशको आमूल पररितषनमा ठूलो 
योगदान ददनसक्न े बताए । उनले भार्ा, कला सावित्यको माध्यमबाट नेपालीिरूलाई एउटै मनमा गाँस्न सवकने 
बताए । 

 

सावित्य मिासंघका सन्चि र्गेदर अत्रधकारी अमतृको कृत्रत सदतापका आशँ ु (गजल संग्रि) को पत्रन लोकापषण 
गररएको छ । स्रष्टा अत्रधकारीको यो चौथो कृत्रत िो । यसअन्घ उनको बसदतमै फूलका आशँ ु (गजल संग्रि), 
आशँलेु जलेका मनिरू (गजल संग्रि), सम्िात्रलनका नसकेका आशँ ु(मकु्तक संग्रि) प्रकान्शत भइसकेका छन ्। 

यस्तै स्रष्टा र्गेदर अत्रधकारी अमतृले आफ्नो पसु्तक विवक्रबाट आएको मनुाफा असािय, िदृ्धिृद्धािरूको सियोगाथष 
र्चष गने बताए । यस्तै सम्मात्रनत स्रष्टा ओम ररजालले आफूले पाएको नगद रुपैयाँ तीन िजार एक सय 
मध्यपन्श्चमाञ्चल गजल मंच माफष त भकूम्प पीत्रडतिरूको राितको लात्रग प्रदान गने बताए । उनले सो रकम गजल 
मंचका अध्यक्ष र्गेदर अत्रधकारी अमतँृलाई िस्तादतरण गररसकेका छन ्। 
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गजल मंचकी उपाध्यक्ष सरस्िती पदतको अध्यक्षतामा भएको कायषक्रम झण्डै दईु सय कवि, लेर्किरूको सिभात्रगता 
रिेको त्रथयो। 

 

 

 

सावित्य मिासंघ र दन्क्षण भोजपरेु समाजद्धारा उद्धार गन्स्त तथा 
रक्तदान कायषक्रम 

त्रबश्व नेपाली सावित्य मिासंघ भोजपरु र दन्क्षण भोजपरु सरोकार समाजले उद्दार कायषको लात्रग यिुा गस्ती र रक्तदान 
अत्रभयान सम्पन्न गरेको छ । 

अत्रभयानका संयोजक तथा सावित्य मिासंघ त्रसंगापरु शार्ाका अध्यक्ष रामप्रसाद राई ‘वकराँती सान’ु को अगिुाइमा, 
संचात्रलत सो कायषक्रमलाई डा.प्रत्रतभा सचु्चा राई र इन्दजत्रनयर विजय प्रसाद राईद्वारा पररिार देन्र् आफदत, गाउ 
त्रछमेक टोलटोल घमु्दै सम्झाई बझुाई गदै रक्तदान सेिा केदर सम्म परुाउने अत्रभयान सम्पन्न भएको छ । 

िजारौको ज्यान त्रलने विनाशकारी मिाभकूम्पले मातभृतू्रम नेपाल परैु शोकमा डबेुको बेला । िजारौ बेघर र आनाथ 
बनेका बेला । घाइतेिरू पीडामा छटपटाई रिेका बेला । यस विपत्तीपूणष घडीमा िामी प्रबासमा बसे पत्रन जदमभतू्रम 
प्रत्रतको कतषब्य त्रनबाषि गनष अवपल गररएको त्रथयो । 

यो आपतकालीन अिस्थामा केवि गनषको लात्रग स्िादेशमै बस्नपुछष भन्ने पत्रन छैन । चासो रारे् जिाँबाट भए पत्रन 
आ-आफ्नो औकात अत्रन िैत्रसयत अनसुारको पिल गनष सवकदछ। मातभृतू्रम नेपाल आज परैु पीडामा डबेुको छ। यस 
विपत्तीपूणष घडीमा देश प्रत्रतको उद्दारता र न्जम्मेिारी बोध गनष संयोजक राईले आब्िान गनुषभयो । 

 

सावित्य मिासघं इजरायलमा नया ँनेततृ्ि ‘सगरमाथादेन्र् मतृसागरसम्म’ 

