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सम्पादवकय 

 

संस्िृकि र संसार 

संस्कृती भनेको कुनै पवन समाज, अथिा दशेमा परम्परा दवेिनै अपनाउद ै आइरिकेो चालचलन, रीवतवथवत र 

पिषिरुको सवम्मश्रण भन्ने बवुिन्छ । अको अथषमा संस्कृती समाजमा रविआएका ररवत, विचार, िाने वपऊने शैली, 

सावित्य, नतृ्य, गायन आवद शैलीिरुको अिस्थाको बारेमा वचिण गने माध्यम पवन िो । प्रत्येक समाज िा दशे 

अनसुार संस्कृतीिरु फरक फरक िुन्छन ्। त्यसैले जब कुनै पवन व्यवि आफ्नो दशे छोडेर वबदशेमा जान्छ, उ आफ्नो 

संस्कृती सवित नयााँ संस्कृतीमा घलुवमल िुन समय लगाउछ । त्यिााँको बोल्ने शैली, िानवपनको शैली तथा जीिनका 

वबवबध पक्षिरु अिलम्बन गनष धेरै कविन िुन्छ । कवत त घलुवमल नै  िुन सक्दनैन ्। मावनसिरु इन्टरनेटमाफष त त्यिााँ 

त सबै विकै छ भन्ने अथष पवन लगाउछन अविले । २१ औ ंशताब्दीको विश्व इन्टरनेटले गदाष धेरै सााँघरुरसकेको छ । 

तैपवन इन्टरनेटमा दवेिने र िास्तविक भेटिाताष गदाष िामीिरु धेरै कुरािरुमा असमनता पाउछौ । यी सबै असमानतािरु 

भनेको नै सााँस्कृवतक वभन्नतािरु िुन ्। जब िामीिरु आफ्नो संस्कृतीको बारेमा धेरै मावनसिरु माि  प्रचार गनष सक्छौ, 

उनीिरु त्यो संस्कृतीमा घलुवमल िुन समय लगाउदनैन ्। मावनसिरु धेरै संस्कृतीिरु वसक्न पवन चािन्छन ्तरपवन विविध 

कारणले घलुवमल नै िुन सक्दनैन ्। जब िामीिरु नेपाली पिष भनेर विदशेमा मनाउछौ, यसले त्यिााँ बस्द ैआएका 

विदशेीिरुलाई िाम्रो संस्कृतीको बारेमा जान्न िूलो मद्धत पगु्छ । 

सावित्य, वनत्यष, गायन, िानावपन र बोवलचावलिरु नै मावनसिरुलाई नवजक बनाउने तत्ििरु िुन ्।  नेपाली पिष भनेर, 

वबवभन्न परम्परागत पविरनिरुमा संविएर जब िामीिरु विवभन्न िानािरु बााँड्ने गछौ, विवभन्न नतृ्य दिेाउछौ, यसबाट 

उनीिरु िाम्रो संस्कृती माि नभएर िाम्रो समाजमा रिकेो अनशुाशन, आफु भन्दा िुलो बगषको सम्मान र गरुुिरुको 

सत्कार गनुष पने कुरािरु पवन वसक्छन । विवभन्न वकवसमका परम्परागत िलेिरुले कायषकमषिरुको नै शोभा बढाउछ ।  

यस्ता पिषिरुले िास्तिमा दशेको पयषटन ब्यिसायलाई पवन प्रतक्ष्य िा अप्रतक्ष्य टेिा पयुाषएको िुन्छ । जब वबदशेमा 

बवसरिकेा लािौ यिुािरुले  नेपाली पिष भनेर मनाउछ न यसले नेपाली िरुको संस्कृतीको वबर्यमा धेरै राम्रो प्रचार 

जान्छ। िामीिरु पिषको माध्यमबाट िाम्रो पयषटकीय गन्तव्यिरूको पवन प्रचार गनष सक्छौ । यसले दशे वबकाशमा समेत 

टेिा पयुाषउछ ।  

 

जय नेपाली सावित्य !  

जय विश्व नेपाली सावित्य मिासंघ  
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विश्व नेपाली सावित्य मिासघंको दोस्रो विश्व नेपाली सावित्य 

सम्मेलनको अिसरमा बेलायतको क्यान्टिरी शिरमा आयोवित 

काययक्रममा  प्रस्तुत अिधारणापत्र  

 

वदनाङ्क १२ अगस्त २०१८ (साउन २७-२०७५) 

  

विश्वसावित्यको सन्दर्यमा नेपालीको प्रसङ्ग 

डा. गोविन्दराज भट्टराई, काठमाण्डौ, नेपाल 

 

पषृ्ठरू्वम 

नेपालमा १२० जवि जीिन्ि भार्ा रिकेो िथ्य सिषविवदि ैछ ।  म ‘रावरिय’ र ‘रारि’  शब्द राखेर विनमा भेद गनष 

चािन्नँ वकनभने  सबैलाई उनै प्रयोक्ताले उसैगरी िुकाषएका िुन;् उिी रारिका अमलू्य सम्पदा िुन ्। व्यििारमा  नेपाली 

भार्ाले ८०० िर्षदवेख वलवखिमा जाने अिसर प्राप्त गयो र विस्िारै  राज्य प्रशासनको प्रयोजनको  भार्ा भयो । 

यसलाई वटपेर भानभुक्त आचायष (वि.सं. १८७१–१९२६) ले रामायण लोककाव्य रचे;  त्यो जनबोलीमा लोकवप्रय 

िुदँ ैगयो । आधवुनक नेपाली सावित्यको आद्यरुप त्यिी वियो । आज त्यिी भार्ाले विश्वरुप वलँदछै ।  

विश्वरुपको िात्पयष अंगे्रजी, फ्रान्सेली, जमषन जस्िो विश्वभार्ाको रुप िा िोइन, वकनभने आसाम दिेरादनूका,  

बंगालका वमविि समाजमा बस्ने अनेपालीिरुले प्रयोग गरेजस्िरी अरु मिादशेमा  कथ्य नेपाली भार्ा प्रयोगमा छैन 

! त्यिाँ पगेुका नेपालीले माि ैयसको प्रयोग गने िो । िर विगि पचास िर्षदवेख शरुु भएको नेपाली जाविको    बविगषमन 
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प्रविया अविले  झन ्  व्यापक िुन पगेुको छ ।  पररणामस्िरुप िामी नपगेुका  दशे अब कम्िी नै बाँकी िोलान ्यद्यवप  

विगिका २०० िर्षदवेख नै नेपाली योद्धािरुले विश्वका अनेक मलुकुमा प्रिेश गरेका विए ।  नेपाली संस्कृविलाई 

अन्य समाजसँग जोडने  अग्रदिू विनीिरु नै िुन ्। िर त्यो कमष सीवमि पररणामको  वियो । आज वस्िवि वभन्न छ । 

सचेि र वशविि नेपाली टाढाटाढा पगेुका छन ्। विनीिरुमध्ये नै कविपय सावित्य स्रष्टाका रुपमा  पवन वचवनएका  छन ्

। नेपाली सावित्य-संस्कृविमा उनीिरुले ठूलो त्याग र धेरै लगानी गनष िालेका छन ्। यविबेला एक प्रश्न उठन िालेको 

छ- िाम्रो नेपाली सावित्य किाँ छ ? यो विश्वसावित्य वभि पछष वक पदनै ?   

विश्वसावित्य 

विश्वसावित्यका दईुिटा पररभार्ा छन ् । विश्वसावित्यको पविलो धारणा आएको उन्नाइसौ ँशिाब्दीदवेख िो । यस 

अनसुार पाश्चात्य जगत्का विवशष्ट मित्िका मिान ्कृविलाई विश्वसावित्यमा  गणना गररयो— वग्रसेली सावित्यका 

अमर गािा िुदँ ैरोमन भएर फ्रान्सेली, अंगे्रजी, जमषन आवदलाई गवनयो । िी वदनसम्म विश्वभगूोल पवन सीवमि वियो  

। वबस्िारै पिूीय सावित्यको ज्ञान उिा पवन वभज्द ैगएपवछ  पिूीय िाङ्मयवभिका अमर  काव्यिरु रामायण, मिाभारि, 

पिूीय दशषन र सावित्यका ग्रन्ि विश्वसावित्यमा परे । चीन, जापान, रवसया गद ैअन्य मलुकु पवन गवनन िाले । 

 ििषमान  कालमा अकाष नयाँ मान्यिा स्िावपि छ— विश्वका  अनेक भार्ामा रवचि  सावित्यले नै विश्व सावित्य 

वनमाषण गदषछन ्। त्यसो भए पवन कवििा, किा, नाटक, उपन्यास, आख्यानेत्तर गद्य जस्िा विधाको स्िापना पवश्चमबाटै 

भएकोले उनीिरुका  मान्यिालाई नै आधवुनक  विश्वले िुकाषउँद ै लग्यो । पररणामस्िरुप कवि भार्ा िाङ्मयवभि 

विकवशि अनावदकालदवेखका  रैिाने विद्या विश्वसावित्यका विधावभि समेवटएका छैनन ् । जस्िै  जापानी िाइकु, 

ओमर खैयामका रुिाइिरु, अवफ्रकी लोक सावित्य, वचवनयाँ नाटक परम्परा आवद । गीि, कवििा र विशेर्गरी 

नाटकका रैिाने परम्परा भार्ैवपच्छे अनवगन्िी छन ्। िी सबैको गणना गनष लाग्दा सावित्यका सीमा नाघेर संस्कृविपरट्ट 

पवुगएला पवन डर िुन्छ । त्यसैले  एउटा सीमा िोक्नपुछष । त्यो भनेको  विश्वसावित्यको अंग बन्नलाई सम्बवन्धि 

भार्ामा उच्च काव्य कवििा रवचएको िुनपुयो, मिान ्नाटक रवचएको िुनपुयो; त्यसैगरी उच्च आख्यान र आख्यानेत्तर 

विधामा  पवन सशक्त वसजषना िुनपुयो । सावित्यवभि पने सबै विधा सम्पन्न िुनपुयो । 

उच्चिाको िात्पयष उत्कृष्टिा िा भव्यिा (सवब्लवमवट) िो; यो पविलो कुरा िो जसले वसजषनालाई कलारुप वदन्छ । 

सावित्य भनेको केिल कला िो जसले  राजनीवि, इवििास, संस्कृवि, मनोविज्ञान सबै कुरालाई प्रच्छन्न कलामा 
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प्रस्ििु गदषछ । अवन उत्कृष्टिा अििा भव्यिाको लावग  भार्ावभि ैखेवलन्छ; त्यसैको शवक्त िा िमिा  अवभिवृद्ध 

गररन्छ,  त्यसैले  प्रत्येक शवक्तशाली  स्रष्टाले  नयाँ वबम्ब र प्रिीक िपै्त लान्छ मावनसका दुुःख खोल्द ैलान्छ । 

सावित्यसँगसँगै भार्ा पवन वनत्य निीन िुदँ ै जान्छ । त्यसैले सावित्यको भार्ा उमेरले जविजवि बढूो िुदँ ै जान्छ 

उपवगयिामा त्यवित्यवि  त्यो झन ्िन्नेरी िुदँजैान्छ । भार्ाले आफ्नो समाजको जीिनलाई जोगाउँछ-दखेाउँछ । स्रष्टा 

व्यवक्त िा समाजकै एक अङ्ग िो । ऊ सधै ँनयाँ कलाखेलमा िुन्छ । 

नयााँ विचार 

उन्नाइसौ ँशिाब्दीका जमषन स्रष्टा गेटे (सन ्१७४९–१८३२) ले “अन्िराषवरिय सावित्य”को बारम्बार चचाष वनकाले— 

वचवनयाँ उपन्यास,   पवसषयन कवििा पवन पढौ ँ भने । पररणामस्िरुप  सािै मिादशेका, अनेक  भार्ामा  रवचि  

सावित्यविर मावनसका  दृवष्ट पगु्न िाले । यो अवभयान पिूषसम्म आइपगेुकोले विश्व सावित्यको सचूीमा  संस्कृि,   

पावकस्िानी, असमीया, बंगाली, गजुराँिी, विन्दी, कन्नड, कावममरी, मलायालम, मराठी, राजस्िानी वसन्धी, िावमल, 

िेलगु,ू उदूषका बीचमा  नेपाली पवन परेको दखे्िा िामीलाई खशुी लाग्दछ ।  

 उन्नाइसौ ँशिाब्दीदवेख विश्वभरर रारििादको चेिनाले प्रत्यके रावरिय सावित्यलाई  उत्प्रेररि माि िोइन आन्दोवलि 

गनष िाल्यो र सिषि िलुनात्मक सावित्य अध्ययनको  विर्य िवपयो ।  अन्य सावित्यिरु व्यापक  अध्ययनका विर्य 

भए । त्यसका सािै विश्वव्यापी अनिुादको व्यापक लिर शरुु भयो । विश्वका उत्कृष्ट सावित्यिरु जीविि पिीझै ँउडेर  

दशेदशे पगु्न िाले । उदािरणको लावग नेपालमै पवन विवलयम शेक्सवपयर, सर राइडर ह्यागाडष, एवमली, वडवकन्शन, 

ओमर खैयाम, यासनुारी कािािािा, रिीन्रनाि ठाकुर, ल ुसनु, िमषन िसे्से,  टाल्सटाय- विश्वसावित्यका मिानिम 

प्रविभािरुले प्रिेश पाउन िाले । िालै नेपाल एकेडेमीद्वारा  प्रकावशि  अनिुादक पररचय कोर्मा  ६२०  जना नेपाली 

सावित्य अनिुादक पञ्जीकृि  छन ्। विनीिरुद्वारा  अनवूदि  कृवि कवि पगेु िोला ! यो एक विश्वलिरको प्रभािले 

नेपाली सावित्य जमुुषराएको प्रमाण िो । 

 भारिले  अनिुादलाई वसजषनाकै कोटीमा दाखेर विगि िीन दशकदवेख  २४ िटा संिैधावनक अनसुवूचमा परेका 

भार्ालाई अनिुाद परुस्कार वददँ ैआएको छ । प्रत्येक िर्ष  भारिीय नेपाली अनिुादकले पवन  सो    परुस्कार ग्रिण 

गदषछन ्। त्यसले िेिीय सावित्यको प्रिर्धनलाई प्रोत्साविि गरेको छ । िाम्रो वनवम्ि एकाविर यो गौरिको कुरा िो 

अकाषविर  दुुःखको पवन वकनवक नेपालका नेपाली अनिुादकको लावग कुनै सम्मान िा परुस्कार स्िावपि छैन 
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त्यसैकारणले पवन िोला विश्वभरर छररएका  नेपाली लेखकले कुनै अनिुाद कमष गरेका दवेखएनन ् यद्यवप 

विश्वविद्यालयको पाठ्यिममा अनिुादले प्रिेश पाएको छ अवन नेपाल एकेडेमीले नयाँ अनिुाद विभागको स्िापना 

गरेको छ  । बरु माइकल िट जस्िा बेलायिी,  ल्यारी िाटषसेल जस्िा अमेररकी, लवुिला आगावनना जस्िा रुसी, 

भारिीय नरेन्र जैन जस्िा विद्वान–विदरु्ीले अनिुादद्वारा  नेपाली सावित्लाई विश्वविर पयुाषउने ठूलो  प्रयत्न गरेका छन ्

। िर िामी आफँै पवछ छौ ँजस्िो लाग्छ । त्यसैले खासगरी बेलायि, अमेररका र अरिेवलया जस्िा भवूममा बस्ने सचेि 

नेपाली सावित्यप्रेमीले अनिुादमा ठूलो त्याग र लगानी गनुषपने वदन आएको छ; अविले  त्यसैको खाँचो छ ।   रुसका  

जीिा लावमछानेले एक्लै चारिटा  नेपाली कृविलाई अंगे्रजीमा लाने कायषको प्रायोजन गरेका छन;्  रुसका कृरणप्रकाश 

िेष्ठल ेनेपाली–रुसीबीच वनकैिटा  कृवि अनिुाद गरेका छन ्। उिाँिरुका कमषबाट  िामीले  प्रेरणा वलनपुछष । 

 विश्वसावित्यको मलू्याङ्कन केिल अनिुादबाटै िुन्छ । अंगे्रजीमा लेवखएको िा अनवूदि  कृवि िा वशविि (एवलट) 

िगषले वसध ैपढ्छ िर अरुको सावित्य पढ्न ुमाि ठूलो कुरा िोइन; आफ्नो कुरा अरुलाई पढाउन ुठूलो कुरा िो वकनवक 

आफ्नो सानो भार्ाबाट पवन ठूलै भार्ाविर  अनिुाद प्रिाविि िुनपुने समय छ । भार्ा सानो सीवमि िा अपररवचि छ 

भन्ने नठानी आफ्नी आमालाई उज्यालोविर दखेाउँद ैअरुसमि उवभएर स्िस्थ्य रिकेो िनेे कामनाले  िामीलाई वनत्य 

वनरन्िर प्रोत्साविि गरररिोस ्। वनत्य वनरन्िर िामी जीिनका पट्यारलाग्दा  दवैनकीले अल्झाएर टाढा दखे्न नसक्ने 

भैसकेका  िुन्छौ ँिर सावित्यमा लाग्ने व्यवक्तले माि ै त्यस्िा अिरोध मावि विजय िावसल गद ैििृत्तर वििको लावग, 

सदुरू भविरयको लावग  कायष गरररिकेो िुन्छ । िपाईिंरुले  आज यो मिासम्मेलन जटुाउन किो त्याग र योगदान  

गनुषभयो त्यो नै त्यसको एक दृष्टान्ि रिकेो छ ।  

 यविखेर विश्वका  प्रत्येक सावित्यका प्रत्येक लेखकको योगदानको मलू्याङ्कन गने प्रोग्राम बनेको छ । लाइब्रेरी अि ्

कांगे्रसको क्याटलगमा भएका दवेखएका  प्रत्येक लेखकबारे उनको योगदानबारे  कृवि र प्रकाशनको वमविबारे 

जानकारी वदन प्रोग्राम  बनेको छ । सो अनसुार िदेाष मिान ्अवफ्रकी लेखक वचनआु आचेब े(सन ्१९३०–२०१३) 

का कृवि संख्या १००६ िान, ३,५५६ प्रकाशनमा वििररि छन;् १९ भार्ामा अनवूदि र ८६ िजार १०३ िटा 

पसु्िकालयमा सरुविि दवेखन्छन ्। िर उनले अंगे्रजीमै लेख े। विश्वका अन्य केिी प्रवशद्ध स्रष्टाको वस्िवि वचि पवन 

यिाँ प्रस्ििु गनष चािन्छु ।  

 

कृवतसंख्या  प्रकाशन  अनूवदत र्ाषा सखं्या पुस्तकालय दताय 



Global Federation for Nepalese Literature         Mulbato E-Journal Online           Volume: 5        Issue: 10        Number: 1   January 2019 

विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ          मलूबाटो अनलाईन ई-पविका         बर्ष: ५             अकं: १०            संस्करण: १         जनिरी २०१९ 5 
 

१. रवसयाका म्यावक्सम गोकी (सन ्१८६८–१९३६) 

 ९३,९८२  ३२२,७१९ १०५   ५,४५१,५६७ 

२. बेलायिका विवलयम शेक्सवपयर (सन ्१५६४–१६१६) 

१०,३१७  २९,२५८ ५०   ५४,५१,५६७  

३. जापानका केन्जािरुो ओए (सन ्१९३५)  नोबेल परुस्कार १९९४ 

१९   ४९  ५   १,५३३ 

४. बेलोरवसयाकी अलेवक्सयोवभच स्िोिलाना (सन १९४८) नोबेल परुस्कार २०१५ 

२३९   ९४८  २५   १०,९८७ 

५. जमषनीका गनु्टर ग्रास (सन ्१९०७–२०१५)  नोबेल परुस्कार १९६९ 

२,६४४   ११,१९४ ३७   १,३७, ६२५ 

६. भारिका रिीन्रनाि ठाकुर (सन ्१८६१–१९४१)  नोबेल परुस्कार २०१३ 

९,२५४ २  २, ७२७  ६१   १,३३,८९८ 

७. चीनका मो यान (सन ्१९५५) नोबेल परुस्कार  २०१२  

७०४   २६२४  १६   ३०८८६ 

यसबाट  प्रष्ट िुन्छ नोबल परुस्कार जस्िा विश्विावञ्छि  परुस्कार प्रापक स्रष्टालाई विश्व सावित्यले िदेाष कवि भार्ामा 

विनका कृवि अनिुाद भए, कवि विश्व पसु्िकालयमा पगेु भन्ने िथ्याङ्कबाट िरेरन्छ । 

यविखेर इलेक्िोवनक माध्यमको सिायिाले प्रत्येक लेखकका कवि कृवि कुन कुन भार्ामा कविपल्ट छावपए र 

कवििटा पसु्िकालयमा पगेु भन्ने प्रोग्राम अनसुार यसले संसार भररका एकसय ७२ दशेका १७२ िजार पसु्िकालयमा 

दिाष भएका पसु्िकलाई अनलाइन कम््यटुर लाइब्रेरी सेन्टरको माध्यमले िथ्याङ्क वििरण गदषछ । विश्व भररकै 

पसु्िकको  अवन लेखकको  डाटािेश राख्ने यस वसस्टमवभि कवि नेपाली लेखकबारे पवन  सचूना पढ्न सवकन्छ यो 

विश्वस्िरीय क्याटलगल ेकेिी नेपाली स्रष्टालाई पवन  दखेाउँछ यद्यवप िाम्रो  वस्िवि  शरमलाग्दो छ । उदािरणको लावग  

लेखक   कृवत सखं्या प्रकाशन सखं्या र्ाषा सखं्या पुस्तकालय  

१. भानभुक्त आचायष     ७२       १०२             ३  ४२९ 
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२. इन्रबिादरु राई       २१        ३४             ३       १५५ 

३. मनदमवण  २९  ४४  २    २३५ 

४. लैनवसंि िाङ्दले ३४  १०५  ३   ७८१ 

५. अवभ सिेुदी  ४२  १०३  २  ७७० 

६. गोविन्दराज भट्टराई ४७  ७०  २  ४७९ 

७. िीपी कोइराला १०२  १७४  ३  ८७७ 

८. िैरागी काइलँा  १९  २९  ३  १०२ 

९. िाना शमाष  ४७  ११२  २  ५३० 

१०. िानीरा वगरी  १८  ३३  ३  १९२ 

११. विजय मल्ल  २५  ५२  ४  २३४ 

१२. दिेकोटा  १३५  २७३  ३  १३२६ 

१३. डा. धुर्बचन्र गौिम  ५१  ७७  २ ४२१ 

१४. रविन्रनाि ठाकुर  ९,२२५  २,७२६ ६१  १३३, ८९८ 

१५. टाल्सटय   २२, ४८५ ६७,४४५ ५७ ५,१७, ५२६, 

१६. मो यान    ७०४  २,७२४  १८ ३०८८६ 

१७. विसाम मिार   ४९  २९५  २० ६,२६३  

  

यसले िाम्रो साविवत्यक वचि वदन्छ । िाम्रा रारिकवि माघि वघवमरेको यदु्ध योद्धा खण्डकाव्यलाई अनिुाद गराएर 

नोबल परुस्कारमा वनिेदन िावलयो िर वदएनन ्भन्ने व्यापक िल्ला छावपयो उनको विश्व क्याटलगको वचि यस्िो छ   

३५ ५८ २ २८४ 
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नेपाली सावित्य भखषर बाम ेसद ैछ । यो किै दवेखएको छैन । यविखेर िामी सबैको प्रिम किषव्य िुन्छ— व्यापक 

लेख्न,ु स्िरीय र शदु्ध लेख्ने प्रयत्न गनुष, लेख्नभुन्दा ज्यादा व्यापकरुपले  पढ्न,ु अनिुाद गनुष गराउन, एकभन्दा बढी 

भार्ामा पगु्ने चेष्टा गनुष आफ्नो भार्ालाई अरु समि प¥ुयाउने प्रयत्न गनुष । ।  

त्यसको िात्पयष अब विवभन्न दशेमा रिने नेपाली जाविले आफ्नो भार्ाका  उत्कृष्ट कृविलाई  सिषप्रिम  आफ्नै 

पररिेशका भार्ामा नै अनिुाद र प्रचार गने गराउने अवभयान िाल्नपुछष । सािै उत्कृष्ट  ठिररएका नाम चलेका  

समकालीन रचनालाई  पवन अन्य भार्ामा  पररवचि गराउन ुपछष । अवि सामान्य िा स्िर स्िावपि िुन बाँकी कृविको 

अनिुादपरट्ट लाग्यौभँने विनले िाम्रो गौरबलाई वचनाउने उठाउने काम गनष सकै्तनन ्। वििेकले त्यस्िो चयन गनुष पदषछ 

।  सिषप्रिम िा आफ्नो  सावित्यभण्डारका अग्रणीलाई वचनाउन ुपछष । भानभुक्त, मोिीराम, लेखनाि, दिेकोटा, 

सधुपा, आइिी राई, लीलबिादरु िेिी, शंकर लावमछाने, मोिन कोइराला, बैरागी काइलँा,  लैनवसंि िाङ्दले, 

पाररजाि, विजयमल्ल, ध्रिुचन्र, विनीिरुको सन्िान सम्झी त्यसपवछ आफ्नो पररचय वबस्िारै राख्नपुछष । पविले 

आफँैलाई वचनाउन खोज्यौ ँभने िाम्रो अिीि िा जरो छेवलन्छ, दवुनयाँले वचन्दनै । यस्िो मित्िपणूष सम्मलेनमा आई 

सबैसँग भेट गने अिसर वदन ुभएकोमा यसका आयोजक संयोजक सबैप्रवि िावदषक  धन्यिाद प्रकट गदषछु ।  

धन्यिाद ।  

साउन २२, २०७५ 

सकुमषटोल, कीविषपरु 
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The Buddha Raising Arms: Religion and Revolution 

in Narayan Wagle’s Palpasa Café (पल्पसा क्याफे, 2005) 

Bee Scherer, PhD  

Professor and Director, INCISE research centre, http://incise.center 

Canterbury Christ Church University, U.K. 

 

This article discusses some pertinent themes in contemporary (yet pre-Earthquake) Nepali literature—socio-political 

change, war, civic unrest and revolution—at the example ofNarayan Wagle’sinternationally noted novel Palpasa Café 

पल्पसा क्याफे, published by nepa~laya (Kathmandu) in 2005 (Nepali) and in 2008 in English translation.In addition to critical 

acclaim and a lively reception in Nepal, Wagle's novel has attracted some attention in international scholarship including a 

review by James Sharrock (2008) and a short discussion by Manfred Hutt (2014: 19-20). The novel was the topic of 2011 

MPhil thesis (Prem Thapa, Tribhuvan University) and a new historicist essay by Bharat Ghimire (2011). In Palpasa Café 

the journalist and former Kantipur Daily editor Wagle grapples with recent Nepali history, in particular with the Maoist 

insurgence and the 2001 royal massacre.  

The success of Palpasa Café as a novel is at least partially thanks to the author's standing as a successful Khas Brahmin 

journalist and its marketing (Hutt 2014: 20, cf. Sharrock 2008: 204) – and the author's cameo in the frame narrative can be 

viewed as an attempt to take advantage of Wagle's journalistic reputation for his debut novel (cf. Sharrock 2008: 2005).  

While the novel includes masterful and vivid descriptions of civil war horrors in rural Nepal, the main characters in Palpasa 

Café remain, from a point of literary criticism, strangelyone-dimensional; they function almost merely as vehicles for the 

triangulation of archetypical themes of Art (embodied by the protagonist Drishya) -Politics (Siddhartha) and Love 

(Palpasa). The novel seldomly passes beyond beinga rather flat sketch of a Bildungsroman and aHero's Journey, in the 

pattern fitting Campbell's monomyth (Campbell [1949] 2008), of the protagonist, Drishya.Histelling name, 'view' points to 

the evolving and clash of socio-cultural standpoints: the aesthetic narcissismof Art and the political violent action for social 

reform.  

In Wagle's Palpasa Café, the protagonist, the artist Drishya, exemplifies middle-class male entitlement; heis characterised 

by puerile and sexist banter, an objectifying male gaze, and an apolitical faux-philosophical self-absorption. His object of 

affection, the US educated Palpasa, comes seldomly alive beyond representing desire and the fickleness and trials of love. 

The infatuation between both results in the utopian projection which gives the novel its title: Palpasa Café is the dream 

aspiration of artistic knowledge, middle-class jouissance or joie de vivre, and inner peace: a library-cum-coffeeshop with 

a serene 'view'.Drishya's and Palpasa's socially mal-attuned naivety and their bright-eyed love-story are countervailed by 

http://incise.center/
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the violent realities of civil war crushing their entitled worlds. Drishya's puerile selfishness is confronted during a formative 

month-long journey during which he witnesses the realities of death and destructions in a rural Nepal torn by the Maoist 

insurgence. The archetypal 'mentor' on his attempted hero journey from the immaturity of l'art pour l'art to the maturity of 

social responsibility is Drishya's old school friend, nowa Maoist commander with the telling name Siddhartha. At the end 

of Drishya's hero journey into the world of harsh realities of social adulthood, his haplessness has not only caused the death 

of his guide but, due to a Maoist bomb, he also loses his love (Palpasa) and with her his child-artist innocence:the insurgency 

finally manages to affect the middle-class bubble. In an ironic nod to Drishya's puerility, he survives the bomb because he 

is on a toilet break. Shocked into political awareness and into a reality cut apart from the illusion of love and of spiritual 

serenity the protagonist has become inextricably entangled in the conflict that tears at the fabric of Nepalese society; back 

in Kathmandu the thus newly and harshly socially awakened Drishyais disappeared by the army and hence falls victim to 

the very realities he never wanted to embrace. All that remains are the ruins of a lost utopia: Palpasa Café. 

Palpasa Café is mainly a reflection on real-life war vs. art and love as both a quixotic and selfish middle-class pursuit during 

the recent political shifts in Nepal. The main subsidiary character, an idealist youth turned Maoist commander is given the 

name of Siddhārtha 'Goal-Achiever', the given name of that very prince from the ancient Śākya nobility, born within the 

borders of today's Nepal, who would go on to become the Buddha – the awakened one. Siddhārtha in Palpasa Café—just 

as Siddhārtha in Herman Hesse's eponymous novel (1922)— is not simply an allegorical transformation of the Buddha-to-

be, the one who will awaken to the cessation of suffering and inner peace beyond disturbing emotions. Rather, Siddhārtha 

in Palpasa Café represents an awakening that is far from the serene enlightenment of Śākyamuni Gautāma Siddhārtha. 

Wagle's Siddhārtha is little more than an archetypical Maoist ideologue (Sharrock 2008: 207) who has woken up to the 

radical and violent pursuit of social change, thus making him Drishya's dangerous guide on the hero's quest from privileged 

and self-confessed "aestheticism"(chapter 11, p. 89) to socio-political cognizance. Siddhārtha's talking of totality (chapter 

11, p. 87) points to radically different solutions than Śākyamuni's approach to the Human condition of suffering or 

unsatisfactoriness (duḥkha). Wagle's Siddhārtha is an idealist who abandoned the path of inner peace, a pre-Buddha raising 

arms. It is therefore opportune to have a closer look at the role that religion plays in Wagle's novel. 

Wagle's protagonist Drishya is a Khas brahmin and hence belongs to the religious-cultural Hindu elite of the old Nepal but 

his relationship with traditional religion is rather uninvolved. At the beginning of the narrative Drishyaregards the divine 

is an internal, aesthetic experience. Asked by Palpasa's grandmother about his religious practice he eschews the answer 

(chapter 7, p. 56) implying that being an artist substitutes religion. As Palpasa noticed earlier divinity is just an illusion, but 

sometimes it seems the divine does manifest itself through art. Maybe there's a spark of the divine in all artists? 

(chapter 3, p. 27) 
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Drishya's and Palpasa's rather cliched love-story unfolds against a global substrate-religious backdrop: between Christmas 

and New Year (chapter 2, p. 17-18) after rencounters at the beach, easily signifying hedonism, and then in front of a Goan 

church (chapter 1, p. 10), signifying deeper meaning.The aestheticist divine reveals itself in Drishya' artists sweet-talk that 

cures Palpasa's suffering—pangs of love (chapter 3, p. 30 & chapter 4, p. 32), its spiritual depth not stretching further than 

platitudes invoking fairy magic (chapter 5, p. 43); yet curing love's woes evokes the comparison with the key Buddhist 

notion of the Buddha curing the suffering of humankind. 

