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सम्पादकिय 

 

 

सम्पादवकय 

 

नेपाली साकित्यिो किश्वब्याकपिरण 

 

पेसागत विलविलामा विश्वको कुनाकुनामा नेपाली पवुगसकेका छन ्। नेपाललाई विनाउन आफ्नो के्षिबाट सक्दो 

प्रयास सबैले गरेकै िुन्छन । यसै प्रयासमा नेपाली सावित्यलाई टेका बनाएर नेपालीपनको पररिय विश्वसाम ुउतानुष 

अको एउटा मित्िोपणूष कदम िुन सक्छ ।  

िाम्रा केवि धावमषक ग्रन्थिरू विश्वले पविराखकेा छन,् िैज्ञावनकरण गरररिकेा छन ्।  त्यसको मखु्य कारण वत ग्रन्थिरू 

विश्वका वबविन्न िार्ामा अनुिावदत िुन ुिो । त्यसैले पवन िन्ने गररन्छ, िाम्रा सस्कृवत मौवलक ‘पवििान झल्काउन े

वबिरे् रिनािरू िामी नेपालीिरूले मािै पिेर नेपाली सावित्य विश्वब्यापी िुदनै । 

अन्य िार्ामा उनीिरूका रिना नआइवदएको िए विश्वप्रख्यात सावित्यकारिरू सेक्सवपयर, पौओले को िलेे, स्टेफेन 

वकंग आफ्नै दिेमा मािै सीवमत िुन्थे िोला तर अनिुाद सावित्यले उनीिरूलाई विश्वप्रख्यात बनाइवदयो । िाम्रा 
मिाकवि लक्ष्मीप्रसाद दिेकोटा, माधि प्रसाद वघवमरे, िानिुक्त आिायष, पाररजात, विपी कोइराला, झमक वघवमरे 

का रिनािरू पवन अन्तराषवरिय स्तरका नै छन ्। तर िाम्रो कमजोरी िावम आफै लेख्छौ अवन आफै पि्छौ । नेपालीले 

नेपाली सावित्य पिेर मािै नेपाली सावित्यलाई संसारले विन्दनै । िाम्रा विरािरूलाई िामीले छोपेर राखकेा छौं, कसरर 

िवम्कन सकुन िाम्रा विरािरू । िवम्कने क्षमता िएको विरा उज्यालोमा आउन पाए माि िम्कने त िो । अधँ्यारो 

कोठामा त विरा पवन उस्तै काठ पवन उस्तै ।  

अबको पसु्तासाम ुआएको वजम्मिेारी िाम्रा सावित्यिरू िामीलेमािै निएर विश्वले पि्ने िातािरण गराउन ुिो । 

अनिुाद गनुष र नेपाली सावित्यको उज्यालो वकरणले विश्वका पाठकिरूलाई स्पिष गराउन ुिो । नेपाली सावित्यको 

विश्विर वनयाषत गने त्यविको स्थानीय िार्ामा । नेपालमा विश्वप्रख्यात सावित्यकारिरूलाई वनम्तो वदएर वििार 

आदानप्रदान गनष सवकन्छ । िव्य सम्मलेन गरेर  विदेिी वमवियािरू साम ुनेपाली सावित्य बारे लेख्ने बोल्ने िातािरण 

वसजषना गनष सवकन्छ । जब िावम माि निएर यरुोप, अविका, अमरेरकाको घरमा नेपाली सावित्यका अनिुावदत 

पसु्तकिरू िवेटन थाल्छन तब माि नेपाली सावित्य विश्वसाम ुपगुछे िन्ने िुन्छ र त्यो वजम्मिेारी िाम्रो काँधमा नै छ ।   

 

जय नेपाली सावित्य  

जय विश्व नेपाली सावित्य मिासंघ  
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१ एउटा प्रश्न सधुीर ख्िवब १ 

२ आँस ू कवपल अवधकारी २ 

३ सबषि जािा छ याँिा भािना पररस्कृत सनुिुार ४ 
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जलसम्पदा 
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विखर िाताष 
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तापन जी. एम (लोफ़र) 

मोिन राज खनाल 
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प्यारो म्याक्स 
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बसमा दि  ँ

मेरो घान्रुक भ्रमण 

 

डा. लेखनाथ काफ्ले 

चेतनारायण ज्ञिाली  

मनोज कंडेल  

रोवजना प्रधान 

वनराजन प्रभात  
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साबहबययक समाचार 
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कविता 

एउटा प्रश्न  

सधुीर ख्िवब 

पाटन, नेपाल                  

 

 

 

 

म, 

विम्रो विन्दगीबाट 

झनष लागकेो एउटा पाि 

विमी सोच्छ्यौ । 

यध्यवप, 

मरेो मन विम्रो आत्माभरर 

कवस्सएर बााँवधएको छ 

यो कुरा मलाई माि िनै 

विमीलाई पवन राम्र ैथािा छ, 

यस्िो अिस्थामा 

अब विमी के भन््यौ ? 

 

अको एउटा प्रश्न  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विमी, 

मरेो विन्दगीबाट 

ओइवलन लागकेो एउटा फूल 

म सोच्छदछु । 

यध्यवप, 

विम्रो मन मरेो आत्माभरी 

 

कवस्सएर बााँवधएको छ 

यो कुरा विमीलाई माि िनै 

मलाई पवन राम्र ैथािा छ, 

यस्िो अिस्थामा 

प्रश्न एउटै छ 

के प्रेमको पवन अिसान िुन्छ ? 

ििाफ पवन एउटै 

अब िामीले के भन्न ूपलाष ? 

 

*** 
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एउटा प्रश्न आाँस ू 

कवपल अवधकारी  

िाईपेइ, िाईिान  
 

 

पंचित्िमा चार ित्ि वबलयपवछ 

रिाँदो रिछे माि पानी, 

िब  यो उवम्रन्छ 

उलषन्छ,  नयनबाट 

बन्दछ आाँस ू

खशुीको, पीडाको । 

 

खशुीको  

वनमरे्  माि 

एक वझम्काइमा अत्तोपत्तो छैन  

कवि छोटो  विन्दगी यसको   

मावनसको िस्िै  

पीडाको बगाई पवन वनमषल  

यवि िो वमश्रीि रंग कसैले दखे्दनै  

रािो  

मटुु पग्लाई, म्याग्मा । 

 

वििो अट्टिास गर्थ्यो  उसले अरूको आाँसमूा  

पराईको पीडाको उपिास गयो 

अरुको बेदना  

मटुु पग्लेर लिि झरेको  

 

 

 

 

 

 

केवि पवन निुाँदो रिछे नपनेलाई 

न सोच्छनेलाई  

न बझु्नेलाई । 

 

बग्यो विमाल दवेख समनु्रसम्म भले  

वभिकेो भइुाँ  टेकेर  उ विड्यो  

िर आाँसलूे न छोयो उसलाई  

न वबझायो  

ख्याल ख्याल िस्िो । 

 

यो अरुको  

यो उसको वथएन 

बाटो भरर डोब दखे्र्थ्यो, टेक्थर्थ्यो  

उ इन्कार गर्थ्यो  

र 

आफ्नै सपनाको कुरा गर्थ्यो  

आि उ भक्थकावनएको छ  

प्रकृविले के गयो, गयो  

चट्यांग पयो  

उ बगकेो छ गण्डकी बनेर  

अविरल  
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आाँसकूो िौल बराबर  

पटक्थकै िल मावथ छैन । 

िर वििोका वि   

िसका आाँखा ओभाए पवन  

छावि चवकष एको छ  

कमष र फलको कुरा गद ैछन ्

खाइस, पाइस भन्द ैछन ्। 

खवुचंग  ! 

रवमिे आलो  घाउमा 

ननूचकु  छद ैछ 

श्रद्धाञ्िली, क्रद्धाञ्िली  ि ेिोस । 

अचम्मकै िुाँदो रिछे मान्छे  

उसका िरािमुा पीडाको िौल फरक 

आफ्नो र अकोमा । 

ख ैसम्बेदना, वबबेक ?  

अनिुार माि मान्छे ? 

मानििाको कुरा अझ ै 

िामी पाखण्डीका िुल  

विमी काँ िा उवभएको छौ  

कुन धरािलमा, केलाई टेकेर ? 

*** 

२३ नोभमे्बर,२०१७ 
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सबषि िािा छ यिााँ  

 भािना पररष्कृि सनुिुार  

 

 

 

 

 

गाईिािा, घोडे िािा, बाम ेिािा, ओली िािा यि 

िि सबषि िािा छ यिााँ  

अब्यिवस्थि र अरािकिाकाको िाण्ड्ि 

नानाओलीको सरकार छ यिााँ  

दखुमा छन ्िनिा सुख चािन्छन बझु्दनैन बरा 

समवृिको ठुलो कुरा  

वदिा सपना फलाकेर िनभािको वशकार खले्ने 

उखान िकु्थके ब्िासो छ यिााँ  । । 

 

भ्रष्टाचार, िस्करी, गणु्डा गदी मौलाएको छ सत्ता र 

शविको छिछायामा यिााँ  

चचु्छचे नाक, ठुलो चच्छछु, गोरो चमष, अग्लो ज्यान, 

वचप्ले बाणी सनु्दर मावनन्छ यिााँ  

सवुनदनै िनिाको कुरा चवुनन्छन नेिािरू सधै एकै 

िावि र दोिोररन्छन उिी अनिुार  

एकै भार्ा धमष संस्कृविलाई प्रसय वदएर वबवबधिाको 

पविचानलाई दबाइन्छ यिााँ  । । 

 

दमन सिरे बस्दा वमलेर बसेकोरे, समानिाको कुरा 

उठाउाँदा िावििादी भन्छन यिााँ  

गाई पजु्नेको माि िो र यो दशे, के दौरा शरुुिाल 

ढाका टोपी यवि मािै छन ्र भरे् यिााँ ? 

पविचानलाई गनु्रुक ठान्ने आवदबासीलाई बााँदर भन्ने  

बौलािा सााँढेले कााँसी खोिकेो छ  

 

 

 

 

 

 

 

 

सत्ता र शविको ओढारमा बाघ र ब्िासो बसेर वनररि 

गाई गोरुलाई लछुी लछुी खान्छन यिााँ  । । 

 

िल, िवमन, िंगलको मावलक सकुुम्बासी बन्द ै

मानि अवधकारबाट बवन्चि छन  यिााँ  

खोलानाला बेचेर, बन िस्कर गरेर, दशेको वसमाना 

वचद ैढुकुटी भने गिार नेिा छन ्यिााँ  

बर्ाषिको बावडमा कागिी ििाि चलाउने ,िािाबाट 

झलल वबिलुी  बाल्ने ि ेमिान िादगुर  

छु मन्िर गरेर िनिालाई अवधकार सम्पन्न बनाइ 

सखुको अनभुिू गराउ समवृद्ध उसै िुन्छ यिााँ  । । 

*** 
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 जलसम्पदा 

प्रेम खड्का (कुञ्ि) 

गलु्मी, नेपाल (िाल: चण्डीगढ़, भारि) 

                

 

आकाशमा डम्म छ बादषली त्यो 

पानी विना िीिन सकु्थन थाल्यो  । 

ठूला बगनेन ्झरना धरामा 

पानी किााँ पगु्दछ ख ैगरामा  ।१ । 

 

यी िाल िम्छन ्कवि िालवभि 

पानी विनाको छ भविष्य वमि  । 

धिी छ पानी मरुभवूम िस्िै 

मान्छे छ प्यासी िलमा दरुुस्िै  ।२ । 

 

कैल्ि ैभनेनन ्कवि दुुःख झेले 

विखाष म मटूेाँ नभमा खसुीले  ।         

प्यासी बझुाऊ िग ख ैम के ले 

िो प्यास मटेोस ्िलसम्पदाले  ।३ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वनस्लोट िुन्छन ्कवि प्यासमाि 

विखाष िुदनै्र्थ्यो अझ आसमाि  । 

नेपालिासी पवन प्यासम ैछन ्

बढ्दछै आवखर प्यास झन्झन ् ।४ । 

 

खोला र खोल्सा पवन िवसषनेछ 

सखु्खा छ ि ैबादल दवेखनेछ  । 

ररत्तो छ यो सागर प्यास पाल े

विखाष बढोस ्यो िलसम्पदाले  ।५ । 

*** 
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म औसत बााँच्छु 

िपन वि.एम (लोफर) 

िाडिाडे, गलु्मी 

 

 

समयको अवनविि रङ्गमा 

िीिन चोबलेर 

म खसुी-खसुीले रङ्गीन बााँच्छदैछु  । 

िामी रङ्गीन बााँच्छदछैौ  । 

 

मानौं, 

कविल ेकुनै भयंकर 

सपना पिाि ्

अकल्पनीय अट्टिास र कौििूलिाले 

लगु-लुग कापेको शरीर िस्िै, 

विल्कुल सादा, 

विल्कुल रङिीन  । 

 

कविल ेविस्िासको भरय्ाङ उक्थलेर 

वफस्स िााँस्द ै

सडकको बीचै-बीच वठङ्ग उवभएर 

ििारौं साल बााँचेको 

कुनै शालीक िसरी 

या 

कुनै स्िवणषम स्िप्नदोर् िस्िै.. 