संयकु्त गजल संग्रि विमोन्चत 

त्रबश्व नेपाली सावित्य मिासंघ इजरायल शार्ाले एक विशेर् कायषक्रमका त्रबच ‘सगरमाथादेन्र् मतृसागरसम्म’ नामक 
संयकु्त गजल संग्रि विमोचन गरेको छ । मिासँघ इजरायल शार्ाले गत १८ अवप्रल शकु्रिार इजरायलमा रिेका 
सावित्यक स्रस्टािरूद्वारा रचना गररएका गजलिरूको संयकु्त गजल संग्रि ‘सगरमाथादेन्र् मतृसागरसम्म’ विमोचन 
गरेको िो । 

तेलअत्रभिको केन्दरय बसपाकष न्स्थत एभरेस्ट त्रडस्को िलमा इजरायलका लात्रग नेपाली राजदूत मिामविम प्रल्िाद 
कुमार प्रसाईको प्रमरु् आत्रत्यतामा आयोजना गररएको नयाँ बर्ष शभुकामना आदानप्रदान तथा पसु्तक विमोचन 

http://gfnl.org.np/wp-content/uploads/2015/05/mahendra.jpg
http://gfnl.org.np/wp-content/uploads/2015/05/mahindra-2.jpg


Global Federation for Nepalese Literature         Mulbato E-Journal Online        Volume: 3      Issue: 1       Number: 8       January  2016 
 

विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ   मलूबाटो अनलाईन ई-पत्रिका      बर्ष: ३    अकं: १    संस्करण: ८    जनिरी २०१६ 137 
 

कायषक्रममा पसु्तक विमोचन गदै राजदूत प्रसाईले नेपाली सावित्यको उिषर भमुीको रुपमा रिेको इजरायलबाट 
पत्रछल्लो समयमा थपु्र ै सावित्यक कृत्रतिरू त्रनन्स्कने क्रम बवढरिेकोमा िर्ष व्यक्त गदै उपन्स्थतिरूमा नयाँ बर्ष 
२०७२ को शभुकामना व्यक्त गनुषभएको त्रथयो । 

 

स्िागत मदतव्य राख्दै संघकी सन्चि कल्पना पौडेल न्जज्ञासलेु विश्व नेपाली मिासंघ इजरायलले सम्पूणष 
उपन्स्थतिरूमा नयाँ सालको िाददषक शभुकामना व्यक्त गनुषभएको त्रथयो । 

कायषक्रममा शभुकामना मदतव्य ददनेिरूमा कायषक्रममा उपन्स्थत वित्रभन्न संघ संस्थािरूका प्रत्रतत्रनधीिरू लगायतका 
त्रथए। 

त्यस्तै कायषक्रममा संस्थाकी सदस्य त्रनत ुर्त्रतिडाले संस्थाको बावर्षक प्रत्रतिेदन प्रस्ततु गनुषभएको त्रथयो । 

कायषक्रममा सात्रबिा लईुटेल न्घत्रमरेको अध्यक्षतामा संस्थाको नयाँ कायषसत्रमत्रत समेत चयन गररएको छ । २१ 
जनिरी २०१२ मा कविता शमाषको अध्यक्षतामा स्थापना गररएको विश्व नेपाली सावित्य मािासंघ इजरायल तत्कात्रलन 
अध्यक्ष शमाष नपेाल फवकष सकेपत्रछ सन ्२०१३ माचषदेन्र् काजल न्घत्रमरे नानलेु अध्यक्षता गदै आइरिेकोमा संस्थाको 
विधानत उिाँको कायषकाल समाप्त भएसँगै त्रनबतषमान अध्यक्ष काजल न्घत्रमरेको संरक्षकत्ि तथा सात्रबिा लईुटेल 
न्घत्रमरेको अद्यक्षतामा २९ सदन्स्यय कायषसत्रमती चयन गररएको छ । जसको प्रथम उपाध्यमा ददपेदर थापा, दद्वत्रतय 
उपाध्यक्षमा देिी सिेुदी, मिासन्चिमा सान ुगरुुङ, सन्चिमा कल्पना पौडेल न्जज्ञास,ु सिसन्चिमा गणेश गौतम सागर, 
कोर्ाध्यक्षमा राधा भट्टराई र सिकोर्ाध्यक्षमा िस ुशे्रष्ठ चयन भएका छन ्। त्यस्तै सदस्यिरूमा सािी पाठक, मनुा 
त्रसग्देल, अन्म्िका याम्फु राई, जमनुा न्घत्रमरे, त्रनता र्नाल, आर के शमाष, धमष भण्डारी, शादता र्िास, त्रनता कटुिाल, 