For the protagonist Palpasa symbolises love, fulfilment and meaning. Palpasa's reflection on her yearning for a simple 

spiritual life as a nun in the pursuit of inner knowledge (chapter 2, p. 21) mirrors the artist's own introspection and aesthetic 

spirituality: as he protests Palpasa's renunciative tendencies and advocates an active life, Drishya foreshadows unknowingly 

a similar unexpected journey from self-absorption to the awakening to thesocio-material realities. Reflecting at the end of 

his journey, Drishya will recollect Palpasa's wish while seeing his own spiritual innocence irretrievably vanishing like the 

monastery he sees fading away in the mist of rain (chapter26, p. 224).   

Drishya's initial aesthetic spirituality contrasts with the description of Palpasa's grandmother rolling battis(lamp wicks) for 

pūjā(chapter 7, p. 53) and the account of the Nepal valley Drishya reads in a 1950s diary of an Englishman who observes 

more temples than houses and more | gods then people. … I feel as if I’m in a peaceful temple ... seeing mountain peaks is 

an encounter with God (chapter 7, p. 54-55).  

Shortly after posing the Gretchenfrage—How about religion? —to Drishya, the old woman reveals her true name: Devī 

(goddess, p. 59); driven by Drishya's aesthetic curiosity to see her—divine—dance her true allegoric nature is revealed: in 

rather obvious fashion Wagle presents Devī as the embodiment of the old religious tradition(s) of theNepalese Hindu 

theocracy. And her dance encompasses the languages of both traditional religion and art, which is why dance as a medium 

of hierophany is reprised when Drishya coaxes Palpasa into dance by telling her he had heard that Palpasa dances like a 

goddess (chapter 8, p. 67);later, in a letter from the hills,Drishya stubbornly insists that Devi has to dance "Hajur Aama, 

you're going to dance every time I visit! … [Palpasa] will have to dance as well." (chapter 13, p. 108). Devī is the symbol 

of the old Nepalesemotherland, of traditional home and belonging in contrast to the modernist cosmopolitan unsettlednessof 

Drishya and Palpasa. Asked why the old woman does not join her son in America she simply replies, "the gods are here 

and so are their temples" (chapter 7, p. 55). For Drishya, while the gods in temples simply reflect the worshippers' state of 

mind, Devi herself becomes the Realsymbol of the sacred peace:she is "like living goddess" (chapter 13, p. 107) and her 

house a "piece of Heaven fallen to Earth": she can’t read but "[lights] the lamp of knowledge" (chapter 13, p. 110). And 

while representing the old traditions, she becomes to signify Drishya's internal-aesthetic utopian projection:  You pin your 

hopes on gods, the farmers' [sic!] on the mountains and mine on you (chapter 13, p. 107).  
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But the old Nepal and the religion is crumbling: on his expedition to the hillsides torn apart by the civil war Drishya realises 

that the peace of the theocratic order is in ruin: In an overly plain cameo, the Hindu god Krishna in the form of a flute-

playing villager gets shot in the crossfire and is left crippled, yet still plays on (chapter 15, p. 124): the old religion merely 

gets by, bereft of its enchanting reach. Another villager dies on the very pilgrimage to the Indra jatra which should secure 

his rebirth in heaven: the old religion of hope results in death (pp. 124-125).  Maoist Marxism, the new religion, is preached 

as if"stringing prayer flags across a wide river" (chapter 16, p. 137). An old idol sits mute and stares without providing 

guidance or meaning in the absence of worshippers (chapter 17, p. 146). The Maoist free a temple thief who then goes on 

to rob the same temple, again, of its old Shiva statue (chapter 18, p. 154): civil war destroys religious order, externally and 

internally.  

When Siddhartha, the revolutionary with the name of the awakened-one, comes back into Drishya's life (chapter 10, p. 83) 

a long debate ensues on art versus action (chapter 11): just as the Indian revival of Buddhism by Dr Ambedkar is inherently 

anti-classist, revolutionary and political, the Maoist Siddhartha advocates political radical action, not non-violent, spiritual 

liberation. Siddhartha counters Drishya's complacent aestheticism with Maoist maxims: he advocates “[d]estruction in 

order to create” (chapter 11, p. 91): “to cure this diseased country, it’s fundamental structures must be changed” (p. 92). 

While the popular patriotic song गाउँछ गीि नेपाली is still heard from children playing in the metropolitan streets (chapter 10, 

p. 83), the Maoist Siddhartha proclaims not the peaceful beauty (सनु्दर शान्ि) of Nepal, as invoked in the song but proffers 

new values: "People don’t need peace. … They need justice" (chapter 11, p. 92). In Marxist fashion, for Siddhartha, karma 

and the old gods are only means of oppression: "We've been justifying the misdeeds of the rich in the name of god" (chapter 

12, p. 99). Enticed by Sidhartha Drishya returns to his childhood village. His quest for reality and insight leaves him to 

wander through the rural landscapes of poverty and class divides that he previously had escaped and which the war now 

inescapably re-imprints onto him. Drishya's meanderings lead him to Doppelgänger encounters (chapter 20, pp. 166-168 

and 170-171), a rather obvious literary-mythological nod to a European and particular romantic/Gothic topos: he sees his 

own quest reflected onto himself.  Meanwhile Siddhartha's fight is framed quasi religiously and in political terms 

(government vs the people) bya simplistic teleology leading to a permanent peace—the (Hegelian-Marxist-Maoist) 

historical-dialectical utopia (chapter 21, p. 175). Walking through the dystopia of civil war the neophyte of social 

awakening Drishya follows another mystagogue, a youngrebel girl, to re-join the saviour figure Siddhartha “in dutiful 

silence, as if I were in a meditation centre where all conversation was banned” (chapter 21, p. 179). Drishya's breach of the 

initiative secrecy and silence brings about the death of his friend, guide and hierophant (pp. 181-182). Siddhartha's death 

become a sacrifice in Drishya's mind (chapter 24, p. 202) – the self-sacrifice of a revolutionary Siddhartha—the Bodhisattva 

(Buddha-to-be). 

Drishya's way back from the Otherworld of insurgence and death is facilitated by another helper archetype, the boatman, 

crossing the river; "Dry leaves floated on the surface of the river, symbolising life that's over"while "waiting for new leaves 
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to grow" (chapter 22, 185-186). He "'d left Siddhartha at peace behind at the other side" (p. 187); "Siddhartha was at peace. 

Iwas free from the bonds of that friendship. I’d left it behind” (chapter 24 p. 200), returning from his "journey, a month-

long dream"(chapter 22, p. 188). 

Synchronically, Palpasa had attempted to see live as it is: she tried making a documentary in the war-torn countryside—to 

little success. When the lovers re-unite and Love and Art appears to have come out of War unscathed, the final hero's 

transformation ensues: Palpasa dies in an explosion: allegorically, love and hope die after having attempted to see the 

violent world as it is: awakening to reality means the death of any aesthetic and erotic self-absorption. Religious meaning 

making is contrasted by the ruin of wars as the tulo ekadashi floral decorations of river confluences are contrasted by the 

ruins ofa blasted bridge (chapter 26, p. 226). Soon after Drishya's disenchanting journey, the violent reality overthrows the 

artists' remaining world and unwillingly he, the newly initiated, becomes himself the sacrifice. 

The poles of Drishya's Bildung— his maturing development and as such the start and endpoint of his hero journey are 

marked by Drishya's spiritual encounter with Buddhism in the form of a Buddha statue in chapter 7 and, again, in chapter 

25. The Buddha stands in Palpasa's garden—'garden' itself being a biblical love trope—and connects Drishya to a serene 

state of peacefulness, making him want to chant Om Mani Padme Hum—the mantra of Avalokiteśvara, the embodiment 

of enlightened compassion. The earlier fairy magic gives way to Buddhist enchantment: "Buddha's eyes … were beautiful 

enough for casting spells". Drishya interprets this hierophany again within the framework of divine art: "I wondered what 

the real Buddha had looked like"; nevertheless, Drishya is touched deeply by the Buddha's transformative gaze, noting that 

the statue"looked into my eyes with great compassion." And Palpasa's living room has become Shangri La (chapter 7, p. 

52).  

This first encounter is contrasted with the return of the disillusioned and socially awakened protagonist in chapter 25; for 

Drishya the Buddha's inner peace has become meaningless through his experience of civil war: 

[Buddha's] eyes were saying something to me. But I had nothing to say in return. I turned away. The Buddha’s eyes struck 

me as ironic. I didn’t want to chant ‘OM mani padme hum’; this mantra had brought no peace. We’re the Buddha to be 

burn today, even he’d raise a gun. That’s what someone in the hills had told me (p. 209) 

Later, Drishya avoids the Buddha’s eyes when opening Palpasa'slast love letter (p. 212): 

Those eyes could ask me questions I didn’t want to answer. I didn’t want to look into those peaceful eyes, but avoiding 

them felt more difficult than dodging a bullet. If this Buddha was made today, he’d carry a gun in his hands. If I ever 

created a Buddha image, maybe that’s the way I’d make. 



Global Federation for Nepalese Literature         Mulbato E-Journal Online           Volume: 5        Issue: 10        Number: 1   January 2019 

विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ          मलूबाटो अनलाईन ई-पविका         बर्ष: ५             अकं: १०            संस्करण: १         जनिरी २०१९ 13 
 

Finally, Drishya revisits a restaurant, the scene of a momentous lover's tiff when Palpasa had called out Drishya for his 

immature chauvinism and sexism (p. 221). Now after his journey and Palpasa's death it is here that a waiter repeats the 

Gretchen question, originally posed by Devi in chapter 5, to the new Drishya: 

‘Sir, are you religious?’ 'No.' I said … 

‘Religion promises good things in the next life. It doesn’t teach you to fight for what you want in this one.’ 

‘I understand’ ...  

‘Then you are the Buddha,'I said.'So close your eyes and shut up!’ (p. 222). 

 

Primary Source 

Wagle, Narayan([2008] 2012). Palpasa Café. Third Edition. Kathmandu: Publication nepa~laya. 
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छयालीस सालपवछ नेपाली गीतसङ्गीतको अिस्था र बेलायतका नेपाली र्ाषी 

गीवतस्रष्टा 

भािेश भमुरी 

काययपत्रको दायरा 

मेरो कायषपि मलूि नेपाली गीिसङ्गीिको समसामवयक अिस्िामा केवन्रि िुने छ । यसलाई आयोजकले कायषपि 

भने िापवन कायषिम र मेरै समयाभािका कारण म पणूष कायषपि भन्ने पिमा छैन । कायषपिका आफ्नै सीमा, रूप र 

रङ िुन्छन ्। यसमा म केिी मािामा सीमाभन्दा बाविर गएको छु भने किी ँसीमा भेट्न चािकेो छैनँ । कायषपिलाई 

िथ्यगि अध्ययनको वनचोड भन्ने गररन्छ िर मेरो यो वनचोड िोइन सरुुिाि िो । यसमा मैले वि. सं. २०४६ 

सालपवछको नेपाली गीि सङ्गीिको अिस्िा र पररिविषि धारलाई केलाउने प्रयास गरेको छु भने समय र 

स्िानाभािका कारण नेपाली स्रष्टािरूको नाम र कृवि किीकँिै उल्लेख गरेको छैनँ । बेलायिका स्रष्टा र कृवििरूको 

नाम भने उल्लेख गने प्रयास गरेको छु िर यो अवन्िम िोइन, सरुुिाि िो । मैले यस्िो वकन भनेको छु भने यिाँ धेरै 

सजषकिरूको नाम र कृवि छुट्न गएका छन ्। यस्िो िुनकुो कारण म आफू बेलायिमा बसोिास गने व्यवक्त िोइन, मेरो 

बेलायि भ्रमणका िममा मैले दखेेका, भेटेका र बझुेका कुरालाई समािेश गने प्रयास गरेको छु । यसमा म िवमि छु 

र आउँदा वदनमा िी सबैबारे अध्ययन भई दस्िािेजमा समेवटनपुछष ।  

विषय प्रिेश 

नेपाली गीि लेखन, रेकडष, सङ्गीि र गायनलाई पविलो चरण (प्रारम्भदवेख वि. सं. १९४०), दोस्रो चरण (वि. सं. 

१९४१– २००७) र िेस्रो चरण (वि. सं. २००८ दवेख िालसम्म) गरी िीन भागमा विभाजन गररएको छ । िास्ििमा 

नेपाली गीिसङ्गीिको विकास रेवडयो नेपालको स्िापना अिाषि ्प्रजािन्िको आगमन र विस्िारको समयदवेख भएको 

िो भन्न सवकन्छ । यसैले पवन २००८ साललाई िेस्रो चरण मानी यो कालखण्डलाई पवन पविलो घमु्िी (वि. सं. 

२००८– २०१६), दोस्रो घमु्िी (वि. सं. २०१७– २०४५) र िेस्रो घमु्िी (वि. सं. २०४६– िालसम्म) गरी िीन चरणमै 

बाँवडएको छ । यसबाट के कुरा बझु्न सवकन्छ भने नेपाली गीिसङ्गीिका चरणिरूलाई मखु्य ि राजनीविक पररििषन 
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र विनले पारेका प्रभािका आधारमा िनेे गररएको छ । विशेर्िुः विर्य २०४६ सालदवेख िालसम्मको नेपाली 

गीिसङ्गीिको अिस्िामा केिी बढी केवन्रि िुने छ ।  

विषयको वििेचना 

वि. सं. २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य र प्रजािन्िको आगमन, २०१७ सालमा प्रजािन्िको अन्त्य र 

पञ्चायिी शासन सरुु अवन २०४६ सालमा पञ्चायिी शासन अन्त्य र प्रजािन्िको ििालीलाई आधार बनाएर 

नेपाली गीिसङ्गीिको िेस्रो चरणका घमु्िीिरू वनधाषरण गररएको छ । नेपाली आधवुनक गीिसङ्गीिको स्िणषयगु 

मावनएको २०१७ सालदवेख २०४५ बीचमा नेपाली गीि रचना, सङ्गीि र गायनमा धेरै स्रष्टािरूको उदय भएको छ 

र िालसम्म पवन िी स्रष्टािरूकै अत्यवधक प्रभाि रिकेो छ ।  

वि. सं. २०४६ सालको पेररफेरीसम्म आफ्नो पविचान बनाइसकेका गीिकार, सङ्गीिकार र गायकगावयकाले जनु 

प्रकारले आफ्नो नामलाई अत्यन्ि उच्च र दीघषकालीन बनाउन सके त्यसपवछ आएका स्रष्टािरूले बनाउन सकेका 

छैनन ्यद्यवप नेपाली गीिसङ्गीिले िपैु्र खड्ुवकला पार गररसकेको छ र केिी स्रष्टािरूलाई स्िावपि पवन बनाएको छ । 

रेवडयो नेपालले लामो समयसम्म नेपालमा गीिसङ्गीि रेकडष र प्रसारमा एकावधकार जमायो । त्यस एकावधकारलाई 

िोड्ने काम २०४६ सालको आन्दोलनले ल्याएको िाक स्ििन्ििासँगै खलु्न िालेका विवभन्न एफएमिरूले गनष 

िाले । प्रसारण स्ििन्ििासँगै नेपाल टेवलवभजनको एकावधकार पवन िोवडयो । २०५० सालपवछ खलु्द ैगरेका विवभवन्न 

एफएम रेवडयो र क्यासेट कम्पनीिरूले गीिसङ्गीिलाई स्रोिािरूको स्िेवच्छक बनाउन िाले ।  

२०४६ सालपवछ नेपाली आधवुनक गीिसङ्गीिको मलूधार वटवकरिन सकेन, त्यिाँ पप गीिले आफ्नो उपवस्िविलाई 

बवलयो बनाउन िाल्यो । २०५० सालविर पप गीिले धेरै स्रोिाको मन वजिेको वियो । यसले आफ्नो स्िर मापन 

नगरेकै कारण गीिसङ्गीिका पारखीिरूसाम ुलामो समय रिन सकेन । त्यविबेला दशे द्वन्द्वविर धकेवलयो । वनजी 

कम्पनीका क्यासेटिरूमा सरकार र द्वन्द्वपि दिैुले वनगरानी राख्न िाले । त्यविबेलै वडवजटल प्रविवधको विकास पवन 

रुि गविमा भइरिकेो वियो र नेपाली गीिसङ्गीिले अत्यन्ि सङ्िमण अिस्िालाई आत्मसाि गनुषपयो ।  

द्वन्द्वमा जकवडएका जनिािरू लोकशैलीका कोठे दोिोरीविर मोवडए । गाउँघरमा लोकगीि सङ्कलन गनष जाने 

अिस्िा पटक्कै विएन । शिरका विवभन्न दोिोरी साँझमा लोकशैलीकै कोठे दोिोरी गीि गाइए । यस्िा गीिले भाका, 

शब्द अवन अिषको मापन गनष सकेनन ्। एउटै लाग्ने भाका, शब्द र गायनकै कारण यसले पवन यािा लम्ब्याउन सकेन 
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अिाषि ्यो २०६२-६३ को आन्दोलनपवछ आफ्नो उचाइमा रिन सकेन । त्यसपवछ लोकशैलीकै गीि आए सगुम 

सङ्गीिको नाममा । सगुमको अिष सवजलो िो अिाषि ्लोकगीिका भाकालाई किी ँकिै िोडमोड गरी सङ्गीि 

संयोजन, बाजा र गायनमा लोकगीिभन्दा एक खड्ुवकला माविको बनाउन ुिो भन्ने आशय बवुझन्छ । यसले पवन 

आफ्नो उचाइ बचाइराख्न सकेन । २०७१ सालपवछ गीिसङ्गीि आधवुनकविर मोवडन पगु्यो । यस समयका गीििरू 

सङ्गीि संयोजन, बाजा र गायनमा पविलेकाभन्दा छुटै्ट भए भने िेसरुा स्िरलाई अटोट्यनु गरी सरु लगाउने चलन 

आयो । 

यिाँनेर के कुरा मित्िपणूष छ भने िेस्रो घमु्िी अिाषि ्२०४७ सालदवेख िालसम्मको गीिसङ्गीिको अिस्िालाई 

अध्ययन गदाष यसलाई पवन चार खड्ुवकलामा बाँड्नपुछष– २०४७ सालदवेख २०५३ सम्म पप, २०५४ दवेख २०६२ 

सम्म कोठे दोिोरी, २०६३ दवेख २०७० सम्म लोकसगुम र २०७१ दवेख ट्यनु आधवुनक ।  

माविका यी खड्ुवकलाका आधारमा भन्न सवकन्छ, २०४७ सालपवछको नेपाली गीिसङ्गीि पवन राजनीविक 

पररििषनकै पेररफेरीमा पररििषन भएको िो । िेस्रो घमु्िीको पविलो खड्ुवकला भनेको प्रजान्िपवछको उन्मवुक्त र नयाँ 

पसु्िाको स्ििन्ि साङ्गीविक यािा िो । त्यसपवछ दशेले भोग्द ैगरेको द्वन्द्वले नेपालीिरूमा छुटै्ट िाध्यिा िवपवदयो र 

गीिसङ्गीि कोठे दोिोरीविर मोवडयो । शिरबाट गाउँ जान नसक्न ुअवन गाउँबाट शिर पस्न पवन नसक्नकुा कारण 

कोठे दोिोरी बने । २०६२ सालको जनआन्दोलन र गणिन्िको आगमनले विनै कोठे दोिोरीभन्दा एक खड्ुवकलामावि 

मावनने लोकसङ्गीिकै सगुम गीि आए । जसमा गीििरूले केन्रीयिाबाट सङ्घीयिाका लय र स्िरिरूको 

प्रविवनवधत्ि पवन गरे । संविधान लाग ूर त्यस सेरोफेरोको समयदवेख नेपाली गीिसङ्गीिको स्िरमा अवल सङ्लोपन 

दवेखन िालेको िो ।  

यी राजनीविक पररििषनसँगै फेररँद ैआएका खड्ुवकलािरूमा गीििरूको आय ुपवन छोटा भए । गीि सङ्गीि गने 

सङ्गीिकार र गाउने गायकगावयकािरू पवन लामो समय वटक्न सकेनन ्। यस्िो िुनकुो मलू कारण एकाविर अिषगि 

विर्यिस्िकुा विसाबले गीििरूको दायरा फरावकलो निुन ुअकोविर सङ्गीि र स्िरले स्रोिािरूको मन वजविरिन 

नसक्न ुनै िुन ्।  

नेपाली गीतसङ्गीतको बिार 
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नेपाली गीिसङ्गीिको स्िणष काल भनेर २०४७ साल अगावडको समयलाई भवनए िापवन राम्रो व्यापार भने 

त्यसपवछको समयमा भएको िो । विवभन्न स्टुवडयो र अवडयो म्यवुजक कम्पनीिरू खलु्द ैआएपवछ व्यापार पवन बढेको 

दवेखन्छ, जनु अवडयो क्यासेट वबिीको समय वियो । त्यविबेला गाउँगाउँसम्म अवडयो क्यासेटिरू पगु्िे र वबिी िुन्िे 

। लगभग २०५३ सालसम्म क्यासेट वनकाल्ने कलाकारिरू घाटा गएको भन्ने कमै सवुनन्थ्यो । त्यविबेला गायक, 

सङ्गीिकार या सङ्कलकिरूले नै लगानी गिे । दशेमा द्वन्द्व बढ्द ैगदाष यसको बजार खवस्कन िाल्यो । त्यविबेलै 

वडवजटल प्रविवधको विकास पवन रुि गविमा िुदँ ै वियो । सीडी ्लेयर, मोबाइल, ममेोरी, पेनड्राइभ आवदको 

विकाससँगै गीिको वििी ओरालो लाग्न िाल्यो र गायकगावयका या सङ्गीिकारिरूले लगानी गनषबाट टावढन िाले 

। त्यविबेलासम्म सङ्गीिकार र गायकगावयकािरूलाई रामै्र पाररिवमक वदने चलन पवन आइसकेको वियो ।  

नेपालमा सीआरबीटी र पीआरबीटीको वझनो आशाभन्दा साठीको दशकदवेख किै केिी वबिी निुने अिस्िामा 

आएको नेपाली गीिसङ्गीि सत्तरी सालसम्ममा आउँदा विदशेमा पवन सीडी वबिी िुन छाडे । एकाविर गीिसङ्गीि 

पिुचँ र पैसािालले बनाउँछन ्भन्न िावलयो भने अकोविर सनु्ने, सनुाउने, दखेाउने र अरूबाट आफ्नो िेमलू्य प्रसंशा 

बटुल्ने कायषले गीििरू मलू्यिीन बन्न िाले । यस कायषलाई वडवजटल प्रविवध र पायरेसीले भरपरु साि वदए । वयनै 

कारण नै मन परेको गीि विनापैसामै मागेर सनु्ने चलन बढ्द ै आयो । यस्िा कायषलाई वसजषनासँग सम्बवन्धि 

व्यवक्तिरूले नै मलजल गरे । यस्िो गनुषको कारण गायकगावयका र सङ्गीिकारिरूलाई जसरी पवन चल्न ुवियो र 

अरू काम िाि पानुष वियो, अविले झन ्छ ।  

गीतसङ्गीतमा गीतकारको लगानी 

२०५३ दवेख २०६२ सालसम्म द्वन्द्व र िेरोजगारीका कारण धेरै नेपाली िम गनष विवभन्न दशेमा जाने िम ह्वात्तै बढ्यो 

। यिा बेलायि सरकारले गोरखा सेनािरूलाई आफ्नै दशेमा बस्ने अवधकार वदयोे े। नेपालबाट धेरै गोरखािरू 

बेलायि वभिे । चाि े बेलायि वभिेका गोरखािरू िोऊन ्चाि े रोजगारीका लावग विदशे पसेका, सबैको अनभुवूि 

लगभग एउटै वियो, विदवेसनपुदाषका पीडा, दशे समाजप्रविको माया अवन संस्कृविप्रविको मोि । वयनै विर्यलाई 

आफ्ना रचनामा समेटेर गीि लेख्न िाले । विदशे पसपेवछ घरपररिार अवन आफ्ना इष्टवमििरूलाई सम्पकष  गनषका 

लावग भनेर प्रयोग गनष िालेको सामावजक सञ्जाल वसजषना प्रस्ििु गने एउटा सवजलो माध्यम बन्न िाल्यो । यस्िो 

सचूना प्रविवध र सामावजक सञ्जालले कलाकारसम्म पगु्न सिज बनाइवदएपवछ विदशेमा कायषरि गीिकारका 

गीििरू रेकडष िुन िाले । गीिकारले लगानी गने र एल्बम बनाउने चलन झन्झन ्बढ्न िाल्यो । आफ्नो सामावजक 
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पररचयका लावग विदशेी भवूममा कायषरि विवभन्न व्यवक्त, लािुरे, नेपाली राजनीविक व्यवक्त, उद्योगी, कमषचारी, 

व्यापारी सबै सबैमा गीि लेख्ने, सङ्गीि भने र रेकडष गने िोडबाजी चल्न िाल्यो । यो यवि व्यापक भयो वक यसले 

एउटा फेशनकै रूप वलएर अगावड बढ्यो । 

गायकगावयकामा मात्र वसवमत आम्दानी 

एकाविर गीिसङ्गीिको व्यापार घटेर वनकै िल झनष िाल्यो अकोविर गीिकारिरूले यस िेिमा लगानी गदाष 

गायकगावयका, सङ्गीिकार, सङ्गीि संयोजक, िाद्यिादक धेरैको कमाइ गने सवजलो पेशा बन्यो । कविले ि 

विदशेमा भन्दा राम्रो कमाइ गरे । दशेका विवभन्न ठाउँ र विदशेमा समेि गायकगावयका या प्रस्िोिािरूको कन्सटष गने 

िम ह्वात्त ैबढ्यो । कैयौ ँगायकगावयकाले अकाषकै लगानी या गीिका ि्याक बोकेर गीि गाई आफ्नो आविषक स्िर 

उकासे । यस बीचमा विशेर्िुः पाररिवमक वलने र विदशेमा गीि गाउन जाने कलाकारिरूको आविषक उन्नवि वनकै 

मावि पगु्यो भने लगानीकिाष अिाषि ्गीिकारिरू चलुमु्मै भए । स्पष्ट भन्दा एउटा सीडी वबिी िुदँनै, एक दईुिटा 

अपिादबािके अविले गीि रेकडषमा लगानी गनुष भनेको परैू घाटाको जोवखम मोल्न ुिो । लगानी गनेले आविषक आशा 

नराखी यो िेिलाई वदए ँभनेर वचत्त बझुाउने अिस्िा छ । यसैले प्राय अविले यो िेिमा एकपटक लगानी गरेका 

गीिकारले पनुुः लगानी गरेको कमै मािामा दवेखन्छ । सम्बवन्धि राम्रा गायकगावयका र सङ्गीिकारिरूले अकाषको 

लगानीमा वनभषर रिनपुरेको छ । सङ्गीिकार र गायकगावयकािरूको िमिाअनसुार राम्रा गीि बन्न नसक्नकुो कारण 

मलू कारण यिी िो । 

प्रवतर्ाशाली स्रष्टािरू पलायन 

गीिसङ्गीि साधनाबाट आउँछ भन्ने कुरा भलेुर राम्राभन्दा पवन दौवडने र आधवुनक सञ्जाललाई प्रयोग गनेिरूका 

गीििरू अगावड आउन िालेपवछ राम्रा कलाकार र गीिकारिरू पछावड पनष िाले । यिी कारण नेपाली 

गीिसङ्गीिको स्िर खवस्कने िम जारी रह्यो । यसलाई न सरकारी स्िरबाट वनगरानी र मापन गने काम भयो न ि 

सम्बवन्धि कलाकारिरूले नै चासो दखेाए । यिी कमजोरीका कारण नेपाली गीिसङ्गीि यटुुबमा राखेर आफँै 

विज्ञापन गनुषपने, कसैलाई एल्बम वदएर वनशलु्क सनु्न लगाउने या िनेष लगाउने भासमा छ । यटुुबमा पवन लाखौ ँवभओर 

बढाएर आफ्नो गीि चलेको नाटक गनषका लावग उल्टै कम्पनीिरूलाई पैसा विनुषपने विडम्बना िवपएको छ । यस्िा 

वियाकलापले नेपाली सङ्गीिको स्िरमा समेि प्रश्न उठेको छ ।  
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नेपाली र्ाषी बेलायती गीवतस्रष्टा  

लािुरे समदुायमा नेपाली गीिसङ्गीिलाई खोज्दा धेरै लामो इवििास भेवटन्छ । इवििासका िी कवि कुरा दस्िािेजका 

रूपमा आएका छन ्भने कवि आएका छैनन ्। यिाँ मैले विर्यलाई वसवमि गनष खोजेको २०४६ सालपवछको बेलायिी 

भवूमका नेपाली भार्ी गीिसङ्गीिका सजषक नै िुन ्। बेलायिी लािुरेिरूले आफ्नो कमषभवूममा धेरै गीि नेपालीमा 

गनुगनुाए, नेपाली नै गनुगनुाए । कविले गीि रेकडष पवन गरे । िी कविपय गीि दलुषभ भइसकेका छन ्। यसो भन्नकुो 

कारण लािुरेका कैयौ ँगीि रेवडयो नेपालमा रेकडष भए अवन कविलेकािी ँबजे र काटेजबाटै िराए ।  

असीको दशकमा नोदने िेवन्जङ भवुटयाजस्िा बेलायिी लािुरेले पप शैलीका गीििरू गाएर आफ्नो छुटै्ट पविचान 

बनाए । भवुटयाले विमालयन्स व्यान्ड खोले र आफ्नै स्िरमा ‘मसुमुसु ु िाँवसवदऊ न लै लै’, र ‘फकी िरेे ँ मेरो 

जीिन’जस्िा गीि पस्के अवन यी गीििरू वनक्कै लोकवप्रय भए । त्यिी दशकको िारािारीमा दिे गरुुङ, जीिन गरुुङ 

आवद लािुरे कलाकारिरूले लोक शैलीका गीििरू गाएर आफूलाई स्िावपि गराउने प्रयास गरे । त्यविबेला 

उनीिरूको ‘वनषु्ठरी भन्छौ वकन’जस्िा गीिले स्रोिािरूको मन वजिेको दवेखन्छ भने बीएफबीएस रेवडयोले लािुरे 

गायकिरूका वसजषनािरूलाई राम्रो स्िान वदएर स्रोिािरूसाम ु प¥ुयाएको दवेखन्छ । नब्बेको दशकमा बेलायिी 

लािुरेिरूबाट नेपाली गीिसङ्गीिमा धन गरुुङ, गणेश पनु, सिुोध वलम्ब ूअेावेद दखेा परे । उनीिरूले फुटकर 

गीि माि गाएनन,् बीएफबीएस रेवडयोमा गीििरू गाएर स्रोिािरूलाई माि िानेनन,् वडवजटल प्रविवधलाई प्रयोग गरेर 

सीडीएल्बमिरू बजारमा ल्याउने कायष पवन गरे । सन ्२००१ मा वडवजटल प्रविवधको प्रयोग गरेर सीडीएल्बम बजारमा 

ल्याउने गायक गणेश पनु िुन ्भने उनको एल्बमको नाम ‘पररचय’ िो । त्यिी एल्बममा समेवटएको ‘नौ डाँडापारर’ 

बोलको गीि बीएफबीएस रेवडयोले धेरै बजाउँदा अरू स्रष्टािरूलाई पवन एल्बम प्रकाशन गने चािनालाई अरू 

जगाइवदएको िो भन्ने मेरो बझुाइ छ । त्यविबेला बेलायिमा द भेटरान्स व्यान्ड पवन खलेुको वियो भने विवभन्न 

साङ्गीविक ग्रपुिरू पवन खलेुका विए । त्यसपवछ धन गरुुङको ‘भािना’ एल्बम बजारमा आएको दवेखन्छ ।  

जब बेलायि सरकारले बेलायिी लािुरेिरूलाई सन ्२००५ दवेख बेलायिमै स्िायी रूपले बस्न वदयो, िब नेपाली 

गीिसङ्गीिले यिाँ बढी फैवलने िािािरण पायो । सेिावनितृ्त लािुरे अवन सेिारि लािुरेिरू बेलायिमा बसोबास 

गनष िालेपवछ नेपाल छाडेको पीडा अवन आफ्नो संस्कृवि र संस्कारविर िावनन िाले र गीििरू लेख्न िाले । केिी 
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समय संिमणजस्िो दवेखएको वसजषनाको फाँटमा धेरै गीिकारिरू एल्बम वनकाल्नविर लागे । त्यविबेला सामावजक 