विल्कुल रङ्गीन  । 

 

यी नै सादा र रङ्गीन िीिनको िोड घटाऊ गन ेिो 

भने सायद 

म औसि बााँच्छछु  । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

म, ढुङ्ग ेयगुको मान्छे िोईन् 

यो अथषमा म 

कुकुर रुाँ दा गााँउमा नमीठो िल्ला िुन्छ 

भन्ने कुरालाई म मावन्दन ् । 

 

पररििषनको ब्यग्रिाले 

कायापलटको बनोट पवुछवदएको िामी आाँखाले 

छलंग दखे्न सक्थछौ, 

िोईन भने ििषमान वचच्छयाएर 

भविश्यको िल्ला गरेको पवन नवमठै संकेि िुनपुछष  । 

 

यस्िा अनतु्तररि प्रश्निरूको विसाब छैन म सङ्ग ! 

फेरर पवन यौटा प्रश्न गनष चािन्छु 

यो पररिशेमा 

के िामी औसि बााँच्छन सक्थछौ ? 

आाँखा अगाडी िेवसषएका 

मतृ्यकुा भ्रमिरूले 

मटूुलाई बारम्बार वछवलरिन्छन  । 

वछवलएको मटुुको भ्रमले अनेक विचार िवन्मदोरिछे  । 

िर िीििा.. 

िवन्मएनन ्कविल्यै फरक वबचारिरू 

डर लाग्छ, िर पवन 
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मतृ्यकुो भए बोकेर िीिनको परेड नखले्न सवक्थदन  । 

िो 

कमसेकम, मलाई 

औसि बााँच्छन मन लागकेो छ  । 

 

आमाको काख बाट मैल ेआफूलाई मरैे विम्मा 

लगाएपवछ 

म पटक-पटक मरेको छु  । 

 

पयृसीको अङ्गालो बाट छुरट्टएर 

सन्िानको भविश्यको खसुी खोज्द ैमरुभवूम पगुपेवछ 

धेरै पल्ट मरेको छु  । 

अझ बढी ि 

"म" आफ्निैरूले वबसषदा मरें । 

 

िो मरररिन्छु 

िर वबन्िी गछुष, 

यवद, म सााँवच्छचकै मरे भने 

मरेो िवस्िरमा फूलमाला चढाएर श्रद्धासमुन 

नलेवखयोस ् । 

आफन्िका श्रद्धाञ्िली-ले मरेो पररिारको आाँस ू

बगाईरिन सवक्थदन  । 

िो, म बााँवचरिन ि सवक्थदन 

िर, म औसि बााँच्छन सक्थछु  । 

*** 
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विखर िाताा 

मोिन राि खनाल  

म्यान्मार, बमाष 

  

 

 

प्रमखु शरे  

भर िािािरण 

वशखर चमु्ने 

संसार आियष छ 

गोखाष बडीगाडष छ । 

 

वशखर िािाष 

दईु शरे प्रभािी 

उत्कण्ठ गहै्रो 

मानि समदुाय 

वमलन मनोभाि । 
 

अि ंपिुाषमा 

दिु ै साथ िािाषि 

मीठो संदशे 

प्रविफल ससु्िाद 

प्रविबल सनु्सान। 

 

समय साथ 

विश्व पक्ष विपक्ष 

अदु्भि मन 

समय उन्कै िाि 

वनयवि उन्कै साथ । 

 

मौन सन्सार 

विज्ञासा प्रविफल 

ईच्छछा िागिृ 

क्रावन्िकारी डरमा 

भ्रावन्िकारी िशमा । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आियष विश्व 

शरे शरे वमलन 

भ्रवमि शिु 

वनकाय बाटो कस्िो? 

वसमाना बाचा कस्िो ?? । 

 

यगु यगुमा 

िवन्मन्छन सारथी 

रूप अनेक 

कविले मान्छे बन्द ै

कविले नाथ भन्द ै। 

 

भभुार िछषन् 

उपरो अनायास 

वसमा नागरे 

किै बाङ्गो वबचार 

किै सोझो प्रचार । 
 

म र मरेोले 

नाथ अनाथ भाछ 

काल अकाल 

सगुवि पथ नाङ्गो 

समुवि यश बाङ्गो । 

 

ईश्वर भन्छ 

बवुद्ध वििके मन 

दया ममिा 

िन्मन ुमनुष वनत्य 

रािा अविर भतृ्य ।। 

*** 
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गजल

इश्वोरी ढकाल  

गलु्मी, िाल” बटुिल   

 

 

विन्दगी यस्िै छ विन्दगीको गवि यस्िै छ  । 

घाइि ेमटुुको न उपचार न ओखवि यस्िै छ । 

 

थोरै समय चल्यो भने धेरै समय वबग्रीरिने । 

परुानो गाडी िो, एउटा मरेो वपरिी यस्िै छ । 

 

अबसर िरू पवन मभन्दा टाढैबाट िान््न । 

अभागी मरेो खप्पर अवन वनयिी यस्िै छ । 

 

न ि यो विन्दगीमा मान्छे कमाउन सवकयो । 

न ि कमाउन नै सवकयो सम्पिी यस्िै छ । 

 

आफू वठक िुदा िुाँद ैपवन अरुल ेवबगाररवदएको । 

एउटा म छु यो दशेमा एउटा बाग्मिी यस्िै छ । 

***         
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गिल  

ज्ञान प्रसाद खनाल 

म्यान्मार                 

 

 

 

मौका छ साथी िो मज्िा गर संसारमा   

मरे पवछ किा िो किा अन्धकारमा । 

 

मनषु्यको िनुी िो फेरी वमल्छ वमल्दनै  

मस्िी गनुष पछष राम्रो सलनु कारमा । 

 

चािानािरू कविल्य ैपरुा िुन्न िरे  

खशुी िुन ुपछष वमलेको उपिारमा । 

 

िवि नै म ैिुाँ भन्ने मान्छे पवन 

 वचवनन्छ गरेको त्यो व्यििार र अनिुारमा । 

 

काम पााँच वमनेट सोंचेर गनुषपछष  

वनणषय गरेको गल्िी िुन्छ ििारमा  

*** 
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कथा  

चुनाि 

डा. लेखनाथ काफ्ले 

वपङटंुग, िाईिान  

  

परृ्थ्िीको पिूी कुनामा रिकेो एउटा विमाली राज्यमा िुद ैगरेको चनुािको एउटा पररदृष्य ।  

चनुािको चौिफी चिलपिल र िामझाम चवलरिकेो वथयो  । मकै पाटील ेआफ्नो वसद्धान्ि, कायषशैली र लगनशील 

कायाषकिाषिरूको बलमा वदन दईुगुणा राि चारगुणा मिदािािरूलाई आकवर्षि गरररिकेो वथयो । त्यसल ेउसको प्रविष्प्रधी 

गिुाँ पाटीलाई नअत्याउने कुरै भएन । त्यसै मेसोमा मकै पाटीलाई कसरर प्रचारप्रसारमा पछाडी पाने र आफू मिदािाका 

अगाडी आउन ेभन्न ेकुराको योिना बनाउन गिुाँ पाटीको एउटा रणनैविक बैठक बस्यो ।  

त्यसैको भोवलपल्ट ।  

“खलु्ला मंचमा सबैको रोिबरमा मकै पाटील ेमकै र गिुाँ पाटील ेगिुाँको एउटा एउटा वबरुिा रोप्ने । िसको अनाि धेरै 

फल्छ, त्यसैल ेबािी वित्छ” मकै पाटीलाई गिुाँ पाटीले चनुौिी वदयो ।  

मकै पाटील ेअचम्मै मान्यो ।  

गिुाँ भन्दा मकै धेरै फाल्नेमा कुनै शंकै वथएन । उनीिरूमाझ चचाष पररचचाष भयो । यो फेरी अको कस्िो रणनीवि िो ? यो 

के को झमेला वझके गिुाँ पाटीले ? भन्ने छलफल भयो । र्ड्यन्ि पो छ वक भन्न े शंका र उपशंका पवन वनस्के । िर मकै 

पाटील ेचनुौिी स्िीकार गनुषको वबकल्प वथएन ।  

यसले देशमा बिसको नयााँ वबर्य पायो । सामाविक संिाल, रेवडयो, वटभी, वचया पसल, भट्टी, बार र कफी सपिरू त्यवि 

वबर्यमा व्यस्ि भए ।    

अनन्ि दिैु पाटील ेएक एक गमलामा एक एक मकै र गिुाँका वबरुिा रोप े।  

यो गिुाँको वबरुिा नै िोइन, यो छल िो, मकै पाटी ।   

यो गिुाँ नै िो, नयााँ िािको । स्थानीय गिुाँ भन्दा ५ गुणा ठुलो, गिुाँ पाटीको स्पष्टीकरण । 

मकैको बोट िलिल्िी बढ्यो । त्यसैको िारािारीमा गिुाँ बोट पवन । अचम्म गिुाँका पाि पवन मकैका िस्िै पो दवेखन थाले।  

गिुाँका पाि मकैका भन्दा ठुला कसरी भए । गिुाँको बोट मकैको भन्दा अग्लो कसरी िुन सक्थछ । मकै पाटीका नेिा र  

कायषकिाषिरूमा खलबली शरुु भयो । यस्िै िो भने गिुाँल ेमकैलाई पछाने छ । उनीिरूमा वचन्िा छायो ।  

िुन पवन गिुाँको बोट मकै भन्दा ठुलो र भररलो िुद ैआयो  । समय वबत्द ैिादा गिुाँका बोटमा पवन मकैका िस्िै धान चमार 

वनस्के ।  
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यो ि िुनै सक्थदनै । गिुाँमा बाला वनस्कन ुपनेमा मकैका िस्िा धान चमर वकन ? मकै पाटील ेवटभीको प्रत्यक्ष प्रसारणका 

आफ्नो मनको सिाल बोल े।  

यो नयााँ प्रिािीको गिुाँ िो  । यो गिुाँ मकै भन्दा कुनै पवन कुरामा बढी िोला, कम छैन  । गिुाँ पाटीका नेिाल ेििाफ फकाषए।   

समय वबत्द ैगयो । 

मकैका घोंघा ि लाग्न ेनै भए । गिुाँका पवन ठ्याक्थकै मकैका िस्िै िर अझै ठुला दईुिटा घोंघा पो लागे ।  

यो परैु छल र प्रपन्च िो । यो गिुाँ िोइन, मकै नै िो, मकै पाटीका बडा नेिाल ेभार्ण गरे ।  

सिोच्छचमा मिुा पयो ।  

अन्िररम आदशे वदन ुपरेन  । फल िरेेर पछी बिस गने, सबोच्छचले भन्यो  ।  

यस्िै यस्िै आरोप, प्रत्यारोपमा समय वबत्यो । गिुाँ र मकैका घोंघा पाके  ।  

दिैु पाटीका केन्रीय सदस्यिरूको रोििरमा खलु्ला मंचमै मकैको एउटा र गिुाँका दईुिटा घोंघािरू छोडाइयो  । गिुाँ 

भवनएका घोंघाबाट वनस्केका दानािरू धेरै िुने नै भए । त्यो ि मकै पाटील ेसिने कुरै वथएन ।  

िामीमावथ धोका भयो  । यो र्ड्यन्ि िो  । िामी यो नवििा मान्दनैौ, मकै पाटी  ।  

खेल खेलेर िारेपछी नवििा अवस्िकार गनष पाइन्छ ? गिुाँ पाटी  ।  

गिुाँ पाटी पवन के कम वथयो र । उसल ेिल्ला चलायो “िाम्रो गिुाँ मकै भन्दा डबल फल्यो । िाम्रो िीि भयो” । िनिािरू 

रनभलु्लमा परे । मकै पाटी रक्षात्मक बन्न पगु्यो । अब मकै पाटीको आशा र भरोशाको टेको केिल अदालि माि ैवथयो।  

यो के िो ? उस्िै मकै रोपेर गिुाँ भन्न,े अदालिका श्रीमान ्।  

दिैु उस्िै िोइन श्रीमान ्। उवनिरूकोमा एउटा घोंघो र िाम्रोमा दईुिटा घोंघािरू’ लागेका छन,् गिुाँ पाटीको िवकल ।  