रजनी शमाष, रश्मी केसी, माला र्नाल, रान ुसिेुदी िस्नेत, रश्मी केसी, विमला शमाष, समाश्री राउत, त्रनलम भसुाल, 

िेद प्रकाश न्घत्रमरे, कृष्प्णकला िनेम, मनुा ढकाल, त्रसता अत्रधकारी त्रतमन्ल्सना रिेका छन ्। सल्लािकार सत्रमत्रत भने 
चयन गनष बाँकी रिेको संघकी सन्चि कल्पना पौडेल न्जज्ञासलेु जानकारी ददनभुयो । 

नि त्रनिाषन्चत उपाध्यक्ष ददपेदर थापाले संचालन गनुषभएको उक्त कायषक्रममा प्रमरु् अत्रतथी राजदूत प्रसाई, विश्व 
नेपाली सावित्य मिासंघ इजरायलकी त्रनितषमान अध्यक्ष काजल न्घत्रमरे (नान)ु र नि त्रनिाषन्चत अध्यक्ष सात्रबिी 
लईुटेल न्घत्रमरेले संयकु्त रुपमा गजल संग्रि ‘सगरमाथादेन्र् मतृसागरसम्म’ को विमोचन गनुषभएको त्रथयो ।कायषक्रम 
समापनको गदै कायषक्रमकी सभापत्रत काजल न्घत्रमरेले कायषक्रम सम्पन्न गनष सियोग गनुषिनुे संस्थाका पदात्रधकारी 
तथा सदस्यिरू, त्रबत्रभन्न संघ सस्थाका प्रत्रतत्रनत्रधिरू र उपन्स्थत सम्पूणषप्रत्रत िाददषक आभार प्रकट गनुषभएको त्रथयो । 

कायषक्रमका दौरान उपन्स्थतिरूले आफूले सजृना गरेका गजल, गीत, कविता तथा मकु्तकिरू प्रस्ततु गरेको त्रथयो भने 
नतृ्य पत्रन प्रस्ततु गररएको त्रथयो । कायषक्रमको शरुुिातमा केिी साता अन्घ व्लड क्यादसरका कारण असामविक 
मतृ्यिुरण गनष भएकी सावित्यकार स्ि. कौत्रसला लात्रमछानेको सम्झनामा १ त्रमनेट मौनधारण गररएको त्रथयो । 
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किवयिी लीला सेत्रलङको एकल कविता िाचन सम्पन्न सावित्यकार शाि 
सम्मात्रनत 

रोशन मेिािाँङ, 

गत ११ अवप्रल २०१५ । विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ यकेु शार्ाको आयोजनामा किवयिी लीला सेत्रलङ् माबोको 
एकल कविता बाचन र सावित्यकार सरेुसजंग शािलाई नेपाली सावित्य दतु २०१४ कदचनजंगा ले सम्मान गरयो । 

किवयिी सेत्रलङको एक कविताकृत्रत ‘लािरेुनी पीडा’ नामक प्रकान्शत छ भने ििा लामो समयदेन्र् सावित्य र 
समाजसेिामा सवक्रय िनुिुदुछ । न्शन्क्षकाबाट शरुुभएको ििाको जीबनयािा विद्यालयको प्रधानअध्यावपका, रेत्रडयो 
प्रस्तोता, समाजको नेत ृ िदैु सावित्यमा शसक्तरुपमा उत्रभन ु भएको छ । ििाका कवितािरू ज्यादै शन्क्तशात्रल र 
िैचाररक रिेको कुरा विन्शष्ट अत्रतत्रथ तथा सावित्यकार काजत्रमान यक्सोले ब्यक्त गनुषभयो । 

सावित्यकार शािलाई विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ विश्व केदरीय सत्रमत्रतले केिी मविनाअन्घ नेपाली सावित्य दतु 
२०१४ कदचनजंगा घोर्णा गरेको त्रथयो । मिासङ्घले विश्वका उच्च १० न्शर्रिरू मध्ये नेपालमा रिेका ८ िटा 
न्शर्रिरूको नामबाट सम्मान घोर्णा गरेको त्रथयो । ििालाई उक्त सम्मानपि प्रमरु् अत्रतत्रथ तथा विश्व केदरीय 
सत्रमत्रतका अध्यक्ष विश्वास दीप त्रतगेलाले िस्तादतण गनुषभयो । िस्तादतर िदैु गदाष सावित्यकार शािको योगदानको 
बारे त्रनमाषण गररएको त्रभत्रडयो प्रदषशन गररएको त्रथयो । त्यस्तैगरर केिी मविना अन्घ यकेुको रावष्ट्रय स्तरको कविता 
प्रत्रतयोत्रगतामा ३ िजार प्रत्रतयोगीलाई उत्रछददै प्रथम िनु सफल मकुािाँङ त्रलम्बलुाई पत्रन प्रसंसापि प्रदान गररएको 
त्रथयो । 