सञ्जाल इमेल र फेसबकु सिषसाधारणको पिुचँमा आउँद ैवियो । विशेर्िुः लािुरेिरूले फेसबकुलाई वसजषना प्रस्ििु 

गने एउटा सवजलो माध्यम बनाए । जसले गदाष गीिकारलाई सङ्गीिकार, गायकगावयका, स्टुवडयो, बजार 

व्यिस्िापक आवद भेट्न सवजलो भयो । यिी कारण बेलायिमा रिकेा धेरै लािुरे, लािुरेनी र सिषसाधारणिरूमा गीि 

लेख्ने, सङ्गीि भने, रेकडष गने लिर चल्यो । गीिका वकिाबिरू पवन प्रकाशन िुन िाले । प्रकावशि वकिाब र 

एल्बमिरूको संख्या िदेाष बेलायिमा लािुरे, लािुरेनीिरूको बािुल्यिा छ ।  

सन ्२००५ पवछ बेलायिमा गीि लेखेर, गीिका पसु्िक प्रकाशन गरेर, गीिमा सङ्गीि भरेर अवन गाएर र एल्बम 

वनकालेर नेपाली गीि सङ्गीिको बजारमा अब्बल भवूमका खेल्ने नेपालवभिका कलाकारपवछ बेलायिका नेपाली 

भार्ीिरू नै दोस्रो स्िानमा छन ् । वयनीिरूका वसजषनाका कारण नेपाली गीिसङ्गीिमा सङ्लग्न धेरैको व्यिसाय 

चलेको छ भने रोजीरोटीको व्यिस्िा पवन भएको छ । यवि माि िोइन, िप्तािप्तामा बेलायिका विवभन्न कायषिमिरूमा 

आउने गायकगावयका या प्रस्िोिािरूको आविषक पाटोबाट जीिनशैली नै पररििषन िुदँ ैआएको छ । िर बेलायिमा 

बसोबास गने गीिकार, सङ्गीिकार र गायकगावयकािरूको लगानीले केकस्िो प्रविफल वदलाएको छ भन्ने कुरा धेरै 

मित्िपणूष छ जस्िो लाग्छ ।  

गीतसङ्रि प्रकाशन गने गीतकारिरू 

जानकुा राई– धिीको जन्म, आमा । वनलम आम्बिुाङ राई– अन्िरमनका िरङ्गिरू । समुाया राई– छाम सनुाखरी । 

सरेुन्र इङ्नाम– चोट वदएपवछ । ईश्वर चावम्लङ– स्पवन्दि प्रिास । मकेुश राई– अनभुवूिका रङिरू । विश्वकाजी राई– 

उजागर । नरेश नािी– बाटो खोज्दाखोज्द ै । कृरणबिादरु छेिी– नेपाली मन । वनमषला राई ‘पररिेश’– पररिेशका 

पाइलािरू, आवद । 

एलबम प्रकाशन गने गीतकारिरू 

घनबिादरु िापामगर– बस्िी, बयान र मायाको संसार । जानकुा राई– समपषण, समय र सन्दभष । दिू पनु वचमखोले 

काइलँा– बेष्ट अफ वचमखोले काइलँा, लन्डनको कोसेली र यकेुविर जाउली । वनलम आङ्बिुाङ– जनुीजनुी, 

जनुीजनुी २ र वनलम । ईश्वर चामवलङ– स्पन्दन र िीरिाका गीििरू । इखमान पनु– परदशेीको वदन । वनरा वपजी– 

वनराशा । कल्पना आङ्बिुाङ– आमा र आमा २ । सङ्गीिा िायङु राई– फूलजस्िै लाग्थ्यो माया । सीिा शेरचन– 
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परदशेी मन । करररमा घम– मटुु र स्पन्दन । विश्वासदीप विगेला– गो्य कुरा । निीन िेिे– आयाम । धनिीर पनु– 

प्रश्निरू । रन्जना राई– रोज । भगिान ्चामवलङ राई– पररििषनका स्िरिरू । वनमषला राई ‘पररिेश’– रोशनी र रोनासा 

। मकेुश राई– मनोकाङ्िा । वबल पजुाष पनुमगर– वखिाङ गाउँको वचनारी र मलम । जान ुकाम्बाङ– अनभुि र जान ु

। वलला पनु– वदयो । चोक गरुुङ– प्रकट । िमेकुमार राई– उधारो । वडल्लीराम राई– उपमा । शान्िकुमार आङ्दमे्बे– 

रङिरू । दिुस ुिेिी– मजस्िै विमी पवन । वमलन िम-ुआर के गरुुङ– रोदीघरको आँगन २ । समुाया राई– िािो िािा 

। भवूमराज राई– मोशन । लिमुन गरुुङ– अिीि । सनुील वशला– सम्झनाका पलिरू । सञ्जीि पादशी– डायमन्ड 

लािुरे । चन्राििी राई– आभास । एकेन्र गरुुङ, टंक शेरचन, शिु वििान, दीपा राई, समुाया राई, वमजास िेम्बे, जगि ्

निोवदि, कोमल मल्ल, वडल्लीराम राई, ससु्मा राई, टीमाया राई आवदले पवन एल्बमिरू प्रकाशन गरेको पाइन्छ । 

एल्बम प्रकाशन गने गायकगावयका र सङ्गीतकारिरू 

गणेश पनु– पररचय । धन गरुुङ– भािना, फेरर आज, अिीि र यािा । करररमा घम– मटुु र स्पन्दन । भगिान ्चामवलङ 

राई– पररििषनका स्िरिरू । अवनला राई– स्िराङ्कन । गङ्गा िापा– नाम्लो । बीसी राई– अको पाइला । भवूमराज 

राई– मोशन । शवमषला बदिेा– स्पशष । सीि ुखरेल– स्माररका र मजस्िै विमी पवन । िररमान गरुुङ– लाएको माया । 

गङ्गाराज राई– स्पन्दन र आभास । विर िापा– वबिानी । मनसदुन िापा, सपन राई ष, टंक शेरचन, कल्पना पनु, 

कल्याण गरुुङ, ससु्मा राई आवदले पवन एल्बम वनकालेको जानकारीमा आएको छ । 

फुटकर गीत लेख्ने गीतकारिरू 

शशी िापा सबु्बा, िररवसंि िापा, लाल राना, विकमिवसंि रोका, विजय वििान, भािना परररकृि सनुिुार, भरि 

लोिोरुङ राई, यिुराज गरुुङ, िलु िापा, नान ुराना, अवनिा राना, जमनुा पनु ‘वकनारा’, अमिृा मादने, अमिृ गबुषजा, 

ससु्मा रुपाबङु, जान ुपनु, सिषधन राई, औिारी साइलँा, वकरण चावम्लङ, डा. रुपक िेष्ठ, वनला गरुुङ, निराज राई, 

कृरण मयाङ्बो, भपूदिे राई, नपेृश उपे्रिी, वनला विश्वकमाष, विजय सेन, िेन्जी पाविन, सनमकुमार बैराग, वकशोर पनु, 

सेमन्ि राई, मोिन सािा वलम्ब,ू सारादिेी राई आवदले फुटकर गीििरू प्रकाशन-रेकडष गद ैआएका छन ्।  

वनचोड 

गीिसङ्गीि भनेको केबल मनोरञ्जनको साधन माि िोइन, यसले संस्कृविको जगेनाष गछष । मानिचेिना विकासमा 

मित्िपणूष भवूमका खेल्छ र पररििषनका पाटािरूलाई अगावड बढाउँछ । गीिले मानिसंिेदना, संस्कृवि र विकासमा 
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टेिा प¥ुयाउने काम पवन गछष । एकाविर कविगीिकार र कलाकार दशेका गिना िुन ्भवनन्छ अकोविर इमान्दार र 

प्रविभािान ्स्रष्टािरूले राम्रा वसजषनामा लगाएको लगानी रिमा ढुङ्गा फालेसरि भएको छ । यस कुरालाई न दशेका 

सम्बवन्धि वनकाय न ि दशेविदशेका गीिसङ्गीिपे्रमीिरूले नै बझु्ने जमको गरेका छन ् । गीिसङ्गीि यस्िै 

अिस्िाबाट ओरालो लाग्द ैरिमेा रेकडष गने कायष खवुम्चदँ ैजाने छ र केिी िर्षवभि गीिकार या लगानीकिाषिरूले यस 

िेिैलाई त्यागेर विकल्पको खोजी गनुषपने अिस्िा नआउला भन्न सवकन्न । यस कुरालाई बेलायिमा बसोबास गने 

नेपाली भार्ी स्रष्टािरूले पवन अनभुिू गरेर सजषकिरूका वसजषनालाई माया गने िािािरण बनाउने समय आइसकेको 

छ । यस्िो भन्नकुो अिष सजषक र वसजषना सबैको वप्रय बन्न सकून ्र वसजषनाको मलू्याङ्कन िुनपुछष भन्ने िो । 

स्रोत 

१. कृरणिरर बरालुः गीिुः वसद्धान्ि र इवििास । 

२. भािेश भमुरीुः भीडवभि छु वबरानो म (विवि, नेपाली, स्नािकोत्तर वसजषनापिको शोध पषृ्टमवूम) । 

३. पाल्पाली भञ्ज्याङ मखुपि (लेखुः नेपाली गीिसङ्गीिको अिस्िाुः भािेश भमुरी) ।  

४. विभवन्न गीिकार, सङ्गीिकार र गायकगावयकािरूका गीिसङ्ग्रि र गीविएल्बम ।  

५. सम्बवन्धि विवभन्न स्रष्टा र जानकार व्यवक्तिरूसँगको कुराकानी । 

६. स्रष्टाका फेसबकु, गगुल र यटुुब । 

(१२ अगस्ि २०१८ मा विश्व नेपाली सावित्य मिासंघद्वारा आयोवजि दोस्रो विश्व सावित्य सम्मेलन, क्यान्टिरी, 

बेलायिमा प्रस्ििु) 

Email: bhavesh.bhumari@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/bhavesh.bhumari 

  

 

बेल्पाली लािुरे स्रष्टा र युद्ध सावित्य 

 विजय वििान, पिूष अध्यि ििा संरिक– विश्व नेपाली सावित्य मिासंघ, साउि यकेु  

 

१.० विषय प्रिेश  
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बेल्पाली अिाषि ् बेलायिी नेपाली । बेलायिमा सन ् २००६ यिा बेलायिी गोखाष सेनाबाट सेिा वनििृ भई 

बेलायिलाई नै कमषिलो बनाएर बस्ने लािुरेिरूको जनसङ्ख्या उल्लेखनीय रूपले िवृद्ध िुदँ ैछ । लािुरे शब्दलाई 

बोलीचालीको भार्ामा लाउरे भवनन्छ । लाउरे शब्द नेपाली जनवजब्रोमा त्यविबेलादवेख झवुन्डन सरुु गरेको िो, 

जविबेलादवेख नेपालीिरू पावकस्िानको लािोर प्रान्िमा गएर सेनामा भिी भई अरुका लावग यदु्ध लडन सरुु गरे । 

आज यस लाउरे संस्कारले २०० िर्षको लामो इवििास बोकेको छ । लाउरेको यो लामो इवििासलाई अरु कसैले 

लेवखवदयो िर स्ियम ्आफँै एक लाउरे पाि बनेर । लाउरे आफँैले भने आफ्नो इवििास लेख्न सकेनन,् लेख्न भ्याएनन,् 

लेख्न जानेनन ् । लाउरेका बारेमा एकदईु सय पसु्िक*1 लेवखएका िोलान ् िर िी अवधकाङ्श बेलायिी 

लेखकिरूबाट । कविपय वि लेखकिरु गोखाषलीसँगै सियोद्धा भएर पविलो ििा दोस्रो विश्वयदु्ध िुदँ ै अन्य दईु 

दजषनभन्दा बढी यदु्धिरूमा लडेको पाइन्छ । 

इवििासका पानािरू पल्टाएर िदेाष स्ियम ्लाउरेले नै वछटफुट मािामा केिी कृवि र रचनािरू छाडेर गएको पाइन्छ । 

यदु्धचेिमा अधाररि िलुाचन आलेको ’मवणपरुको सिाइ’ पसु्िक र मास्टर वमिसेनले गाएका ’लाउरे दाइको रेवलमाई 

फेसनै राम्रो’जस्िा एक दजषनभन्दा बढी िीररसका गीििरू यसका केिी उदािरणिरू िुन ्। त्यसभन्दा बढी लाउरेिरूले 

आफ्ना अनभुवूििरूलाई लेखेर दस्िािेजीकरण गरेको दवेखएन । लामो कालखण्डपवछ गि एक दशकवभि लाउरे 

स्ियम्ले आफ्ना किाव्यिािरूलाई िमशुः पसु्िकिरूमाफष ि व्यक्त गनष लागेको भने दवेखन्छ । जसरी लाउरे चलन, 

लाउरे िगष, लाउरे स्टायल, लाउरे बोली,लाउरे बस्त्र, लाउरे आभशुणइत्यादी गद ै एकलाउरे संस्कारर संवस्ििको 

वबकास भैसकेको छ, त्यसरी नै आजकाल लाउरे सावित्य भनेर विकास िुन िालेको छ । 

लाउरेका बारेमाएलबम*2 बनाएर गीििरू गाइयो िोला, त्यसपवछ चलवचि । िर त्यसलाई वलवखि दस्िािेजमा 

सावित्य नै भन्न वमल्दनै । लाउरे सधै ँयदु्धसँग नवजक रिने िुनाले लाउरेका बारेमा लेवखने सावित्यर लाउरे स्ियम्ले 

लेख्ने सावित्यलाई यदु्ध सावित्य भन्न सवकन्छ । नेपाल, इवन्डया, मलेवसया, वसंगापरु, ब्रनुाई, िङकङमा लाउरेिरूको 

ठूलो िस्िी रिकेो िुनाले यी ठाउँिरूमा कुनै न कुनै रूपमा यदु्ध सावित्यचिेका अिशेर् छावडएको िुनसक्छ । अविले 

आएर बेलायिी सेनाबाट अिकाश पाई स्िायी रूपमा बसोबास गद ैआएको सबैभन्दा ठूलो लाउरे समदुाय बेलायिमा 

छ । त्यसैले यस कायषपिको मखु्य उद्दमेय पवन बेल्पाली लाउरे स्रष्टा र विनको यदु्ध सावित्यका बारेमा एक सोधमलूक 

संविप्त कायषपि पेस गनुष िो ।  
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*1- द गोखाषज, नेपाल एन्ड द गोखाषज, गोखाषज- द िु स्टोरर अफ ए क्याम्पेन फोर जवस्टस, ब्यगुल्स एन्ड ए टाइगर, 

गोखाषज एट िार 

*2- खिुकु्कै पार् यो जेठान, स्पशष, यकेुविर जाउली, मटुु, डायमन्ड लािुरे 

२.० काययपत्रको दायरा 

यस िेिमा मेरो आफ्नै लामो अनभुिले गदाष यो कायषपि केिी िदसम्म सफल रिकेो मैले विश्वास वलएको छु । सन 

२००८ सालदवेख वनरन्िर बेल्पाली साविवत्यक मािोलमा सविय रिकेो छु । बेल्पाली सावित्यकारका प्रायजसो 

कृवििरूको सङ्कलन मसँग छन ्। विनैलाई सन्दभषसामग्री बनाएर यो कायषपि ियार पाररएको िो । िर आफ्नै दवैनकी 

र कायषव्यस्ििाका कारण समयाभािले िी सबै कृवि अध्ययन गरेर कुनकुन कृविमा केकस्िा यदु्ध सावित्यका कुरािरू 

छन ्भनेर समीिेात्मक वट्पणी गनष सवकएन ।  

बेलायिमा लािुरे समदुायबाट दजषनौ गीिकारले गीवि एलबम वनकालेका छन ् । जनु गीििरूमा यदु्ध सावित्यका 

ित्ििरू पाइन्छन ् । िर िी गीिका स्रष्टा र गीविएल्बमलाई यस कायषपिमा समािेश गनष सकेको छैनँ । लािुरे 

किािस्िमुा अधाररि केिी चलवचि पवन वनमाषण गररएका छन,् विनलाई पवन यसवभि समािेश गररएको छैन । 

अविलेबेलायिमा पाँचिोटा गोखाष पल्टन*3 छन ्। सेिारि लाउरे लाउरेनीिरूले पवन यदु्ध सावित्यमा कृवि प्रकाशन 

र कलम चलाएका िोलान ् । आफ्ना वसजषनामै रमाउने म, एउटा स्रष्टाको िररयो पखाषलवभि पसेर सोध गने पिुच 

नभएकाले पल्टनघरवभिका स्रष्टालाई यिाँ समािेश गनष सवकएन । 

मैले मावि नै भनेजस्िै यदु्ध सावित्य नेपाली सावित्यजगिमा जमुुषराइरिकेो अिस्िाले गदाष त्यवि धेरै पसु्िकिरू 

प्रकावशि भइसकेका छैनन ्। त्यसैले यस विर्यमा विस्ििृ कायषपि ियार पानष सन्दभष सामाग्रीको अभाि छ । मैले 

प्राप्त पसु्िकिरूलाई मािै सन्दभष सामग्री बनाएर कायषपि ियार पने काम गरेकाले यो पक्कै अपेिा गररएको जवि 

सफल निुन सक्छ । 

३.० बेलायतमा युद्ध सावित्य विकास िुनुको कारण  

सन ्२००० सम्म आइपगु्दा यदु्ध सावित्य सरु्पु्त अिस्िामा रिकेो दवेखन्छ । सन ्२००१ मा गोखाष सैवनकमा कायषरि 

एकदजषनजवि स्रष्टािरूको वमलोमिोमा 'प्रिासी नेपाली सावित्य समाज' स्िापना गरेदवेख यदु्ध सावित्य विकासको 
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सरुुिाि भएको दवेखन्छ । यस सावित्य सङ्गठन स्िापना िुनमुा सन ्१९९८ दवेख प्रकाशन गररएको 'प्रिासी िेदनाका 

आिाजिरू' भवनने अधषबावर्षक साविवत्यक पविकाको ठूलो मित्ि दवेखन्छ ।  

सन १९५२ दखेी प्रशारणसेिा सरुुगरेको'बी.एफ.बी.एस. गोखाष रेवडयो' र सन १९४९ दखेीको 'पिषिे पविका'को 

मावसक प्रकाशनले पवन यसमा विशेर् योगदान पयुाषएको छ । सैन्य जीिन ििा यदु्ध पीडाका भािनालाई कलममाफष ि 

अवभव्यक्त गरेर दखेाउने मञ्चको रूपमा वयनले काम गरेको पाइन्छ ।  

लेखनलाई प्रोत्सािन नगररने संस्कारले गदाष पल्टन घरमा सावित्य भनेजस्िो रूपमा फास्टाउन नसकेको अिस्िा ि 

सबैलाई विवदिै छ । मलूधारको नेपाली सावित्य वभि मािभृार्ा, डायस्पोररक पविचान इत्यावद धारका सावित्य 

कोवचन खोज्ने िममा अविले आएर यदु्ध सावित्यले पवन आफ्नो दलुो खन्द ैगरेको दवेखन्छ ।  

*3- 1st Royal Gurkha Rifles, 2nd Royal Gurkha Rifles, The Queens Gurkha Engineers, The 

Queens Gurkha Signals, The Queens Own Gorkha Logistic Regiment  

सन ्१९९७ मा िङकङ ग्याररशन छोडेर गोखाष पल्टन बेलायि सरेपवछ बेलायिी भवूममा पाइने िाक स्ििन्ििा, मानि 

अवधकार र वमवडया स्िािन्ििाका कारण पवन गोखाष सैवनक र विनका पररिारको कलम मजबिु भएर उवभन सकेको 

िो ।  

कुनै पवन वचजको प्रभािकारी रूपमा विकास िुन संख्या या बिुमिको ठूलो भवूमका रिन्छ । यिाँ लाउरे समदुायको 

बाक्लो बसोबास पवन यसको एक प्रमखु कारण िो । बेलायिमा चौधिटा साविवत्यक संस्िा*4 खोवलएका छन ्। 

यसका उदािरण लािुरे स्रष्टाको बािुल्य रिकेो प्रिासी नेपाल सावित्य समाज, नेपाली प्रविभा प्रविष्ठान र विश्व नेपाली 

सावित्य मिासंघ अवन यसका शाखािरू िुन ् । अन्िराषवरिय नेपाली सावित्य संगठन बेलायिमा पवन उल्लेखनीय 

सङ्ख्यामा लाउरे स्रष्टा भएको पाइन्छ । बेलायिमा आयोजना गररने साविवत्यक कायषिमिरूमा प्रायजसो आधाभन्दा 

बढी सिभावगिा लाउरे पषृ्ठभवूमकै स्रष्टािरूको िुनेगछष ।  

बेलायिमा नेपालदवेख आउने सावित्यकारिरूको भ्रमण पवन बेलाबेलामा िुन्छ । नेपाली कलाकार पवछ बेलायि 

भ्रमण गने दोस्रो ठूलो िगष सावित्यकारको पदषछ । िेस्रोमा नेिािरू पछषन ्। अविलेसम्म मलाई ज्ञान भएअनसुार डा. 

गोविन्द भट्टराई, िलुसी वदिश, िैरागी काइलँा, व्याकुल माइला, भािेश भमुरी, रमेश अवधकारी, राजन मकुारुङ, 

रामकुमार कोने, विश्व विमोिन िेष्ठ, िीिष अवधकारी, डा. खगेन्र लइुटेँल, डोवलन्रप्रसाद शमाष, सञ्जोग लाफा, खगेन्र 
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सङ्ग्रौलाले, विश्न चन्रवसङ प्रधान, अभी सबेुदी, वबयोगी बढुािोकी जस्िा अन्य सावित्यकारिरु बेलायि भ्रमण 

गररसक्नभुएको छ । ििाँिरूको प्रभािले पवन यदु्ध सावित्यलाई प्रोत्सािन वमलेको छ ।  

बेलायि स्ियम ् विश्व सावित्यको जननी ििा उबषरा भवूम िो । शेक्सवपयर, चाल्सष वडकन्सजोन वमल्टन, विवलयम 

िाट्ििष, जजष बनाषडष शा, भवजषवनया उल्फ, वशमस िमेी जस्िा विश्व प्रवसद्ध सावित्यकार जन्मेको भवूममा बसेर बेल्पाली 

लाउरेले कोने यदु्ध सावित्य विस्िारै जमुुषराउँद ैछ । पविलो र दोस्रो विश्व यदु्ध स्ियम ्आफँै लडेर आफँैले यदु्ध सावित्य 

कोने बेलायिी लेखकिरू सयौ ँछन ्। िनेुषिोस 'अक्स्फोडष बकु अफ िार पोयवि' । बेलायिी लेखकले नै सयौभँन्दा 

बढी गोखाष लाउरेका बारेमा पसु्िक लेवखवदएका छन ् । कविपय िी लेखकिरू गोखाष पल्टनमा जावगर खाएका 

दवेखन्छन ्। िी सावित्यकार र विनका कृवििरू लाउरे स्रष्टाका पे्ररणाका स्रोि बनेको िुनपछष, फलस्िरूप नेपाली यदु्ध 

सावित्य बामे सनष िालेको छ ।  

४. युद्ध सावित्य पररर्ाषा र वसद्धान्त  

डायस्पोररक र यदु्ध सावित्यलाई नवजकबाट वनयाल्ने सावित्यकार डा. गोविन्दराज भट्टराई यदु्ध सावित्य िेि बाँझो छ 

भन्निुुन्छ पविलो नेपाली यदु्धकवििासङ्ग्रि ’यदु्धमा िराएको पे्रम’मा आफूले लेखेको भवूमकामा । रामायण र 

मिाभारिजस्िा ग्रन्ििरू यदु्ध सावित्य िुन ्भनेर कविले भन्छन ्। िी पौरावणक कालका धावमषक यदु्ध सावित्य िुन ्जो 

नेपाल भवनने रारि जवन्मनभुन्दा धेरै पविला लेवखएका विए । नेपाली संस्कारमा विनको प्रभाि ठूलै रि ेिापवन विनलाई 

नेपाली यदु्ध सावित्य मान्न सवकन्न । 

नेपालको एकीकरण र अङ्गे्रजको उपवनिेशीकरणको अिवधमा भएका लडाई ंपविलो, दोस्रो विश्वयदु्ध र त्यसपवछका 

अन्य यदु्धिरूमा गोखाषली सैवनकको सिभावगिा र िीसम्बन्धी लेवखएका विर्यबस्िलुाई नेपाली यदु्ध सावित्य 

*4वबश्व नेपाली सावित्य मिासंघ साउि बेलायि, विश्व नेपाली सावित्य मिासंघ िेष्ट बेलायि, नेपाली प्रविभा 

प्रविष्ठान, नेपाली सावित्य वबकास पररर्द बेलायि, अन्िराषरिीय नेपाली सावित्य समाज बेलायि, अन्िराषवरिय नेपाली 

िाङ्मय प्रविष्ठान बेलायि, नेपाल मकु्तक प्रविष्ठान बेलायि,  गैर आिावसय नेपाली संघ बेलायि भार्ा सावित्य वबभाग, 

सावित्य चौिारी, सावित्य सङ्गम, सावित्य सङ्गालो, प्रबासी नेपाली सावित्य समाज, समकालीन सावित्य प्रविष्ठान, 

वबश्व नेपाली सावित्य प्रज्ञा प्रविष्ठान बेलायि.  
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मान्न सवकन्छ । िामीमा यवि लामो यदु्धको अनभुि िुदँािुदँ ैपवन अवन विनका बारेमा यििि गीि, कवििा, किा 

बनाएर नेपालका पाखापखेरामा अवभव्यक्त गररँद ैआइएिापवन यदु्ध सावित्यको पविलो कृवि गिृयदु्धका पीडा सन ्

२००४ मा प्रकावशि भयो र उक्त कृविको भवूमकामा डा. गोविन्दराज भट्टराईले पविलो यदु्धसावित्यको कृवि भनी 

चचाष गनुषभएको झण्डै एक दशक पवछ यदु्ध सावित्यको पररभार्ा र सैद्धावन्िककरण गने काम शरुु भयो । अविले आएर 

बेल्पाली लािुरे स्रष्टा गणेश राई, कङमाङ नरेश राई र अ्जसे कान्छाले ’यदु्धसावित्य वसद्धान्ि र वसजषनािरू’ 

पसु्िकमाफष ि ्यदु्ध सावित्यलाई पररभावर्ि गने प्रयास गरेका छन । यस पसु्िकका अनसुार यदु्धका चरणिरू– यदु्धपिूष, 

यदु्धकाल, यदु्धपश्चािका विर्यिस्िलुाई वसजषनाको आधार बनाएर लेवखएका कृवििरू यदु्ध सावित्य िुन ् भनेर 

पररभावर्ि गररएको छ ।  

यदु्ध पिूषको चरणमा यदु्धका लावग गररने ियारी, जस्िै सैवनक छनोट अिाषि ्भिी, व्यारेक र जङ्गलमा गररने िावलम 

ििा अभ्यास, सैवनक र विनका पररिारका लावग गररने प्रशासवनक र कल्याणकारी वियाकलाप पछषन ्। यदु्धकाल 

चरण भन्नाले यदु्धभवूममा गएर बन्दकु, गोलाबारुदसँग खेल्द ैशिलुाई आिमण, आफ्नो ज्यान, सियोद्धा र भवूमको 

रिा गद ैविजयविर उन्मखु िुनेलाई बवुझन्छ । यदु्धपश्चाि ्चरणमा यदु्धको मैदानबाट वफिाष, सवन्ध, यदु्धमा मानवसक, 

शारीररक, भौविक रूपमा ििवििि भएका संरचनाका समीिा र पनुवनषमाषण, सम्मान इत्यावदलाई बझु्नपुछष ।  

यदु्ध सावित्यलाई पररभावर्ि गने िममा यस पसु्िकले यदु्ध र द्वन्द्वलाई वभन्दावभन्द ैरूप वदएको छ । द्वन्द्व भनेको 

आन्िररक गिृ कलि िो जिाँ छापामारले दशेको सीमारेखावभि रिरे आफ्नै सरकार विरुद्ध लड्छ । यदु्धमा एक दशेको 

सैवनकले अको दशेको सैवनकसँग यदु्ध गछष । त्यसैले यदु्ध सावित्य र द्वन्द्व सावित्य वभन्दावभन्द ैिो भनेर इङ्वगि गरेको 

दवेखन्छ । 

यसले के बवुझन्छ भने, नेपालको माओिादी जनयदु्धलाई आधार मानेर लेवखएका वसजषनालाई यदु्ध सावित्य भवनँदनै 

। मेरो आफ्नै बझुाइमा जिाँ लडाइकँो पिूषियारी संलग्न िुन्छ, जिाँ एम्बसु िावपन्छ र शिपुिलाई घाइिे बनाइन्छ, 

बन्दी बनाइन्छ, माररन्छ, जिाँ गोलीबारुद, बन्दकु, बम, माइन, िे्यास्त्र प्रयोग गद ैभवूम कब्जा िुन्छ, जिाँ रगि र 

पवसना बग्छ िी सबै विर्यिस्ि ुसमेटेर लेवखएका रचनािरूलाई पवन यदु्ध सावित्य मान्नपुछष । छापामार यदु्ध कविले 

कािी ँदशेको सीमानाबाट बाविर पवन पोवखन सक्छ । िावलिानलाई दबाउन पवश्चमी रारििरूले अफगावनस्िानमावि 

छेडेको संयकु्त िमला आन्िररक द्वन्द्व सािै यदु्ध िो । अब यिाँ एक प्रश्न खडा भएर आउँछ-अफगावनस्िानको यदु्धमा 

खटाइएका बेलायिी गोखाष सेना र िी विर्यमा लेवखएका कृविलाई यदु्ध सावित्य मान्ने वक नमान्ने ? आईससलाई 
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दबाउन प्रयोग गररएका बिुरावरिय सेनाका किाव्यिामा लेवखएका रचनालाई यदु्ध सावित्य मान्ने वक नमान्ने ? यी 

कुरािरू बिसका विर्य िुन ् भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसिष यी िीन लाउरे स्रष्टाद्वारा प्रविपावदि यदु्ध सावित्य र 

वसद्धान्िलाई अझै छलफल गरेर वनक्र्यौल वनकाल्न पने यस मेरो कायषपिको आसय िो ।  

५. लाउरे र लाउरे समुदायसाँग सम्बवन्धत स्रष्टा र कृवतिरू 

५.१ िेल्पाली लाउरे स्रष्टािरू र प्रकावशत पुस्तक 

विश्वासदीप विगेला– गिृयदु्धका पीडा, दशे बोक्नकुो पीडा सन ्२००४ (वनयािा), परदशेीका कोशेली कवििािरू 

(कवििासङ्ग्रि),  संवछप्त िोवनषयो पररचय (भगूोल पररचय), वनस्पि संविधान समदृ्ध रारि (राजनीविक लेख), 

अवभयान (राजनीविक शब्दािली सङ्ग्रि)  

गणेश राई– राइफलले फलाकेको वजन्दगी (कवििासङ्ग्रि), राइफलको नालबाट जीिन वनयाल्दा, यदु्ध एम्बसुमा 

राइफलको सङ्गीि, राइफलको मचु्छषना (उपन्यास), यदु्ध सावित्य वसद्धान्ि र वसजषना (संयकु्त वसद्धान्ि)  

काङमाङ नरेश राई– गोखाष िार पोयम, यदु्धमा िराएको पे्रम, सीमािीन विम्बिरू, वग्रनविचका प्रविध्िवनिरू, 

ररफ्लेक्सन्स वियोन्ड बोडषर (संयकु्त सम्पादन कवििासङ्ग्रि), आँसकुो दोभान अनिुारमा लकुाइएका चोटिरू, 

प्पेीफूल (कवििासङ्ग्रि), खकुुरीको धारमा, वफयरलेस िाररयर (आत्मकिासङ्ग्रि), यदु्ध बोकेको वसिाङ 

(उपन्यास), यदु्ध सावित्य वसद्धान्ि र वसजषना (संयकु्त वसद्धान्ि) 

रिा राई– सावलक उवभएर गोखाषली, दशे दखेुको छ, पोयट इन वकवलङ जोन (कवििासङ्ग्रि), निचिेना ग्रि (संयकु्त 

वसद्धान्ि), वसपािीकी आमाको लास, िालिुामा अको नेपाल (किासङ्ग्रि)  

केदार सङ्केि– आफँै जलेको दशे, साङ्केविक कवििा, गो िेकेरे छु (कवििासङ्ग्रि), यािा स्पशष (वनयािा 