उसो भए यी दाना के िुन,् अदालिका श्रीमान ्। 

यी िाम्रो गिुाँकै िुन ्श्रीमान ्। िाम्रो गिुाँ मकै िस्िै छ, नयााँ प्रिािीको मकै िस्िै गिुाँ श्रीमान,् गिुाँ पाटीको िवकल । 

लामो गलफत्ती र छलफल बिसपछी अदालिका श्रीमानिरू सिषसम्मिमा गिुाँ पाटीको मकै िस्िो गिुाँ र मकै पाटीको 

मकै एउटै िोइनन भन्ने वनष्कर्षमा पगु्यो ।   

फैसला लगतै्त मकै पाटीका नेिा र कायषकिाषिरूले थाप्लो समािे । गिुाँ पाटील ेझण्डाको डण्डा समािेर वििय िलुसु 

वनकाले  । देशभरर नै मकै िस्िै गिुाँको चचाष चवुलयो  ।  

आवखर गिुाँ पाटील ेचनुाि वित्यो  ।  

अविले गिुाँ पाटीको झण्डामा मकैका दईुिटा घोंघा वचन्ि रिकेा छन ् । सत्ताको कमाण्ड उसैको िािमा छ  ।  

कालान्िरमा मकै पाटील ेपवन आफ्नो रणनीवि बदल्ने योिनामा छ  । आवखर चनुाि िो, वित्न ुनै ि छ  ।  

***  
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टोपी वदिस  

चेिनारायण ज्ञिाली 

वपङटंुग, िाईिान  

 

 

 

पसु मविनाको त्यो लगलग कमाउने िाडो, चक्रपाणी बाि ेआफ्नो बगचैामा भएका सनु्िलाका रुख िदे ैआगनी 

छेउमा घाम िाप्द ैवथए । बोटमा िल्का ऐिारुले छुन थालेछ, अवल बोटको ख्याल गर ि ैवबख,े रामकेोमा िस्िो गरेर 

। वबखषबिादरु िो वबिान वदउाँसो सािुिरूकोमा वनभके गर्थ्यो  । च्छयाविएको ढाका टोपी, धिुा धिुा परेको इस्टकोट र 

पािलो टरौिरमा लगलग काम्द ैबोटको वशिल छिारीबाट भाग्न खोज्द ैवथयो । वबचार गरुस ्पवन के ?  

बािले ेमस्ि घाममा बसेर रेवडयोमा समाचार सनु्द ैवथए, एकवछम ि अचम्म परे ! समाचारमा भवनएको वथयो, आि 

टोपी वदिस ! बािले ेसधै रेवडयो मा आि यो वदिस भन्द ैभनेका समाचार धेरै सनुेका वथए, प्रिािन्ि वदिस, लोकिन्ि 

वदिस, एड्स वदिस िर आि अच्छचम्ममा परे, अन्िरावष्िय  टोपी वदिस रे, िल्का िााँसे पवन ! समाचारमा भवनएको 

वथयो आि नेपालको काठमाण्डौ र त्यस िररपररका बसोबास गन ेइच्छछुक िनिािरू माइिीघर मण्डलामा उपवस्थवि 

िुन अनरुोध गररएको वथयो  ।  

त्यवत्तकैमा रामप्रसाद रवडयो सनु्द ैचक्रपाणी बािकेो छेउम ैआएर “माइला आि काठमाडौंमा वसत्तकैो टोपी बाढ्ने रे! 

टोपी वदिस रे आि ि” भन्द ैिााँस्द ैवथए । विनीिरूको कुरा उिाबाट वबखेल ेसनुेरिकेो वथयो । मनमा केवि आशा 

वलएर साि ुिरूको छेउमा गएर भन्यो “सािु सािबे यो काठमाण्डौ भन्ने किााँ िो र ? मलाई पवन कस्िो नयााँ टोपी 

लाउने मन छ । िीनिर्ष अगाडी ििरुले पल्पाबाट लेइवदएको ढाकाको टोपी अझ ैकवि िािो लाग्छ” । त्यसो भन्द ैउ  

धिुाधिुा परेको वशरको टोपी मावथ इसारा गद ैबिायो । “त्यो टाढा छ वबख,े मोटर चढ्नुपछष । त्यवि पवन आि 

काठमाण्डौमा ि िसको टोपी छैन त्यस्लाई माि टोपी वदने रे िेरो ि ि पविला दवेखनै छ । अरुले आि टोपी लगाउछन् 

रे । िाँ बरु आि वदनभर टोपी वनकाल ् वशरबाट, अवन टोपी वदिस मना” । िााँस्द ैचक्रपाणी बािे वभिविर लागे । 

वबखषबिादरु वबखलंदमा पयो । 

िनिरी १, २०१८ 

*** 

  



Global Federation for Nepalese Literature         Mulbato E-Journal Online           Volume: 4        Issue: 1         Number: 9       August 2018 

 

 

विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ          मूलबाटो अनलाईन ई-पविका         बर्ष: ४             अंक: १             संस्करण: ९         अगस्ट २०१८ 14 

 

पविलोपल्ट घर छोड्दा   

मनोि कंडेल 

वशन्च,ु िाईिान  

 

 

२०७० सालको एसएलसी को नवििा आएपवछ गाउाँ छोड्ने बेला पवन आयो । उच्छच वशक्षा िावसल गनष िम्घास - 

काठमाडौं लेखकेो बस चढेर रािधानीको यािा शरुु भयो । यािाका सियािी वथए सङ्ग ैपढेको साथी र साथीको 

बबुा िो मैल ेपढेको स्कुलको प्रधानाध्यापक पवन िुनिुुन्र्थ्यो । राम्रो वडवभिनमा पास भएकोले िामी दईुटालाई सङ्ग ै

बसाल्ने वनधो िावमबाट अवलकवि र धेरै िम्रा अवभभािक बाट भएको वथयो । कविल्य ैघर नछोडेको म पविलोपल्ट 

चार सय वकलोमीटर टाढा आफै पकाएर खाएर कलेि पढ्न िान ेअठोटका साथमा पाइला लम्काए । गाडी वभि 

सबैिना अधषवनराको अिस्थामा वथए । शान्ि स्िभािको मरेो साथी गाडी चढ्नासाथ वनदायो । वबिावनको कुविरोलाई 

वछचोल्द ैविड्यो गाडी ररवड पाल्पा अवन बटुिल िुाँद ैगाना बिाउद ै। वनधारमा रािो टीका र टाउकोमा आवशिाषद 

बोकेर विडेको मान्छे, मवुग्लन नारायणगढ को झ्याक झ्याक झकुझकुले टीका ि थोपै रिन वदएन । अवलकवि ि 

आवशिाषद पवन चवुियो िोला टाउको धरैे िवल्लएर । वबस्िारै कछुिागविमा धाके पगुरे खािा खाएर गाडी उकावल 

लाग्यो । थानकोट उक्थलन ेठाउाँको िामल ेसबै िाक्थक भइसकेका वथए  । गाडी एकवछन विडेझ ैगद ैफेरर रोवकद ैअगाडी 

बढ्द ै गयो । वझसवमस े अाँध्यारोमा थकानपणुष यािा कलंकी पलुिारर पगुरे टुङ्वगयो । काठमाडौं ओलेपवछको 

वझवलवमली र गाडीिरूको आिाि केिी फरक मिससु गररसकेको वथयो मनले  । मरेो िन्मथलो वश्रङ्गा िस्िो ि 

पक्थकै वथएन यो ठााँउ । कोठाविर िान ेभनेर कलंकी दवेख बल्ख ुर बल्ख ुदवेख वकविषपरुको गाडी चवढयो । माइक्रोले 

िल्लाउाँद ैउफाद ैआधा घण्टा लगाएर बल्ख ुपयुाषयो । धेरै टाढा आएको िस्िो भान भइराखकेो वथयो िर स्कुलबाट 

बनाएर ल्याएको काडष दखेाएर विद्याथी भनेपवछ िम्मा १५ रुपैया वदए िुने भयो  । फेरर नयााँबिारको गाडी पवन 

त्यसैगरी चड्ने ओवलषन ेगररयो नयााँबिारमा टम्म भररएर बसेका ४, ५ घर पर रैछ िामी बस्ने घर । चकु्थकल खोलेर 

वभि पवसयो । वदनभरको थकानले शरीर लल्याक ललुकु भैसकेर िोला भयाषङ चढ्दा पवन बेशीबाट घााँसको भारी 

बोक्थदाको भान भरैाखकेो वथयो । पााँचौ िलामा रैछ िामी बस्न ेकोठा । झोला वघसाद ै पवुगयो कोठामा । म ि अचम्म 

परे कोठाको िालि दखेरे । सतु्ने, खान,े चठ्ुने सबै ि ेि ेभनेपवन त्यवि कुचकु्थक परेको ठाउाँ । १५ िाि िवि लम्बाई र 

१२ िाि िवि चौडाइ भएको, सबै एकै ठाउाँमा राखकेो अव्यिवस्थि थपु्रो िस्िो । एउटा कुनामा सतु्ने खाट, त्यसको 

पछावड एउटा दराि अवन अको परट्ट खाना बनाउने टेबल । दईुिना एकैचोटी उवभन वमल्ने खावल ठाउाँ पवन वथएन 

कोठामा । “आिलाई सतु्ने, भोवलदवेख के के िो गन”े भनेर साथी र िडेसर वनदाए  । मलाई भने के गरम,् कसो गरम ्

छट्पटी भयो । अि ंपटक्थकै वनरा लागने  ।  

अकोवदन वबिानै कोठा अगाडीको मवन्दरमा शवनिारको पुिा गन े मान्छेको वभड िुने रैछ । मवन्दरको घण्टीको 

आिािले सबेरै आाँखा खलेु । अवन उठेर बाविर वनस्केर यिाउिा गरे । वमवमषरे वकरणल ेवछचोल्दाको पल काठमाडौं 
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को दृश्य रमणीय वथयो । अवल पर विड्द ैिादा दखे,े एउटा सानो धारो िरुष गद ैलाईनमा लागेका २०-२५ िटा पानीका 

िार भनष ब्यस्ि वथयो । एकैवछन पवछ गमी बढ्द ैगयो । अवन म पवन कोठाम ैफके र  निुाउन मन लागरे साथीलाई 

सोधे । उसल ेवसढीको छेउमा रिकेो बाथरुम दखेाउद ैएक बाल्टी पानी वलएर िान ेकुरा बिायो । मलै ेत्यस ैत्यसै गरे 

िर फसाद पयो मलाई । त्यो एक बाल्टी पानी ि साबनु नपखावलकनै सवकयो । गन ेके अब । केिी थािा पवन ि वथएन  

। गम्छाले पछुपाछ पारेर कपडा लगाएर बाविर वनस्के । कसरी बााँच्छछन ्िोला यसरी मान्छेिरू ?  

फोिोर शरररलाई सवुकलो कपडाले छोपेर बाचेकै ि रैछन सबै  । म पवन त्यस ैगनुष पछष भनेर आफैलाई सम्झाए ।  

अब आयो खाना पकाउन ेखाने बेला । कोठा दवेख अवलकवि पर गएपछी िरकारी बिार पवुगदो रिछे । त्यिााँबाट 

खिाक खिुकु सामान वकनेर ल्याइयो । एक दईु वदन ि वठकै खाइयो िर िब अल्छी लाग्न थाल्यो घरको सम्झना धेरै 

नै आउन थाल्यो । पकाएको रोटी भारिको नक्थसा िस्िो त्यो पवन आधा पाकेको आधा कााँचो । िरकारीमा ननु राख्नै 

वबसेर झन ्वबिोग । यो समय सारै वपडा भयो । आाँखामा आाँस ूवटलवपल पाद ैआफैल ेआफैलाई वबचरा भवनरिकेो 

वथए म । एक दईु वदन पकाउदा नै यस्िो िुने रैछ घरमा आमाले कसरी गनुषिुन्छ िोला िरेक वदन । अगनेाको छेउम ै

िीिन वबिाउने िी सबै आमािरू प्रवि मरेो नमन । आि वसके कवि गािो िुदो रैछ आफै गदाष । अझ कैलेकािी ाँ वमठो 

भएन भनेर थाल बिादाष कस्िो िुन्र्थ्यो िोला आमालाई । त्यिी िुदा पवन सविल ैिााँसेर फकाइ फुलाई गरेर खाना 

खिुाउने आमाको मन कवि मिान िोला ।  

दईु चार वदन ि यस ै वबत्द ैगए िर फेरर रािी वनरा लाग्दनै वदनभर केिी काम वथएन मन त्यस ैआवत्तरिकेो वथयो । 

गोदािरी गयो िोवडिरू रमकेो दवेखयो ।फन पाकष  गयो केटाकेवट रमकेो दवेखयो । पसपुवि गयो बिृ आमाबबुा रमकेो 