त्रबक्रम सम्ित २०७२ लाई स्िागताथष आयोजना गररएको उक्त कायषक्रममा एकल कविता िाचनको औपचाररक 
समापन पत्रछ वित्रभन्न स्रष्टािरूले आआफ्नो रचना पत्रन पाठ गरेका त्रथए । सावित्यकार िररत्रसं थापा, त्रब.के. पाण्डे 
लगायतले बोल्न ुभएको त्रथयो भने अग्रज स्रष्टा जीबनप्रकास राईले त्रमठो सांरागीको धनु र नरेश नातीले िामोत्रनयममा 
‘िजार सपना’ बोलको गीत प्रस्ततु गनुषभएको त्रथयो । 

पानसमा बन्त्त बाले लगतै नपेाली रावष्ट्रय गानबाट शरुु भएको कायषक्रमलाई किवयिी कररष्प्मा घमले स्िागत 
गनुषभएको त्रथयो भने सावित्य मिासङ्घ यकेुका अध्यक्ष सत्रमप जजषर िाँङिाङको सभापत्रतत्ि र रोसन राईको संचालन 
रिेको त्रथयो । मिासङ्घले यसअन्घ कवििरू केदार संकेत, विक्रम सबु्बा, विजय वितानको एकल कविता िाचन 
सम्पन्न गररसकेको छ । एकल कविता िाचन अनलाइनमा उपलब्ध गराउने प्रचलन रिेको छ । 

 

  

http://gfnl.org.np/wp-content/uploads/2015/04/Lila-seling.jpg
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सावित्य मिासङ्घका रत्रसया शार्ाका अध्यक्ष तथा केदरीय सदस्य 
गौतमद्धारा विद्यालयलाई लार्ौ सियोग 

पिषत । ३० माचष २०१५,  विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घका केदरीय सदस्य तथा रत्रसया शार्ाका 
अध्यक्ष गोविददप्रसाद गौतमले पिषतका दईु विद्यालयलाई आत्रथषक सियोग गनुषभएको छ।रुसमा रिेर व्यिसाय गदै 
आउन ु भएका गौतमले पिषतको र्ानीगाउँन्स्थत भिानी विद्यापीठ उच्च मावि र देिीस्थान गाविसन्स्थत चददनी 
प्राथत्रमक विद्यालयलाई आत्रथषक सियोग गनुषभएको िो। देिीस्थान–१ चददनी प्राथत्रमक विद्यालयमा गौतमले २ लार् 
रुपैयाँको अक्षयकोर् स्थापना गनुषभएको िो । अक्षयकोर्को रकम गौतमले विद्यालय व्यिस्थापन सत्रमत्रतका अध्यक्ष 
तोयनाथ पौडेल र प्रधानाध्यापक इदरप्रसाद पोर्रेललाई िस्तादतरण गनुषभएको त्रथयो । दत्रलत, अल्पसंख्यक 
विद्याथीिरूले अध्ययन गदै आएको चददनी प्राथत्रमक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्याथीलाई छाििनृ्त्त र आत्रथषक सियोग 
उपलव्ध गराउने उद्देश्यले अक्षयकोर् स्थापना गररएको दाता गौतमले जानकारी ददनभुयो । 