सम्पादन), बदु्धल्यान्ड टु वस्िजरल्यान्ड, एिेन्सको झरी (वनयािा), पैयूँका फूलिरू (िाइकु)  

विजय वििान– विछोडअवघको राि, बाग्मिी ब्लजु (कवििासङ्ग्रि), स्िच्छन्द ससेुलीिरू (कवििासङ्ग्रि 

सम्पादन), िवकि पथृ्िी (किासङ्ग्रि), इको उत्सजषन (वनबन्धसङ्ग्रि), जयबिादरु वििानमगर (व्यवक्तत्ि र कृवित्ि 

सम्पादन) 
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अ्जसे कान्छा– यदु्धमा िराएको पे्रम, गोखाष िार पोयम, वग्रनविचका प्रविध्िवनिरू (संयकु्त सम्पादन कवििासङ्ग्रि), 

यदु्ध सावित्य वसद्धान्ि र वसजषना (संयकु्त वसद्धान्ि) 

दयाकृरण राई– गन्िव्यिीन यािीको सपना (किासङ्ग्रि), ईश्वरको मलामी, लािुरेको किा र जापानको व्यिा 

(कवििासङ्ग्रि) सम्झनाको आवलङ्गनमा बाँवधएर, पागल दशषवनकको अवभव्यवक्तिरू (संस्मरण)  

वमजास िेम्बे– ्यास नजरको, एक गजलसङ्ग्रि (गजलसङ्ग्रि), गोखाष िार पोयम, वग्रनविचका प्रविध्िवनिरू, 

सीमािीन विम्बिरू, ररफ्लेक्सन्स वियोन्ड बोडषर (संयकु्त कवििासङ्ग्रि), अिष अििरण (कवििासङ्ग्रि), 

निचेिनाग्रि (संयकु्त वसद्धान्ि)  

नरेश नािी– बाटो खोज्दाखोज्द ै(गीिसङ्ग्रि), मन बेइमानी (मकु्तकसङ्ग्रि), दशे वबसेर (किासङ्ग्रि)  

टङ्क िनेम– साँघरुी र बढुा सबु्बा, पेन्जरी पेवन्मक्िा, शे्लममन्िकको सम्पाङ, संगीनको मचु्छषना (कवििासङ्ग्रि)  

जगि ् निोवदि– जीिन अनभुवूि, काँचो मदु्धा (कवििासङ्ग्रि), अिय आकृवि (मकु्तकसङ्ग्रि), सप्तकोशीको 

वकनारबाट (सिसम्पादक गजलसङ्ग्रि)  

विश्वकाजी राई– उजागर (गीिसङ्ग्रि) 

मकेुश राई– अनभुवुिका रङिरू (गीिसङ्ग्रि)  

सरेुन्र इङ्नाम– चोट वदएपवछ (गीिसङ्ग्रि) 

ईश्वर चावम्लङ– स्पवन्दि प्रिास ्(गीिसङ्ग्रि) 

निराज राई– बदीवभिको मन (कवििासङ्ग्रि) 

मवुलिीर राई– विसाइि, छाल, िररयो पखाषल, मिृ शिर (उपन्यास), िथ्य (संस्मरण),  

भरिमवण चेङ्िाङ– म अब उप्रान्ि कवििा लेख्न सवक्दनँ (कवििासङ्ग्रि)  

समुलकुमार गरुुङ– मेजर अजुषनको औठँी (किासङ्ग्रि), यरुोप यािाका अनभुवूििरू, पाञ्चासेको काखदवेख 

िङकङको सेरोफेरो, अिीिको आँवखझ्यालबाट वनयाल्दा (संस्मरण), खोज्द ैछु नेपाल (कवििासङ्ग्रि)  
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दिु पनु– सनुदन्िे, यकेुको वजन्दगी (कवििासङ्ग्रि), अली भाइ (किासङ्ग्रि) 

दवधबन्ध ुघिीमगर– जङकोट डाँडाका ससेुलीिरू (कवििासङ्ग्रि) 

लाल राना– अफगावनस्िानमा दशै,ँ साइप्रसको आँवखझ्यालबाट (कवििासङ्ग्रि)  

भगिान ्चावम्लङ– मजस्िै मेरा कवििािरू (कवििासङ्ग्रि)  

िमे िापा ’सेठ’– िादलपाररको दशे (उपन्यास), लोकव्यिा (कवििासङ्ग्रि)  

डा. सीबी गरुुङ– मेम सािबे (किासङ्ग्रि), मेडल अफ बवृटश एम्पायर (वभसीका जीिनी) 

कृरणबिादरु छेिी– नेपाली मन (गीि), द खस (ऐवििावसक कृवि)  

५.२ बेल्पाली लाउरेनी स्रष्टा र प्रकावशत पुस्तकिरू 

वनमषला राई पररिेश– पररिेश, पररिेशका पाइलािरू (कवििा/गीि/मकु्तकसङ्ग्रि)  

अञ्ज ुअञ्जली– फेरर वकन वबछोड (उपन्यास), च्याविएर ििषमान (गजलसङ्ग्रि) 

दीपा वलम्ब ूराई– यदु्ध, सि अवस्ित्ि र वसजषना (कवििासङ्ग्रि) 

वनलम आम्बिुाङ राई– अन्िरमनका िरङ्गिरू (गीिसङ्ग्रि)  

नान ुराना– घाम र जनू (कवििासङ्ग्रि)  

जानकुा राई– धिीको जन्म, आमा (गीिसङ्ग्रि)  

भािना परररकृि सनुिुार– उन्मकु्त यािा (किासङ्ग्रि)  

काररममा घम– दईु वकनारा (कवििासङ्ग्रि)  

समुाया राई– छाम सनुाखरी (गीिसङ्ग्रि), अव्यक्त अवभव्यवक्त (कवििासङ्ग्रि) 

लीला सेवलङ माबो – लाउरेनी पीडा (कवििासङ्ग्रि) 
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५.३ लाउरे पररिारसाँग सम्बवन्धत स्रष्टािरू र प्रकावशत पुस्तकिरू 

जया राई– बेकर स्िीटका दईु आँखा (किासङ्ग्रि), भवजषवनया उल्फ र आँसकुा फूल (वनयािा), डम्बरी, रिरलाग्दो 

चराको लको (कवििासङ्ग्रि) 

जान ुकाम्बाङ वलङ्दने– वसविरमा ईश्वर, न उघ्रेको जनू (किासङ्ग्रि) 

लक्ष्मी राई लारा– पाििरूसँग एक साँझ (किासङ्ग्रि) 

दिेेन्र खरेेश– रंुग्री बयान र नदी वकनार (कवििासङ्ग्रि) 

घन िापा– दशेको माटोमा मेरो फूल, क्याक्नीको कोशेली, मरेो वचनो मेरो दशे (कवििासङ्ग्रि) 

एकेन्र गरुुङ - धविषमा जनु (कवबिा सङ्रि), मनको िरङ (वनबन्ध सङ्रि) 

शावन्ि वलम्ब–ू वमलीजलुी (उपन्यास) 

िररवसङ िापा मधरुश (कवबिासङग्रि), नम्रिाको कावडषगन (किासङ्ग्रि), मन उड्यो ( गीि सङ्ग्रि), सनु्िली 

(उपन्यास)  

५.४ सम्र्ित पुस्तक प्रकावशत नर्इसकेका तर सावित्यमा कलम चलाउने लाउरे/लाउरेनी/लाउरे 

पररिारसाँग सम्बवन्धत स्रष्टािरू 

भरि लोिरूङ, सिषधन राई, समेन्ि राई, राज िेष्ठ, गोपाल शािी, जय िामाङ, िोम सनुिुार, जीिेन्र चेम्जोङ, लािाङ 

चेम्जोङ, लालसनु्दर राई, चोक गरुुङ, कावजमान याक्सो, विशन िापा, सङ्गीिा राई बायङु, दिेी आले, शान्िा 

जबेग,ु पवििा आले, िेिकला राई, सशी िापा सबु्बा, अवमि िेि,े भोजराज बराल  

६. उपसंिार  

इवििास सािी छ-आफ्नो िगषका बारेमा आफँै लेवखन्छ । आफ्नो किा आफँैले लेख्दा साँचो िुन्छ र गलि भएर 

बाङ्वगने सम्भािना कम िुन्छ । त्यसिष बेलायिी लाउरे स्रष्टािरूले आफ्नो किा आफँै लेख्नपुछष । लेवखँद ैगररएको 

पवन छ । 
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यसरी यो कायषपिको पिूषियारीमा सोधकायष गररंदा ६६ भन्दा बढी बेल्पाली लािुरे र यस समदुायसंग सम्बवन्धि 

स्रस्टािरुले १२० भन्दा बढी कृवि प्रकावशि गररसकेको पाईन्छ । िर अझै लेख्न बाँकी विर्य धेरै नै छन ्।  

यदु्ध सावित्यमा अवल पविलादवेख कलम चलाउनिुुनेवबश्वासवदप विगेला, गणेश राईिुनिुुन्छ । िालै आएर कङमाङ 

नरेश राई यस िेिमा डटेर लाग्नभुएको छ ।'वग्रह्ययदु्दका वपडा'मा विश्वाशवदप विगेलाले इराक, अफगावनस्िान र पबुी 

वटमोर यदु्दिरुमा आफ्नो सम्ङलिाको अनभुि लेखेका छन । गणेशका कृविमा फकल्याण्ड यदु्धमा गोखाषली सैवनकले 

भोगेका पीडालाई पोखेको पाइन्छ । नरेशका 'यदु्ध बोकेको वसिाङ'मा दोस्रो विश्वयदु्ध र 'फ्यरुरअस िाररअरमा' ब्रनुाई 

कन्फ्रोण्टटेशनदवेख अफगावनस्िानमा लडेको यदु्ध सारविका आत्मकिा लेवखएको छ । यस्िा सैन्यलेखनका कृवि 

ऐवििावसक दस्िाबेज बन्छन ्। 

जसरी यदु्धभवूममा स्कट िानले आफ्नो ्लाटुनलाई वलड गरेर रेके पिोलमा लग्छ त्यिी कायषअैले यदु्ध सावित्यमा 

नरेशले गरेका छन ्। त्यस रेके ्लाटुनका अन्य वसपािीिरू भनेको रिा, दयाकृरण, वमजास, अ्जसे, चोक, विश्वास, 

सरेुन्र, खेरेश, नािी, घम, अन्ज,ु वदपा, लारा, जान,ु जानकुा, शशी, मकेुश, टेंक, विश्वकाजी, ईश्वर, निराज, विजय, 

नान,ु लालसनु्दर, लाल, औिारी, समुल, चन्रबिादरु, जगि ्इत्यावद िुन ्। यदु्ध सावित्य विस्िारको यो रेके ्लाटुनमा 

कलमरेूपी बन्दकु र मवसरेपूी गोली बोकेर अन्य यदु्धका सारवििरू पवन पवछ लागेर आउनेछन ्भन्ने मैले विश्वास 

वलएको छु ।  

्लाटुन ्लाटुन वमलेर कम्पनी बन्दछ, कम्पनी कम्पनी वमलेर बटावलयन । िो, िामीले अब बेलायिमा यदु्द सावित्यको 

बटावलयन वनमाषण गनुषछ । यस बटावलयनका गोखाष मेजर र कमावन्डर अवफसर को िोलान, भवबमयले नै बिाउला । 

िर यस यदु्द सावित्यको बटावलयनलाई सवि मागष दशषन वदने 'कलनेल अफ द बटावलयन' अरु कोिी नभएर 

डायस्पोररक नेपाली सावित्य ििा यदु्द सावित्यका वबग्य, अवभयन्िा सावित्यकार ड गोविन्दराज भट्टराइ िुनिुुन्छ । 

िाँिा एक िािमा नेपाली र अको िािमा अङे्रवज सावित्यको कलम वभरेर अगावड बडेको समालोचक सावित्यकार 

िुनिुुन्छ । बेलायिी लाउरेले लेखेका आधाभन्दा बढी यदु्द कृवििरुमा िाँिाको भवूमका लेखन पाईन्छ । त्यसिष अब 

िामी बेल्पाली लािुरे स्रस्टाले यदु्द सावित्यको बन्दकुरुपी कलम भट्टराई ज्यकुो काँधमा वभर् याउन चािन्छौं ।        

लाउरे परम्परा, सैवनक गविविवध, यदु्धका किा इत्यावदलाई साविवत्यक कलाको लेप लगाएर लेखेर पाठक माझ 

प¥ुयाउन सवकयो भने एकाविर इवििास जोवगन्छ, अकोविर पढेर मनोरञ्जनका सािै ज्ञान िावसल गनष पवन सवकन्छ 
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। यद्धवप यदु्ध सावित्यलाई अन्य सावित्यकार माझ प¥ुयाएर मलूधारको नेपाली सावित्य जगत्मा वभत्र्याउन िपैु्र यदु्ध 

सावित्य गोष्ठी, अन्िरविया, प्रवियोवगिा, परुस्कार र वदिसिरूको खाँचो छ ।यदु्द भवुममा समाबेश भएपनी नभएपनी 

वसपािी भएर भविषभएकािरुले सावित्यका वबधािरु- किा, उपन्यास, नाटक, कवबिा इत्यावदमा लेख्न जरुरी छ । यदु्द 

बाविरको लाउरेको जीिनमा आधाररि वबर्यबस्िमुा पवन साविवत्यक कलम अगावड बढेको िुनपछष । 

सन्दर्य सामरी तथा स्रोत  

गरुुङ, समुलकुमार (सन २०१३ ) युरोपमा नेपाली सावित्य वबकासको सविप्त इवतिााँस. बेलायि: अनेसास।  

विगेला, विश्वास दीप (सन २००४) गृि युद्धका पीडा िेलायि एिं ब्रनुाई: प्रिासी नेपाली सावित्य समाज। 

राइ नरेश काङमाङ; अ्जसे कान्छा (सन २०११) युद्दमा िराएको पे्रम. बेलायि एंि ब्रनुाइ: नेपाली प्रिीभा प्रविस्ठान ।  

राइ, परुण (वब स २०६९) डायस्पोरा लािुरे श्रष्टा र कवबता. काठमांडौ: डायस्पोरा अध्ययन प्रविस्ठान ।  

राइ, गणशे; राइ, नरेश काङमाङ; अ्जसे कान्छा (सन २०१४) युद्द सावित्य वसद्दान्त र वसियना. बेलायि: प्रविभा प्रकाशन ।  

Sharma, Bashu (17 March 2017) Nepali Literature in the UK: Past, Present and Future. UK: Sahitya 

Chautari 

यसका अविररक्त विवभन्न स्रष्टािरूसँगको प्रत्यि या टेवलफोन िािाष; ईमेल, म्यासेन्जर र फेसबकुमाफष ि ्सोधपछु; (सन ्२०१८ जलुाई-

अगस्ट) बेलायि ।  

(3rd edition 14 Sept 2018) 

  



Global Federation for Nepalese Literature         Mulbato E-Journal Online           Volume: 5        Issue: 10        Number: 1   January 2019 

विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ          मलूबाटो अनलाईन ई-पविका         बर्ष: ५             अकं: १०            संस्करण: १         जनिरी २०१९ 34 
 

नेपाली सावित्यको वचन्तन, पररर्ाषा र लेखनमा सुधारको अपररिाययता 

विश्वास दीप वतगेला 

अध्यि,  विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ 

भार्ा र सावित्य संग मावनसको अनन्य सम्बन्ध रिकेो िुन्छ । भार्ा सावित्य सभ्यिाको सचूक माि नभई दशेविदशेमा 

आफ्नो पविचान र प्रविष्ठाको मखु्य आधार पवन िो । त्यसैले पवन भार्ा सावित्य िाम्रो मखु्य चासोको विर्य िुन ुपदषछ 

। प्रत्येक भार्ा सावित्यको प्रभाि र पषृ्ठभवूम आआफ्नै छन । यिा बवढ चचाष गनष खोवजएको विर्य चावि नेपाली 

सावित्य, नेपाली भार्ा सावित्यको पषृ्ठभवूम र नेपाली सावित्य वभि कुनकुन कुरालाई अटाउने ? अन्य मलुकुको 

अभ्यास कस्िो छ ? मलुकुको पविचान संगै भावर्क पविचान कसरी आउने गदषछ आवद । 

भारिीय सावित्य भन्ने विवत्तकै भारिका २९ राज्य र ७ यवुनयन वभि बोवलने ७८० भार्ािरुको सावित्यलाई जनाउदछ 

। वबिीस सावित्य भन्ने विवत्तकै यकेु, आयल्स अफ म्यान, च्यानल आइसल्याण्ड वभि बोवलने एगं्लो नरमन, िोवनस, 

स्कवटस ग्येवलक, िेल्स र अंगे्रजी आवद भार्ाको सावित्यलाई जनाउदछ । त्यस्िै पावकस्िानी सावित्य भन्नाले उदुष, 

पास्ि,ु िालचुी, वशन्ध,ु सेराइकी, पंजािी र वशन्ध ुभार्ाको सावित्यलाई जनाउदछ । त्यसैले नेपाली सावित्य भन्ने 

विवत्तकै नेपाल वभि बोवलने १२५ भार्ामा लेवखएका सबै भार्ाको सावित्यलाई नेपाली सावित्य मान्न ुपदषछ ।  

खस भार्ा वभि मखु्य ३ प्रशाखा जवुम्ल, डोटेली र कुमाउनी अिािष कविपयले चावि ११ प्रकार (डोटेली, बैिडेली, 

अछामी, दलेैखी, बझाङ्गी, बाजरेुली, दाचुषरेली, डोल्पाली, जमु्ली, डडेल्धरुी र गढिाली) मा विभक्त गरेका छन । 

(विवकवपवडया, २०१८) । वि विभक्त गररएका मध्ये िामीले नेपाली नामाकरण गररएको भार्ा, जो िामी बोवलरिकेा 

छौ, लेवख रिकेा छौ, यो चावि खस वभिको जमु्ली भार्ा नवजक भएकोले यसलाई खसजमु्ली भन्न सवकन्छ । खस 

भार्ा माि भन्न सवकने वस्ििी छैन त्यसैले यसलाई ‘खसजमु्ली नेपाली“ भन्न ुसवि मावनन्छ । यस भार्ाको मखु्य 

उत्पविको बोली ‘खस भार्ा“ चावि अविले पवन संकटमा छ ।  

‘खस जमु्ली“ भार्ालाई ‘नेपाली“ भार्ा भनी नामाकरण गररए पवछ केिी असिजिा र दवुिधा िवपएको दवेखन्छ िर 

यसलाई बिसबाट वनकास पाउन सक्दछौ । सािैभौम मलुकु नेपाल िुनकुो नािाले नेपालका नागररक िा नेपालीिरुले 

बोल्ने भार्ालाई नेपाली भार्ा भन्ने परम्परा छ । सामान्यिया पविलो पविचान (मलुकु) संगै जोडेर अन्यले वचन्ने 

गदषछन ्। यो स्िभाविक पवन िो । िाम्रा चाईनीज वमििरुले बोलेको सनु्दा उनीिरु चाइनीज भार्ामा कुरा गरररिकेा 
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छन भन्दछौ िर उनीिरु िास्ििमा म्याण्डररन िा क्यान्टोनी भार्ामा बोवलरिकेा िुन्छन । मखु्य पविचान (दशे) संग 

अन्य सिायक पविचान जोवडने प्रचलन विश्वभर छ । िर िाम्रो मलु पविचान (दशे) नेपाल छ र भार्ाको नाम नै नेपाली 

रावखनलेु, के प्रोत्साविि गदषछ भने जो नेपाली (खस जमु्ली) बोल्दछ त्यो माि नेपाली िो अिाषि जो नेपाली िो उसले 

खस जमु्ली भार्ा बोल्नै पदषछ भन्ने कसैले वििकष  पवन गनष सक्दछन ्। अिाषि खसजमु्ली नबोल्ने नेपाली िोइनन । 

िेस्रो ब्यवक्त अिाषि अन्य मलुकुकाले िामीलाई नेपालका नागररक िा नेपाली पविचान भएकाले िामीलाई नेपाली 

जावि दखे्छन, िामीले जनुसकैु भार्ा बोलेपवन नेपाली बोले भन्छन, िाम्रो आआफ्नै जाि िर भएपवन उनीिरुले 

नेपाली जावि भन्दछन । त्यो अकै पाटो रियो । यिा चचाष गनष चािकेो विर्य चावि नेपाली शब्दको, नेपाली सावित्यको 

र नेपाली भार्ा सावित्यको िो ।  

वसफष  नेपाली शब्दको सिाल िो । िर, नेपाल मलुकु भएकोले रावरियिा नेपाली, नेपाल वभि बोवलने सबै भार्ािरुको 

सावित्य नेपाली सावित्य र खस जमु्ली (नेपाली) भार्ालाई दिेनागरी वलपी प्रयोग गरर लेवखएको सावित्य नेपाली 

भार्ा सावित्य िो । यिा यी माविका ३ िटै कुरा सवि र स्िीकानै पने िुन्छ । यो अिषमा की नेपाल वभि बोवलने विवभन्न 

मािभृार्ािरु सविि खसजमु्ली भार्ाको सावित्यलाई नेपाली सावित्य भन्नै पनेिुन्छ र अको मित्िपणूष कुरा चावि 

खस जमु्ली भार्ालाई माि ‘नेपाली भार्ा“ नामाकरण भईसकेको एिं मान्यिा पाईसकेको िुनाले खसजमु्ली भार्ाको 

सावित्य वसफष लाई पवन नेपाली सावित्य मान्नै पने वस्ििी छ । वसफष  िामीले यी दईु कुरालाई ख्याल गद ैस्पष्ट िुन 

आिमयक छ ।  

दशेको नाम नेपाल भएकोले भार्ाको नाम नेपाली भनी नामाकरण गनष आिमयक विएन । वछमेकी मलुकु भारिको 

भार्ा भारिी ि छैन । त्यिा विन्दी, अंगे्रजी र अनेक भार्ा बोवलन्छ । वफवलवपन्स दशेको वफवलवपना भार्ा नभनी 

िागलोक भार्ा नै भन्छन त्यो लगायिको १ सय ८७ भार्ािरु छन ्। त्यसैले खसजमु्ली भार्ालाई नै यिािि नाममा 

सरकारी भार्ा बनाएको भए भार्ाको नाम के िो भन्ने दवुिधािरु आउने विएनन ्। 

कसरी र कविले खस जमु्ली भार्ालाई नेपाली नामाकरण गररयो ि? कमल प्रसाद मल्लद्धारा सम्पावदि एकपरुानो 

पसु्िक ‘प्रस्पेवण्टभ अन कवन्टन्यटूी एण्ड चेन्ज’ पसु्िकको पेज ४५७ मा प्रधानमन्िी चन्र सम्शेरल ेसन ्१९०५ मा 

नेपाली भार्ा बािके अन्य भार्ामा लेवखएको डकुमेन्टिरु प्रसासन र अदालििरुमा अमान्य िुने बनाए । (मल्ल, 

१९८९, प ृ४५७) उल्लेख छ ।  त्यस्िैगरर अको दस्िािेजमा भवनएको छ “गोखाष राज्यको विस्िारसगँै लावदएको 

खस कुरा िा गोखाष भार्ाको साम्राज्य िदेाष िामी भार्ाको मावमलामा लोकिावन्िक गणिन्िमा िोइन, सरेुन्रिीर वििम 
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शाि र जंगबिादरु राणाको शासनमा बाँवचरिकेा छौ,ँ जसले गोखाष भार्ाको शासनलाई िप कठोर बनाएका विए । 

उनीिरूले वि. स. १९१० सालमा एक इवस्ििार जारी गरी सरकारी कामकाजमा चलाउन भने ित्पश्चाि खस कुरा िा 

गोखाष भार्ाबािके अन्य भार्ाको प्रयोगमावि बन्दजे लगाएका विए, जनु बन्दजे अद्यावप लाग ूरिकेो छ ।” (मल्ल के. 

सनु्दर, नेपालमा भावर्क विभेद, डबाषन घोर्णा र कायषयोजना ििा नेपालमा जािीय विभेद, सन ्२००२: २०८) । यो 

िथ्य संगै िामी स्िस्ि बिस गनष सक्छौ । खसजमु्ली भार्ालाई नेपाली भार्ा नामाकरण गनुष सवि वियो या गलि? के 

नाफा र के घाटा भयो ? खसजमु्ली भार्ालाई नेपाली नामाकरण गनुषले अन्य भार्ालाई उपेिा गररएको वनक्यौल गद ै

प्राडा. टंक न्यौपानेले सबै भार्ािरुको सावित्यलाई समेटनको वनवम्ि ‘नेपालीय’ भन्ने शब्दको प्रयोग गरौ भनी प्रस्िाि 

पवन राख्न ुभएको छ । यो सिाललाई अब मित्िको सािमा िरेरन ुपदषछ । मञ्जिुी िापाकी अनसुार ‘सन ्१९५९ मा 

यो िाम्रो एकमाि रारिभार्ा घोवर्ि भएपवछ पवछल्ला िीन दशक वशिा र कामकाज नेपालीबाटै चल्यो... ’ (िापा 

२०१९, कावन्िपरु)। यस कारण खसजमु्ली (नेपाली) भार्को िजेमवुन शरुु भएको र राज्यबाट संरिण प्राप्त भएकोले 

संमदृ्ध बन्न सकेको स्पष्ट िुन्छ । यसको अिष के पवन िो भने भार्ाको संमवृद्ध, रारिकै संमवृद्ध िो र भार्ा संमवृद्धको 

वनवम्ि राज्यबाटै संरिण िुनपुदषछ भन्ने पवन िो । एक मिान ब्यवक्त नेल्सन मण्डेलाले भनेका विए, ‘जसलाई भवनएको 

िो उसले बझुने भार्ामा बोल्दा उसको टाउकोमा गएर बस्दछ र उसैले बोल्ने भार्ामा कुरा गयौ भने उसको मटुुमा 

गएर बस्दछ ।’ (नेल्सन मण्डेला), अकाष वचन्िक पेड्रो काल्डरोले भनेका छन ‘भार्ा सबैभन्दा खिरनाक िवियार िो 

।’ त्यसैले यो भार्ाको िवियार कसरी र किाकिा चल्यो अब विसाब वकिाब गरेर ससु्पष्ट िुन आिमयक छ । खस 

जमु्ली भार्ालाई नेपाली नामाकरण गनुषको फाइदा बेफाइदा दिैुछन । यद्यपी खस जमु्लीिरुको विरासिलाई 

सम्मानपिूषक ब्यिस्िापन गने सिालमा पवन वचन्िन आिमयक छ । गोखाष राज्यको एकात्मककरण संगै उसको 

राज्यको प्रभतु्ि कायम गनष पक्कै एक भार्ी नीविले सियोग परुयाएको कुरा यसको नाफा पि रियो भने अन्य 

मािभृार्ीिरु ओझेलमा परे र मेिने्रीयिादमा रुमवलएका छन ्। त्यो यसले परुयाएको घाटा िो । 

के िो मिेन्रीय राष्ट्रबाद ? 

राजा मिने्रले “एउटै भार्ा एउटै भेर्, एउटै राजा एउटै दशे” को नारा लगाइ खस जमु्ली (पिषिे) भार्ा’ लाई नेपाल 

राज्यको भार्ाको मान्यिा वदई परैु दशेभर सरकारी कामकाजको भार्ाको रुपमा लाग ुगरर अरु भार्ालाई एक विसािले 

दमन नै गरे । त्यसै गरर नेपाललाई पविलो चोटी धमष सापेि राज्य घोर्णा गरेर अन्य धमषको अवस्ित्ि अस्िीकार गरे 

। दशेको ऐन काननु धमष प्रेरीि बनाई एक समदुाय वबशेर्लाई दशेको ठेक्का वदए । यसको मिलि पिाडे आयषिरुलाई 
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प्रािवमकिा वदने र अरुको अवस्ित्ि अस्िीकार गने कायषलाई नै मिने्रीय रारिबाद भवनयो । त्यसको पिपोर्ण गनष 

अन्य भार्ा बोल्ने िा अन्य धमष मान्नेलाई गाई खाने भार्ा िा धमष भवनयो र जेल िावलयो । िराईका वसमािरुमा 

पिाडी समदुायलाई लगेर रावख वसमाको रिा गराउने नाटक मञ्चन गररयो । 

नेपाली समाज अविले पवन मिने्रीय रारििादले विलविलो छ । नेपालीिरुको मवस्िरकमा एक दशे, एक नरेस, एक 

भार्ा, एक भरे् भन्ने मन्िले लामो समय गाँजी रियो र अझ ैपवन उवि विरासिका धङधङ्गी बाँकी छन ् । सब ै

गणराज्यिरु मासेर एक दशे, सबै शासकिरु मासेर एक राजा, अन्य पोर्ाकिरु मासेर एक भेर् बनाउद ैगदाष सबै जाि 

र िरिरु मासेर एक िर माि बाँकी राख्न खोवजएको वियो की? स्िभाविक प्रश्न उठ्न सक्दछ । बिूभार्ा बोवलने 

मलुकुमा यस्िो नीवि आउन ुसिषदा दुुःखद िो । यस विर्यमा सबैको अध्ययन र चासो िुन ुजरुरी छ ।  

नेपाली सावित्यको सापेवित पररर्ाषा र दावयत्ि 

िमाष, भारि, भटुानमा बस्ने नेपालीिरु खसजमु्ली (नेपाली) भार्ा बोल्छन, लेख्छन िर उनीिरु संग नेपाली नागररकिा 

छैन । उनीिरुलाई त्यिा नेपाली जाविको रुपमा वचन्दछन । उवि नेपाली समदुाय बीच माि आआफ्नो िरले वचवनन्छन 

। भार्ा यविठूलो कुरा िो, भार्ाकै कारण रारि र रावरियिा बन्ने गदषछ । त्यसैले अब नेपाली सावित्य ििा भार्ा 

सावित्यको पनूषब्याख्या िुन जरुरी छ । भार्ा र सावित्यलाई भगूोलको वसमा वभि बाँधेर राख्न सवकन्दनै । 

नागररकिाको आधारमा अलग्याउन वमल्दनै । सामान्यिया ‘नेपाल वभि बोवलने सबै (माि)ृ भार्ािरुको सावित्य ििा 

दशेविदशेमा नेपाली पविचान भएका र नेपाली पररचयमा गौरि गनेले आफ्नो मािभृार्ामा लेखेका सावित्य नेपाली 

सावित्य िो ।“ यो ब्याख्या र पररभार्ाले माि अब पणूषिा र सापेििा िफष  लैजान सक्छ भने ‘नेपाली (खस जमु्ली) 

भार्ालाई दिे नागरी वलपीमा लेवखएको सावित्य नेपाली पविचान र प्रविष्ठा भई सकेको छ । यसको िीिवृद्धको वनवम्ि 

िरप्रकारको कायष गनुषपने दावयत्ि छदछै ।“ 

मावनसले मािभृार्ा, सम्पकष  भार्ा, अन्िराषवरिय भार्ा ििा छरवछमेकका भार्ा बोल्ने गदषछन ्। उनीिरुको मािभृार्ाको 

सावित्यलाई कसरी ब्यिवस्िि गने ? उनीिरुद्धारा वसवजषि सावित्यलाई कसरी नामाकरण गने ? उदािरणको वनवम्िुः 

नेपाली भारिीय सावित्य, नेपाली िमेली सावित्य, नेपाली वबविस सावित्य यो सगै मािभृार्ाको सिालमा चावि वलम्ब ु

भारिीय सावित्य, वलम्ब ुनेपाली सावित्य र वलम्ब ुिमलेी सावित्य स्िभाविक रुपमा आउन ुपदषछ । त्यस्िैगरर पविलो 

ििा मखु्य पविचान-वचनारी (दशे) को नामबाट छाँयामा पने अिस्िालाई िामीले कसरी ब्यिस्िापन गने ? वचन्िनको 
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खाँचो छ । भार्ाको सिालमा लेखक राजेन्र मिजषनले लेख्न ुभएको छ “भार्ाको मावमला िदेाष यस्िो दवेखन्छ, िामी 

मिने्रकालीन रारििादको दगुषन्धी दिम ै भैसँीजस्िै रमाइरिकेा छौ ।” (मिजषन, २०१६, न्ययूोकष समाचारडटकम) 

िास्ििमा िामी मिने्रकावलन विरासि भन्दा ध्िनी विज्ञान सम्मि वकन नजाने ? 