दवेखयो । मलाई चाविाँ मरेो साथी सङ्ग  घमु्न गयो घमुनु्िले रमाइलो िर रािी त्यो कुचकु्थक परेको कोठामा आउाँदा 

वदक्थक लाग्र्थ्यो । साथी पवन म िस्िै पविलोचोवट घर छोडेको । मलै े वचनेको त्य ै एउटा साथी िो उ पवन उस्िै 

आवत्तराखकेो वथयो । यसरर धेरै वदन चल्छ िस्िो मलाई लाग्द ैलागने र म घर फवकष न ेवनधो गरे  । साथी पवन सिमि 

भयो बसपाकष मा वटकट कावटयो । ि ेभएपवन घर िादा केिी ि लैिान ुपछष भनेर गतु्पाक वकन्न गइयो । फकेर आउाँदा 

ि बस छुवटसकेछ । न बस नम्बर थािा छ, न ि किा िाने नै । कठै वबचरा िामी गतु्पाक िािमा बोकेर यिाउिा 

दगरुररह्यौ । अवल समयपवछ गाडीको कन्डक्थटरले िामीलाई खोज्द ैआयो र पलु मावथ उवभएको दखेरे बोलायो । गाडी 

अवल टाढा रोकेको रैछ गाली गद ैवलएर गयो  । त्यो वदनभर खबु ख्याल गरे िावमलाई सबै बसका मान्छे ले । िुन ु 

बेइज्िि भयो । िर ि ेिोस ्आि रािी फेरर त्यो कुचकु्थक परेको कोठामा ि पस्न ुपदनै, फेरर एक बाल्टी पानीले निुाउन ु

पवन ि पदनै । घर िान ेखशुी र आफ्नो गन्िव्य बाट भागकेो डर वलएर लोक वगिको स्िरमा विशलूीको वकनारै वकनार 

गाडीको रफ्िार सङ्ग ैम पवन लाग ेआफ्न ैगाउाँविर ।  

गाउाँ पगुपेवछ बल्ल गल्िी गररयो भन्ने लग्यो । दखु दवेख भावगयो भन्ने सोच आयो । सबैल ेआफ्नो कमष गनुषपछष । िवि 

सवकन्छ गन े िर विम्मि भने िानुष िुदनै । दखुदवेख भाग्न ुभनेको आफू कमिोर िुन ुिो । लाचार  िुन ुिो । डरपोक िुन ु

िो । त्यसैले एक िप्ता िवि घर बसेर फेरर फक्थयौ िामी र िस्िो छ त्यस्िै मा रमाउद ैबस्न लाग्यौ । वबस्िारै कलेि पवन 

शरुु भयो र िाम्रो वनयवमि िावलका अनसुार वदनिरू सिि िुाँद ैगए । 

 *** 
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 प्यारो म्याक्थस 

रोविना प्रधान  

वपङटंुग, िाईिान  

  

 

 

मरेो पढाइ अगाडी बढाउनको लागी अविल ेिाईिानमा पढ्द ैछु । म अविल ेसवम्झन्छु ३ िर्ष अगाडी म नेपालमा िुदा 

म, मरेी मम्मी, बाबा, दाई र िाम्रो प्यारो म्याक्थस । िामीले म्याक्थसलाई ल्याउाँदा सानो १ मविनाको वथयो । िामीलाई 

पविलेदवेख कुकुरको छाउरो पाल्न मन भए पवन केिी ब्यस्ि भएको कारण िामीले आाँट गनष सकेका वथएनौं । िब 

पल्लो घरकी नानीले कुकुरको छाउरो दखेाइन ्मम्मील ेनाइाँ भन्न नै सक्थन ुभएन । म क्थयाम्पसबाट फकेर आउाँदा 

कुकुरको छाउरो दखे्दा एकदम खशुी भए । िदेाष ि ठ्याकै पसलमा राखकेो खेलौना िस्िो खैरो रंग , अवलअवल सेिो 

वमवसएको, आाँखा परैु गािल लाको िस्िो र िािखटुा भने बाघ िस्िो । म भन्दा मरेो दाई र बाबा खशुी िनभुयो । 

अब िाम्रो घरमा सानो बच्छचा िन्मकेो िस्िो भयो । सधै पालो िस्िो िुन्र्थ्यो घमुाउन लैिाने, खिुाउने, शौच गराउन 

लैिाने ल्याउने । 

म्याक्थस एकदम ैचकचके, सबै कोठा फोिोर गन ेयिा एउटा कोठाबाट अको कोठा कुदकेो कुद ैगर्थ्यो । एकवदन 

सबैिना वटवभ िदे ैवथयौं,  म्याक्थसले ि वसरानी लगरे टोकेर सब वबगारी सकेको रिछे । एकैवछन ि ररस उठ्यो िर 

माया लग्यो । मरेो दाई भने मोबाइलमा वभवडयो वखचेर राख्न ुभयो । कविल ेचप्पल, ितू्ता, मोिा टोकेर िरैान गर्थ्यो ।  

३ मविनापवछ लक्ष्मी पिुाको वदन धेरै पटकाको आिािल ेम्याक्थस िवसषराखकेो वथयो । म्याक्थस लाई बच्छचा लाई 

लगाईवदने डाइपर लगाएर बाविर लगकेा वथयौं । ििािि ैबत्ती बवलराखकेो भएर त्यसलाई वभि लगरे राख्यौं । म्याक्थस 

ले डाइपर लगाएको वदन सवम्झदा अझ ैवन िााँसो उठ्छ । त्यवि बेला म्याक्थस आफूलाई िदेै टोक्थद ैवथयो । त्यस ैगद ै

रमाइलो गद ैम्याक्थस पवन ७-८ मविनाको भयो । पविलाको भन्दा धेरै नै ठुलो र चकचके भएको वथयो । बाविर अरु 

कुकुरलाई वचनेर िोला खाली बाविर िान खोज्र्थ्यो । खाना खान ेबेलामा पवन टोक्थन खोि ेिस्िो गनष थाल्यो । िाम्रो 

घरको ढोका खोल्यो वक कुदरे िान्र्थ्यो । िर पवछ घर आउर्थ्यो । धेरै बाविर गयो भनेर िावमले बााँधेर राख्न थाल्यौं  । 

त्यस्पछी झन ररसाउन ेकराउने गनष थाल्यो । कविल ेकािी ाँ चाविाँ घरम ैछोवड वदन्र्थ्यौं िर बाविर िान ेगटे लगाएर माि 

। बेलाबेलामा दाईले बाविर घमुाउन लैिान ुिुन्र्थ्यो  । िर घर वभि आयोकी कराउन थाल्र्थ्यो । एक वदन मवम्मले 

िाल्चा लगाउन वबवसषन ुभएको रैछ । वठक त्यवि बेला केबल वटभी ममषि गने मान्छे आउाँदा गटे खोलेको आिाि 

सनुेर म्याक्थस बाविर भाग्यो । िावमले ि बेलुका आउाँछ भन्द ैबसेका वथयौं िर आएन ।  

अको वदन वबिान भसैकेको वथयो म्याक्थस आएन । घरविर कसैल ेअरु कोवि मान्छेल े वलएर गयो भन्थे । कसैल े

बागमिी कटेर गयो र आउन सकेन भन्थे । त्यो वदन ११ बि ेविर बाबा र दाई भएर गाडी वलएर खोज्न िान ुभयो । 

२-३ वदन खोज्न भनेर िान ुभयो िर िलै ेवनरास भएर खाली िाि फवकष न ुभयो  । मरेो दाई ि ३ वदनसम्म रोएर बस्न ु

भएको वथयो । त्यसपवछ ि िाम्रो घर अविल ेसनुसान भयो  । बाबा पवन घर आउाँदा सद ैम्याक्थससंग खलेेर बस्न ुिुन्र्थ्यो 

। म्याक्थस पवन बाबालाई दखे्ने वबवत्तकै पचु्छछर िोडले िल्लाउने गर्थ्यो । बाबाले खबु मन पराउनिूुन्र्थ्यो । म्याक्थसल े

सधै मास ुनभइ भाि नखान ेभएकाले िावमले एक िप्तासम्म मास ुपकाएनौं ।  

समय त्यस ै वबत्द ैगयो । समय र कामको व्यस्ििाले गदाष सबैले वबस्िारै वबसषन लाग्यौं िर सबैको मनमा एकवदन 

म्याक्थस घर फवकष न्छ भन्न ेअझ ैपवन छ । सधै बाविर कुकुर दखे्दा मलाई म्याक्थसको सम्झना आउाँछ । मरेो कुकुर प्रविको 

माया म्याक्थसल ेधेरै न ैबढाइवदयो । िुन पवन मान्छेको सबैभन्दा असल साथी कुकुर िनु्छ भन्छन । मलाई पवन अविल े

त्यस्िै लाग्छ ।  

***
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वभन्निा 

वनरािन प्रभाि 

भरपरु,  झापा (िाल: किार)  

 

 

 

 

"सर आि मरेो पेट वनक्थकै दखु्दछै,काम गनष सक्थछु िस्िो लाग्दनै । त्यसैले अनरुोध गनष आएवक आिलाई वबदा वदनु 

पयो ।" दवे्यानीले मधरु स्िरमा अनरुोध गररन  "के भएर दखु्यो िो ि विम्रो पेट?" केवि ठाट्टा गद ैसोमनाथल ेप्रश्न गरे 

"सर पवन मविलालाई वकन पेट दखु्छ ििरुलाई थािा छैन ?" देव्यानी मसुकु्थक मसु्काउद ैबोवलन ्"ठीक छ,भोवल पवन 

वठक नभए मलाई एक कल गनुष अवन आराम गनुष, केवि दिाई पवन वलन ुि ै। पैसा ि छ विमी साँग?" सोमनाथल ेसझुाब 

मलुक वबदा वदयो 

दवे्यानी बाविर वनस्कन लागवेक वथइन सोमनाथको फोन बज्यो । 

फोनबाट नै खाउला िस्िै गरेर सोमनाथले गाली गयो, विम्रो यो नाटक म वबिाि गरे दवेख दखे्दछुै,मविना मविनामा 

यसरी वबरामीको नाटक आवखर कविलेसम्म ? विवमिरूको यो सबै बिाना म राम्रोसाँग बुझ्छु । सोमनाथल ेअवफस नै 

थवकष ने गरर फोनमा कुरा गयो । 

उिाबाट फोनमा के भवनयो िोला दवे्यानीले अनमुानसम्म गररन ्। 

*** 
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बसमा दशै ाँ 

शंकर पन्थी 

वपङटंुग, िाईिान  

  

 

 

वबदशेको ठााँउ नवचनेका मान्छे सबैकुरा अनौठो लाग्छ । भखषर रेलबाट झरेर ििार ििार कलेिको बस समात्न दौवडन 

थाल्यो । कररब छ बि,े२०१८ साल माचषमा िाइपेइमा कायषक्रममा िाद ैवथयौं, िेिी खरेको कुरा िो यो । बस रोक्थन े

ठााँउमा कुनैपवन िोिल्ला वथएन सायद वबदवेश मान्छे नेपाली भन्दा कम बोल्ने धेरै काम गने भएर िोला । आफ्नो 

विद्याथी पररचयपि वनकालेर उ बसमा चढ्न थाल्छ । उिा नेपाल भको भए रत्नपाकष , बानेश्वर, विन्कुने, कोटेश्वर, 

आवद इत्यावद भन्द ैखलासी कराउाँद ैबोलाउर्थ्यो अवन अझै एकिना वमल्छ पर सनुष भन्द ैगनु्रुक खादिेस्िो खादरे 

लान्र्थ्यो । कवि पटक ि उ वबच बाटो म ैझरेर विडै गएको छ कारण िेवि धेरै बसको  चाप । 

उ आि खसुी छ वकनवक आि उ गनु्रुक खावदए िसरी खावदन ुपदनै, अवन पैसाको लागी वन खलासी संग बागवेनङ 

गनुष पदनै । बसमा चढेर झ्यालविरको एउटा खाली वसटमा बस्छ । बसमा िािको औलामा अटाउने मान्छे वथए । 

झोलाको पविलो सानो गोिी बाट अल्झकेो एयरफोन वनकाल्छ, एयरफोन वमलाउद ैमनमनै सोच्छछ ,विन्दगी चााँिी 

यस्िो निोस अवन फेरी सोच्छछ, विन्दगी किााँ कस्को पो पणूष िुन्छ र ! िसको वन आफ्नो आफ्नो कथा िुन्छ ि ेिोस ्

आफूसंग ि ेछ त्यसम ैरमाउन ुनै  विन्दगी िो । बाविर िल्का वसवमवसम ेपानी पनुष, उस्को गफ सनुेवदने साथी निुन,ु 