गररब र जेिेददार विद्याथीिरूलाई न्शक्षा आजषन गनष थोरै सियोग पगुोस ्भन्ने उद्देश्यले अक्षयकोर् स्थापना गररएको 
भददै गौतमले यसले उनीिरूको पठनपाठनप्रत्रत रुची बढेर जाने विश्वास व्यक्त गनुषभयो । गौतमले आफूले माध्यात्रमक 
तिसम्मको न्शक्षा आजषन गरेको र्ानीगाउँन्स्थत भािानी विद्यापीठ उच्च माविलाई एक लार् सियोग गनुषभएको 
छ।गौतमले भिानी विद्यापीठ उच्च माविमा संचात्रलन विज्ञान संकायका लात्रग सियोग गनुषभएको िो । शत्रनबार 
विद्यालयमा गररएको कायषक्रममा विद्यालय व्यिस्थापन सत्रमत्रतका अध्यक्ष ओमप्रसाद भसुाललाई गौतमले नगद 
िस्तादतरण गनुषभएको िो । गौतमले विद्यालयमा गत िर्ष विज्ञान संकायमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने छािा साधना 
सापकोटालाई एक थान याब्लेट र सात िजार नगदसमेत प्रदान गनुषभएको त्रथयो । गौतमले २०३८ सालमा यिी 
विद्यालयबाट एसएलसी परीक्षा उत्तीणष गरेर उच्च न्शक्षा आजषन गनष रुसको राजधानी मस्को जान ुभएको त्रथयो । 
उिाँ िाल मस्कोमै व्यिसाय गरररिन ुभएको छ। 

 

 

अमेररकामा भव्यरूपले भान ुजयदती सम्पन्न  
अन्स्टन, अमेररका। ग्रटेर अन्स्टन नेपाली सोसाइटीको आयोजनामा टेक्सास राज्यको राजधानी अन्स्टन न्स्थत 
फ्लगुोविषल पसु्तकालय प्रांगणमा २० जलुाई, सोमबारको ददन भव्यरूपले भान ुजयदती मनाइएको छ। सोसाइटीका 
अध्यक्ष ज्ञानेदर के. सी. को सभापत्रतत्िमा आयोन्जत सभामा भानकुो प्रत्रतकृतीमा प्रमरु् अत्रतत्रथ कवि योगेदर थामीले 
माल्यापषण गनुषभयो भने सन्चि प्रभ ूपौड्यालले उद्घोर्णा र कवि/समाजसेिक देिराज दयौपानेले काव्यगोष्ठी संचालन 
गनुष भएको त्रथयो । कविता िाचन साथै दयौपानेले आददकविको आदशषलाई सम्मान गदै नकारात्मक कुरा र 
विचारिरू त्याग गनुष पने प्रयोजनीयताको कुरा बताउनभुयो।त्रबन्शष्ट अत्रतत्रथको रूपमा भान ु त्रबर्यमा िक्तव्य राख्दै 
कविताको पत्रन रसस्िादन गराउन ुभयो डा. जयदत कृष्प्ण शमाष औ डा. कमल अत्रधकारीले ।टेक्सास विश्वविद्यालयका 
अिकाशप्राप्त प्राध्यापक डा. अत्रधकारीले भानकुो न्शक्षणको आधारमा समयको काम समयमा गनुष पने र कुनै पत्रन 
कुरा भोत्रल भददै पत्रछ नसानुषपने त्रबर्यमा बल ददन ु भयो। आफ्नो िक्तव्यमा असम (भारत) बाट टेक्सास 
विश्वविद्यालयमै पोस्ट-डक्टरेल शोध गनष अन्स्टन आउनभुएको अत्रतत्रथ डा. जयदत कृष्प्ण शमाषले भानकुा न्शक्षणिरू र 
मोतीराम भट्टको योगदानबारे प्रकास पानुषभयो। कवि धमाषनदद गौतम, सरेुश पोख्रले, निराज दयौपाने, डा. त्रनमषला 
देिी, र नमषदा दयौपानेका कविताले स्रोतािरूलाई मदिमगु्ध पार् यो भने कृष्प्ण पदथी, राजेश्वर त्रनरोला र सानी नानी 
प्रागज्योत्रतका तनिी शमाषका कविताले श्रोतािरूमा छाप छोड्न सफल भयो। भान-ुजयदती संगै सम्पकष  राख्दै 
सोसाइटीका स-साना नानीिरूलाई गत १२ जलुाई देन्र् प्रत्योक आइतबार नेपाली िणषमालाको न्शक्षण औ नेपाली 



Global Federation for Nepalese Literature         Mulbato E-Journal Online        Volume: 3      Issue: 1       Number: 8       January  2016 
 

विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ   मलूबाटो अनलाईन ई-पत्रिका      बर्ष: ३    अकं: १    संस्करण: ८    जनिरी २०१६ 141 
 