खस र्ाषा-खसिुम्ली र्ाषााः 

‘खसजमु्ली भार्ाको उन्नि रुप नेपाली भार्ा िो भन्ने िथ्य ि स्िावपि भइसकेको छ । आमरुपमा खस भार्ा 

इवििासकालीन बिृि जमु्लाराज्यको खसान िेिमा बोवलने लिज िो । त्यसको वसंजा केन्र वियो िर त्यसको भावर्क 

प्रभाि िेि २२ खोला र १४ दरा समेवटएको भभूाग िो अिाषि ्विवब्रकोट, जमु्ला, चौधवबस, रास्कोट, िुम्ला, गमु 

मगु,ु खत्याड, सोरु, डोल्पा, बाजरुासम्म । भार्ाका अध्यिािरुले पवन यो भार्ालाई जमु्ली, जमु्लेली, खसकुरा र 

वसंजाली भनेर पवन वचवनने उल्लेख गरेका छन ्। समाज भार्ा िैज्ञावनक सिेिण अन्िगषि सन ्२०१६ मा ‘जमु्ली 

नेपाली भार्ा’को अध्ययन भएको वियो । अध्ययनले जमु्ली नेपाली भार्ा बाजरुा, बझांग र अछाममा पवन बोवलने 

गरेको उल्लेख गरेको छ । यद्यपी यसमा डोल्पा, जाजरकोट, दलेैख, सल्यान, रुकुम विर पवन बोवलने जानकारी छ । 

भार्ा िैज्ञावनक सिेिण २०१६ को अध्ययनको वफल्ड प्रवििेदन अनसुार जमु्ली नेपाली भार्ीमध्ये  ७५ प्रविशिले 

अरुसँग कुरा गदाष प्रायुः ‘नेपाली भार्ा’ को माध्यम प्रयोग गने गदषछन ।’ (चौलागाई,ं २०७५, दरुिीननेपालडटकम) 

नेपाल र्ाषााः  

नेपाल दशे, नेपालको रावरियिा नेपाली, नेपाली सावित्य, नेपाली भार्ा सावित्यको बारेमा िामी मावि स्पष्ट भयौ 

यद्यपी ‘नेपाल भार्ा“ शब्द पवन नवजक छ । काठमाडौंलाई माि नेपाल भवनने परुानो प्रचलन अनसुार काठमाडौं 

(ित्कावलन नेपाल) वभि धेरैले बोल्ने भार्ा नेिार भएकोले नेिार भार्ाको नाम नै ‘नेपाल भार्ा“ रिकेो िो । उसो ि 

संयकु्त रारिसंघमा नेिार अिर रञ्जना वलपी नै नेपालको वलपी भनी दिाष पवन भएको छ । नेिार समदुाय वभि १२ 

िटा वलपीिरु प्रचलनमा रिकेो अको रोचक पि छ भने ११ भन्दा बवढ उपजाििरु रिकेा छन ्।  

विश्वम ैलेखन, वलपीको विविधिा झनै रमाईलो पाइन्छ । एक समदुायको १२ िटा वलपीको वठक विपररि एक ल्यावटन 

अल्फािेट वलपीलाई अंगे्रजी भार्ाले सविि विश्वका १३० भार्ाले प्रयोग गदषछ । त्यस्िै मायान वलपीलाई विश्वका 

३२ भार्ाले प्रयोग गने गदषछन ्। 

िाइपोथेवटकल 
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खस जमु्ली भार्ाको सट्टामा िारु भार्ालाई ‘नेपाली भार्ा“ नामाकरण गरी सरकारले राज्यबाट पिपोर्ण गरेको भए 

अविलेको अिस्िा कस्िो िुनेवियो िोला ? अन्यन्िै चवचषि डा. बाबरुाम भट्टराई एसएलसीमा के बोडषफष्ट िुने 

विएिोलान ? भानभुक्त आचायषले बावल्मकीको रामायण खसजमु्ली (नेपाली) भार्ामा अनिुाद गरेर घरघर पयुाषएको 

भएपवन के यस्िो संमदृ्ध िुन सक्थ्यो िोला ? खस जमु्ली भार्ालाई कसले शरुुिाि गरयो ि नेपाली भार्ा भनी 

बोलाउन ? सम्भििुः नेपालबाट दावलषवलङ, कुमाउ र िनारस विर गएकाले बोल्ने भार्ालाई त्यिाका समदुायले 

पविलेपविले नेपाली भार्ी भन्न शरुुगरेको िुनसक्ने अनमुान गनष सवकन्छ । विशे्लशक वसके लालका अनसुार नेपाली’ 

भार्ा अंगे्रजले गोखाषली वसपािीका लावग बनाइवदएका विए भनेका छन ्।  

खसर्ाषा लेखनबारे वििाद 

खसजमु्ली (नेपाली) भार्ालाई नागरी (पवछबाट दिे िपेर दिेनागरी) अिरमा लेवखने प्रचलनको सिालमा नेपाल 

सरकारले २०६९ सालमा स्िीकृि गरेको ‘नेपाली िणष विन्यास’ (पसु्िक) ले धेरै ध्िनी विज्ञान नवजक लगेको वियो 

। अन्य भार्ालाई दिेनागरी लेखनमा सरल िुनेभएकोले नेपाली सावित्य विस्िारको ढोका खलेुको वियो । लेखन 

जवि सवजलो िुन्छ त्यवि नै अन्य भार्ीले वसक्न सक्दछ । िर, त्यसको वठक विपररि वि.स. २०७४ मा मानक नेपाली 

भार्ा अवभयानले ध्िनी विज्ञानलाई नभई ऐवििावसक विरासिको आधारमा लेखनको मानक िनाएका छन ्। जसले 

सयौ ग्रन्ििरुलाई ि बचाएका छन िर भार्ा वलपीलाई बाविर विश्वमा लैजाने बाटो चावि साँघरुो बनाएको छ । यसलाई 

सामान्य रुपले माि िनेष वमल्दनै ।  

दिेनागरी वलपी दिेनगर (काशी) बाट प्रचलन शरुु भएकोले यसको नाम नागरी भवनएको िो । यस नागरी वलपीमा 

जम्मा ५२ अिर, १४ स्िरबणष र ३८ ब्यंजनबणष िुन्छ । यस वलपीमा संस्कृि, विन्दी, मराठी, कोंकणी, वशन्धी, 

काममीरी, डोगरी, नेपाली, बोडो, मैविली लगायि ९ भन्दा बवढ भार्ािरु लेवखन्छन ्। यसको विकास ब्राम्िी वलपीबाट 

भएको िो । (िामनकार, २०१८, वभवमसावित्यडटकम)) 

अन्य मलुकुको अभ्यास मध्ये परम्परागि लेखनमा रिकेो चाईवनज म्याडररनको ३ िजार अिरिरुलाई सरलीकरण 

गरेर २६ अिर, २३ ब्यञ्जनिणष र २४ स्िरिणष बनाउदा पवन उनीिरुको इवििासको विरासि बाँचेको छ र विश्वभर 

िीव्रिर गविमा विस्िार भईरिकेो छ । विश्वले वसवकरिकेो छ । यसबाट िामीले पवन पाठ वसक्न ुपथ्र्यो की ? 

उपसंिार  



Global Federation for Nepalese Literature         Mulbato E-Journal Online           Volume: 5        Issue: 10        Number: 1   January 2019 

विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ          मलूबाटो अनलाईन ई-पविका         बर्ष: ५             अकं: १०            संस्करण: १         जनिरी २०१९ 40 
 

नेपाली शब्दको आयाम अनेक छन ्र मित्िपणूष छन ्। नेपाली सावित्य र नेपाली भार्ा सावित्यको पररभार्ामा सधुार 

ििा पररमाजषन गद ैविस्िार गनष आिमयक छ । पररभार्ामा नेपाल बाविर जवन्मएका, पविचान नेपाली भएका र नेपाली 

पररचयमा गौरि गनेले बोल्ने भार्ाको सावित्यलाई कसरी नेपाली सावित्यमा जोड्ने ? जनुसकैु भार्ामा लेवखएको 

भएपवन सावित्यको ममष, भािना, सगुन्धले कुन सावित्य िो जनाउदछ भन्ने मान्यिा संग विदशेमा रिकेाले विदशेकै 

सगुन्ध बोकेको सावित्य खसजमु्ली (नेपाली) भार्ा र नागरी वलपीमा लेखकेो सावित्यलाई कसरी नेपाली सावित्य 

भन्न सवकन्छ, कसरी समन्िय गने ? अब िाम्रो परम्परागि बझुाई र पररभार्ा वकन अपणूष बन्न पगु्यो ? पररिविषि 

पररवस्ििीमा अझ खलु्ला भई प्रभािकारी ढङ्गले नेपाली सावित्य, खसजमु्ली भार्ा सावित्य र नेपाली पविचान एिं 

प्रविष्ठाको वनवम्ि अझ जझुारु भई कसरी अवघ बढ्न सवकन्छ ? सबैमा वचन्िन र चासोिोस भन्ने कामना सविि । 
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कविता   

वकन आएको वििार 

रेवजना गौिम, वििाषमोड, झापा, नेपाल 

 

वकन आएको वििार ? 

वकन फुलेको मखमली ? 

वकन मगमगाएको सयपिी ? 

रंगी विरङ्गी गोदािरी पवन 

िँछाड–मछाड गद ैबारी भरी फुलेका छन,् रङ्ग 

भदछैन ्। 

 

ए मखमली ए सयपिी ए गोदािरी 

वकन फुलेका विमीिरु ?  

वकन मगमगाएका बारीबाट घरैसम्म बासना छद ै

िाँस्िैन मेरो मन विमीिरुको सगुन्धमा 

रम्दनैन आँखा त्यो सनु्दर दृरयमा । 

 

िर, िर पवन 

विमीिरु मेरै बारीमा वकन फुल्न ुपने ? 

फुल विमीिरु उ पल्ला घरका बारीमा फूल 

कौशी आँगन र छिमा फुल 

पल्लै घरको छि, आँगन, कौशी र बारी 

ढकमक्क सवजऊ 

बास्ना पवन उि ेछर 

 

ढोका कोठा, लोटा र गाग्रीमा  

रङ्ग भर िो उिै भर । 

बझु्छु म फुल्न ुविम्रो दोर् िोइन 

सगुन्ध ि विम्रो गणु िो  

 

िै पवन विम्रो वनदोर्ीपन 

र सगुन्धले मलाई शान्त्िना वदन सक्दनै ्

विम्रो सगुन्ध भन्दा ठूलो पिाड बविएको छ 

मेरो टाउकोमा 

जनु पिाड पन्छाएर विम्रो सगुन्धमा रम्न सवक्दन म 

 

पोिोर साल माि ैिोइन 

मखमली, गोदािरी र सयपिीको माला उनेर 

विदवेशएको भाईको बाटो कुद ैबसेको 

सप्तरङ्गी वटका, ओखर र िेल 

भाईलाई खिुाउने पररकार जटुाएर 

भाइ आउने बाटो कुद ैबस्दा 

ठम-ठम विडेंर आउन ुपने मेरो भाई 
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रािो बाकसमा आइपगु्यो िो रािो बाकसमा 

आइपगु्यो 

मैले उनेको मखमली, सयपिी र गोदािरीको माला 

त्यवि रािो बाकसलाई लगाइवदए ँ

सदा सदाका लावग 

कविल्यै नओइवलने मखमली, गोदािरी र सयपिीको 

बासना 

न त्यो बन्द बाकसवभिको मेरो भाइले वलन पायो 

न ि मलाई वििार नै आयो । 

कविल्यै नओइवलने मखमली विमीलाई प्रश्न छ 

मेरो भाइ वकन ओइलायो 

िङ्ुगा िङ्ुगा जोडेर बनाएको विम्रो प्रभािल े 

वकन छेक्न सकेन मेरो भाईको अनन्ि यािालाई ? 

भाइका बाधा अड्चन ओखरमा फुटाउन नपाउँद ै

सदा सदाका लावग  

मेरो वििार अपिरण भयो 

त्यसैले अब फुल्ने ठाउँ पररििषन गर 

फूलिरु अब फुल्ने ठाउँ पररििषन गर । 

विमी फुलेर मेरो मन नरुिाउँ 

िर्ेनी आलो घाऊ बनेर नदखुाउ 

बर्ेनी आलो घाउ बनेर मेरो मन नदखुाऊ ।
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आएन दशैं  

निीन अनपुम रािि 

कमलबजार, अछाम  

िाल: काठमाडौं, नेपाल

 

भत्केका झपुडी िरू कवि यिाँ, आएर बाढी झरी 

बस्द ैमवन्दर चौर को म भरमा, मानौं दशैं के गरी 

िाम्रो को छ यिाँ सनेुर बझुने, पीडा र मकाष िरू 

 

आएको छ अझै दशैं नगरमा, वबत्ने छ रोई बरू । 

बा आमा ि धरुू धरुू िर घडी, रुन्छन ्दशैं आउँदा 

साच्चै िुन्छु वछया म गाउँ घरमा, उल्लास त्यो 

छाउँदा 

यी आँखा िर एक रवत्त वन खशुी, छैनन ्छ ठूलो 

व्यिा 

 

परदवेश िु ँम के गरू भन सखी, िो सत्य मेरो किा । 

मान्छन ्खै कसरी दशैं अब वयनी लाएर मैला लगुा 

िनेूष वबल्कुल चेिरा मधरु छन ्धेरै दखुी छन ्सगुा 

पदशेी िरुका ि झन ्मनभरी , पीडा छ माि ैवपर 

 

 

 

 

फोड्द ैधड्कन राख्छ चाि मनका, आधा सधैं ईश्वर 

मान्छन ्खै कसरी दशैं अब वयनी लाएर मैला लगुा 

िनेूष वबल्कुल चेिरा मधरु छन ्धेरै दखुी छन ्सगुा 

पदशेी िरुका ि झन ्मनभरी, पीडा छ माि ैवपर 

फोड्द ैधड्कन राख्छ चाि मनका, आधा सधैं ईश्वर । 

 

मैला छन ्कपडा अझ ैगररबका ,आएन कैले दशैं 

िी छाना र गरीब गाउँ घरमा , छाएन कैले दशैं 

टानै छाक वफटी वफटी छ मनमा , खै शावन्ि के 

आउँछ 

यो मन ्दखु्छ सधैं कठै कटकटी , माि ै दखु  लाउछ ।
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परदेश पलायन 

डा.  िलु्सी धरेल,  टोरोन्टो, क्यानाडा  

 

पाटी पौिा डबली चौिारो  

सबै छोडी मगु्लान पस्दा  

सािी संगी नािा र गोिा  

सबै िेिै विर वबसी विड्दा 

भयो वजवन्दगी नौलो चेिरा  

आफ्ना त्यागी परदशे बस्दा 

सवुबधै सवुबधा छ वजन्दगीमा  

अभाि किै अनभुवूि छैन 

 

 

मगृिरृणा वकन िो वकन िो?  

किै कसैको पररभार्ा भेवटन्न 

खबैु रमाछु अरूबाट िदेाष  

मावि आफू भन्दा अरु छैन ्लाग्छ 

एक्लो ठान्छु आफू फकी िदेाष  

बवस्ि आफ्नो िेिै वबसी विड्दा 

भयो वजन्दवग एक्लो चेिरा  

सािी संगी बवस्ि िीरै छोड्दा 

*** 

 

 

 

कवििाको नायकलाई सम्बोधन  

िीिष संगम राई, किार 

पवसनाको रंङ, 

सपनाको रंङ,  

र, जीिनको रंङ 

उस्िैउस्िै िुन ् मेरो लागी । 

  

यो अरवबयन सागरको पानी 

मेरो पवसना र सपनाको रंङ  

 

सानी छोरीको आँखाको कोवनषया 

आमाको आवशिाषद र संवगवनको प्रेम 

सबैसबै  गविरो-नीलो लाग्छ मलाई । 

  

स्काफफोवल्डङको िरेक उक्लाई 

छोरीको शैविक प्रगिी 

वस्टलवफक्चरको कलात्मक बनुाई 

संवगवनको वशरबन्दी र चन्रिार 

पाईपलाईनको कलात्मक िेवल्डङ 
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मेरी आमाले िरेक साँझ वबिान 

दखे्ने गरेको एउटा अदु्भि सपना । 

अजानको पविलो धनूसँगै बज्छ आलाराम 

पवसनाको प्रिेक िोपासँगै खस्छ सखुको जनू 

त्यिी जनूको आभाले पोविन्छ मेरो वजन्दगी 

यसरी- 

यो दुुःखको कारखानामा िरेक वदन 

फूलाई रिकेो छु बेमौसमी फूलिरु 

यी फूलिरु वबिान बेलकुा मेरो घरको 

गमलाभरी िाँसी रिकेा िुनेछन ्। 

  

ए कवि ! 

विमीले मेरो दुुःखको उन्य ूफूल लेख्यौ 

खावडको शिर-मजराभरी वसंउडी दखे्यौ 

िर दखेेनौ उन्यकूो फरक सनु्दरिा 

वसंउवडको अचकु आयबेुवदक मित्ि । 

 

विमीले मेरी संवगनीको वनरस मिुार 

छोरीको एक जोर उत्सकु आखँा 

र, आमाको ियरोगको और्धी दखे्यौ 

िर दखेेनौ वसउदोको बेजोड मसु्कान 

स्कुल जाने छोरीको सघन बाटो 

खोक्द ैगरेकी आमाको स्िावभमान । 

  

ए कवि  ! 

विमीले खाडी जाने िवमकिरुको 

िररयो पासपोटष र िोिा झोला ियेौ 

िर- 

त्यो पासपोटषमा अंवकि रारिीय वनसानी 

झोलावभि पट्याएर राखेको दसेको नक्सा 

राज्िश्व विरेको भपाषइ र आफूलाई बेचेको 

सक्कली प्रमाणपि केवि िरेेनौ । 

  

कुनै कवि गोवष्ठिरुमा लय वमलाएर 

मेरो आँसकुो सारङी बजायौ 

मखमली बाकसमा िरेक वदन आउने 

वनवजषि िवमकिरुको वबयोगान्ि गीि गायौ 

अफसोच- 

विमीले कविले सम्मान गनष सकेनौ 

िमका दिेिािरुलाई 

झोलाभरी बोकेर ल्याएको दसेको सम्बवृद्ध 

पररििषनको नयाँ आयाम 

र, पररिारको करोडौं खशुीिरुलाई। 

  

ए कवि  ! 

म  खाडी वछरे पछी 

लेखी रिकेो छौ मेरो कवबिा 

विमी आफै खाडी विडेको वदन 

के ? विमी लेख्न सक्छौ आफ्नो कवबिा ? ।  
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 बालपनको दशै ँ

शैलेस भट्टराई, वचििन 

िाल: अलाबमा, अमेररका

 

वबिान उठी बादषलीमा आङ िन्काउद ैगदाष 

उत्तरका विमशोभालाई कुविरोले झपक्कै छेक्दा 

आखाले दखेसेम्मका खिे खवलयानमा झलेुका सनुका दाना 

अगाडीको बाटोमा केटाकेटीसँग दगरेुका रवङन चङ्गा 

१९९० को रेवडयोमा घन्केको दशैको मधरु धनु सनु्दा 

लाग्थ्यो दश ैि दवलन मै आइसकेछ । 

 

दशैको लागी साँचेर राखेको वसङ्गारे खवसलाई 

छुट्टाइ छुट्टाइ दवैनकी दइु मठुी चामल र वपठो वददा 

बोकेकै भरमा बाले वदनको दइु फेर उचाली जोख्दा 

जेठको िुररले ढालेको दबदबेको रुख 

वखया परेको बन्चराले, लपेट्द ैठुटा सङ्गाल्दा 

लाग्थ्यो दश ैि दवलन मै आइसकेछ । 

 

जमरा राख्नकै लागी भनेर आमाले 

साि िररका माटो खोजी–खोवज 

सालका पािका टपररमा, बबषराउँदो बनाउँद ै

मकै, धान, जौ र अन्य वबउ छदाष 

पिेलँपरु भएर बारीमा लडेका काँिािरु 

मनै रसाउने गरी वससाका भाडामा सँजीदा 

 

 

 

 

दशैको लागी भनेर वछव्पएर बसेको िजारी केरा 

सकी नसकी काँधमा बोवक, आगनमा ल्याइ पछादाष 

लाग्थ्यो दश ैि दवलन मै आइसकेछ । 

 

िन्नामा वफजाएको मोटा धानको बाक्लो वचउरा 

मान्रो भरी वबस्कुन लगाएको वजरा, धनीया र रािा खसुाषनी 

कमेराले पोविएका सेिाम्म ेवभत्ता 

रािो माटोले मस्ि सवजएको िलुसी मोठ 

आँगनमा वबछ्याइएका वच्ले ढुङ्गा दखे्दा 

लाग्थ्यो दश ैि दवलन मै आइसकेछ । 

 

पल्टनमा भएका माविला काका 

काँधमा गनु्टा, िािमा वटनको बाकसा च्यावप 

कडक्–कडक् बटुको आिाजमा गल्ली नै िकाषउदा 

माथ्लो घरे कटुिाल दाइ शभुकामना फुक्द ैचि लगाउदा 

पल्ला घरे जठेुले खोया वबको सँग वजब्रो पड्काउँदा 

लाग्थ्यो दश ैि दवलन मै आइसकेछ । 
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म पवन विमी जस्ि ै

 रेििीरमण सापकोटा, आसाम, भारि   

 

 

सनु चमेली, सनु यदु्धबीर, सनु राम बिादरु 

सनु गौंिली, डल्ली अवन केदार 

म पवन ट्याक्क विमी जस्ि ै

विमी र म कवि टाढा 

धेरैिटा पिाड, धेरैिटा पखेरा 

कवि छ समय र भगूोलको व्यिधान 

िर, 

मेरो मन विमीवसिै ढुक्क छ 

विम्रो मन पवन मेरोमा ढुक्क साि 

वकनभने, 

विमी जिाँ छौ 

म त्यिाँ िुनैपछष 

वकनवक, 

विश्वमा आमाको बोली बोल्ने 

म पवन विमी जस्िै। 

विल्कुल रङ्गिीन  । 

*** 
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कालानचोय फूल 

 फांग याि वछयन (方 耀 乾) 

(िाइिानी कवब ) 

  

वनराकारबाट 

आकाश र समनु्रको सरुुिाि  

शनु्यिाबाट 

सवृष्ट सम्म 

म रिक भएर उवभएको छु यो वबस्िारमा 

वस्नग्ध सागर र यो पन्नाको जगँलमावि 

स्मरणािीि समयदवेख । 

 

मध्यान्िको घाम मेरो वनधार मावि अवडन्छ  

म वभरे समुंर े चट्टानमा बस्छु 

एउटा सनुौलो मसु्कानका साि 

र यो ब्रह्माण्ड  संचालनको वनयमिरू बनाएर । 

 

जब ज्योत्सनाले मेरो शरीर चवम्कन्छ 

म पिाडको मध्ये वभत्तोसंग वनउररएर टाँवसन्छु 

र आकाशलाइ िारािरू बोवकलान सियोग गछुष । 

 

मेरो िररयो अवस्िपन्जरल े

वचवनया ,डच ,स्पेवनश यदु्धपोििरु 

 

 

 

 

 

 

 

वनलो पासी च्यानलबाट पार गछषन 

गएको ४०० िर्ष दवेख 

जापवनज र अमेररकन बमबारीले 

फमोसाको काठेछािी ्िाल पाछष 

र म सबै दरुप्रयोगको सािी िु ँ। 

 

यधु्द र शावन्ि 

उिी ठुलो पालवभि मन्चन भयो 

र म दृढ़ भएर  

केिल अल्बानवबको सनुौलो बवत्तको अवस्ित्ि 

स्पष्टीकरण वददं ैछु । 

 

 

नोट : 

*केप अल्बानवब -Cape Eluanbi 

*पासी च्यानल-Bashi Channel 

अनुबाद : कवपल अवधकारी 

ताइपाई, ताइिान 

१९ अक्टोबर , २०१८ 
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कालानचोय फूल विमी जनू, म बादल 

डा. मन मवुिष भिेुल 

मस्को, रवसया 

विमी पवुणषमा को जनू, ओढेकी छेऊ आकाशको 

आंचल, 

सनु्दरिा विम्रो वनिाद ैउड्ने, म िु ँएक चचंल बादल । 

म भन्छु, म वसफष  विम्रो िु ँविमी वसफष  मेरी, 

िर भाग्दछेउ विवम िेगले, 

शायद: विमीलाई मेरो एक्लो पे्रम मन्जरु छैन, 

विमी ि सारा ब्रम्िाण्ड वक रानी बन्न चािन्छ्यौ  , 

त्यसैले ि घमु्छौ सबषि छचल्काउद ैआफ्नो पारदशी 

यौिन । 

जब अधमी दषु्ट आँखा िरु लछु्न िाल्छन विम्रो सनु्दर 

यौिन, 

लकु्छ्यौ विमी मेरो वशिल बछ्यस्िलमा । 

अवन अध्यारो िुन्छ पथृ्िी, उदावसन्छ आकाश, 

उरावठन्छन बन जंगल पन्छी िरु… । 

जब अनभुवूि िुन्छ, 

आि! कवि नवजक छ यो सनु्दरिा को जाद,ू 

अवन यस पल विमी वसफष  मेरी िौ, 

अनायासै लठ्ठीन िाल्छु, चरमानंद मा पवग्लन िाल्छु । 

आिा ! बर्ाषि पवछको शावन्ि र संिषु्ठी … ।। 

अनपुवस्िविमा विम्रो म काठ्ठीन्छु, जम्छु, ररसाउँछु , 

 

 

 

अवन अवसना भै दकष न्छु छाना िरुमा, बाटा िरुमा, 

विम्रो मधरु उज्यालोले चम्कने सबै सिि िरुमा । । 

विम्रो जीिन ि त्यसै पवन लामो छ, 

परैु उनवन्िस वदन, अवन फेरर - पनुजषन्म …। 

 

मेरो शरीर छ्यणभँगरु,् िर आत्मा 

अजम्बरी - बर्ाषि अवन बावरपकरण... । 

मेरो अण ुपरमाण ुन्यवुक्लयस र वडएनए मा, 

दबेर बसेको छ विम्रो प्रेम अविवछन्न, अवभशप्त... ।। 

विमीलाई दखे्दा खसुीमा ससुाउँछ नदी, नदखे्दा दखुमा 

िुन्िुनाऊछ बिाश । 

िर राि विम्रो पखाषइमा अवग्लन्छ पिाड, मलुिरु 

फुटछन ्शायद: वमलनको आश । 

वबिान आनन्दवबभोर िुदँ ै मसु्काउँछ विमाल, विवम 

संग को मधरु राि पवछ । 

म उड्छु ििाररद ै आकावशद,ै सखारै को त्यो फेरर 

बेलकुी भेट्ने बाि पवछ ।। 
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स्िानीय सरकारको अिस्िा 

जयकृरण यादि (सियोगी) 

 

भ्रष्टिरु खानेबेलामा वमल्छ, लाजसरम पवन वनल्छ 

कवमसनमा सबैजसो वमल्छ, वगटीबालिुा पवन वनल्छ 

काम भन्दा कागज वमलाउन वमल्छ, इन्धन, मोविल 

वनल्छ 

बाविर सत्ता प्रविपि भन्छ, कवमसनको रकम वमलेर 

गन्छ । 

 

जनप्रविवनधिरुबाट नागररकले ठूलो आश गछषन ्िर 

जनिाको काम गने बेलामा उिाउिा दखेाई पवन्छन्छ 

स्िािीिरु सिारी, इन्धन, र पाररिवमकमा सबै वमल्छ 

अिैध कागजी वस्टमेटमा सबै िोक दखेादखेी वनल्छ । 

 

यिाँ बाविर नवमले जस्िो गछषन 

वभि सबै वमलेर खल्िी भछषन ्

बाविर िादी प्रविबाली जस्िो गछषन 

वभि अवनयवमििामा सबै िकष ि गछषन ्। 

नेिा नै अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारमा अवघ सछषन 

लटेुरा जनप्रविवनवधका कारण अकालमा नागररक 

मछषन ।  

  

 

 

 

 

यिाँ िलब भत्ता नवलने घोर्ण गछषन 

िर िर्षको २५ लाखको िेल खचष गछषन 

सेिा सवुिधा नवलने उद्घोर्ा गछषन 

िर एसी भएको गाडीमा सयर गछषन । 

आफूलाई जनिाको जनप्रविवनवध भन्छन 

 

 

 

कमषचारीसंग कवमसन बाडेर पैसा गन्छन ्। 

फेरी िलब, भत्ता र सेिा सवुिधा नवलने उद्घोर्ा गछषन 

िर बच्चालाई स्कुल पठाउन सरकारी गाडी प्रयोग 

गछषन 

 

जनिाको नेिा र जनप्रविवनवध भन्न अगाडी सछषन 

िर एसीको गाडी र अिैध रकमले घरकोठा भछषन । 

आफूलाई जनिाको जनप्रविवनवध भन्न पवछ पदनै 

असल चररि र नैविकिा एउटै उनमा दखेा पदनै । 

सन्र्दभ चनुाि अवघ र पवछको फरक 

सरकारी सेिा सवुिधा नवलने उद्घोर्का साि भोट 

कमाए 

यिाँ नागररकलाई ढाटेर चनुाि वजिेपवछ मस्ि नोट 

कमाए । 
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वजत्न ुअवघ सबैको घरदलैौमा िािखटु्टा सबै समाए 

नागररकलाई ढाटेर वजिेपवछ िाम्रा नेिा मस्ि कमाए । 

वजत्न ुपवछ सबैलाई समानको आश्वासन दखेाए 

वजिेपवछ बैध, अिैध सबै खाने सेिा सवुिधा समाए । 

चनुािका बेलामा केिी खचष गरेर बदनामी कमाए 

यिाँ चनुाि वजिेपवछ भ्रष्टाचारीको आचरण समाए । 

कुरा गछषन ्वमठावमठा गाडी चढ्छन वचल्ला 

रक्सी चरुोचमा मािेपवछ बेसरी गछषन िल्ला । 

कवमसनकै भरम ैमिल बनाए, अिैध यिाँ बाटो 

समाए 

भ्रष्टसंग लागेर सािी गमुाए, अबैध बाटोको पि 

समाए । 

भ्रष्ट नैविकिा दखेाए, सदाचारीिालाई वसध ैखदेाए 

खलु्ला भार्णमा भोट कमाए , गो्य कोठामा कोट 

वसलाए । 

मञ्चमा जनचाको िाि समाए, कोठामा रक्सी भेटाए 

जनिाको घरमा फेरीफेरी खटु्टा समाए 

अविले व्यवक्तगि कमाउने बाटो बानए ।नागररकले 

पाँच िर्षका लावग अिसर गमुाए 

जनप्रविवनवधिरुले भ्रष्टचार पने बाटो समाए । 

    

िाम्रा नेिािरु राम्रा भएछन ्

पररिारमा वलप्त िुद ैगएछन ्

कमषचारीको वनकट भएछन ्

नेिाको चररि त्यगद ैगएछन ्। 

बोली भार्ा र प्रविबद्धिा विसद ैगएछन ्

कवमसन बाडेर जनिाको विपिी भएछन ्। 
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वतिारमा यो मन 

डा. निराि सुब्बा 

 

मनको कुनामा बलेको वदयोलाई वटपेर  

बलेको छ झलमल्ल बत्ती घरढोकामा 

अजम्बरी आशाको धागोमा उनेर  

गाँवसएको छ माला सयपिीका सािमा  

दीघाषय ुदाजभुाईलाई उज्यालो जीिनमा   

समवृद्ध वभत्र्याउने वििारको शभुकामना । 

 

सम्झेर दाजभुाइ कवि रोए वददी–बविनी  

चेवलबेटी वबना अधरुो भयो वनधार पवन  

कमषले दशे–वबदशे छुरट्टएका िामी सन्िवि  

अवल्झयो किा मन बवल्झयो यो ढुक्ढुकी  

सेलरोटी सवम्झए ँडाँडाको त्यो पीङ सवम्झए ँ 

दउेसी खेल्ने दौिरी वपिभृवूमलाई नै सवम्झए ँ। 

 

गाउँमा मोटर चढेर यो मन सध ैपगु्दछ 

वििारमा पवन म निुदा गाउँ कवि रँुदछ  

गाउँमा जाँदा मलाइ अब नवचन्लान ्पो वक ! 

यविन्जेल किा िराइस ्भनेर पो सोध्लान ्वक ! 