अझ ैभन ुबसमा वचनेको कोवि निुनेले वन उसलाई गीि सुन्न ुमन लाग्यो । सायद उ नेपालको बस िा अरु कुनै 

गाडीिरूमा िस्िै: नेपाल यािायाि, साझा, माईक्रो, टेम्पमूा भको भए उस्को कुनै न कुनै साथी भट्ेन ्मवुस्कल िुने 

वथएन । अझ भनमु साथीिरू नभटेेपवन अरुलाई गफ सनुाउने उ, आि उस्को गफ सनुेवदने कोवि छैन । एयरफोन 

वमलाएर गोिीबाट मोबाईल वनकाल्छ । अवन वििो माि ईन्टरनेट बाट खोिी बनाएको नेपाली गीिको फोल्डर खोल्छ 

। पविले नेपाल िुाँदा कम सनु्ने नेपाली गीि वबदशे आएपोछी अवल धेरै सनु्न लागकेो छ । सायद अब उसलाई िरुरी 

छैन वक उ वन ईवंग्लश गीि सनु्छ: एवमनेम वपट्बलु, ओन वड , सेवलना गोमिेको केवि गीि अवन सब्द उसलाई  वन 

आउछ । िस्िै उसको साथीिरू िसलाई नेपाली गीि मन परेपवन अरुलाई सनुाउन इवंग्लश गीििरू सनु्ने गदषथे । 

पविलो गीि बज्छ "बगकेो छ ्िराले यो छािी मरेो म झकु्थद ैनझकु्थने नेपालको छोरो"। यो गीि सनु्दा उसलाई कोवि 

नभएको दशेभवि किााँबाट आयो । आफूले लगाएको  वट-सटषमा िछेष अवन मसु्कुराउन थाल्यो लेखकेो वथयो "टप 

अफ द िडष: माउन्ट एभरेष्ट "। देश पररििषन गन ेभनेको म आि आफ्नो बानी पररििषन गद ैछु । मनमनै सोच्छछु ि े िोस 

वििो नेपाल िुदा वसन्को सम्म नसाने म आि भने िनु काम गन्नष वन विचवकचाउदनै । म आफू अरुको भर पनुष परेको  

छैन । बस आफ्नो गविमा विडेको वथयो ,बाविर पानी झन बढी िुद ैवथयो । मावनसिरू एकपोछी अको चढने  अवन 

झनके्रम िारी वथयो । गीि सनु्दबैाविर िरेररको उ एक्थकासी भािकु बन्छ । उस्को मन माि िनै िन पवन आफ्नो गाउाँ 

नेपालविर िान्छ, िीउ विररङ्ग भएर आउछ । निोस ्पवन कसरी आवखर दशैं नविकैद ैगदाष उस्को मोबाईलमा दशैंको 

नै गीि बज्छ:। 
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िर्ष र वदन को   

रमाइलो चाड 

गाउाँ घरमा आइपुग्यो  । । 

नेपाली िनको मिान पबष 

आगाँम आइपगु्यो  । । । 

(िो दशैं आयो)  

कोदो फुल्यो बारीमा लरीलै 

धान्को बाल घलूो खिेैमा 

कवि राम्री दवेखन्छौ बररलै 

िमरा र रािो वटकामा "…. 

यसरी न ै गीि बविरिदा गाउाँमा दशैंमा गरेको रमाइलो अनी अस्िी माि वबदशे आउनु भन्दा अगाडीको िर्ष 

काठमाडौंमा साथीिरू साँग गरेको रमाइलो सबै कुराको सम्झना गछष। नगरुस पवन कसरी किी रमाइलो गरेको वथयो । 

कविल ेवकविषपरु र कलंकी ि कविल ेबानेश्वर गद ैकविल ेसाथीको कोठामा ि कविल ेआफ्नो कोठामा रमाइलो गरेका 

वि वदनिरू सवम्िद ैगीि सनु्द ै वथयो । फेरी उस्लाई २०७३ सालको दशैंको याद आउछ, वबिानै नउ्ठद ैअविले 

सवुनरिकेो गीि उस्ले ओ्यानम ैसनुेको वथयो । अझ ैभनुम त्यवि दशैंको वदन बाबाल े"काले एिी बेला सम्म उठेको 

छैन भनेर सोधेको उस्ले सम्झन्छ "। भाउिलेु बाब ुपानी ठीक्थक छ निुाउन ुवटकाको समय भयो, दाईले कान्छो मरेो 

पवन कपडा लेइदने भनेको, साथीिरूसाँग अवघल्लो वदन गमु्न गएको रमाइला पलिरू उस्को मन मवस्िस्कमा घवुमराको  

िुन्छ । त्यिी माि किााँ िो र कवि पटक ि यिी गीि लगाएर नविका साथीिरूसंग  िास खले्न थाले पवछ वदवद 

भनेािलुाई वलन अवन टाढाको ठाउाँमा वटका थाप्न िान वढलो भाको वथयो । गीि सनु्द ैसम्झन्छ घरको माया, गाउका 

साथीभाई, लािुरे दाईिरू, दशैंम ैलाग्ने मेला .... अवन फेरी दशैंको वदन सबै िनाल े वदएको आवशिाषद एकपल्ट 

सम्िन्छ अवन पल्लो घरको ििरुआमाले वटका लगाईदा आफ्नो नाविलाई शकंर िस्िै पढ्न ुपछष भनेको सम्झरे फेरी 

िााँस्छ् अवन बाविर िछेष ।  

पविले भन्दा अविल ेपानी झन बढेको छ । मोबाईलमा भएको गीि फेरर दोिाषएर सनु्न थाल्छ  । सायद उसलाई दशेको 

यादमा िी पाखा पखरेाले ससु्केरा िालेको सनु्न मन छ । सल्लाको ससु्यािट सनु्न , वचरवबर  वचरवबर चराको आिाि 

सनु्न मन छ िोला । पनु: फेरर विन ैसम्झनािरू मन मवस्िष्कमा कैद गनष मन लाग्यो िोला । पानी परेर झ्यालमा विवभन्न 

आकार बनाउद ैपानी झरीराखेको छ । उसको मन िस्िै चन्चल भएको छ बर्ाषको पानी पवन कविखरे रोवकन थालेको 

िस्िो ि कवि खरे बेस्सरी परररिकेो । झ्यालमा बसेको िाफमा आफ्नो दशेको नाम र दशैं लेख्यो सायद उसलाई फेरी 

केटाकेटी िुन मन लाग्यो िर एकवछनपछी ओठमा मसुकु्थक मसु्कान र आाँखामा वटलवपल आाँस ूएकैसाथ दखेा पयो । 

*** 
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मेरो घान्रुक भ्रमण 

रवमिा प्रिापवि 

वपङटंुग, िाईिान  

 

 

 

विद्यालय िीिन सबैलाई रमाइलो लाग्दो िो । त्यसमावथ पवन घमु्न िाने वदनिरू ि विद्याथी स्कुले िीिनको अवन्िम 

भ्रमण िुनेगछष  । त्यो भ्रमन अविस्मरणीय िुन्छ । २०६७ सालको यवि स्मरणीय भ्रमणको गन्िव्य `घान्रुक´ िोवकयो। 

कक्षामा सचूना " सचूना! सचूना! सचूना! यसपावलको शवैक्षक भ्रमणको गन्िव्य घान्रुक िो । यो भ्रमण ३राि ४ 

वदनको िुनेछ । इच्छछुक विद्याथीिरूले िोवकएको वमवि वभि आफ्नो नाम वटपाउन ुपदषछ ।" सचुना सनुाउने वददीको 

िाक्थय नटुङ्वगद ैिामी सबै विद्याथीिरू खशुीले उफ्रन थाल्यौ ाँ । कक्षाका सब ैविद्याथीिरूले आ-आफ्नो नाम वटपाए 

।  

नभन्द ैभ्रमणको वदन पवन आयो । माघ मविनाको दोस्रो िप्ता वथयो, मगंलबारको वझसवमसे उज्यालोमा वबिान सबेरै 

उठेर नास्िा गरेर सबै आ-आफ्नो झोला बोकेर विध्यालय प्राङ्गणमा उवभएको गाडी चढ्यौ ाँ । गाडी अगाडी बढ्यो, 

गाडीसंगसंगैं िाम्रो अन्िाक्षरी शरुु भयो । पविलो गीि गवुन्ियो । "रािो टीका वनधारमा टलक्थक टवल्कयो" । गीिको 

क्रम क्रमश नयााँ िथा पपरुाना दोिरी िथा आधवुनकविर मोवदयो । यसरी गीि गाउाँदा गाउाँद ैसमयको पत्त ैभएन र गाडी 

नौवबसे पगु्यो । नौवबसेमा गाडी रोवकयो । िामी सबै ओवलषयौ ाँ र खाना खायौ ाँ । फेरर सबै आफ्नो गन्िव्य िाने उत्साि 

बोवक गाडी चढ्यौ ाँ । नौवबसेबाट गाडी वसधै वबरेठााँवट गएर रोवकयो । त्यो वदनको बास वबरेठााँवटको "मनु लाईट िोटल 

एण्ड रेस्टुरेन्ट " भयो ।  

दोस्रोवदनको वबिानी उज्यालो वथयो । उज्यालो वबिानीमा सबै सबेरै उठेर ियार भइ नास्िा गयौ ाँ र फेरर एउटा लामो 

यािाको शरुुिाि भयो । वबरेठााँवटबाट घान्रुक लगभग ७ घण्टाको पैदल यािा िुन्छ । बाटो कविाँ उकाली ि कविाँ 

ओरालो, कविाँ घाम वथयो ि कविाँ छायााँ । यसरी मोदी खोलाको वकनारै-वकनार िामी लमु्ले पगु्यौ ाँ । लमु्ले पुग्दासम्म 

िामी भोक र थकाइले लखिरान भइसकेका वथयौं । त्यसैले िामीले त्यिााँ खाना खायौं र केविबेर आराम पवन गयौ ाँ  ।  
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अगाडीको बाटो फेरर उकाली-ओराली नै वथयो । बाटो प्रायुः ढुङ्गाले बनेको वथयो । लमु्ले पवछको उकालो उक्थलदै 

गदाष िाडो विस्िारै बढ्द ैवथयो । त्यवि िाडोलाई वछचोल्द ैिामी घान्रुकको िोटलमा पगु्यौं । त्यिााँको वचसो मौसमलाई 

िािो-िािो वचया भररएको कपले स्िागि गरररिकेो वथयो । वचयाको कप ररवत्तयो र िामीमा फुिी थवपयो  । सोिी 

फुिी साथ घान्रुकवस्थि अन्नपणूष आरोिन बेस क्थयाम्पविर लाग्यौं । त्यिााँ अन्नपणूष विमल आरोिण गने औिारिर, 

त्यिााँका सामान्य नक्थसािरू िथा अन्नपणूष विमालका सामान्य िथा रोचक िानकारीिरू ियेौ ाँ र बझु्यौ ाँ । "अन्नपणूष " 

भन्नाले अन्नका दिेी अथिा अन्नले भररपणूष भन्ने बवुझन्छ । अन्नपणूषको उचाइ ८,०९१ वमटर रिछे र यो  विमाल 

संसारको १० औ अग्लो विमाल पवन रिछे ।  

अको वदन वबिान िामीले अन्नपणूष र धिलावगरी विमालको दृश्यािलोकन गयौ ाँ  । वबिानको सनुौलो वकरणिरूले 

त्यी विमालिरू वबस्िारै दवेखएबा वथए । घाम परैु उदाईसके पवछ त्यी विमाल सेिा दााँििरू िस्िै सेिा र वशिल दवेखए 

। त्यसपवछ िामी घान्रुकको गाउाँ घमु्न वनवस्कयौ ाँ । गाउाँको बाटो, घर र त्यिााँ बसो बााँस गने मान्छेिरू दखे्दा परुानो 

नेपाल दवेखएझै ाँ भयो । त्यिााँ बाटोिरू कविाँ ठूला ि कविाँ साना ढुङ्गािरू वबच्छछाइएर सवुकलो बनाइएको रिछे  । 

त्यिााँका घरिरू "काची अप्पा" अथाषि कााँचो इट्टाले बनाइएको रिछे र रािो माटोले पोविएको रिछे भने छाना परुानो 

शलैीमा परालले बनाइएको रिछे । त्यिााँ एउटा संस्कृवि संरक्षण केन्र वथयो ििााँ िामीले त्यिााँको रिनसिनमा 

आधाररि फोटो वखचाउन वमल्र्थ्यो । म लगायि ५ िना अरु साथीिरूले त्यिााँ फररया, चौबवन्द चोलो, पटुका र 