कथा िाचनको कायषसूची संचालन गरररिेकोमा त्रबन्शष्ट अत्रतत्रथ डा. जयदत कृष्प्ण शमाषले यो उद्यमको प्रशंशा गनुषभयो 
भने यो न्शक्षण औ नेपाली कथा िाचनको कायषसूचीमा अधषशतात्रधक टेक्सासत्रनिासी नानीिरूको सिभात्रगताले सबैलाई 
र्शुी पारेको अनभुि त्रथयो।भानभुक्तको रामायणका श्लोकिरूले उपन्स्थत सबैलाई भानमुय पारेको यस अनषु्ठानको 
अदत्यमा धदयिाद ज्ञापन गनुष भयो प्रभ ुपौड्यालले।  
 

 

अदतररावष्ट्रय टोपी ददिस भव्यताकासाथ संपन्न  

यो बर्षको तेश्रो  अदतराषवष्ट्रय नेपाली टोपी ददिस नेपालका मखु्य मखु्य शिरिरू र अमेररका, क्यानाडा, यरुोपका त्रबत्रभन्न 
देशिरू, मध्यपूिषका देशिरू, अविकाका त्रबत्रभन्न देशिरू, जापान, कोररया, ताइिान, त्रसंगापरु, म्यानमार (बमाष), थाइल्याण्ड, 

अस्िेत्रलया, क्यानाडा, मलेत्रसया, भारत लगायत नेपाली/गोर्ाषलीमलुका नागररकिरूको बसोबास भएका ७० िटा 
मलुकुिरूमा आ-आफ्नो अनकुुलता अनसुार मनाइयो। 

 

 
 

पसु्तक विमोचन नेपाल काव्यमय नेपाल  
 

नेपालको राजधानी काठमाडौंमा सम्पन्न गैरआिासीय नेपाली संघको सातौं विश्व मिात्रधिेशनको एक सिमा 
गैरआिासीय नेपाली संघ रूसका अध्यक्ष दीनानाथ राजभण्डारीबाट एनसीसी रूसको प्रत्रतिेदन प्रस्ततु गने क्रममा १५ 
अक्टोबर २०१५ (िृिस्पत्रतिार) का ददन भानभुक्तदेन्र् ितषमान समयसम्मका नेपाली कवििरूको लेर्नीबाट त्रनसतृ 
िाम्रो रमणीय मातभृतू्रम नेपाल र नेपालका वित्रभन्न स्थानिरूत्रसत सम्बन्दधत कवितािरूको सँगालो ‘काव्यमय नेपाल’ को 
विमोचन गररएको त्रथयो । तत्पश्चात ्उक्त पसु्तक सम्माननीय प्रधानमदिी श्री के.पी.शमाष ओली, पूिषप्रधानमदिीद्वय श्री 
लोकेदरबिादरु चदद तथा श्री माधि नेपाल, पूिषन्शक्षामदिी श्री दीनानाथ शमाष, िररष्ठ अत्रधिक्ता श्री विश्वकादत मैनाली 
लगायत विन्शष्ट व्यन्क्तिरूमा उपिारस्िरूप प्रदान गररएको त्रथयो ।  

यिाँनेर उक्त पसु्तकको लामो पररचय ददनपवट्ट नलागेर सरुुमै ‘काव्यमय नेपाल’ सङ्ग्रिको प्रकाशकीयबाट त्रनम्न 
उद्धरण समािेश गनुष समीचीन िनुे ठाददछु: ‘प्रस्ततु सङ्ग्रिमा कविता–पषु्प्पिरूलाई वटपेर एउटै गातात्रभि समेट्न े
जमको गररएको छ । सिषप्रथम कुन कुरामा जोड ददन ुआिश्यक छ भने ‘काव्यमय नेपाल’ भनी दिारान गररएको 
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यस सङग्रिमा देशको राजधानी काठमाडौंलगायत नेपालका 
वित्रभन्न ठाउँिरू (नगर, नदी, ताल, पिषत, स्मारक आददे) को 
बारेमा नेपाली कवििरूका भािात्रभव्यन्क्तिरूलाई स्थान ददने 
यथासम्भि प्रयास गररएको छ । यस सङ्ग्ररिका 
आधासयभददा बढी वित्रभन्न स्थानिरूको सददभषमा वित्रभन्न 
शैली र विचारधारा राख्न े कवििरूद्वारा वित्रभन्न समय र 
पररन्स्थत्रतमा रन्चएका कवितािरूलाई िणाषनकु्रमअनसुार 
यथास्थान समािेश गररएको छ । छददोबद्ध कविताका प्रमेी 
पाठकिरूका साथै गद्यकविताका विमायती पाठकिरूले पत्रन 
यस ‘काव्यमय नेपाल’ त्रभि विचरण गरेर नेपाली 