मलाई ि यिाँ वििार िाँसौं वक रोऔ ंभइराख्छ  

बाविर भने झलल वभि मन सारै नै दखु्छ । 
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साच्च ैखशुी छु आजकल  

डा. मन मवुिष भिेुल  

मस्को(रवसया) 

 

छोरा ले मलेै भनेको मान्दनै , 

मैले पवन ि बिुा ले भनेको मावनन ।  

छोरा ले मरेो वबंडो धानेकै छ , 

त्यसैले  साच्च ैखशुी छु आजकल ।  

िीमिी मेरो कुनै ख्यालै गवदषनन ्।  

मविला परुुर्मा समानिा छ भन्छन , 

मैले पवन ि िीमिी को ख्याल गनुष परेन ।  

त्यसैले  साच्च ैखशुी छु आजकल ।  

भाई िरु छन ्मरेा चल्िा पजुाष सबै, 

सबै कुरा वसकाउद ैसल्लाि वदन्छन सध ै।  

वचन्िै छैन अब उनीिरुको, कस्िो िाई सन्चो! 

त्यसैले  साच्च ैखशुी छु आजकल ।  

बविवन िरु छन ्मेरा अवि आधवुनक, 

आफ्नो लावग बर खोज्ने काम ि उनका लावग िवणक, 

वछनमै दाजभुाई का लावग पवन बध ुखोवज वदन्छन ।  

त्यसैले  साच्च ैखशुी छु आजकल ।  

भाई बिुारी िरु मेरा, छन ्अवि नै कावबल, 

कुराले संसारै िाक्छन, रािवदन ब्यस्ि उनका मोबाइ

ल ।  

 

 

 

 

 

 

 

घरको काम मै गररवदन्छु, म ि आज्ञाकारी जेठाज ु।  

त्यसैले साच्च ैखशुी छु आजकल ।  

िजरुआमा मेरी िुन ुिुन्छ अवि नै जािी , 

दधु-वचया सकु्याषउद ैभन्न ुिुन्छ, ग्यावस्िक माि ै

िो वचन्िा नगर नावि ।  

वदनभरी वटभीमा टावस्सन ुिुन्छ, रािभरी भजन घनुुष िु

न्छ ।  

त्यसैले  साच्च ैखशुी छु आजकल ।  

वछमेकी मेरा एक सज्जन, वदनिु ँवसमाना वमच्द ैजान्छ

न, 

बार पवन आफै साछषन, गावल पवन आफै वदन्छन ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

घर कै वभत्ता साने प्रयाश चावि ंअझ ैगरेका छैनन,् 
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त्यसैले  साच्च ैखशुी छु आजकल ।   

िाम्रा नेिा कस्िा ज्ञानी, अवधकारै उनको गनुष मनमा

नी, 

आफ्नो अरुको सब बेची वदन्छन, दइु पैसा फाइदामा 

जानीजानी ।  

वनवश्चन्ि छु अब म, दशे बेच्दा पवन फाइद ैगलाषन, 

त्यसैले  साच्च ैखशुी छु आजकल ।  
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सािषकिाको खोजीमा दशै ँ 

डा. मध ु'माधयुष'  

अभयपरु, दोलखा  

(िाल: न्ययुोकष , संयकु्त राज्य अमेररका)  

 

लडाईिरु- 

अवििमा सवकए 

ििषमानमा बाँकी छन ्... 

 

किा र वकम्बदन्िीिरुको गभषमा  

विजय। उत्सिको प्रिीक बनेर  

जन्मेको दशै ँ 

बर्ेनी  - 

वनधारमा वटका  

टाउकामा जमरा  

चौरमा वपङ्ग 

टोलिरुमा लंगबुुषजाष  

शरीरमा शृंगार  

पररिारमा उत्सि  

आफन्िमा भोज-मोज  

नािागोिामा भटेघाट  

स्कूल र कायाषलयमा विदा  

मवन्दरमा पजूा  

 

 

 

 

 

 

 

 

बोका र राँगाको काल  

गरीबकोलावग िप ऋण 

बनेर  

आइरिन्छ  

गईरिन्छ ... 

 

रािण र रामको यदु्द     

दगुाष-दानि र भगििीको संग्राम 

इवििासमा सवकए,  

ििषमानमा बाँकी छ  

र  

विजयको शभु-प्रिीक बनेर   

दशै ँ 

आइरिन्छ ... 

 

दशेमा । भगूोलमा  

फगि रािणिरु कै  

जगजगी दखे्छु  
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फगि दानििरु कै  

िाण्डि-नतृ्य दखे्छु  

िैपवन दशै ँ 

बर्ेनी  

आइरिन्छ  

गईरिन्छ 

विसंा गरेर  

वनरीि पश-ुपंिीको ! 

 

'काम-िोध-लोभ-मोि' रुपी  

दानि र रािण  

जो िामीवभि  

िुवकष रिकेा छन ् 

सवप्ररिकेा छन ् 

बवढरिकेा छन ् 

जसलाई  

बध गरेर  

के िामी  

रमाउन सक्यौं ? 

गौरिशाली बन्न सक्यौं ? 

 

दशैंको पररिेश  

पशवुिसंा गनुष मै    

केिल खाएर वपएर  

त्यविक्कै रमाउन ुमै   

केवन्रि छ भने  

दशैंको के अिष ? 

 

मैले ि सोचेको विए:ँ 

दशै ँआएपवछ  

रािण र दानििरु सवकन्छन ्

मानि दिेिा बन्छन ् 

बस्िीिरु स्िगष बन्छन ्  

र पनु:उत्िान सकेर  दशैं जान्छ ... 

 

भो !  

मलाई चाविदंनैन:्  

अिषिीन दशैंिरुको पनुरािवृत्त  

र अमिूष आशीिषचनिरुको िवृष्ट 

मलाई ि - 

दशैं :  

पशशैुलीमा बाँवचरिकेो  

मावनसको स्ििन्ििा भए पगु्छ  

अँधेरो मन-मवस्िरकको मोि भए पगु्छ  

घोर अज्ञानिाको  मवुक्त भए पगु्छ  

गररिको ओठंमा मसु्कान भए पगु्छ  

सत्यको नाममा  

सनु्दर जीिन फुले पगु्छ !  

 

अक्टोबर २३, २०१८
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गिल  

सावित्रा लुइाँटेल वघवमरे  

झापा वबतायमोड    

 

सयपिी फुलको माला उनेकी छु मैले पवन । 

गि भरी आश ूिुदाँ िनेुकी छु मैले पवन । 

 

उस्िै रैछ किा ब्यिा विम्रो पवन मेरो जस्िै  

चेली आउने बाटो िछेौ सनेुकी छु मैले पवन । 

 

चेली माइिी भटे िुने त्यो वदनलाइ सवम्झएर  

नाना िरी सपना 

िरु बनेुकी छु मलेै पवन ।  

 

वबरिले छािी मेरो धजुा धजुा भई फाट्दा  

जिन गरर फाटेको मन िनेुकी छु मैले पवन ।  

 

चौिारी िो वजन्दगी यो सखु दखु आउने जाने  

द:ुख लाई ्यारो वमि चनेुकी छु मैले पवन 

 

इश्वर ढकाल  

बुटिल, नेपाल   

मन कालो िुनेिरुलाइ पवन िङ्ृगारमा दवेखयो 

नवचवनने रिछे िरेेर माि अनिुारमा दवेखयो । 

नवदले पवन सास वियो र ि माि डुबाएको िो 

जब सास सवकयो मदुाष बल्ल वकनारमा दवेखयो । 

बढेुसकालमा कवि वढलो चल्छ यो समय पवन 

जिावनमा ि यो समयलाइ पवन ििारमा दवेखयो । 

साकािारर भोजन खानेदवेख दशे खानेसम्म 

सबै खाले मान्छेिरु सिरबजारमा दवेखयो । 

पे्रवमकाकाले साि छोड्ने भनेपवछ एक पागलपे्रमी  

उनलाइ छोड्ने वक संसार छोड्ने दोधारमा दवेखयो । 
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कथा  

अदू्भत यन्त्र   

डा. गोवबन्दवसंि राित, टोरोन्टो  

(सेप्टेम्बर २८, २०१८) 

 

आधा रािमा फोनको घण्टीले ब्यउँुझ्याई वदयो । काकाले फोन गनुष भएको रिछे । रािको १ बज्द ैवियो । िरुन्िै आऊ 

भन्न ुभयो । मलेै सञ्चो वबसञ्चो भनी सोध्दा पवन केिी िनै । म ठीक छु । केिी भएको छैन । बस विमी आऊ भन्न ु

भयो । मैले िस ्भनेर फोन राख े। रीिालाई उठाएर ककाको घर जाने कुरा गरे । उनी पवन अवत्तन । मैले केिी िनै भन्न ु

भएको छ भनेर सम्झाए । अनी मोटर बाईक वलएर बढुावनलकण्ठविर लाग े। मेरो काका, अवनरुरप्रसाद गौिम । ७० 

िर्ष नाघेको दईुचार मविनामाि भएको छ । अवििाविि । जमषनबाट विद्यािाररधी गदाष गद ै िराउन ु भएको । 

अमेररकाबाट पढेर नेपाल फकेपवछ ििाँको व्यििारमा नै पररििषन आउन िाल्यो भनेर बिुाले भन्न ु िुन्थ्यो । 

काकालाई ग्रि नििबारे अध्ययन गनष खबु रुवच भएकोले खगोलशास्त्र पढेर घरको छानामा आकासमा ग्रि निि िनेष 

विवभन्न यन्ििरु जडान गनुष भएको वियो । बिुा दाइ भएर पवन काकालाई छोरा सरिनै माया गनुष िुन्थ्यो । मपवछ बैनी 

जन्मेकी भए िापवन बिुा काकालाई जेठो छोरानै भन्न ुिुन्थ्यो । बिुापवछ चारजना फुप ुर छैठो सन्िानका रुपमा काका 

जन्मन ुभएको वियो रे । काका जन्मेको दस िर्षवभि ैिजरु आमा र बा पवन वबत्न ुभएकोले बिुाले नै काकाको िरेविचार 

गद ैआउन ुभएको वियो । सानैदवेख नै काका एकदमै पढन्ि ु। िुन ि बिुाले पवन स्िािकोत्तर गरेर क्यम्पसमा बढाउद ै

आउन ुभएको वियो । िर काका भने शरुुदवेख नै जेिने्दार विद्यािी रे । विचन्रबाट विज्ञानमा स्नािक गरेपवछ छाििवृि 

पाएर भारिबाट स्नािक गनुष भयो । त्यसपवछ फेरी फुल ब्राईट छाििवृि पाएर अमेररकामा केिी िर्ष पढेपवछ फकेर 

विश्वविद्यालयमा बढाउन िाल्न ुभयो । विश्वविद्यालयमा पढाउने िममा पविलेदवेख नै पथृ्िीका मावनससँग ग्रिको 

सम्बन्ध रिने गरेको बारे पिपविककामा धेरैनै लेखिरु लेख्न ुभएको वियो । ििाँ फेरी अध्यापन छोडेर विद्यािाररधी 

गनष जमषन जान ु भयो । जमषन गएको िीन िर्षपवछ अचानक काका सम्बन्धवििीन िुन ु भएको वियो । िराएको 

एकमविनापवछ उनको खोपिलासमा बिुासमेि जमषन पगु्न ुभएको वियो । जमषनमा ३५ वदन बसेर बिुाले सम्भाविि 

सबैविर खोज्दा पवन काका नभेटेपवछ वनरास भएर फकष न ुभएको वियो ।  
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नेपाल फकेर आएपवछ बिुाले पाएको जानकारी अनसुार काकाले आफ्नो विद्यािाररधी एकमविनाअवघ बझुाउन 

ियार पारी सक्न ु भएको वियो रे । बझुाउनभन्दा दईु वदनअवघ काकाले आफ्नो विद्यािाररवधको अनसुन्धानका 

विर्यानरुुप आन्िररिका ग्रििरुको सम्बन्ध पथृ्िीका मानिजाविसँग रिने गरेको  सम्बन्ध पथृ्िीबाट एउटा यन्िका 

माध्यमबाट कायम गनष सवकने बारे त्यिाँको विश्वविद्यालयमा प्रस्िवुि वदन ु भएको वियो । प्रस्िवुिपवछ केिीले 

काकालाई पागल भनेका विए भने केिीले असम्भि कुरा भनेर वखल्ली पवन उडाएका विए । िर दईुचारजना 

विश्वविद्यालयका प्राध्यापकिरुले सम्भािनाका बारेमा धेरै बेर छलफल गरेका विए । िी मध्ये ब्रह्माण्ड विज्ञान (स्पेस 

साईन्स) का प्राध्यापक डा. िाल्टर जोनले काकासँग आफ्नो विभागमा भोली वबिान भेट्ने समय िय गरेका विए । 

िर काका आफ्नो प्रस्िवुि वदएर विश्वविद्यालयबाट आफू बस्ने डेरामा फकेकोसम्म सबैलाई जानकारी भएको वियो । 

िर भोलीपल्ट काका विश्वविद्यालयमा दवेखन ुभएन । त्यस वदनपवछ काकासँग विभागले सम्पकष  गनष खोज्दा नभएपवछ 

डा. जानेले नै विभागबाट उनको डेरा पत्ता लगाएर खोज िलास गनष लगाएको र त्यसपवछ नेपालमा बििुालाई खबर 

गरेर बोलाएको भन्नेसम्म जानकारी मैले पाएको विए । काका किा िराउन ुभयो कसैले िािा पाउन सकेन । काका 

िराएर पवन किै ि पक्कै िुन ुिुन्छ भन्नेमा बिुा सध ैआसािादी िुन िुन्थ्यो । काकामा िैज्ञावनक विशेर्िा रिकेो बारे 

बिुाले प्रायुः भन्ने गनुष िुन्थ्यो । ििाँले काकालाई नेपालमा नै आएर केिी गनुष पछष ि ैकाञ्छा भनेर बारम्बार भन्ने गनुष 

िुन्थ्यो । नेपालमा आएर भाइले केिी गलाष भन्नेमा ििाँ आशािादी िुन ुिुन्थ्यो । त्यसैले िराएको पीरले बिुालाई 

गाल्द ैलाग्यो अवन काका िराएको दईु िर्षपवछ बिुा पवन वबत्न ुभयो ।  बिुा वबिेको िर्ष वदन नवबत्द ैकाका अचानक 

घर फकष न ुभयो । लामो दाढी ँभएको कुनै साधझुै दवेखने व्यक्तीत्ि भएर काका फकष न ुभएको वियो । ििाँले आउनासाि 

बिुाको नामसँग दाइ जोडेर सम्बोधन गद ैघरवभि पस्न ुभएको वियो । घरमा म र रीिामाि ैवियौं । साँझको साि बज्द ै

वियो िोला । मलेै काकालाई वचवनन र काकाले पवन मलाई वचन्न ुभएन । लगभग छ िर्षपवछ िामी भेट्द ैवियौं िर म 

केटोबाट वबि ेगरेर मान्छे भई सकेको विए । रीिालाई बिुाको नाम वलएर किा िुन िुन्छ र विमी को िौं भनेर सोध्न ु

भयो । काकाको नेपाली बोलाइमा पवन कवठनाइ भई रिकेो वियो । त्यसपवछ मैले काकालाई ििाँ िराएको र बिुा 

खोज्न जमषन पगेुकोबाट वलएर बिुा वबिेको सबै बेली विस्िार लगाएपवछ ििाँ धेरै िेर मौन भएर बस्न ुभयो । मैले 

काका िराएर किा जान ुभएको र सम्पकष  वकन नगरेको बारे बारम्बार प्रश्न गदाष पवन ििाँले कुनै उत्तरै वदन ुभएन । मैले 

यविका िर्षसम्म किा बसेको भन्दा पवन केिी बोल्न ुभएन । काका फकष न ुभएको त्यस रािभरी िामी बीच कुराकानी 

भई रह्यो ।  िर मेरो कुनै पवन वजज्ञासा परुा भएन । ििाँले मरेो वबिबेाट वलएर कामकाजका बारेमा जानकारी वलन ु

भयो । आफू बेग्लै बस्ने भएकोले एउटा घर चाविएको र भोलीनै खोज्न ुभनेपवछ मैले र रीिाले बारम्बार िामीसँगै 
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बस्न ुभन्दा पवन मान्न ुभएन । वमवमषरे वबिानसँगै म सतु्न गए िर काका लेपटप खोलेर बस्न ुभयो ।  म उठ्दा काका 

सवुि रिन ुभएको वियो । ििाँको सटुकेसमा िायसेुिाले टाँसेको वस्टकरमा आब ुधाबीदवेख काठमाडौं लेखेको पाए । 

िर यािाको िालनी भएको किै कागज िा स्टीकर िा कागजपि दवेखएन । काका आउन ुभएको आठ वदनमा नै 

बढुावनलकण्ठको एउटा घरमा सनुष भयो । घरमा काम गने मान्छे खोजी वदए । त्यसपवछ समय समयमा काकाको घरमा 

आिि जािि गनष िाले । काकालाई घरमा बोलाउँदा ििाँ कविल्यै आउन ुभएन िर िामी दईुलाई भने मविनामा दईु 

िीनपटक बोलाएर मेजमानी गराउन ुिुन्थ्यो । काकालाई एकपटक मैले ििाँले विद्यािाररधी गरेको बारे कुरा गदाष उनले 

अनसुन्धान अझसम्म नवसवद्धएको त्यसैमा काम गद ैगरेको भन्न ुभएपवछ मलेै फेरी दोिोराएर सोवधन । वकनभने उनले 

आफ्नो घरको एउटा कोठालाई प्रयोगशाला नै बनाउन ुभएको वियो र घरको छानामा ६–७ िटा एन्टेना जस्ि ैछािा 

र ठूला ठूला दईुिटा दरुवबन राख्न ुभएको वियो । यिी एन्टेना र दरुवबनिरु दखेेर घरपट्टीले घर वबगायो भनेर छोड्न 

समेि भनेपवछ फेरी भाडा िपेर िामिनु गरेको विए । काकाको धेरै सयम त्यिी प्रयोगशालामा नै वबत्ने गथ्यो । 

एकपटक दशकैो बेला िामीले वटका िा्न आउने बारे काकालाई खबर गदाष काकाले बोलाएको समयमा पगेुका 

वियौं । िामी पगेुर बारम्बार घण्टी बजाउँदा र फोन गदाष पवन ढोका नखलेुपवछ िामी फकेका वियौं । िर मोटर बाईकमा 

घर पगु्न िाल्दा अचानक काकाले फोन गरेर िरुन्ि आउन ुभनेपवछ िामी फेरी फकेका वियो । त्यस वदन वटका लगाई 

वदएपवछ काकाले काम गने केटा घर गएकोले िामीलाई खान पकाएर खान ु भनेर भान्सा वजम्मा लगाएर  फेरी 

प्रयोगशाला भएको कोठामा पस्न ु भएपवछ िामीले भान्साको काम वसद्धाएर जान्छु भन्दा पवन कोठाबाट बाविर 

नवनस्केर फोनैबाट जान ुभन्न ुभएको वियो । िामीले उनको अनसुन्धानप्रविको लगन दखेेर बढुा बौिुलायो भनेर पवन 

कुरा गरेका वियौं । काकाको घरमा काम गने केटोले पवन काका चौवबसै घण्टा प्रयोगशालावभि बस्ने र कुनै समय 

बाविर वनस्केर खान खाएर फेरी कोठामा नै पस्ने गरेको भन्ने गथ्यो। त्यसैले उसको काम भान्सा ियार गरेर राख्नमुाि 

वियो । उसले पवन एकपटक िामी गएको बेला काका बौलािा जस्िै रािभरी वदनभरी कोठावभि पसेर काम गरी रिन ु

िुन्छ भनेर सनुाएको वियो । यस बारे एकपटक मैले वजज्ञासा राख्दा उनले पख नपख म सफल भए भने यो चमत्कारको 

बारेमा पविला िलाईनै भन्छु भन्न ुभएको वियो । त्यस वदनपवछ मैले काकाको अनसुन्धानका बारेमा कविल्यै प्रश्न 

गररन । ििाँले  विदशेबाट मगाँएका सामानिरु भन्सार छुट्याएर ल्याउँदा के कस्िो सामानिरु िो भनेर कविल्यै पवन 

सोवधन । खरुुखरुु उनले अिएको काम गरीनै रि े।  

आधारािमा मोटर बाईकमा बढुावनलकण्ठविर जाद ैगदाष काकाको बारेमा एकपवछ अको कुरािरु मनमा खेलाई रिकेो 

वियो । म बढुावनलकण्ठ काकाको घरवनर पगु्नअवघ नगरपावलकाको कायाषलय काट्नासाि अचानक काका मरेो 
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अगावड आएर मलाई रोकेर बाईकमा बस्न ुभयो । अवन मलाई अको वदशाविर जान भन्न ुभयो । बाईकमा बसेर 

बढुावनलकण्ठ विद्यालय काटेपवछ बाईक रोक्न लगाउन ुभयो । िामी बाटो छेउमा बाईक रोकेर ओवलषयौं । काकाले 

पछावड बोकेको ब्यागबाट एउटा यन्ि वनकालेर मलाई दखेाउँद ैभन्न ुभयो । यिी यन्ि बनाउन मलाई अपिरण गरेर 

िीन िर्षसम्म एउटा प्रयोगशालामा राखेका विए । मैले िीन िर्षपवछ प्रयोगशालाको कैदबाट भागेर आफूलाई 

जोगाएको विए । म यो यन्ि नेपालमा बनाउन चािन्िे । मलाई  व्याग  वजम्मा वदद ैयवद आफू सािा–दस वदनवभि पवन 

सम्पकष मा आइन भने यो व्याग विज्ञान अनसुन्धान प्रविष्ठानका उपकुलपवि प्रा. डा. धनन्जयराज मालाकारलाई वदन ु

। मैले ििाँसँग कुरा गरी सकेको छु र जानकारी पवन पठाउँछु भन्न ुभयो । त्यवि भनेर काकालाई वलएर म फेरी उनको 

घरविर लाग े। िर घर भन्दा १०–१५ वमनट अगावडनै किै ममावि नजर रावखएको छ वक भनेर बाईक रोक्न लगाएर 

ििाँ ओलषन ुभयो । ओलेर मलाई फेरी सािा दस वदनपवछ माि ैडा. धनन्जयराजलाई भेट्न ुभनेर अन्ध्यारोविर किै 

वबलाउन ुभयो । काका अन्ध्यारोमा वबलाएपवछ एकैवछन ि मलाई ििाँसँग आफै अदृमय िुने शक्ती पवन छ वक जस्िो 

लागेको वियो । िर वबलाएको केिी समयपवछ काकाले फोन गरेर उनलाई अब उपरान्ि फोन पवन नगनष र मसँग 

ििाँको कुनै पवन प्रकारको सम्पकष  नभएको दखेाउन सम्पकष  वििीन बस्न ुभन्न ुभयो ।  

म फकेर घर पगु्दा वबिान भई सकेको वियो । रीिा मलाईनै कुरेर बसेकी विईन ्। मेरो वपठमा झवुण्डएको व्याग दखेाउँद े

यो के िो भन्द ैप्रश्न गनष िाली । अवन काकाको बारेमा सोध्न िाली । िामी घरवभि पगेुपवछ माि मैले काकाले भनेका 

कुरािरुको बेली वबस्िार सनुाए । मेरो कुरा सनेुर रीिा अचम्म मान्द ैमलाई िनेष िाली । म आफै पवन स्िब्ध विए । 

बझुी रिकेो विईन यो सब के भई िरेको छ भनेर । वनन्रा खल्बवलएकोले मैले रीिालाई सतु्न जाने भनेर कोठावभि 

पसेर व्याग वबसाए । व्यागलाई सँगैको टेबलमा राखेर िनेष िाले । व्यागको कौििुलिाले गदाष आँखामा वनन्रा नै विएन 

। आँखा खोल्द ैबन्द गद ैम पल्टी रि े। केिी बेरपवछ म उठेर व्याग लकुाएर राख्ने ठाँउ खोज्न िाले । एकै वछनपवछ 

रीिा आएर काका अदृमय भएको कुरा खोिल्न िाली । मैले अन्ध्यारोमा वबलाउन ुभएको भन्दा  पवन रीिालाई पत्यार 

लागेन । उसले काकामा अदृमय िुने शक्ती िुन ुपछष र आफू अदृमय िुनलाई नै यो मनगढन्ि कुरा मलाई सनुाएर व्याग 

वजम्मा लगाएको िुन ुपछष भन्ने वनरकर्षमा रीिा पगेुकी विईन । रीिालाई प्रवििाद गद ैगए िापवन मनमा किा किा 

रीिाको भनाई सत्य ि िनै भन्ने पवन लागी रिकेो वियो । रीिाले वजद्दी गनष िालेपवछ मलेै काकाले वदएको व्याग 

खोलेर िनेे वनधो गरे । फेरी एकपटक काकाले सािा–दस वदनपवछ भनेको कुरा सम्झे । रीिालाई त्यिी ँकुरा सनुाए । 

िर उनको मनमा यो यन्ि िास्िविक नभएको िुन ुसक्ने खलु्दलुी मवच्चएको वियो । मलाई पवन रीिाले भनेका कुरामा 

किा किा िो वक जस्िो लाग्न िाल्यो । मान्छेको मन न िो सँकैमा अल्मवलन िाल्छ । मैले रीिालाई िािै खाऊ चाडै 
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मरौं जस्िो न गनष भन्द ैकम से कम एक वदन ि कुरौ भनेर भोलीको वदन कुनष िाल्यौं । भोली कुनष दिैुलाई धेरै सकस 

भएको वियो । त्यस वदन घरमा खाना पवन पाकेन । चाउचाउमा नै वदन वबत्यो ।  एकावबिान वचया टेबलमा राख्द ै

रीिाले मलाई ब्युँझाई । उठेर वचया वपउँद ैव्याग िाने । ओच्छ्यानमा व्याग राखेर खोले । यन्ि वनकाले । यन्िसँगै 

चस्मा पवन वनकाले । अब के गने । िामी एक अकाषलाई िनेष िाल्यौं । व्यागमा नै एउटा वनलो डायरी भटेे । त्यसमा 

यन्ि संचालन गने िररका लेवखएको पाए । विस्िारै पढ्द ैगए । अवन यन्ि संचालन गररने एकपवछ अको कायष बझु्द ै

गए । त्यस वदन पवन घरमा चलुो बलेन । चाउचाउले नै काम चलयो । वदनभरीको पढाई र बझुाईपवछ मैले यन्ि 

संचालन गने बटन विचे । लेवखए अनसुार रािो र िररयो बत्ती बल्यो । त्यसपवछ लेवखए अनसुार अको बटम विचे । 

यन्िको माविल्लो भागका ससाना बत्तीिरु पल्याकपलुकु बल्न िाल्यो । त्यसपवछ लेवखए अनसुार रािो बत्ती बन्द 

भयो । मैले फेरी लेवखए अनसुार वक–बोडषमा अिरसँगै नम्बर विच्न िाले । भने अनसुार अिर र नम्बर विचेर यन्िको 

मावि रिकेो ७ िटा साि रङ्गका बत्ती बलेको िनेष कुनष िाले । िर बत्ती बलेन । धेरैबेर कुदाष पवन बलेन । रीिाल ेफेरी 

सबै बन्द गरेर शरुुदवेख चलाउने वक भनेपवछ त्यसै गरे । िर बत्ती बलेन । केिी पवन भएन । एक दईुपटक चस्मा लगाएर 

र धेरैपटक नलगाएर पवन गरे । िर माविल्लो साििटा बत्ती भने बलेन । रीिा फेरी झकष न िाली । काकाले िामीलाई 

उल्ल ुबनाएर फेरी िराउन भयो भन्न िाली । िर मलाई भने काकाले यो यन्ि वदएर विफाजिका साि राख्न भनेकोले 

यन्िमावि विश्वास वियो र किा के नवमलेको िुन सक्नेमा विश्वस्ि विए । त्यस राि मैले फेरी राम्ररी डायरी पढेर बस े।  

भोलीपल्ट वबिान सबेरै उठेर यन्ि संचालन गने कायषलाई वनरन्िरिा वदनेविर लागे । एकपवछ अको प्रयास गद ैगए । 

िर यन्ि चलेन । रीिा भने गनगनाई रिकेी विईन । यन्ि फाली दउे र त्यो कुन मान्छेलाई वदन ुभन्न ुभएको छ त्यसैलाई 

वजम्मा लगाई वदऊ भनेर कचकच गनष िाली । मैले काकाले भने अनसुार दस वदन ि कुनै पने भनेर आफ्नो प्रयासलाई 

जारी नै राख े । आठौं वदन पवन यन्िले काम नगरेपवछ रीिाको कचकचबाट छुटकारा पाउन मैले त्यसै रािी 

डाइरेक्टरीबाट विज्ञान प्रविष्ठानको उपकुलपविसँग सम्पकष  गरेर काकाले भनेको कुरा सनुाए । मेरो कुरा सनु्ने वबवत्तकै 

ििाँ आवत्तन ुभयो र िप्ता वदनअवघ काकाले फोन गरेर मेरो बारेमा बिाएको दस वदनपवछ मेरो फोन नआए मेरो घरमा 

ििाँलाई नै जान ठेगानासमेि वदन ुभएको बारे बिाउन ुभयो । मैले काकाले आफूलाई िप्ता वदनपवछ फोन गनुष भनेको 

भनेर ढाटेर वलन आउन ुभनेपवछ ििाँ भोली वबिान ११ बजेविर आउने भन्न ुभयो । 

त्यसवदन फेरी रीिा सतु्न गएपवछ अवन्िमपटक संचालन गनष सवकन्छ वक भनेर मैले व्याग खोलेर यन्ि वझके । व्यागमा 

एउटा िारको सानो छािा जस्ि ैजाली किै पवन जोवडएको भवेटन । डायरीमा लेवखएको वियो एन्टेनालाई सँगै राखेको 

िमाषवमटर जस्ि ैवमटरमा जोडेर बाविर छाना िा रुखमा राख्ने । जनु मैले गरेको रिने छु । फेरी एकपवछ अको प्रयास 
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गद ैजाँदा काकाले व्याग वजम्मा लगाएको आठौं वदन चमत्कारै भयो । यन्िको मावि रिकेा साि रङ्गका बत्ती 

वपलवपल गद ैपालै पालो बल्न िाल्यो । यन्िबाट एक प्रकारको आिाज आउन िाल्यो । राि वबिेको िािानै भएन । 

वबिानको ५ बज्न लागेको वियो । किाकिा यावन्िक आिाजमा कसैले बोले जस्ि ैआिाज आउन िाल्यो । मलेै 

डायरीको पाना पल्टाउन िाले । लेवखए बमोवजक मैले चस्मा लगाएर सेिो बटम विच े। अवन फेरी डायरी पढ्न िाले 

। लेवखए बमोवजम म कुनै बस्िमुा केवन्रि भएर िनेष िाले । मैले वभत्तामा झणु्डाइएको घडीमा केवन्रि भएर त्यसलाई 

आँखाको दृष्टीबाट मणु्टो बटारेर िान्द ैअकोविरको वभत्तामा िरेे । नभन्द ैएउटा वभत्ताको घडी अको वभत्तामा ठोवकएर 

िल झयो । म झसङ्ग भए । लाग्यो मैले ग्रिको शक्ती पाइरिकेो छु । चस्मा लगाएर कोठाबाट बाविर वनस्के । बाटोमा 

प्रभाि फेरीमा वनस्केका मावनसिरु दवेखए । फाटफुट गाडीिरु पवन चल्द ैवियो । केिी बेर उवभएपवछ मैले टाढाबाट 

दौडद ैआएको मावनस दखे ेर सँगै रिकेो रुखमावि दृष्टी पयुाषएर दृष्टीसँगै मणु्टोलाई मावि लगेरमनु्टो घमुाएर बाटोमा 

पयुाषउँदा रुख जरैबाट उवखवलएर बाटोमा बजाररन पगु्यो । टाढाबाट आएको मान्छे धन्न जोवगयो । त्यसपवछ बाटोमा 

भागाभाग मवच्चन िाल्छ । भईूचालो भईूचालो भन्द ैमान्छेिरु भाग्न िाले । चस्मा खोले घरवभि पस े।  

कोठामा रीिा सवुिरिकेी विईन ्। म फेरी चस्मा लगाएर रीिालाई िनेष िाले । अवन विस्िारै आफ्नो दृष्टी पलङ्ग िल 

लान्छु । रीिा पलङ्गबाट िल झरेर अवत्तद ैभईूचालो भईूचालो भन्द ैउठेर भाग्न खोज्छे । म चस्मा फुकालेर भईूचालो 