मिुते्िो लगाई फोटो वखचायौ ाँ  । 

यसरी िामी घान्रुकको मौवलकिा र सभ्यिासाँग घलुवमल िुन सफल भयौ ाँ । त्यस अिलोकन पच्छछाि िामी त्यिााँबाट 

पैदल वबरेठााँवट फवकष यौ ाँ । पोखरामा मिने्र गफुा,चमरेो गफुा र दवेिद फल्स िस्िा चवचषि ठाउाँिरू घमुरे िामी आ-

आफ्नो घर फवकष यौ ाँ ।  

घर पगुरे बाबाले सोध्न ुभयो "कस्िो भयो ि भ्रमण?" त्यसको उत्तरमा मलैे भने,"सोचेको भन्दा धेरै नै रमाइलो भयो।" 

*** 
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हास्यव्यङ्ग ्य

भ्रष्टपाल 

 माधि पोखरेल ‘गोज्याङ्गे्र’ 

 गाईघाट, उदयपरु  

 

 

 

 

मञ्िशु्रीले पिाड काटेर बनाएको खाल्डोमा बस्िी बसाएको र ने मवुनले िपस्या गरी यो मलुुकको नाम गोपाल बाट 

गोरखा, नेपाल िुाँद ैअब अझ सुधाररएर, मडाररएर, बढाररएर, सााँघरुरएर पररििषन िुने ियारीमा रिकेो भान भरैिकेो छ 

। वबगिदवेख बिषमानसम्मको अबस्थामा आफू िन्म ेिुकेको को मायामा धेरै फसेर कुलेलाम कसेको कुनै सपनाको 

गफ िोइन । वबपनाकै एउटा मेसो िो । पेसो ििे ेअपनाए पवन आवखरी मलेोमसेो भनेको सबैको एउटै िो  । दईुटा 

मलेोमेसोमा िाि िाले भने पवन त्यो फावलन्न बरु पावलन्छ । पाल्ने कुरामा धेरैले धेरैलाई पालेका छन ्। कविपयले 

पाल्न ुपने कुरालाई फालेका पवन छन ्। िर िाम्रोले फाल्नु पनेलाई पालेर कै िदनाम भएको भानभुविय कथनदवेख 

राष्िकविको कवििासम्मले पवुष्ट गरेको छ  ।  

िाम्रो काम गराई र बोलाईले िामीलाई कामी िोइन नामी बनाएको छ । िामी नेपाली विश्वका अगाडी त्यसै दामी 

मान्छे भएका छौ । काम गरेर देखाएको भए िामीलाई विश्वले कामी भनेर वचन्दर्थ्यो । िर कामभन्दा गफमा बढी घोवटने 

िामी विश्वका अगाडी छोवटने क्रममा छौ । घोवटएर, छोवटएर, टुवक्रएर, झोवक्रएर बस्ने िाम्रो पुरानो संस्कारले िामीलाई 

िुन ि नामी नै बनाएको छ िर अगाडीको बद शब्दले बढी पोलेको छ । अथाषि पालन पोर्णकिाषिरूको अकमषण्यिाले 

िामी नेपाली बदनामी भएका छौ । 

िामी नेपालीले घरमा पाल्नु पने कुरा पाल्न छाडेर पाल्न र राख्न निुने कुरा पालेर राखकेा छौ । घरमा गाई, भैसी, 

खसी, बाख्रा पाल्दा ि फाइदा िुन्छ िर फाइदा निुने कुरा पालेर िामी िनिालाई वदनराि घाडो भएको छ  । राज्यको 

िबरिस्िी पनाले पावलएकािरूकै कारण को बदनाम भएको छ । भनौ को नाम न ैअब नेपालबाट भ्रष्टपालमा पररििषन 

िुन लागकेो भान भरैिकेो छ । यो ले सज्िन, बवुद्ध भएका, असल इमान्दार, िनिाको समस्या बझु्ने नेिाको पविचान 

गनष सकेको िस्िो लाग्दनै । िवि पवन नेिा भनाउाँदािरू गफावड, िनिाका समस्या नबझु्ने ,भार्ण चावि डोका न 

डालाका गने संस्कारबाट िुवकष एका छन ्। संके्षपमा भन्न ुपदाष कुनै न कुनै वकवसमले नेपालले भ्रष्टिरूको पालन पोर्ण 

गरररिकेा कारण नेपालको नाम नै पररििषन गरेर अब भ्रष्टपाल राख्न ुउपयिु िुन्छ िस्िो लाग्छ मलाई । यो कुरामा 

मरेो माि िोइन धेरै पाठकिरू सिमि िुनिुुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागकेो छ ।  

विश्वमा नेपाल बढी भ्रष्टाचार िुने मलुकुको लिरमा पदषछ भन्ने कुरा विश्वलाई नै लाई थािा छ । भनौ नेपाल 

भ्रष्टाचारीिरूको मलुकु भनेर वचवनएको छ भने को नाम नै पररििषन गरेर भ्रष्टपाल भनेर राख्दा के फरक पछष ि ? 

आवखरी नेपालले भ्रष्टिरूलाई आश्रय वदएर परृ्थ्िीनारायण शािको पालादवेख िालसम्म पावलद ैआएको कुरा इवििास 

साक्षी छ भने को नाम पररििषन गनष कुनै आइिबार पवखषरिन ुपने िरुरी नै छैन । अविले पवन सत्तामा अवधकांस 

भ्रष्टाचारीिरू नै छन ्र राज्यले उनीिरूलाई खचष वदएर पालेकै दवेखन्छ । बरु िनिा उपचार नपाएर, खान बस्न लाउन 

नपाएर आत्मित्या गरेर मरेकाछन ्। िर राज्यलाई मिलि छैन । रोग भोक र शोकमा डुबेका िनिालाई पाखा लाएर 
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पानी मावथको ओभानो बन्ने भ्रष्टिरूलाई पालेर राज्यको रकम दरुुपयोग भएको राज्यलै नै दखे्दनै भने राज्यका 

शासकिरू कवि भ्रष्ट रिछेन भन्ने कुरा स्पष्ट िनु्छ ।  

नेपाल , प्राकृविक फेसे, भ्रष्ट पेसे, उज्िल केसे नेितृ्ि पङ्िी कमषकाण्डी मसेे । भ्रष्टपालक नेपाल दसेे विश्व व्यापी 

नामाकरण भ्रष्टपाल भ्रष्टपाल भ्रष्टपाल । नेितृ्ि गण भार्णस्य कुलषयन्िे भ्रष्टाचार अिम स्य दषु्मन । समस्याय 

समाधानस्य व्यििाररकिा कमषण्य पिगामी पदचााँप । अग्रगामी पदचााँपस्य उन्निी प्रगविस्य रैिीस्च चिरु कागनम 

पररििषनम । यि कारणम ्नेितृ्ि िगिे अिम पिगामी वदसे पररक्रमा करोिी । भविष्यि अिम नेितृ्िस्य संरक्षण 

करोमी बिषमान नेितृ्ि भ्रष्टचार पनुरािवृि आन्दोलन कररष्यिी । नेपालस्य िन्मिािे भ्रष्टमवि, भ्रष्टपवि, भ्रष्टपाल 

संरक्षण ेसंबर्धनेस्य भिू भविष्यि बिषमान इवििास सवख भियि ।  

मा िालवभि संिाल छ । िसले िालो फाल्न सक्थदनै बरु िालोलाई वभिवभिै सबैविर फैलाएर िररपररबाट िवंिरले 

िवेलएको छ । त्यो िवंिर टुक्र्याएर भ्रष्टाचारको िालो वमल्काउन आिसम्म भएका सरकारका नेितृ्ि गने नेिाले 

सकेका छैनन । बरु उवनिरू नै त्यो िालोमा िवेलएर, झवेलएर, पेवलएर, बेररएर, फेररएर, केररएर भ्रष्टाचारलाई पालेका 

छन ्आफू र आफ्ना भािी सन्ििीको िीिन रक्षाका लावग मररििे गरेर लागकेा छन ्। 

नेिाले नेिा पाल्ने  िो नेपाल । नेितृ्िको िागि अथाषि नेिा शब्द आफैमा अचम्मको छ  । वकनभने राज्यले नेिा 

बनाउन ुभन्दा पवन स्िघोवर्ि नेिा बन्नेिरू दवेख  िोवसयार बन्न सकेन । पविलेका कािीिरू पािी बवनरिकेो समयमा 

अविले आएर नयााँ कािीिरू रािनीविमा बािी मारररिकेा छन ् । नयााँ कािीिरू नेिा बनेर िनिाको िीिनसाँग 

खवेलरिकेा छन ् । व्यविगि िीिनको स्िाथषमा वबरालो र मसुो बनेर रािनीवि गने संस्कारवभि पवन सामाविक 

िालझले छ भन्ने कुराको भउे िाम्रो लेउ लागकेो वदमागले खट्ुयाउन सकेन, भनौ अझ ैसकेको छैन  ।  

सत्य कुरा गने िो भने मा भ्रष्टाचार बढाउन वदनिुाँ िसो विवभन्न खाले गाईिािा िुन्छन  । कविले सडकमा, कविले 

सदनमा ि कविले वसंिदरबारमा ि कविले प्रसभामा, कविले स्थानीय ििमा, कविले खलुामञ्चमा रमाइला र 

उदकेलाग्दा घटनािरूको श्रङ्ृखलाले वनरन्िरिा पाइरिकेो छ । गाईिािाको नाममा भसैी, रागा, गोरु, खसीबाख्रा, 

पाडा, बाच्छछा, कुखरुा िािा पवन दवेखन्छन  । कुकुर, वबरालो, मसुा, वबरालो िािा पवन िाम्रो समािले दखेकेो छ  । 

िनु भ्रष्टपालनको उदािरण िो भन्दा कुनै अन्याय िुाँदनै  ।   

राज्यको वढकुटी ररत्याउनकुो अथष िनिाको श्रम पवसना चसु्न ुिो । िनिाले विरेको कर नै राज्यको वढकुटी िो भने 

त्यसको सिी रुपले सदपुयोग गनुष िनप्रविवनवधको दावयत्ि र किषव्य पवन िो । िर यिााँ लटुको धनले फुपकुो श्राद्ध 

भरैिकेो छ  । िामी िनिा पवन काम लाग्ने रिनेछौ भन्ने कुरा यसले पवुष्ट गरेको छ । वकनभने िाम्रो रगि पवसना िामी 

अकैलाई लटुाइरिकेा छौ । िामीले मि वदएर वििाएर िाम्रो प्रविवनवधत्ि गनष संघीय संसद, प्र सभा र स्थानीय ििमा 

पठाएको िाम्रो श्रम पवसना र रगि चसु्न िोइन । िाम्रा समस्या िथा विकास वनमाषण, बाटो घाटो बनाउन, उद्योगधन्दा 

खोलेर रोिगारी वदन, गररबी वनिारण गनष, वनरपेक्ष गररबीका रेखामवुन रिकेा िनिाको आवथषक सामाविक शवैक्षक 

सास्कृविक अिस्था सधुार गनषका लावग िनप्रविवनवध बनाएर पठाएका िौ  । भ्रष्टिरूलाई पालन पोर्ण र स्यािार 

ससुार गनष िोइन ।  

वबकृविको मिुान र ससंुस्कृविको मिुान दिुलेै िाम्रो रािनीविक, सामाविक, आवथषक संस्कारलाई दरूविन वबना नै 

दवेखरिकेो छ, नविकबाट वनयावलरिकेो छ । सबैलाई िानकारी छ नेपालको अिस्थाका बारेमा र वबकृवि 

वनम्त्याउनेले धाप मारेर िौसला वदन्छ । अकोविर ससंुस्कृविको मिुानले आफ्नो मलुकुको सशुासनमा देखाएको 

प्रविबद्धिालाई आधार मानेर वसको गनष बाटो दखेाइरिकेो छ । नेपाल दिुवैिर फकेको कारणले सिी बाटो कुन िो 

भनेर पविल्याउन अलमलमा परेको िस्िो गरररिकेो दवेखन्छ । अलमलमा पनुष नै भ्रष्टिरूलाई पाल्न ुिो । सवदयौ दवेख 

भ्रष्टिरूलाई पालन पोर्ण गरेर िुकाषउने काम गरेकोले पवन यो को नाम ने मवुनबाट पावलि नभएर भ्रष्टिरूले पालन 

पोर्ण गरेकोले पवन भ्रष्टपाल राख्न ुउवचि िुने कुरा बझुक्थकडिरूलाई थप्पड वदद ैसझुाि वदन चािान्छु । 

***  
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समाचार  

आठ बुाँदे घोषणापत्र जारी गदै विश्व नेपाली सावहत्य सम्मेलन सम्पन्न  

 