कवितािरूको वकन्ञ्चत ्रसास्िादन गनष सक्ने छन ्भन्ने विश्वास गररदछ’ (प.ृ ३) ।  

िाम्रा आददकवि भानभुक्त आचायषको दद्वशताब्दीय जदमजयदती समारोि मनाउने क्रममा नेपाल सरकारका संस्कृत्रत, 

पयषटन तथा उड्डयन मदिालयका सन्चिको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा गदठत आददकवि भानभुक्त आचायष दद्वशतिावर्षक 
समारोि मूलसत्रमत्रतको त्रनदेशनानसुार मास्कोमा पत्रन कृष्प्णप्रकाश शे्रष्ठको अध्यक्षतामा गदठत आददकवि भानभुक्त 
आचायष दद्वशतिावर्षक समारोि सत्रमत्रत रूस मिासंघको त्रनणषयअनसुार नेपाली र रूसी भार्ामा पत्रन भान–ुसमारोिप्रत्रत 
समवपषत केिी पसु्तकिरूको प्रकाशन गने कायषक्रम रिेको पररप्रके्ष्यमा गैरआिासीय नेपाली संघका संस्थापक–अध्यक्ष 
डा  .उपेदर मितोबाट ‘काव्यमय नेपाल’ शीर्षकको पसु्तक प्रकाशनको व्ययभार ग्रिण गने अग्रसरता देर्ाइएको िुँदा 
गैरआिासीय नेपाली संघको सातौं विश्वसम्मेलनमा उक्त पसु्तकको विमोचन सम्भि भएको िो । स्मरण रिोस,् रूसमा 
बसोिास गरररिेका नेपालीिरूले वित्रभन्न कायषक्रमसवित सप्तािव्यापी रूपमा भान–ुसमारोि मनाउनकुा साथै भारत र 
नेपालबाविर सिषप्रथम रूसको भतू्रममा नै िाम्रा आददकविको आिक्ष–प्रत्रतमा स्थापना गरेका छन।्  

भान–ुसमारोिप्रत्रत समवपषत ‘काव्यमय नेपाल’ कवितासङ्ग्रिमा समाविष्ट प्रकाशन सियोगी डा. उपेदर मितोको 
मदतव्यबाट एक सानो अंश यिाँ उदृ्धत गने अनमुत्रत चािदछु । त्यसमा अंशतः भत्रनएको छ: ‘रूसमा १२ िर्षअन्घ 
स्थापनाकालदेन्र् नै यस संस्था (गैरआिासीय नेपाली संघ) संग सम्बद्ध रिी लेर्नकायषमा संलग्न कृष्प्णप्रकाश 
शे्रष्ठबाट मेचीदेन्र् मिाकालीसम्मको स्थाननामप्रत्रत समवपषत कवितािरूको सिलन ‘काव्यमय नेपाल’ भान–ुसमारोिप्रत्रत 
समवपषत गरी प्रकाशन गने उद्देश्यले तैयार पाररएको रिेछ । 
यस पसु्तकको शीर्षकले नै मेरो ध्यान आकवर्षत गरेको त्रथयो 
र यसमा नेपालको वित्रभन्न स्थानको सददभषमा भानभुक्त 
आचायषदेन्र् ितषमान कवििरूसम्मका कवितािरू समेवटएको 
पाए।ँयसै बीचमा नेपालीिरूले मिाभकूम्पजस्तो दैिी प्रकोपको 
सामना गनुषपरेको र यसै सङ्ग्रिमा समाविष्ट केिी कविताको 
स्रोत बन्न पगुेको नेपाली िास्तकुलाको धरोिरतलु्य धरिरा 
लगायत कैयौं भौगोत्रलक, सांस्कृत्रतक र धात्रमषक स्मारकिरू 
धराशायी िनुकुा साथै धनजनको अपूरणीय क्षत्रत बेिोनुषपरेको 
छ । यस्तो साझा दःुर्मा समेत ितोत्सावित नभई देश 
त्रनमाषणमा लाग्न तत्पर नेपालीिरूलाई राजनैत्रतक 
अन्स्थरतालगायत विद्यमान विकट न्स्थत्रतबाट अधीर नभई 
देशप्रत्रतको दावयत्ि ििन गने सत्प्ररेणा समेत ‘काव्यमय 
नेपाल’ मा समेवटएका कवितािरूबाट प्राप्त िनुेछ भन्ने आशा 
रारे्को छु’ (प.ृ ५) । 