िनै भन्द ैरीिालाई समात्छु र काकाले बनाएको यन्िको चमत्कारको बारेमा सनुाउन िाल्छु । ऊ एकटक लगाएर 

मलाई िनेष िाल्छे । म रीिालाई वलएर घरबाविर आउँछु । बाविर बजारिरु विस्िारै खोल्द ैछन ्। रीिा मलाई यन्िबाट 

केिी चमत्कार गनष भन्छे । म एउटा पसलमा पसेर सािुजीलाई िनेष िाल्छु र आँखासँगै मणु्टो घमुाउन िाल्छु । सािुजी 

पवन घमु्न िाल्छन ्। म सािुलाई िदे ैमनु्टो पसलबाविर लगेर भईुमा वबसाउँछु । सािु पसलबाविर भईुमा िचाररन्छन ्। 

रीिा जोर जोरले िाँस्न िाल्छे । ििारमा चस्मा खोलेर खवल्िमा िालेर रीिालाई िान्द ैअकोविर लाग्छु । सािु भिू भिू 

भन्द ैकराउन िाल्छ । रीिालाई वलएर म चौकमा पगु्छु ।  चौंकमा िावफकले गदाष सबै मोटरिरु दिैुविरबाट जाम भएको 

वियो । मैले रीिालाई िदे ैफेरी चस्मा लगाए । बीच बीचमा भएका मोटरिरुमा दृष्टी पयुाषउँद ैएक एक मोटरलाई मनु्टो 

मावि गद ैमणु्टो घमुाएर अन्यन्ि पयुाषउन िाले । मोटरिरु िािामा उडेर गएका दखेेर मावनसिरु चवकि मान्द ैडरले 

भागमभाग मवच्चन िाल्छ । केिी मोटरिरु बाटोबाट िटेपवछ िावफक खलु्यो । मैले चस्मा खोलेर खवल्िमा राख्द ै

रीिालाई घर फकष न भनेर िामी घरविर लाग्दा बाटोवनरको चौकमा भीड दखेेर उिैविर लाग्यौं । त्यिाँ कुनै नेिाको 

भार्ण चल्द ैवियो । दशे वबगाने नेिािरुदवेख िाक्क वदक्क लावगसकेकोले मैले रीिालाई घरविर लाग्न भने । िर रीिा 

यस्िा नेिालाई िि लगाउन ुपछष िबमाि िामी जनिाले सखु पाउन सक्छौं भन्द ैचस्मा लगाउन  भनेपवछ मैले पवन 
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चस्मा लगाएर नेिामा दृष्टी पयुाषउन िाले । नेिाले भन्द ैवियो, िामी सत्तामा आयौं भने दशेको विकास गरेर मावि 

पयुाषउने छौं । त्यविनै बेला मलेै नेिालाई िदे ैमणु्टो मावि लगेर दाँया बाँया घमुाउन िाले । नेिा िािामा उडेर घमेुको 

दखेेर मावनसिरु भागाभाग गनष िाले । मैले मणु्टो चारैविर घमुाएर नेिालाई पवन चारैविर घमुाउँद ैचउरको बीचमा 

िचारेपवछ नेिा झस्कद ैउवभन्छन ्र यिाउवि िरेेर दौडेर भाग्न िाल्छन ्।  

िामी घरविर जाँद ैगदाष रीिाले उनको माईिमा फोन गनष भनेपवछ फोन गनष खोज्दा एउटा नम्बारबाट लगािार १०–१२ 

पटक फोन गरेको दखे े।  त्यिी नम्बरमा मलेै फोन गदाष अपररवचि व्यक्तीले डा. धनन्जयराजका बारेमा भन्द ैउनले 

फोन गनष लगाएको भनेर मलाई सािधान रिन भन्न ुभयो । फोन गने व्यक्तीका अनसुार काकालाई खोजी रिकेो 

समिूले काकालाई आफ्नो अधीनमा वलएर काकाको फोनबाट डा. धनन्जयराजलाई सम्पकष  गरेर यन्िको बारेमा 

सोधेकोले डा. धनन्जयराज सरुिाका लावग भवूमगि भएको भन्द ैउनलाई सम्पकष  नगनष भन्यो ।  अपररवचि व्यक्तीले 

काका र डा. धनन्जयराजका बारेमा जानकारी वदद ैमलाई पवन भवूमगि भएर बस्न ुभन्यो । फोन गने व्यक्तीले उनलाई 

फेरी फोन नगनष भन्द ैफोन राख्यो । मैले रीिालाई सबै कुरा सनुाएपवछ उनी डराउन िावलन । मलाई यो यन्ि प्रिरीलाई 

वजम्मा लगाएर सरुिामा माग्दा राम्रो िुने भनेपवछ मैले पवन त्यिी गने विचार गरेर िामी दिैु प्रिरी कायाषलयमा गएर 

यन्ि वजम्मा लगाउने भनेर प्रिरी कायाषलयविर लाग्यौं ।  

 

 

 

 

 

 



Global Federation for Nepalese Literature         Mulbato E-Journal Online           Volume: 5        Issue: 10        Number: 1   January 2019 

विश्व नेपाली सावित्य मिासङ्घ          मलूबाटो अनलाईन ई-पविका         बर्ष: ५             अकं: १०            संस्करण: १         जनिरी २०१९ 65 
 

लक्ष्मीपूिा 

लघुकथा 

िररप्रसाद र्ण्डारी 

 

 

 

 

साँझ धमुधामसँग लक्ष्मी पजूा भयो । उज्यालो नभएको घरमा लक्ष्मी आउँवदनन ्भनेर चारैविर वझलीवमली बत्ती 

बाल्ने काम पवन भयो । लक्ष्मीलाई खशुी पानष घर सफा गने काम वदउँसैदवेख भएको वियो । लक्ष्मीलाई वभि पस्न 

सवजलो िोस ्भनेर मलू ढोकादवेख नै रािो टीकाले लक्ष्मीका पाइला पाद ैपजूा कोठासम्म लैजाने काम पवन सम्पन्न 

भयो । लक्ष्मीपजूा भइरिकेो बेला भैलेनीिरू नाचेर झन ्रमाइलो गरे । “आज रािभरर उज्यालो बाल्नपुछष र लक्ष्मी 

आउने बाटो खलुा राख्न ुपछष ।”  घरमलुीले सबैलाई अह्राए । “बाविरको मलूढोका ि लगाउँ वक!”  बिुारीले भवनन ्

।  “काँ िुन्छ त्यस्िो । मलूढोका लगाएपवछ लक्ष्मी कसरी वभि पवस्छन ्ि? बाविरबाटै फवकष न ्भने यो पजूा गरेको 

केिी अिष िुदँनै ।” घरमलुीले भने । “आज एक वदन ि िो ।” अरु पररिारले पवन सिमवि जनाए । “लौ न वन के  

दखे्न ुपयो यस्िो?” भोवलपल्ट वबिान घरमा खलबली मवच्चयो ।  “के भयो ? वकन िल्ला गरेकी ?” आँखा वमच्द ै

सबै उठे ।  “लक्ष्मी आउवलन ्भनेर ढोका खलैु रावखयो । चोरले वभि भएकी लक्ष्मी पवन लगेछ ।”   रँुद ैबढूीले 

भवनन ्। 
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वबवसयएको पे्रम 

 डा. टीकाराम पोखरेल  

  

“आज ि ‘रोज डे’ िो वन ।” उसले ‘एक्साइटेड’ िुदँ ैभनी ।“  ए िो ि वन िवग !,  

पिपविकाभरर पवन ‘लभ’ कै चचाष छ ।”  मैलेँ िो मा िो वमलाए ँ। “ िो ि वन, 

भनेर माि पगु्दनै  । आज विमीले मलाई ‘रोज वदन ुपछष । मिगँो खालको ।  स्िदशेी िोइन वन फेरर, विदशेबाट आयाविि 

िुनपुछष । म ि नेपालको ‘रोज’ ि वलँद ैवलन्न ।” उसले माग प्रस्ििु गरी । 

“भैिाल्छ वन ।” मैले स्िीकृवि जनाए ँ। “आज माि िोइन, यो परैू िप्ता ‘लभ विक िो बझु्यौ? आज ‘रोज डे । भोवल 

‘प्रोपोज डे’ । पवसष ‘चकलेट डे । त्यसपवछ ‘प्रवमस डे’ । अवन अको वदन ‘िग डे, त्यसपवछ ‘वकस डे’  र अवन्िम वदन 

‘भ्यालेण्टाइन डे । विमीलाई िािा छ वन िोइन सबै ?”  उसले मलाई बोवडषङ स्कूलका विद्यािीलाई वशिकले किामा 

याषखयाषख पारे झै ँगरी याषखयाषख पारी । मैले सबै िािा भएको झै ँगरी टाउको िल्लाए ँ। अँ, सनु! विमीले मलाई यो 

‘लभ विक भरर िरेक वदन फरक फरक रेषु्टरेण्टमा लानपुछष । वमठो वमठो खानेकुरा खिुाउनपुछष । उसले आदशेको 

भार्ामा भनी । त्यसमा पवन मलेै सिमवि जनाए ँ। दईु पिीय सिमवि बमोवजम मैले उसलाई पविलो वदन ‘रोज’ वदएँ 

। दोस्रो वदन ‘प्रोपज’ गरे ँ। िेस्रो वदन ‘चकलेट’ पवन वकनेर वदए ँ। चौिो वदन ‘टेडी’ उपिार वदए ँ। पाँचौ ँवदन ‘प्रवमस’ 

गरे ँ। छैठौ ँवदन उसलाई ‘िग’ गरे ँ। सािौ ँवदन ‘वकस’ गरे ँ। र अवन्िम वदन ‘ह्या्पी भ्यालेण्टाइन डे’ भने ँ। मैले उपिार 

वदए ँ। उसले उपिार वलई । मलेै उसलाई रेषु्टरेण्ट लगेर वमठा वमठा खाने कुरा पवन खिुाए ँ। उसले घमु्न जाउँ भनी त्यो 

पवन मैले माने ँ। उसले जे जे भनी मैले िप्ताभरर त्यिी त्यिी गरे । उसका माग परूा गदाष िप्ताभरर खबैु व्यस्ि भइयो ।  

‘लभ विक’मा उसका सबै कुरा परूा भएकोमा ऊ दगं विई ।  वदन अनसुार प्रोपज, प्रवमस, िग, वकस सबै गररयो । िर 

प्रोपज, प्रवमस, िग, वकस गदाषगद ैपेर्म गनष चावि ँवबवसषएछ । 
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संस्मरण - त्यो बेलाको वतिार !!  

वनरािन प्रर्ात लुइाँटेल,  

झापा र्रपुर  (िाल- कतार) 

 

म सानै िुदा दवेख मलाई सबै भन्दा मन पने चाड वििार,खोइ वकन वकन यो चाडको प्रिेशले मेरो िन-मन त्यसै-त्यसै 

उमङ्गले फुरुङ्ग िुन्छ । िािािरण पवन त्यसै त्यसै रमाइलो िुने त्यो बेला, िुन ि दसै ँपवन नरमाइलो पिष ि िोइन िर 

दशैको बेलामा लामो वबदा िुनाले मलाइ त्यो चाड मन पदनै वियो, अवन लामो वबदा िुन ुभनेको धेरै िोमओकष  िुन ु। 

वबदामा रमाउने भन्दापवन िोकओकष को वचन्िा, फेरी दशैमा मामाघर, मलुघर, यिाउिा किा-किा वटका लगाउन पवन 

जानपुने, गाडी उस्ि ैवभड त्यसैले दसै ँभन्दा वििारले मनमा डेरा जमाएको िुनपुछष । अन्य कारण पवन िोलान ्यिाँ सब ै

कारण लेख्न उवचि निोला । िािािरण फूलै फूलको, सबैको घर आँगन फूलको िासनाले सिुावसि भएका िुने, 

सबैको मिुारमा खसुी, रौनक । सबै विर वझवमवमवल,वमठा वमठा खाने कुरा सबैको भान्सामा बन्द ैअिो ! कस्िो 

मज्जाको समय । कुरा धेरै पविलाको िो त्यो बेला मा ११मा पढ्िे ,२०६० सालको कुरो िुनपुछष । यो सालको वििार 

आउदा त्यो वििारको ११ िटा िसन्ि वबिेको िुन्छ । त्यो बेलाको वििारको कुरा, रमाइलो चाडको कुरा । जसरी 

दशैले वबदाइको िाि िल्लाएर िामी माझबाट गयो, लगत्त ैवििारले आफ्नो आगमिको वनम्िो वदन िाल्यो सबै विर 

फूल फुलाएर, िािािरण रंवगन बनएर, फूलको िास्नाले सगुवन्धि पारेर । वििारको आगमनको खबरले फेरी मेरो मन 

िरंवगि भयो, बविनीको िािको वटका लगाउने,अवन दउेसी खले्ने रिरले । 

त्यो बेलामा दशे संकटकालमै वियो, सेना र माओिादी वबचको यदु्ध चल्द ैवियो, चाड पिष मनाउन माओिादीले 

केिी वदनको लावग यदु्धविराम गरेको वियो, िर पवन जनिा अझै कवि बेला के िोला भन्ने शङ्काकै वजउन बाध्य 

विए । वििारभएको िुनाले सबै जना पटका पड्काउन खोज्ने िर राज्यले आिजिावज पड्काउन बन्धजे गरेको वियो, 

भारिको वसमाना नवजकै जोवडएको िुनाले प्रशासनको आँखामा धलुो िालेर २ नम्बरी गरेर भएपवन व्यापारी मिङ्गो 

मलू्यमा िी अिैध सामान वबिी गद ैविए भने जनिा भने त्यो जविसकैु मलू्य विरेर भएपवन वकन्ने िोडमा विए । िामीले 

पवन घरलाई सजायौ, वझवलवमली बत्ती बालेर, वदयो, मैनबवत्त अवन वबजलुीबाट चल्ले वझवलवमलीले । सारा शिर, 

गाउँनै नि दलुिी झै ँसवझएको वियो । सारा दखु पीडा भलेुर जनिा पिष मनाउन लावग परेका विए । सबैमा खसुीको 

बिार छाएको वियो । टाढा िुने आफन्ििरु पवन आइसकेका विए, आउन नपाउनेिरु पवन जिाँ भएपवन आफ्नो चाड 

मनाउन िवल्लन विए । काग वििार, कुकुर वििार, गाई वििार सािमा लक्ष्मी परूा, अवन गोरु पजूा सबै सवकएको वियो 
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। भैलो, दउेसी खेल्लेिरु लको सबै विर व्यस्ि विए,  रािमा १० बज ेपवछ दउेसी भैलो खेल्न नपाउने प्रशासनको उदी 

िुनाले सबै वदनम ैदउेसी भैलो खेल्न िालेका विए । िर िामी गाउँका यिुािरू भने वदनमा वदउवस खेल्ने पिमा विएनौ 

। िामी गाउँका २०-२१ जनाको ठुलो समिू वियो, िामी रमाइलोको लावग माि दउेसी खेल्ने िुनाले बेलवुक साि बजे 

दवेख ९:३० सम्म वदउवस खेल्ने योजना बनाएर बसेका वियौ । 

योजना अनसुार सबैजना लाग्यौ, मादल, झ्याम्टा वलएर, िाम्रो लक्ष्य भनेको नवजक नवजकैको सबै घरमा रमाइलो गनुष 

वियो । िामी सबै समान उमेरका उट्पट्याङ्ग गने वटनएजका वियौ, िामीलाई दउेसी राम्रो सँग भट्याउन पवन आउने 

विएन, िल्का दउेसी भट्यायो, अवन िल्का मादलको िालमा बेसरेु गीि गाएर नाँच्यो, नाच्न ुपवन के भन्ने िाि खटु्टा 

िल्लाउने माि ि िो । िामी मध्य स्िर अवन भट्याउन पवन जान्ने सवुनल दाइ विए, उनलाई िल्का माल चढाइ वदयो 

भने राि भर पवन गीि गाउन सक्ने, अचम्मकै मावनस विए सवुनल दाइ । त्यसै गरेर योगेन्र पवन रौस ेमान्छे, दोिोरी 

गाउन माविर । सबै जना वमलेर िामी गाउँको पल्लो कुना सम्म दउेसी खेल्यौ, समयको पिाषिनै भएन छ िामीलाई 

रमाइलोले गदाष । रािको ११ बवज सकेको रिछे, अझ ैपवन सािीिरू घर जाने कुरा छैन, सेना, प्रिरी आयो भने फेरी 

भोवलको भाइवटका पवन लगाउन पाइने िो या िोइन भन्ने डरले मलाई भने कम्िा टेन्सन भएको िोइन । िर सािीिरू 

दउेसी खेलेर उठेको पैसा केन्रमा गएर रमाइलो गने पो भन्न िाले, ल ुअब झन ्माने भयो भन्ने िकष नाले भिभवि पोल्न 

िाल्यो । िर पवन गाँस छोड्न ुसाि नछोड्न ुभन्ने उखानै छ वन मलेै पवन उनीिरूलाई छोडेर एक्लै घर जाने सोच्न 

सवकन, पवछपवछ लाग ेम पवन । 

जडो मविनािुनाले सािीिरू वभिी कोट लगाउन ुपछष भन्न िाले, १५-१६ जना त्यो प्रस्िापमा सिमवि भए, ५-६ जना 

भने वभिी कोट नलगाउने कोक, कुरमरेु माि खाने भयौ, अडर भयो, रमाइलै भयो सबै जनाले वमलेर खाइयो, त्यो 

दोकान भएको घरमा पवन दउेसी खेल्यौ । जीिन भनेको रमाइलो ि वियो त्यो उमेरमा  । अझै पवन मलाई याद छ 

जाडो ज्याद ैभएको िुनाले चरुोट सािीले िानेको दखेेर मैले पवन िानेको धुिँा वभि सबै पसेछ, मटुुनै रोवकएला जस्िो 

भएको आयो, मैले सबै अन्धकार माि दखे,े केिी वछन अगाडीको रमाइलो सबै किा गयो गयो । यो कविले निान्नेलाई 

कसले वदएको चरुोट किाकिा कानमा यस्िा आिाज िरुरद ैविए, उसैले मागेपवछ के गने ि यस्िो पवन सवुनद ैवियो, 

िान्िा भए पवछ केिी रािि भयो, अझै पवन पणूष वठक भएको ि विएन, सािीिरूले गाली गनष िाले नजन्नेले वकन 

वपउन ुयिाउिा चपुचाप सवुनरि ेकेिी वििाद गने ल्याकि भएन ममा त्यो बेला । अब िल्ला गद ैिामी घर वफनष िाल्यौ, 

सािीिरूलाई िल्ला नगरौन भन्दा मान्ने कोिी िोइन, यो िामै्र गाउँ ि िो के िो डर यसो पो भन्न िाले । िल्ला गद ै

बाटोमा विड्द ैवियौ, पर कालो कालो गाडी जस्िो िामी भए विरै आए जस्िो लाग्यो, मलेै साउिी गरे," सेना िो वक 
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प्रिरी िो अब सवकयो, विवमिरुले वपएका पवन छौ अब सवक्कयो ।" 

अको सािीले भन्यो-"यो डरपोक,चपु लागेर विड ।" डरले खटु्टा लगलग का्न िाले, मलेै आफू उवभएको स्िान 

भाँवसए झै ँमाने । नभन्द ैत्यो सेनाको गाडी रिछे । 

"ओइ ओइ राडीको छोरािरु विमीिरू माओिादी िो ?"  गाडी वभिबाटै फौजी लिजमा प्रश्न गरय्ो "िणे्डस ्अप" 

फेरी करायो आफ्नो िािमा साइकल वियो त्यो स्टेन लगाउन भ्याएको विइन, िाि डरले मावि गदाष साइकल लड्यो 

अवन आिाज आयो।एउटा सनेाले बन्दकु मेरो कन्पारोम ैराख्यो,अब ि मेरो स ुस ुआउन माि बाँकी रियो,अरूलाई 

िरेे कोिी पवन डराए जस्िो दवेख्दन, माने मलेै यी केटािरुको कलेजोलाई, मलाइ पवन अब भने केिी डर कम भयो । 

 किाँ गएर आएका,  विवमिरुलाई िािा विएन राि भर खेल्न ुिुन्न भन्ने?  गोली िावन्दउ, माओिादी मडुभेडमा माररए 

भनेर भोवलको न्यजु बनाइवदउ? सनु्नै नसक्ने गाली अवन प्रश्निरुले डरलाइ आगोमा घ्य ुि्नेकाम गद ैवियो, कोिी 

पवन केवि बोलेको विएन, एक्कावस म बोले सर िािा भएन, िाम्रो घर यविनै िो अब घर जान लागेको माफ गनुष िोला। 

त्यसमा सबैले िो मा िो वमलाए । अझै जिानिरुले बन्दकु पोजमा वलएरै बसेका विए । 

टोली नायक केिी नम्र िुदँ ैबोल्यो-" ल वठक छ, िरुुन्ि घर जाने अवन सतु्ने, भोवल पवन दउेसी खेल्न मन भए १० बज े

सम्म खेल्ने, भोवल पवन भेटे पवन वसध ैउडाइ वदन्छु । कुरा बझु्या िो मैले लौ जा ! यवि भनेर सेनाको टोली अगाडी 

बढ्यो, िामी घर आयौ । सािीिरूले बाटामा मेरो मजाक धरैे उडाए । मेरो मटुु दवेख वलएर लगुा सम्म छाम्न भ्याए । 

मलाई सािीिरू सँग कुनै गनुासो विएन,यसरी मडुभेट भनेर धेरै सोझा माररएका विए, िामी त्यो समचारको पाि िुन ु

परेन त्यसैमा खसुी विए ँ। राि भर वनन्रा परेन । भोलीको भाइ वटका अवन केिी अगाडी भएको घटना सम्झरे गम खाई 

रि े। केिी खसुी केिी दखुी िुद।ै 

धन्यिाद !! 
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पलुचोक (यािा संस्मरण) 

 निराज न्यौपान,े नेदरल्याण्ड 

  

साविभाइ, नेम (NAME) इवन्स्टच्यटु, यसैका िरीपरी वबत्द ैवियो +2 पवछको पविलो बर्ष । २०६१ सालको असार 

मविना पछी को वदनचयाष । सबै जसो सॅगै पढेका सावि िरु जस्िै म पवन त्यवि डाक्टर, इवन्जवनयर, वबदशे, यवत्त 

विनिटा मित्िपणूष अङ्गको िरीपरी घमु्द ैविए । ४-५ मविना वबिीसकेको वियो ररजल्ट आएको, िर के गने भन्ने 

टंुगो लावग सकेको विएन । के गने भन्ने पवन अवल गरुङ्गो शब्द भयो क्यारे, किा वछने, भन्दा अवल उपयकु्त िोला, 

आफ्नो िवबगि िदेाष । यसै बिासे वदन कट्द ै जादाँ एकवदन एउटा सािीले वचििन रामपरु क्याम्पसमा कृवर् र 

फामेसीको प्रिेश परीिाको वमवि िोवकएको कुरो फ्याट्ट वनकाले । त्यवि खेर िावम विचन्र क्यम्पस अगावडको 

घण्टाघरको छेउमा रिकेो अवलकवि खावलठाउॅमा काठको फलेकको स्टम्प बनाएर विकेट खेल्द ै वियौ । आफ्नो 

ब्यावटंग को पालो कुरेर बस्द ैगदाष सािीले यो गजबको समाचार सनुाएका विए । खासै उपलवब्ध मलुक काम नभैरिकेो 

समयमा यो गविलै खबर वियो । अब यो टोवल फाल्गनु अवन्िम सािा िुने प्रिेश परीिाको ियाररमा जट्ुने कुरो भयो 

। फाल्गनु मविना पवन लाग्यो, केवि सािीिरु पविलो िप्तानै वचििन रामपरु विर लागे, म चािी प्रिेश परीिाको एक 

िप्ता अवघ माि जाने वबचार गरे । सध ैजसो, सबैले गने जसो म पवन झोला बोकी कलंकी पगेु बस चढ्न । एउटा अवल 

ठुलो झोलामा कपडा, वकिाब, अवन अको सानो झोलामा कागज पि, इत्यावद बोकी । कलंकीमा बस काउन्टर 

छ्या्छ्याप्ती भए पवन बागेवनङ्ग गरेर बोलीको भरमा बस चड्ने चलन अवल प्रख्याि िो । म पवन अवलअवल 

मोलमोलाई गरेर चढे एउटा बसमा पैसा विरी,वटकट नलीइ । मैले बस चढ्न ुअवघ खलासीलाई सोधेको विए  यो बस 

नारनघाट पलुचोक जान्छ ? उसले जान्छ जान्छ भनेको वियो । रामपरु गैसकेको सािीको अनसुार म पलुचोक उिेर, 

त्यवि नवजकैको शविदचोकमा जानपुने वियो, जिाँ बाट िररयो रङको टेम्पो पाइन्थ्यो रामपरु जाने । बस विड्यो 

कलंकीबाट, ११ बज ेवबिान छुटेको िुनाले धाके गएर खानाखान रोक्यो । अवन त्यसपवछ आमी चेक पोस्ट, जाम, 

चपी ब्रेक, आवद इत्यादी िुद ैकररब वदउसो ४:३० विर वचििन रामपरु चकेपोस्ट पवुगयो । सधै विड्ने बाटो िुनाले 

बसमै एउटा झोला छाडेर अको सानो झोला आफै वभरेर पलुचोक िफष  जाने बाटोमा गएर कुरे । म संगसंगै अरु िपैु्र 

मान्छे पवन विए, त्यसैलेपवन म िुलमा वमवसएर सबै उवभएको ठाउमा पगेुको विए । एकवछनपवछ एउटा बस आयो 

चेक सकेर टक्क अवडयो िाम्रो िुल अगाडी । सबै मान्छे चढे त्यो बसमा, मा आएको बस यो िोइन भन्ने बझुेर मा 

चािी चवढन । एकवछनपवछ िछुेष  ि म माि बावक छु त्यिाँ, अवन चेक पोस्टविर यसो आँखा डुलाएको ि वित्यास 

परेछ बाबै । विडेछ ि बस अको बाटो । पलुचोकको बाटो आउन ुपने वबरगंज जाने बाटो मोवडएछ ि । लौ खत्तम 

भएछ । एक वछन टाउको समाएर, के कसो गने भन्ने साउिी मारे पछी, पवुलस चौकीमा गएर ििृान्ि सनुाए । त्यो 

ििल्दार दाजलेै भोला वक पकुार गट्ुखा खाका रैछन, बोल्नै नसक्ने गरर मखु टम्म वियो । एकवछन कुरा सनेुझै गरेर 

वि दाजैले मखुको दबेे्र कुना बाट एउटा अचकु धार अगावडको नालीमा िकु्न ुभयो, अवन मेरो कुराको बाल कपाल 

केवि नवदएर, खै भाइ विमीसंग गाडीको नम्बर-सम्बर, वटकट केवि रिनेछ, केवि गनष सवकदनै भनेर भने । िुन ि कुरो 

वठकै िो म संग न बसको नम्बर न वटकट, कसरर फेला पाने त्यो बस , त्यो झोला । पवुलसले खासै चासो नवदए पवछ 

म फेरी उवि आमीको चेक पोस्टमा गएर सबै ििृान्ि सनुाए । आमी दाजलेै अवल अवल सियोगी भािना दखेाए, ल 
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िुन्छ म बझु्छु भोवल आउन ुभने । त्यवि खेर सम्म वझसवमसे अध्यारो िुन लागेको वियो, त्यसैले त्यो जगंल को वबच 

मागाडी पाउन गाह्रो । उनै आमी दाजैले नै एउटा विपर रोवकवदन ुभयो रलौ यो भाइलाई पलुचोक सम्म पयुाषइवदन ु

भन्नभुो । यो वबरक्त लाको बेलामा यो सियोग ब्यापक कृिज्ञ िुने खालको वियो । मैले धन्यिाद भनेर चढे िीपरमा । 

िुनि यो िीपरको आफ्नै किा वियो िोला, मा लगभग १० वमनट चढे िोला त्यो िीपर, बस्ने ठाउँ ओररपरर जिा 

छोएवन कालो, मोविल, वग्रज़ के के पोखेछन कुवन्न, जेिोस अन्िि पलुचोक चावि ँपवुगयो, सेिो सटषमा कालो टाटो र 

दईुिटा मध्धे एउटा झोला िराएर । सािीले भनेझै ँम शविदचोक पगेुर िररयो टेम्पो वलएर रामपरु पगेु । एक वछन सोध 

खोज गरे पवछ मेरासावि िरु भएको छािाबास भेट्याए, र एकै सासमा सबै ििृान्ि सनुाए । सावििरु पविला बेस्सरी 

िास,े अवन त्यसपवछ जोवसएर अचानक,  त्यो साले खलासीले विमीलाई बाटोमै एक्लै छाडेर जाने ? ल भोवल िावम 

जाने झोला खोज्न । त्यो गाडीको वटकट र नम्बर नभए पवन एउटा कुराचािी मैले याद गरेको विए । वदउसो धाके मा 

खाना खान रोक्दा खै कुवन्न वकन िो बसको अवगवल्िर उवभएर िरेेको रैछु , अवन त्यवि बेला टांडी यािायाि लेखेको 

दखेेको विए । खै सवटक नाम भएर िोकी के िो टांडी चािी वदमागमा बसेछ । िो एवत्त माि कुरो िािा वियो बस को 

बारे । त्यवि खेर सम्म टांडी को अिष िािा विएन, पवछ िािा भो यो ठाउँको नाम रिछे वचििनकै, वबरगंज जाने 

बाटोमा पने । अको वदन एउटा सािी र म भएर त्यवि रामपरु आमी चेक पोस्ट विर विड्यौ । रामपरु बाट टेम्पो वलएर 

सविद चोक विर जाद ैगदाष, मा फेरी त्यवि किा भन्द ैविए सावि लाइ । यवि वबचमा टांडी यािायाि लेखेको बस भन्ने 

कुरो चािी २-४ पटक नै दोह््रयाएको विए । एवत्तकै मा अचानक त्यवि टेम्पो मा बस्ने एक जना यािीले, म त्यो टांडी 

यािायािमा पविला काम गने गिे, त्यसको एउटा काउन्टर चािी पसाष भन्ने ठाउँमा छ भनेर फ्याट्ट भने । अिो यो ि 

एउटा ब्यापक संयोग वियो, एकदमै उत्सािजनक । िावम उिासंग त्यो काउन्टरको ठेगाना मागी ट्याम्प ुबाट बाविररयौ 

। त्यिाँ बाट माइिो बस वलन ुपने रैछ त्यो काउन्टर भाको ठाउँ मा पगु्न । िावम माइिो बसमा वियौ, कोचाकोच वियो 

काठमाडौ ँजस्िै, अचानक एउटा वबसौनीमा पगेुपवछ अको संयोग भयो । विजो झोला छुटेको बसमा मेरो अगावडको 

वसटमा बस्ने दाजै चढे सोवि माइिो बसमा । लामो दरुीको बसमा यािा गदाष जाम, खाना खाने, वचया खाने, वपसाब 

गने, आवद इत्यावद वियाकलापले गदाष बसका लगभग सबै यािी संग लगभग वचनजान नै िुन्छा । अब आफ्नो वसट 

अगाडी िुने यािी लाइ नवचन्ने ि कुरै भएन । दाई वसट अवल ढल्क्यो, मेरो घडुा ठोवकयो, अवल कम ढल्काउन ुन दाई 

िािाको वसरेटोले िान्यो, िपाइको झ्याल अवललगाएवदन ुन यस्िै यस्िै बािाषलापले गदाष लगभग वजवग्रनै िुने गरर 

वचनजान भाको वियो । िो इनै दाज ुचढेका विए माइिोबसमा भखषर । म ित्तपत्त उवन भएविर गएर एकदम उत्सािका 

साि सोध,े दाई विजो िपाई बसेको वसट पछाडी विएवन म, मेरो झोला बसमै छुट्यो चेकपोस्ट मा , खलासीले केवि 

कुरा गरेथ्यो ?। वि दाजै ले खासै अचम्म अमावनकन य िो ि खलासीले कुरा गद ैवियो, कुन चाविले झोला छोड्यो 

भन्द।ै पक्कै पवन त्यो पसाषको वटकट काउन्टर विर छाड्यो िोला झोला, त्यिा गएर चेक गनुषस । जे िोस मेरो झोला 

िराएको अको मान्छे लाई पवन िािा छ, मा वदन मै अत्यास लाग्दो सपना दखेेर बबषराएको रैनछु भन्ने पक्का भयो । 