गि १२ अगष्ट २०१८ का वदन यकेुको क्थयान्टिरी यवुनभवसषटी िलमा आठ बुाँद ेघोर्णापि िारी गद ैदोस्रो विश्व नेपाली 

सावित्य सम्मलेन सम्पन्न भयो । 

विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ, विश्व केन्रीय सवमवि िथा २० मलुकुका २७ शाखाको आयोिन र यकेुको सबैभन्दा 

िठेो संस्था नेपाली सावित्य विकास पररर्दको सिआयोिनामा सम्मलेन सम्पन्न भएको िो । 

यकेुका लावग नेपालका रािदिु मिामविम डा. दगुाष बिादरु सिुदेी, िररष्ठ कवि िलुसी वदिस, बररष्ठ समालोचक 

प्राडा. गोविन्दराि भट्टराई केन्रीय अध्यक्ष विश्वास दीप विगलेाले सयिु रुपमा दीप प्रज्िलन गरर समदुघाटन 

गनुषभएको वथयो । 

ब्यिस्थापन संयोिक िथा केन्रीय सवचि केदार सनुिुार संकेिले सम्मलेनमा सिभागी सबैलाई स्िागि गनुषभयो । 

नेपाल सरकारका प्रविनीवध रािदिु सिुदेीले यकेुमा अविले सम्म भएका २० रािदिुिरू मध्ये सावित्य कमषगने आफू 

दोस्रो रािदिु भएको खलुासा गद ै सम्मलेनको सफलिाको कामना गनुषभयो । त्यस्िै अकाष प्रमखु अविवथ कवि 

वदिसले नेपाल वभि बोवलने सम्पणूष भार्ािरूको सावित्य नेपाली सावित्य िो भन्नभुयो । 

विवभन्न ५ वशर्षकमा कायषपििरू प्रस्ििु गररएका वथए । िमषन प्रोफेसर वब सने्लरले पल्पसा क्थयाफे उपन्यास र बदु्धत्ि 

सम्बन्धमा एक कायषपि प्रस्ििु गनुषभयो । प्राडा. भट्टराईले विश्व सावित्यमा नेपाली सावित्यको स्थान सम्बन्धमा 

कायषपि प्रस्ििु गनुषिुद ै नेपाली सावित्यका कृवििरू पगुकेा लाईब्रेरी संख्याको िर्थ्याङ पस्कनभुयो । नेपाली गीि 

लेखनको बारेमा गीिकार भािेश भमुरी, बेल्पाली नेपाली सावित्यकार र यदु्ध सावित्य बारे वििय वििान, नेपाली 

सावित्यको वचन्िन, पररभार्ा र लेखनमा सधुारको अपररिायषिा बारेमा अध्यक्ष विगेलाले कायषपि प्रस्ििु गनुषभयो 

भने नेपाली सावित्यको विकृवि िथा प्रिासी सावित्यकारिरूको बारेमा िररष्ठ सावित्यकार खगने्र संग्रौला र संमग्र 

नेपाली सावित्यको बारेमा प्राडा. नोिल वकसोर राईले बोल्नुभयो  । त्यस्िैगरर आमवन्िि अवष्ियाबाट सिभागी िुन 

भएकी सेला स्टेनरले सावित्यकार झमक वघवमरेको बारे बनेको वफल्मको िेलर सविि िानकारी गराउन ुभएको वथयो 

भने भारिको भाक्थसबुाट वमिसेन प्रविष्ठानकी संरक्षक ियोिदृ्धा प्रविमा दोधरािको पवन उपवथिी रिकेो वथयो  ।  
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सावित्य मिासङ्घले प्रदान गन ेनेपाली सावित्यको दिु (सगरमाथा) २०१८ कवि वदिसलाई प्रदान गररयो भने नेपाली 

सावित्य दिु (धौलागीरी) २०१८ श्रीमवि लक्ष्मी राई थापा (लारा) लाई िाम्रपि सवििको सम्मान प्रदान गररयो  । सो 

अिसरमा प्रमखु अविवथ, वबशरे् अविवथ र अविवथिरूको बािुलीबाट पालैपालो साि िटा पसु्िकिरू लोकापणष 

भयो । िसमध्ये विश्व नेपाली मिासङ्घमा आबद्ध स्रष्टािरूको संकवलि रचनािरूको संगालो संगालो ‘वबनेसाम 

दपषण’, मस्को वनिासी कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठद्वारा रवसयनबाट नपेालीमा अनिुावदि कवििाकृवि ‘रुसी पल्लि’, प्रा डा. 

गोविन्दराि भट्टराईको ‘मरेो पविलो बेलायि यािा“, विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ केन्रीय सिसवचब सवुनिा राई 

कन्दङिाको ‘एक ििुा घाम’ नामक कवििा कृवि, बेल्पाली कवि िान ुकाम्बाङको ‘नउघ्रेको िनू’ र अकाष बेल्पाली 

सावित्यकार केदार संकेिको ‘बिुल्याण्ड टु मदरल्याण्ड’ को लोकापषण गररयो  । 

कायषक्रमको बीचबीचमा बासरुी समिुका िफष बाट सरेुन्र ईगनाम, सेमन्ि राई, भरि लोिरूङ र सांरगी ग्रपुबाट डम्बर 

वसंबाट मीठा संगीििरू पवस्कएका वथए  । कवि लालसनु्दर राई र अवमि थेिलेे कवििा िाचन गरेका वथए  । त्यस्िै 

मवलयना, विना र नेिाले नतृ्य प्रस्ििु गरेका वथए भने गायक थीर थापाले समुधरु गीि पस्केका वथए  । 

सम्मलेनको अन्िमा सम्मलेन संयोिक िथा सवचि केदार सनुिुार ‘संकेि’ले ८ बुंद ेघोर्णापि िारी गनुषभयो  । 

सम्मलेनका सिभावगिरूलाई ब्याकपाइप बिाएर सबैलाई स्िागि र विदाई गररएको वथयो भने खानाब्रेक िथा 

कायषक्रमको शरुुिाि पवन पाइप बिाएरै िनाउ वदईएको वथयो  । कायषक्रमलाई विनेसाम साउथ िषे्ट स्िीन्डन शाखाकी 

मिासवचि िान ुकाम्बाङ र केन्रीय सवचि संकेिले संचालन गनुषभएको वथयो  । 

http://gfnl.org/wp-content/uploads/2018/08/Conference-2018b.jpg
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सम्मलेनको विर्षिन लगिै सिआयोिक सावित्य विकास पररर्दद्धारा क्थयान्टिरीको चमचम रेषु्टरेष्टमा स्िागि िथा 

रािीभोिको कायषक्रम सम्पन्न भयो । सम्मेलनको दोस्रो वदन पिूषयोिना मिुाविक साविवत्यक भ्रमण अन्िगषि १८ औ 

शिावब्दका चवचषि सावित्यकार वडवकन्सको घर ब्रोडस्टेयसषको यािा भयो भने सााँझपख सम्मलेनको वनवम्ि नेपालबाट 

आमवन्िि िथा सिभागी पािुनािरूको वनवम्ि नेपाली रािदिुािासद्धारा स्िागि रािीभोिको आयोिना ससुम्पन्न 

भयो  । पविलो सम्मलेन सन ्२०१३ अक्थटोबर २५ का वदन काठमाडौमा सम्पन्न गरर ८ बुंद ेघोर्णापि िारी गरेको 

वथयो  । 

घोषणा-पत्र 

आि वमवि १२ अगष्ट २०१८ का वदन विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ विश्व केन्रीय सवमवि र विश्वभरका २७ शाखा 

र सिआयोिक नेपाली सावित्य विकास पररर्द यकेुको आयोिनामा क्थयान्टिरी क्राइसचचष यवुनभवसषटीको िलमा 

सम्पन्न दोस्रो विश्व नेपाली सावित्य सम्मलेनले वनम्न ८ बुंदा घोर्णा गदषछ । 

१. नेपाल वभि बोवलने सबै (माि)ृ भार्ािरुको सावित्य र विवभन्न मलुकुमा रिकेा, नेपाली पविचान भएका साथ ै

नेपाली पररचयमा गौरि गनेले आफ्नो मािभृार्ामा लेखकेो सावित्यलाई नेपाली सावित्य मान्ने परम्परामा गौरि 

गदषछ। 

२. नेपाली (खस िमु्ली) भार्ालाई दिे नागरी वलपीमा लेवखएको सावित्य नेपाली पविचान र प्रविष्ठा भई सकेकोले 

यसको श्रीिवृद्धको वनवम्ि िरप्रकारको कायष गने प्रविबद्धिा िारी गदषछ । 

३. नेपाली सावित्यलाई अन्य भार्ामा अनिुाद गने कायषलाई वनरन्िरिा वदने । 

४. नेपाली बणष विन्यास २०६९ र मानक नेपाली भार्ा अवभयान २०७४ दिुकैो योगदानको उच्छच सम्मान गद ैनेपाली 

लेखनलाई ध्िनी विज्ञान सम्मि लैिान आग्रि गदषछ । 

५. नेपाल वभि बोवलने १२५ भार्ािरु मध्ये झण्डै २ दिषन भार्ाका कवििािरुलाई अन्य भार्ामा अनिुाद सविि 

प्रकाशन गने प्रविबद्धिा गदषछ । 

६. दशे बाविर रिकेो नेपाली सावित्यका स्रष्टािरुलाई उपेक्षा गने प्रचलन प्रवि दुुःख ब्यि गद ैअब दया र वभख िोइन 

गणुस्िरको आधारमा मलू्याङ्कन गरर सम्मानिोस भनी िोडदार माग गदषछ । 

७. नेपाली यदु्ध सावित्यको वसिषना यथेष्ठ भईसकेकोले नेपाली सावित्य आकासमा यसको ब्यापक पठनपाठनिोस 

भन्ने माग गदषछ । 

८. यस सम्मलेनलाई सम्पन्न गराउन साथ सियोग गनुषिुने २० मलुकुका २७ शाखािरु, सियोगदािािरु लगायि साथ 

सियोग गनुषिुने सबैलाई िावदषक धन्यिाद ज्ञापन गदषछ । 

*** 
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सावहत्य महासङ्ग घ ताईिान िाखा गठन मनोज कंडेल अध्यक्ष चयन  

गि १३ िलुाई २०१८ का वदन नेसनल वपङ्टुङ यवुनभवसषटी अफ साइन्स एन्ड टेक्थनोलोिी, वपङटुङ, िाईिानमा विश्व 

नेपाली सावित्य मिासङ्घ, िाईिान शाखा गठन भएको छ  । 

सावित्य मिासङ्घका केन्रीय मिासवचि डा. लेखनाथ काफ्लेको उपवस्थविमा नेपाली सावित्य अवभयन्िािरूको 

भलेाले १०५ औ ंभान ुियन्िी िथा सावित्य मिासङ्घको ८ औ ंस्थापना वदिसको अिसरमा िाईिान शाखा गठन 

गरेको िो  । 

सवमविको अध्यक्ष मनोि कंडेल, उपाध्यक्षुः सदुशषन पाण्डे, सवचि शकंर पन्थी, कोर्ाध्यक्ष रोविना प्रधान र 

सदस्यिरूमा क्रमशुः चेिनारायण ज्ञिाली, वदपेस वघवमरे, शभुावन शाक्थय, वसम्रन कायस्थ, अवनिा बढुाथोकी, सन्दीप 

न्योउपाने, वबष्ण ु प्रसाद भट्टराई, रवमिा प्रिापवि र स्मवृि प्रिापवि चयन िुन ु भएको छ भने सल्लािकारमा डा. 

लेखनाथ काफ्ल,े कवपल अवधकारी, मगृने्रराि दिेकोटा, अवनलचन्र नेउपाने, वबकास केसी चयन िुन ुभएको छ  । 

नि गवठि सवमविलाई मिासवचि डा. काफ्लेल ेसफल कायषकालको वनवम्ि शभुकामना मन्िब्य राख्नुभयो  । ििाले 

मिासङ्घको मखुपि “मलूबाटो“ अनलाईनको सम्पादकीय वटम पवन नयााँ वनमाषण गनुषभएको छ  । मलुबाटो डा. 