Global Federation for Nepalese Literature         Mulbato E-Journal Online        Volume: 3      Issue: 1       Number: 8       January  2016 
 

विश्ि नेपाली साहित्य मिासङ्घ   मलूबाटो अनलाईन ई-पत्रिका      बर्ष: ३    अकं: १    संस्करण: ८    जनिरी २०१६ 143 
 

कैयौं िर्षदेन्र् संकलन गररएका वित्रभन्न भाि र छददका तर मेचीदेन्र् मिाकालीसम्म र विमालदेन्र् तराई सम्मका 
७५ िटा माि नेपालका स्थाननामिरूत्रसत सम्बन्दधत  १२२ जना कविका झण्डै दईु सय कवितािरू ‘काव्यमय 
नेपाल’ शीर्षकको पसु्तकमा समेवटएका छन ् । सम्पूणष स्रष्टािरूप्रत्रत कृतज्ञता ज्ञापन गनुषका साथै म कुन कुरामा 
विश्वस्त छु भने नेपालका सबै न्जल्लािरूका साथै गैरआिासीय नेपाली संघको सिाल रिेको विश्वका ७१ देशिरूमै 
रिेका नेपालीिरूले यस सिलनमा समाविष्ट कवितािरूको रसास्िादन गनेछन ् र पूिष स्रष्टािरूबाट प्ररेणा त्रलंदै 
भविष्प्यमा आफू जदमेको रमणीय थलोको विकासबारे न्चदतन गदै नेपाल–बावटकामा मनोरम कविता–पषु्प्पिरू पत्रन 
फुलाउने छन ्भन्ने आशा छ । 

अदत्यमा, सङ्ग्रवित कविताका स्रटािरूप्रत्रत आभार प्रकट गनुषका साथै सिाषत्रधकार स्रष्टािरूमै रिेको जनाउन ुआिश्यक 
ठाददछु। यस पसु्तकको सम्पादनमा सघाउने भाई तेजप्रकाश शे्रष्ठ, पसु्तक–प्रकाशनको व्यिस्था त्रमलाउनकुा साथै 
परामशष ददने त्रनणेतािदृद डा. जगुल भतेुल, डा. भीष्प्म आचायष तथा डा. मन्णराज पोर्रेल, पसु्तकको साजसज्जासवित 
त्रडजाइन तयार पाने भािा–दम्पत्रत समन शे्रष्ठ तथा प्रत्रमला प्रधानका साथै पसु्तक प्रकाशनमा सियोग परु् उने सबैप्रत्रत 
िाददषक कृतज्ञता ज्ञापन गदै यस पसु्तकको भािनात्मक र्ाकालाई साकार रूप ददन ठोस सियोग गने गैरआिासीय 
नेपाली संघका संस्थापक–अध्यक्ष डा. उपेदर मितोको मदतव्यको अन्दतम िाक्य सधदयिाद दोिोर् उन चािदछु: ‘िाम्रो 
सदुदर नेपाल काव्यमय नेपाल बनोस ्!’ 
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फूल  

र्गेदर अत्रधकारी “अमतृ” (सरेु्त, 
नेपाल) 
 

फूल्ने िो उसको काम  

फूत्रलदददछ काँडैकाँडाका बीचमा  
ढकमक्क भएर 

त्यो अनाथ भमराको के दोर्  

काँडासँग जोत्रगदै  

त्यिी फूलका प्रागसेचनसँग  

र्लु्लम र्लुा 
प्राकवक्रडा गनषमा 
मटुुमा कन्त्त पत्रन दया नभएको  
पापी मनषु्प्यको िातबाट  

च ुँत्रडन ुपदाष  
दईु थोपा आसूँका वढका  
तप्पतप्प चिुाएर  
फ्यात्त भूँइमा र्स्छ फूल 

र सवकदछ उसको न्जददगी । 

 

(कवितामाफष त नान्स्तकताको प्रचार र मोबाइलमा नारीन्चि त्रलएको आरोपमा साउदी अरबले मतृ्यदुण्ड ददन लागकेा प्यालेवष्टनी 
कविप्रत्रत समवपषत कवि “अमतृ” को कविता | कवितामा “अमतृ” ले त्रत कविलाई फूलको संज्ञा ददएका छन ्|) 

 

कवि असरफ फायदलाई ररहा गर ! 
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