काफ्लेको नेितृ्िमा विगि आधा दशक दवेख प्रकाशन िथा वििरण िुद ैआएको छ  । सन ्२०१० मा स्थापना भएको 

सावित्य मिाङ्घको िाईिान शाखा २७ औ ंशाखा िो भने विवभन्न २० मलुकुमा यसको शाखा विस्िार भएको छ  । 

*** 

एउटा भरपदो सन्दभा सामग्री 

कृष्णप्रकाश श्रेष्ठ, मास्को, रूस मिासंघ । 

‘नेपाल–रूस कूटनीविक सम्बन्धको विकासक्रममा योगदान प¥ुयाउने पाि िथा घटनािरूसाँग सम्बवन्धि 

दस्िाििेिरूलाई संगवठि रूप वदएर यस ग्रन्थले उि सम्बन्धको ऐवििावसक पक्षलाई प्रभािकारी रूपमा प्रस्ििु 

गरेको छ । यो ग्रन्थ नेपाल–रूस वद्वपक्षीय सम्बन्धका बारेमा चासो राख्ने िो कोिीका लावग एउटा भरपदो सन्दभष 

सामग्री िुनेमा म विस्िस्ि छु’ । 

उपरोि उद्धरण मास्कोमा रूस-नेपाल सियोग िथा मिैी समािको िफष बाट ‘रूस-नेपाल: व्यवि, घटनािली, 

दस्िाििे’ शीर्षकमा भखषरै प्रकाशमा ल्याइएको नेपाल–रूस सम्बन्धबारे रूसी भार्ामा कृष्णप्रकाश श्रेष्ठवलवखि 

ग्रन्थमा समाविष्ट नेपालका परराष्िमन्िी माननीय श्री प्रदीपकुमार ज्ञिालीज्यकूो ‘शभुचे्छछा-सन्दशे’ बाट वलइएको िो 

। नेपाल र रूस (सोवभयि संघ) बीच कूटनीविक सम्बन्धको िीरक ियन्िीप्रवि समवपषि ठूलो साइिको भएको यस 

सवचि ग्रन्थको गािामा सगरमाथाको दृश्यअङ्वकि छ भने वभिपरट्ट वचल्लो कागिको १५२ पषृ्ठमा बी-बीचमा 

रङ्गीन िस्बीरिरूसविि रुस र नेपालबीच डेढ शिाब्दी लामो बिुआयावमक सम्बन्धको इविितृ्त प्रस्ििु गररएको छ। 

यस ग्रन्थको प्रारम्भम ै िाम्रा दईु दशेबीच कूटनीविक सम्बन्धको ६० यौं िर्ाषन्िको उपलक्ष्यमा रूस मिासंघका 

परराष्िमन्िी सेगइे लाभ्रोभ िथा संघीय प्रिािावन्िक गणिन्ि नेपालका ित्कालीन उपप्रधानमन्िी एि ंपरराष्िमन्िी 
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श्री कमल थापाको बीचमा आदान–प्रदान गररएका शभुचे्छछा–सन्दशेिरूको पाठ छावपएको छ भने ित्पिाि ्रूस र 

नेपालका रावष्िय गीििरू प्रस्िुि गररएका छन ्। स्मरणीय के पवन छ भने यसै ग्रन्थमा सिषप्रथम नेपाली रावष्िय गीिको 

रूसी अनिुाद प्रकावशि भएको छ । रूस–नेपाल सियोग िथा मिैी समािको संरक्षक पररर्दक्ा अध्यक्ष, दईुपटक 

सोवभयि संघिीरको उपावधप्राप्त रूसी अन्िररक्षयािी भ्लावदवमर िावनबेकोभबाट रवसयाली िथा नेपाली पाठकको 

नाममा सम्बोधनपिाि ् नेपाली मलू र रूसी अनिुादसविि नेपालका परराष्िमन्िी श्री प्रदीपकुमार ज्ञिालीको 

‘शभुेच्छछा–सन्दशे’ वदइएपवछ रूस–नेपाल सियोग िथा मिैी समािका मानाथष अध्यक्ष अलेक्थसान्र सोलोभ्योभको 

मन्िव्य, ग्रन्थकार कृष्ण्प्रकाश श्रेष्ठको भवूमका िथा ‘दरूििी मलुकु’ शीर्षकमा नेपालका लावग रूसका वनििषमान 

रािदिू सेगइे भवेलवच्छकनको ििव्य समािशे गररएको छ । 

प्रस्ििु ग्रन्थ दईु भागमा विभाविि छ । पविलो भागमा सोवभयि–नेपाल सम्बन्धको इवििास (घटनािली), रूस–

नेपाल सम्बन्धको इवििास (घटनािली), िाम्रो मिैी सम्बन्धको प्रादभुाषि र सदुृढीकरण, रूस–नेपाल सम्बन्धको 

क्षेिमा को िो को (व्यवि–पररचय) िथा मिैी कवििा शीर्षक भएका ५ अध्याय समाविष्ट छन ्भने दोस्रो भागमा चावि ं

पररवशष्टको रूपमा रािा ियपरृ्थ्िीबिादरु वसंिको ‘रवसयालीिरूको नाममा सन्दशे’, नेपालका लावग सोवभयि संघ 

एि ंरूसका रािदिू िथा उपवनयोग प्रमखुिरू र रूसका लावग नेपाली रािदिू िथा उपवनयोग प्रमखुिरूको नामािली, 

सगरमाथा आरोिी सोवभयि िथा रूसी पिषिारोिीिरूको नामिावलका, सोवभयि संघ िथा रूसको यािा गने नेपाली 

सावित्यकारिरूको नामािली, रूस–नेपाल सियोग िथा मिैी समािका पदावधकारीिरूको नामािलीका साथै 

ग्रन्थकारको मन्िव्य रिकेा छा ्। िरेक अध्यायको बीचमा छविवचि–कलाकार इभान कोिोरेिोभको नेपालविर्यक 

रङ्गीन दृश्यवचिका साथै िाम्रा दईु दशेबीच मिैी सम्बन्धको इवििास झल्कने कैयौं छविवचििरू छावपएका छन ्। 

स्थानाभािले गदाष रूसी भार्ामा प्रकावशि नेपालविर्यक पसु्िक िथा कृवििरूका साथै सोवभयि संघ र रूसविर्यक 

नेपाली भार्ामा प्रकावशि पसु्िकिरूको ग्रन्थसचूी र दईु दशेबीच स्थावपि भएका सवन्धसम्झौिािरू र रािनेिािरूको 

भ्रमणकालका ििव्यिरूसविि ३ अध्याय यस ग्रन्थमा समाविष्ट िुन सकेनन ् । भविष्यमा िी सामग्रीिरूले पवन 
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प्रकाशनको सम्भािना पाउने छन ्भन्ने आशा रावखएको छ । रूस–नेपाल सियोग िथा मिैी समािको िपषmबाट यो 

ग्रन्थ रूसी भार्ामा छावपएको िुाँदा भविष्यमा यसको नेपाली संस्करण पवन वनस्कने आशा र विश्वास छ । 

अन्त्यमा नेपालका परराष्िमन्िी माननीय श्री प्रदीपकुमार ज्ञिालीकै ‘शभुेच्छछा–सन्दशे’ बाट एक अशं सधन्यिाद 

उद्धिृ गने अनुमवि चािन्छु । उिााँ लेख्निुुन्छ: ‘स्थापनाकालदवेख नै िावदषक एि ंवमििि ्रिाँदै आएको । नेपाल–रूस 

सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ एि ंफरावकलो बनाउाँद ैिनस्िरमा लैिान समिे यो प्रकाशनले थप योगदान पयुाषउने कुरामा 

म आशािादी छु’ । 

वदनाङ्क : २८ अगस्ि २०१८ (मङ्गलिार) 

 

सावहत्य महासङ्ग घको ८ औ ंस्थापना वदिस, भानु जयन्ती र गीतलेखन 

गोष्ठी सम्पन्न 

बेलायि  । गि ८ िलुाई २०१८ का वदन विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ, साउथ यकेुले गीि लेखन गोष्ठी सम्पन्न 

गयो  । नेपालबाट पाल्नभुएका विश्व नेपाली सावित्य सम्मलेनको वनवम्ि आमवन्िि गीिकार भािसे भमुरीद्धारा गीि 

लेखनबारे विस्ििृ प्रवशक्षण वदनभुयो  । 

आगामी १२ अगष्टको वदन क्थयान्टिरी यवुनभवसषटीमा सम्पन्न िुने दोस्रो विश्व नेपाली सावित्य सम्मलेन स्थल नविक 

वप्रसम्मलेन स्िरुप गीि लेखन गोष्ठी िथा सावित्य मिासङ्घ स्थापनाको ८ औ ंिर्षगााँठ साथै २०५ औ भान ुियन्िी 

मनाएको छ  । 
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आवदकवि भानभुिको बारेमा सन्ध्या गरुुङ र लािाङ चमे्िोङले बोल्न ुभयो भने विश्व सम्मलेनको बारेमा सम्मलेन 

सिसंयोिक वििय वििानले आयोिक िथा ब्यिस्थापक सवमवि विस्िार गरर ५७ बनाईएको िानकारी गराउन ुभयो  

। सावित्य मिासङ्घ केन्रका अध्यक्ष विश्वास दीप विगलेाले स्थापना वदिसको शभु कामना साथै विश्व सम्मलेनको 

वनवम्ि िोडिोडले दशेविदशेमा ियारी भईरिकेो साथै उि सम्मलेन सम्पन्न गनष सबैलाई साथ सियोग गनष आब्िान 

गनुषभयो  । 

प्रवशक्षकको रुपमा रिन ुभएका भमुरीको िीिनी बारेमा अवमि थेिलेे प्रकाश पानुषभएको वथयो भने सावित्य मिासङ्घ 

साउथ यकेुका अध्यक्ष कररष्मा घमको सभापवित्िमा गोष्ठी सम्पन्न भएको वथयो  । कायषक्रमलाई मिासवचि थीर 

थापाले आकर्षण ढंगबाट संचालन गनुषभएको वथयो  । 

 

सावहत्य महासङ्ग घ इजरायल िाखाले मनायो २०५ औ ंभानु जयवन्त 

गि १३ िलुाई २०१८ का वदन 

विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ, 

इिरायल शाखाले िेलावभबमा 

२०५ औ ंआवदकवि भान ुियवन्ि 

मनाएको छ  । भानकुो सम्मानमा 

कवििा, गिल िाचन र भानुको 

योगदानको बारेमा श्रीमवि 

विमला ढुंगानाले बोल्न ु भयो  । 

प्रमखु अविवथ एनआरएन 

इिरायलकी िररष्ठ उपाध्यक्ष 

शान्ि ज्ञिाली, नेपाल आवदिासी 

िनिावि मिासङ्घ इिरायिका वद्धविय उपाध्यक्ष सैलेन्र राई, प्रिासी नेपाली मञ्चका अध्यक्ष िीथष गौिम 

लगायिले भानकुो बारेमा बोल्न ुभएको वथयो  ।सान ुखवििडाको स्िागि मन्िब्यबाट शरुु भएको कायषक्रममा गणेश 

गौिम लगायिले बोल्न ुभएको वथयो  । संस्थाकी मविला प्रमखु श्रीमिी अवनिा राईको नतृ्यले सबैलाई मनोरञ्िन 

वदलाएको वथयो  । कायषक्रमलाई सवचि वभमा थापा काकीले संचालन गनुषभएको वथयो भने सभापवि शाखाकी 

अध्यक्ष सान ुगरुुङले गनुषभएको वथयो  । कायषक्रममा स्रष्टािरूको बाक्थलो उपवस्थिी रिकेो वथयो  ।   

***  
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दोश्रो विश्व नेपाली सावहत्य सम्मेलन, लण्डन, संयुक्त अविराज्य (१२ अगष्ट, २०१८) 

का केवह झलकहरू 
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साहिहयिक मूलबाटो अनलाईन ई-पहिका 

 

 

प्रधानसम्पादक 

डा. लेखनाथ काफ्ले, अनलाईन संयोजक: विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ  

 

सम्पादक 

कवपल अविकारी, मनोज कंडेल, चेतनारायण ज्ञिाली, सदुससन पाण्डे, शंकर पन्थी र वदपेश वघवमरे 

 

संरक्षक 

विश्वास दीप वतगेला (संयकु्त अविराज्य), अध्यक्ष: विश्व नपेाली सावित्य मिासङ्घ, विश्व केन्रीय सवमती 

 

 

 

प्रकाशन तथा हबतरण (सम्पूणण कािण स्विंसेवाका लाहि िररएको र हन:शुल्क हवतररत) 

हवश्व नेपाली साहियि मिासङ्घ, हवश्व केन्द्रीि सहमती 

 

आवरण तथा साजसज्जा: डा. लेखनाथ काफ्ले 

 

 

आवरण तथा अहन्द्तम पृष्ठ फोटो: िेबसाइट (http://rubinmuseum.org/blog/gai-jatra-celebration-life-death-renewal) बाट र तथा 

अहन्द्तम पृष्ठ फोटो gfnl को फेसबकु पषृ्ठबाट वलइएको     

 

सम्पकस  तथा सजृना सम्रेषण: gfnl.letter@gmail.com         website: www.gfnl.org 

http://www.gfnl.org/