अन्िि िावम पसाष वटकट अवफसमा पगु्यौ ब्यापक उत्साि का साि । िो झोलाको कुरा िुद ैवियो, िर झोला यिाँ 

छोडेनन,् टांडीमा अको काउन्टर छ, त्यिै छाडे िोलान भन्ने कुरो आयो । लौ ि वन यिाँ सम्म आइयो, त्यिा पवन पगुौ 

भन्द ैत्यिा बाट ८-१० वक.वम. पर टांडी भन्ने ठाउ विर लावगयो । अब चािी टांडी यािायाि भन्ने नाम कसरर आयो 

भन्ने पवन प्रस्ट भयो । अन्िि िावन्दमा भएको मखु्य काउन्टर पगुी फेरी उिी किा एकै शासमा भवनयो । त्यिाको 

कमषचारीले अवल अवल चासो वदद,ै आउन ि वठकै ठाममा आउन ुभो, िर त्यो झोला एिा छैन त्यवि बस मै छ । अवन 
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खै ि बस ? भन्ने प्रश्नमा, आज वबिानै काठमाडौ ँफकी सको, भोवल बेलकुी ४ बजे फवकष न्छ बस, त्यवि खेर पारस 

बसपाकष  आएर बस्न ुिोला भनेर भने ।  िरैानको बेनो  भन्ने यस्िै बेला िोला, िर जे िोस झोला चािी फ्री मा वचििन 

काठमाडौ ँगरररको रैछ , अब बाटोमा फाली वदएनन भने भोवल पाइएला भन्ने वनस्कर्ष मा पगेुर फेरी रामपरु विर 

फवकष यौ, विवन्द मा िका िारा भन्ने उवक्तजस्िै िालि मा । 

अन्िि त्यो भोवल पवन आयो, िावम पारस बसपाकष  अवन पगु्यौ, अवन नेपाल इवििास मै पविलो पटक काठमाडौबँाट 

छुटेको बस भनेकै समयमा वचििन को पारस बसपाकष  आइ पगु्यो । ठ्याक्कै ४ बज ेपारस बसपाकष  आइ पगु्यो । बस 

रोवकयो, मेरो झोला छ रे बसमा, वदनसु भनेर नमै्र संग भने खलासीलाई । खलासी चािी अवल आवत्तद,ै िामीले 

िपाइको फोननम्बर खोज्यौ झोलामा, भेवटएन भन्द ैवियो । मेरो सािीको पारा िािेको वियो, मज्जाले िकाषए ड्राइबर, 

खलासी, कन्डकर, सबैलाइ, मान्छे छुटेपवछ पवखषन ु पदनै, अझै फोननम्बर खोजेको भन्छौ, पैसा छ िोला भनेर 

खोिलेको िोइन झोला अवन अरु चािी लेख्न नवमल्ने भार्ा िुनाले लेवखएन यिा । अन्िि मेरो िाराएको झोला 

धलुोले परुरएको अिस्िामा वडक्की बाट वनकावलयो, कालो झोला, पिलेो भएको वियो धलुोले । ज ेिोस ्मेरो ्यारो 

झोला भेवटयो । वकिाबिरु सबै त्यवि झोलामा विए, अब बल्ल परीिाको ियारी गनष पाइने भयो । बावक रिकेो ३ 

वदन ियारर गरेर, अन्िि प्रिेवशका परीिा वदने वदन आयो । सबै जना िपु्रो आशाका साि परीिा कोठा मा बवसयो । 

परीिाको समय सरुु िुद ैवियो, सबै ले उत्तर पवुस्िकामा आफ्नो फारम नम्बर, नाम, लगायि कुरा िरु भररयो । सबै 

जना प्रश्न पि कुरेर बस्द ैवियौ, ५-१० गद ै१५ वमनट वबत्यो प्रश्न पि आएन । कररब २० वमनट पवछ एकजना भलािी 

आएर भन्न ुभो, यो परीिा स्िवगि भएको छ, अवनवश्चि कालको लावग । यवत्त भनेर बाविररए वि मान्छे । िावम भने 

टाउको समाएर बस्यौ एक वछन, गाई गईु, िल्ला खल्ला भयो, पवछ िािा भो, सी. वट. ई. भी. वट. का वबद्यािी लाइ 

प्रिेवशका परीिामा सामेल गराएको आरोप मा, वबद्यािी नेिा िरुले परीिा वनयन्िकलाइ कुटेछन भखषरै  । त्यवि कुटाइ 

संगै िावम िपैु्रको +२ पवछको एक बर्ष पवन विड्यो । ब्यापक वनराशा का बीचमा कोवि काठमाडौ,ँ कोवि आफ्नै घर 

विर विवडयो, आफ्नो झोला अवल जिन गरेर । 
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अपाङ्गिाबाट मवुक्तको यािानभुवूि 

नन्दलाल आचायष  

िी जनिा मावि, गोलबजार-४, वसरिा, नेपाल 

स्कुल विदा भएको मौका पारी २०७५ असोज २५ गिेदवेख वदल्ली–िररद्वारको यािा गने वनधो गररयो । खासमा यािा 

उमङ्गको नभई िाध्यिाको वियो । म गि िर्ष काविषक १० गिेदवेख नै पिाघािको वसकार विए ँ। त्यसकै उपचारािष 

िररद्वारवस्िि पिञ्जली आयिेुद वचवकत्सालय पगु्न ुपरेको वियो । नेपालको काकडवभट्टादवेख सङ्घीय राजधानीसम्म 

र भारिको दरभङ्गा–समस्िीपरुसम्म पगेुर उपचार गररसकेको विए ँ। स्कूलका सरिरू र घर मावलक सिुणष दािाल–

िलुसा काफ्ले लगायि शभेुच्छुक वमििरूको जोडिोड र सरसल्लािमा िररद्वार जाने ियार भएको विए ँ। खासमा 

आफ्नै गिृमन्िी लक्ष्मी ररजाल र सानी छोरी गजलको बरोबरको झकझकािटले पवन पाइला चाल्न िाध्य भएको विएँ 

। सािीको साि नभई पाइलो चाल्न नसक्ने अिस्िाको म िरिरिले मलाई सियोग पयुाषउने सािीको खोजी गनष िाले 

। विन्दिूरूका लावग विजया दशमी–०७५ प्रारम्भ भइसकेको वियो ।  

आफ्नो वििको लावग अरूको खशुी खोस्न ुपवन भएन । िरिरिले साि वदने मवुस्लम समदुायका सािीिरूको खोजीमा 

ध्यान केवन्रि गरे ँ। वनकैिेरको मािापच्चीका िाव्जिु त्यस्िो सािी पाउन सवकनँ । र, िरुून्िै विन्द ूसमदुायमै फवकष ए ँ

।  २०४८ सालविर आई. ए. पढ्दािाकाको परुानो वमि वशिकुमार यादि (मो.नं. ९८२४७१७१४९) एक दशकदवेख 

‘ॐ शावन्ि’ को पिमा लागेका विए । केिी िर्षदवेख उनी शाकािारी बनेका विए । मठमवन्दरमा दिेीदिेिाको 

पजूाआजा गने प्रचलनबाट टाढै विए । वशिबाबाको याद गनष र सादगी आिारवििार गनष सके जीिन फूल बन्ने घोर्णा 

गिे । उनी सत्य, द्वापर, िेिा र कली यगुका कविरनमा दईु-चार घण्टा वबिेको पत्त ैपाउँदनैिे । मलाई माछा–मास ुर 

खैनी त्याग्न बारबार दबाब वदइरिन्िे । म िी िस्िकुो पारखी विए ँ। त्यसबेला उनका कुरा नमीठा लाग्िे यद्यवप प्रविकार 

गनष भने सवक्तनिे ँ। वकनभने उनका कुरा सिी विए । माछा–मास ुर खैनी खाने गलि आदिको वसकार म नै विए ँ।  

शरीरको दाविने पाटो पिाघािले मदुाष भए पवछ म उनको अनयुायी भएको विए ँ। म वबरामी भएकोमा उनी दुुःखी विए 

।  िर, माछा–मास ु र खैनी त्यागेको र साध ुजीिन धारण गरेकोमा खशुी विए । उनी भन्िे, “ जन्मले ि ब्राह्मण 

िुनिुुन्थ्यो नै ! अब बल्ल िपाई ंकमषले ब्राह्मण बन्नभुयो । अब िपाई ंसत्यलोकमा प्रिेश पाउन योग्य िुनभुयो ।” 
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मलाई उनका मतृ्यपुवछका कुरामा कुनै चासो विएन । यद्यवप उदयपरुका साविवत्यक वमि पनु्य काकीको प्रेरणाले 

माउण्ट टाप ु जान रु. ८,०००।– का दरले दईु जनाको रु. १६,०००।– राजविराज वस्िि ॐ शावन्ि सेन्टरमा 

बझुाइसकेको विए ँ। पनु्यजीले भनेका विए, “आचायषजी ! जीिनमा वसफष  एक पटक माि ैभए पवन माउण्ट टाप ुपगु्नैपछष 

। सावित्य वसजषनामा ऊजाष वमल्छ । प्राकृविक र भौविक सम्पदाको भव्य वमिणको स्िाद वलन पाइन्छ । मौका वमलाएर 

जाने प्रिन्ध गरौ ँ।” रकम नबझुाउँदासम्म स्नािक ििका मेरा विद्यािी र ॐ शावन्िका अनयुायी सत्यनारायण मण्डल 

(मो.नं. ९८१५७३०९५४) अनरुोध गरररिन्िे । सेन्टरकी सञ्चावलका भगििी वददी (मो.नं.९८६२८५१२३८) सँग 

कुरा बझु्दा उनले ‘रकम संस्िागि भ्रमण अिवधभरको िेनभाडा र खानबस्नका लावग िो, इच्छुकले िीन मविना 

अगाि ैबकु गराउनपुछष’ भवनन ्। उिा पनु्यजीले पवन ‘वददँ ैगदाष िुन्छ, म गाईघाटबाट आएपवछ िपाईलंाई वदन्छु’ भने 

।  िो न िो, िलि आएको मौका वियो, मैले पवन खािामा िावलवदए ँ। र, राजविराजबाट रकम प्राप्त भएको जानकारी 

पाए ँ। राजविराजको ॐ शावन्ि सेन्टरमा मेरो वचनजानका दीपक भाइजी पवन विए । उनी बौवद्धक व्यवक्त पवन विए । 

एक समयमा उनले मलाई ॐ शावन्ि संस्िाका िपैु्र कुरा बिाएर आकर्षण समेि गरेका विए । खासमा दीपक भाइजी 

‘ॐ शावन्ि’ पविकाका लेखक विए, म त्यसको पाठक विए ँ। एकाध कुरालाई छाडेर पविकामा जीिनोपयोगी कुरािरू 

छावपन्िे । म ॐ शावन्िविर भन्दा पवन पविकाका गिन सामग्रीविर लोवभएको विए ँ। वनकै िर्ष त्यस पविकाको िावर्षक 

ग्रािक बने ँ। जीिनलाई गविरो ििरले बझु्ने ज्ञान पवन पाए ँ। पटकपटक माउण्ट टाप ुपवुगसकेका वशिकुमार यादि 

िामी पवन जाने भएको कुरा सनेुर अघोरै खशुी भए । रकम बझुाएको िप्ता वदन नवित्द ै ९८४२८२९२०६ बाट 

९८४२८२६७९१ मा पनु्यजीलाई फोन गरेको ि म िीन छक्क परे ँ। उनले भनेका विए,ँ “के गनुष ! जान ि खोजेकै िो 

। त्यस बेला वपिकृो िाद्धकमषको विवि पदो रिछे । घर छाडेर विड्ँन वमलेन । सरी आचायषजी !” सनािनदवेख मानी 

ल्याएको िद्धा त्याग्न पवन भन्न नैविकिाले वदएन । भाग्यिस,् अझैसम्म बाबआुमाको काखमा रम्न पाएको मेरा लावग 

वपिकृो िाद्धकमषको कुनै ज्ञान विएन । यद्यवप पढेर भए पवन मित्त्िका कुराबाट भने अविज्ञ विइनँ । जय िोस ्ि ! भन्द ै

फोन राखे ँर भगििी वददीलाई आफ्नो असमिषिा बारे जानकारी गराए ँ। उनले पवन अरू कसैको सािमा जान कोवसस 

गनष आग्रि गद ैभवनन,् “भाइ ! धेरै मान्छे जान्छन ्। सबैले सियोग गछषन ्। नयाँ ज्ञान र अनभुवूि िुन्छ । कोिी सािी 

खोज्न ू ! वशिबाबाले डाकेपवछ पगु्नै पछष । ॐ शावन्ि !!!”खासमा पनु्यजीको सािमा यािा गदाष सावित्यका, 

जीिनका, दशषनका र समाजका अनवगन्िी कुरा सनु्न र वसक्न पाइन्थ्यो । उनको समीपमा बस्िा माि ै पवन बडो 

आनन्दानभुवूि िुन्थ्यो । उनीसँग सन ्२००८ मा बाराणसी, बनारसको यािा गदाषको समयमा आफूमा भएको सम्पणूष 

अिङ्कार, िनाि र िास धलुोवपठो भएर िािाम ैविलीन भएको म स्िय मंले अनभुिू गरेको छु । िास्ििमा आफूभन्दा 
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जान्ने–बझु्नेसँगको वनकटिा जसका लावग पवन सौभाग्य नै िो ।  त्यिी २००८ को अनभुि २०१७-०१८ मा पवन 

पाउने चािना अधरुो रिने दखेेर मन विचवलि भइरह्यो । स्कूल वबदा परेको समयको यािा भएकोले माउण्ट टाप ुयािा 

उत्तम िुने अिस्िा ि वियो । मन वमलेको सािीको साि नपाउने भए पवछ भने जान ुर नजानमुा िावत्िक विभदे नरिकेो 

विशे्लर्ण गदाष गद ैउनै वशिकुमार यादिको नाम झटै्ट सम्झ े। वशिकुमार मसँग जान ियार भए । नयाँ कुरो भगििी 

वददीलाई सनुाइयो । िप्ता वदन वभि ैमेरो मनमा नाना िरीका कुरा मडाररन िाले– आँखाको दृरयपानका लावग संसारकै 

सनु्दर िस्ि ुप्रिीिारि ्रिकेा िुन सक्छन ्। वजब्रोका स्िादका लावग चौरासी व्यञ्जनले सभुार् फैलाइरिकेा िुन सक्छन ्

। मनको आनन्द र ज्ञानका लावग िी दृरयपान र स्िाद अपयाषप्त िुन्छन ् । ध्यानी र ज्ञानी मान्छेसँगको बािवचिल े

आनन्दसँगै ज्ञानको भकारी भररँद ैजान्छ । त्यस्िा ध्यानी र ज्ञानी पनु्य काकीलाई सम्झेर बनाएको योजना उनीविना 

परूा िुदँनै र परूा गनष पवन वमल्दनै । 

अन्ििुः म नजाने भए ँ। वशिकुमार पवन रोवकए । सेन्टरले पवन मान्यो । अको कुनै कायषिममा जाने सिषका िाम्रो यािा 

स्िवगि गररयो । २०७४ काविषक १० गि े मेरो जीिनमा आधँीबेिरी आएपवछ सत्यनारायण मण्डलले 

९८१५७३०९५४ बाट फोन गरी अको यािा गनष भनेका विए । म त्यसबेला राम्ररी बोल्न सक्ने अिस्िामा पवन विइनँ 

। वबरामी भएकाले जान असमिष रिकेो बोध गराए ँ। उनी मौका आउँछ, पखषदनै र चौका िान्न जान्नेले वजत्छ भन्द ै

विए । 

एक ि म िाईप्रेशरको रोगी, कोमल मन भएको समय वियो । कसैको गनगन सनु्ने मन िुन्नथ्यो । ररस ि नाकको टु्पैमा 

िुन्थ्यो । सत्यनारायणको गनगनलाई मखुमै बझुो लगाउने विसािले जिाफ फकाषए,ँ “जान सवक्दनँ भनेपवछ सवक्दनँ । 

मनष लागेको मान्छेलाई केको माउण्ट टाप ु! अब मावि गएर जाऊँला । सत्यनारायणजी ! म ्यारालाइवससले िलचल 

गनष नसक्ने अिस्िामा छु । फोन राखेर मलाई आनन्दले सास फेनष वदनसु ्।” 

नभन्द ैउनले मरेो स्िास्थ्य लाभको चािना र कामना व्यक्त गरे । र, वशि बाबासँग प्रािषना गने बचन वदएर फोन राख े

। लामो सास फेरे ँ। मनमा आनन्द बास बस्न आइपगु्यो । केिी बेरम ैमेरो मनमा कुरा नाच्न िाल्यो– कसैले चािना, 

कामना र प्रािषना गदमैा विमार वनको िुने भए लाखौ ँलाख खचष वकन गनुष ? जावनजानी आडम्बरी समाजले आफ्नो 

चिरु चविषकला दोिोयाषएको र िेियाषएको दखे्दा छक्क परररिे ँ।  

त्यस बेला अरूले राम्रो सोच्दा र गदाष पवन नरामै्र दखे्ने र सोच्ने सोचको विकास भएको वियो । संसार नै नकार प्रिवृिले 

बनेको अनभुिू िुन्थ्यो । आफू माि सकार प्रिवृिको पञु्ज भएको भान िुन्थ्यो । जान्ने, बझु्ने र िमिा राख्ने व्यवक्त 

केिल आफू माि रिकेो अिङ्कार मनमा खेवलरिन्थ्यो । 
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उिै वदल्लीबाटै माउण्ट टाप ुजाने सोचले सत्यनारायण मण्डललाई ९८१५७३०९५४ मा फोन गरेको ि ओखलढुङ्गा 

पो पयो भनेर एक मविलाले जिाफ फकाषइन ्। भगििी वददीलाई मो.नं.९८६२८५१२३८ सम्पकष  गदाष सम्पकै भएन । 

नमरी बाँच ेएक वदन न एक वदन जे गनुष परे गरौलँा भनेर चपु रिे ँ। ज ेभए पवन यािा गने नै वनधो गरेर अवघ बढे ँ।   

 उनै वशिकुमारलाई िररद्वार जाने सािी बनाए । उनी पवन धान खेिमा पानी पटाउने काम छ भनेर आउन मानेनन ्। 

उिैउिै राजस्िान, माउण्ट टाप ुजाने भनेपवछ ियार भए । कान्छो छोरालाई घरको वजम्मेिारी समु्पेर असोज २५ गिे 

७:३० बजे गोलबजारको गोलचक्करमा दखेा परे । 

वसरिा, माडर जाने म्यावजकमा चढ्यौ ँ। चोििाषविर बसबालािरूले म्यावजकलाई वसरिासम्म माि ैजान वददँा रिछेन ्

। आफ्ना याििुरू म्यावजकले बोकेको झोकँमा ििानाम गनष पवन पवछ पदाष रिनेछन ्। चेिािनी वदएर छाड्दा रिछे । 

माडरका याि ुबोकेको प्रसङ्ग दोिोररएमा जररिाना गरेर माि छाड्दा रिछेन ्। िामी चढेको म्यावजक पवन खासमा 

लवुकवछपी माडरनै जाने रिछे । गो्यरूपले माडरका मान्छेलाई िाल्द ै वसरिासम्म माि ैलाने भन्द ैम्यावजक अवघ 

बढ्यो । गालीगलौजबाट बच्द ैगयो । दण्डजररिानाबाट जोवगयो । आफ्नो कामपवन गद ैगयो । 

माडरमा उिेपवछ जयनगर पयुाषउने म्यावजकमा चढ्यौ ँ। १५ जना याि ुनभररई गाडी विडँाएन । बल्लिल्ल याि ुभररए 

। र, म्यावजक दगनुष िाल्यो । वििानी पख एक झरी पानी परेको कारण सडकको धलुो चपुचाप बसेको वियो । यद्यवप 

िरपरका घर–गिुालीबाट आउने धुँिा भने उड्न छाडेको विएन । सडक िरपरको खोवपल्टाबाट आउने विलो र पानीमा 

रिने मरेका जीििरूको गन्धले नाक निनुी धर विएन । अझ मलाई गन्ध, धलुो र धुँिा भए श्वास फेनष नै गाह्रो िुन्थ्यो 

। अरू ि के कुरा टेवलवभजनको पदाषमा फोिरको गन्ध, धलुो र धुिँाको दृरय दखे ेमाि पवन सास फेनष सकस िुन्थ्यो । 

जसोिसो नेपालको बाडषरमा पगेुर म्यावजक उवभयो । ड्राइभरले उिन आदशे फरमान गयो । अरू मावनसिरू फटाफट 

उिे । मलाई उिन सिज विएन । विशेर् सिकष िा सविि िािले खटु्टा उचाल्द ैझनुषपथ्र्यो । िणभरम ैगाडी बदल्न ु

परेकोमा ररसको पारो िावििाल्यो । मलाई सम्झाउँद ैडूाइभर बोल्यो, “भारिविर जान र नेपालविर आउन कर विनुषपछष 

। बोडषरसम्म जान र पयुाषउन कर विनुष पदनै । उिा भारिीय नम्बर ्लेटको गाडी चल्छ । यिा नेपाली नम्बर ्लेटको 

गाडी कुदछ् ।” 

कुरै कुरामा ऊ भन्द ैगयो, “नेपाल र भारिका दईु सािु वमलेका छन ्। कर नविने उपाय गरेका छन ्। यािबुाट भने बोडषर 

शलु्क समेि खव्टएको भाडा विराउँछु । जसरी पवन लगानीकिाष मालामाल छन ्। सरकारी वनकाय पररबन्दमा फँसेको 

छ । मकुदशषक बनेर टुलटुुल ुिरेररिकेो छ ।”  
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सारा कुरा उसैले भवनवदयो । उसलाई भन्नपुने अरू कुरा केिी रिने । सायद ऊ पवन पीवडि मजदरु िुदँो िो । सािु 

मालामाल भएको र आफू सयूोदय पिूषदवेख सयूाषस्िसम्म खट्दा पवन कङ्गालपवि नै रिनपुरेको पीडा सनुाउँदो िो । 

यस्िा वभिी कुरा ित्तपत्त कसैले पोख्दनै । ऊ माि एक चालक वियो जसको मनमा सािूप्रवि आिोस वियो । 

असन्िवुष्टको पिाड ठवडएको वियो । 

भारिीय नम्बर ्लेटको म्यावजकले जयनगर पयुाषयो । सेिै दारीजुँगा भएको मवुस्लम समदुायको मान्छे सम्मखुमा 

दवेखयो । अरू िपैु्र मान्छे व्यागमा भारू र नेरु दबैु िरीका नोट च्यापेर बसेका विए । पक्कै पवन अधबैसेंले नठग्ला 

भनेर भारू साट्ने कुरा गरेको ि सयकडा पाँच बट्टी काट्ने कुरा गयो । वनकैबरको गलफत्तीपश्चाि ्सयकडा िीन रुवपयाँ 

वलएर सावटवदने कुरामा सिमवि जनायो । बट्टीको नाममा एक िजार रुवपयाँ वसत्तैमा चढाएर त्यिाँबाट वनवस्कयौ ँ। 

  असोज २५, ०७५ को सयूष मधरैु वियो । जयनगर रेल्िे स्टेशनमा मावनसिरू पािलै विए । पिूष बकु नगररएकोले 

यािा कष्टकर िुने वनवश्चि वियो । टीटीसँग वमलेमिो गनष सके खै किा िो राम्ररी बसेर जान पाइने कुरा सवुनयो । िाम्रा 

सारा प्रयत्न विफल भए । अन्ििुः िामी स्ििन्ििा सेनानी एक्सप्रेसको जेनेरल िाडषका याि ुबन्यौ ँ। सरुुआिमा बसाइ 

सिज वियो । वदल्लीसम्म यिै कम भीडभाड रि ेयािा रमाइलो िुनेभयो भन्ने लाग्यो । 

िामी बसेकै वसटमा बस्न पगेुका मधिुनी वजल्लाको मल्मैि गाउँका रामििृ मििो (मो.नं. ९५७२१९६६७३) ले भने, 

“मधिुनी पगु्दा नपगु्द ैभररनपगु्छ । नि दरभङ्गा पगेुपवछ ि जरुर भररन्छ । समस्िीपरु पगु्दानपगु्दा ि िेनमा पाइला टेक्ने 

ठाउँ पवन रिदनै ।” त्यिी भीडको डरले गदाष टे«न चढ्नकै लावग उनी मधिुनीबाट जयनगर पगेुका रिछेन ्। उनले मेरो 

अशक्तिा वनरीिण गरेर भने, “यो पिाघािको उपचार जयनगरको आसपासमा रिकेो सौंसा गाउँमा पवन िुन्छ । धेरै 

विरामी आराम भएर गएका छन ्। लकिाको उपचार गने डाक्टर खोज्द ैजाँदा फेला पछष । एक पटक अिमय जानिुोला 

।” उनी दयाल ुमनका रिछेन ्। मेरो िालि दखेेर दवुखि िुदँ ैभने, “शिलुाई पवन नलागोस ्भन्ने वबमार िपाईजंस्िो 

सज्जन माष्टर साििेलाई लागेछ । दिै पवन जे मन लाग्यो, त्यिी गछष ।” उनको यो भनाइ सनु्ना साि मलाई वशिक 

वमि इन्र िापाले मेरो िालि वनयाल्नासाि फेसबकुमा लेखेको याद आयो । उनले लेखेका विए– ईश्वरले भेदभाि 

नगरी सिी वनणषय गछषन ्भनेको ि भलू पवन गदाष रिछेन ्। अब ईश्वरलाई कठगरामा उभ्याएर प्रश्न सोध्ने बेला आयो । 

आचायषजस्िो साधलुाई सलुीमा चढाएर कसलाई कसरी िसाषउन खोजेको िो कुवन्न ? 
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रामििृले मनमनै आफ्नो इष्टदिेिा वडविबार िानलाई भाकल गरेछन ् । मलाई चाँडै ठीक भए वडविबार िानलाई 

फूलप्रसाद चढाउने कबलु गरेछन ्।  र, मविर फकेर छठ पिषमा खबर गनष आग्रि गद ैमैविलीमा भने,ँ “िम वडवििास 

िानसँ भाकल केने छी । अिाँ छट पिषम ेिमरा जरुर खबर करु । िमरा विश्वास छै वक अिाँ जल्दी आराम भजाइछी 

।”  मैले वस्िकारोवक्तस्िरूप मनु्टो िल्लाए ँ। उनले मेरा लावग शान्ििनाका धरैे शब्दिरू व्यक्त गरे । म नेपालको पिाडी 

समदुायको वनरीि मान्छेप्रवि उसको सियोगी चररि दखे्दा म निमस्िक भए ँ। चौबीस घण्टे यािा भर उनले आफ्नै 

ििरल ेसियोग गद ैगए । यािाको सझुबझु नभएको मेरा लावग उनी भगिान ्नै साविि भए । नयाँ वदल्लीमा पगेुर िेन 

खाली भयो । मावनसिरू लाखापाखा लागे । रामििृले भने िामीलाई छाडेनन ्।  िामी िररद्वार जान चािन्थ्यौ ँ। उनले 

नै सोधपछु शाखामा गएर सारा कुरा बवुझवदए । िामीले नयाँ वदल्लीबाट िररद्वारका लावग िेन नपाएर परुानो वदल्ली 

आउनपुयो । उनले नै वसटी ररक्सामा बसाएर िामीलाई विदा गरे । उनले यिा र उिा दौडधपु गदाष कुनै झकोफको 

गरेनन ्। उनले छुरट्टदा गिभरर आँस ुबनाएका विए । मलाई पवन शरीरकै एक अङ्ग अलग भएझै ँखल्लो अनभुवूि 

भइरह्यो । 

परुानो वदल्ली स्टेशनमा पगेुर नास्िा खान िामी एक छेउमा बस्यौ ँ। िामीले खाइरिकेो बखि एक मगन्िेजस्िा दवेखने 

मान्छे िामै्र नवजकमा आएर िामीले खाएको टुलटुुल ुिरेररि े। पक्कै पवन खान पाउँछु वक भनेर नवजक आएको िोला 

भन्ठानी दईु िटा ठेकुिा वदएर विदा गनष वशिकुमारलाई सङ्केि गरे ँ। उनले पवन ठेकुिा वददँ ैभने, “ले लो ठेकुिा और 

खा लो !” मगन्िेले वलन अवस्िकार गयो । ऊ खासमा रेल्िे स्टेशनमा कायषरि कमषचारी रिछे । उसले आफ्नो नाम 

धमषपाल (मो.नं. ९७१८४९७१२८) बिाउँद ैभन्यो, “म पवन पिाघािको वबरामी िु ँ। राम िेल १० ग्राम, अमर िेल 

१० ग्राम, विल िेल १०० ग्राम र िारवपन िेल ५० ग्राम वमिण गरी मसाज गनुष िीन वदनमा चट् िुन्छ । मलेै 

आफूलगायि ५-७ जनाको ठीक गरेको छु ।” 

म िाल्ल परेर िरेेको िये ैभए ँ। िास्ििमा ऊ पवन मझैं खोच्याएर विड्ँदो रिछे । उसको अनभुि सत्य लाग्यो । िररद्वार 

नगई उसकै पवछ लागूँ वक जस्िो भयो । उसले िेल वकन्न पाइने स्िान पवन बिायो । विश्वस्ि भएर ग्यारेन्टी ठीक िुन्छ 

भन्यो । उसमा पवन मैले सियोगी भगिान ्नै दखेे ँ। उसको सियोगी चररि र व्यििारलाई सलाम गद ैपनुुः भेट्ने बाचा 

गरी उसबाट विदा भइयो । िररद्वारबाट फकेर उसको खोजी गरे ँ। िर, ऊ फेला परेन । सायद ऊ किै काममा जटेुको 

िुदँो िो । 
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कुरा ि िो वन ! आफ्नै मनसँग माि ैज ेभन्न पवन र ज ेसोच्न पवन मावनस स्ििन्ि छ । धमषपालले लेवखवदएको िेलको 

सचूी र उसको सम्पकष  ठेगाना मेरो डायरीमा सरुविि छ । वशिकुमारसँग गन्िन गरे ँर वचत्त बझुाए–ँ मैले भोगेको दुुःख 

दखेेर भगिानले सिन गनष सकेनन ्। त्यसैले रूप बदलेर मेरो नवजक आए । मेरो विचवलि मनोदशालाई मलिम पट्टी 

लगाए । र, विमार वनको पाने ज्ञान बाँडेर अलप भए । अब मैले भनेजस्िो गरे ँभने ठीक िुन्छु । भगिान्ले भने पवछ 

भने, भने फरक पदनै । आजसम्म फरक नपरेको कुरा मेरै सन्दभषमा कसरी फरक पछष ? सोधपछु गद ैरािको ९ बज े

िररद्वार जाने िेनमा बवसयो । नवजकका सियािीिरूसँग कुरा गदाष भोवलपल्ट ९:१० बज ेिररद्वार पवुगने जानकारी 

भेवटयो । आनन्दले वनदाए िुने रिछे भन्ने लाग्यो । त्यस मध्यरािमा पवन मावनसको भीड यवत्त धेरै वियो वक खटु्टा राख्न 

पाउने ठाउँ भेट्न मवुस्कल वियो । अझ जिरजस्िी उिासर र यिासर भनेर बसेकािरूलाई वपरलो पानेिरू पवन पयाषप्त 

विए । मलाई भने वबकलाङ्ग ठानी कसैले पवन दुुःख वदएन । टाउका माविको वसटमा चढेकािरूको खटु्टाको धलुो 

भने वनकै पटक परुस्कारस्िरूप भेवटयो । मोजाको गन्धले उखरमाउलो पायो । अकाषलाई असर पलाष वक भनेर सोच्न 

पवन नसक्ने मदुाषरिरूले जतु्ता लगाएर सभ्य बन्नकुो अिष नै के रह्यो र ! स्मरण गराउँदा ‘सरी’ भन्िे । पटक पटकको 

सास्िीले िरैान भएर झकोफको गदाष उल्टै धम्की सनु्नपुथ्र्यो । उनीिरू भन्िे, “जेनेरल वडब्बामा पसेर उच्च िेणीको 

सवुिधा खोजेर किाँ पाइन्छ ? िेनमा बसेर आफ्नो बाउको गाडी भएको ठान्नेिरूलाई गलित्याएर उिाररन्छ । 

उजरुबाजरु गनष चािनेले गरोस ्। िर पररणाम कविले र कस्िो आउँछ उसैले अनमुान लगाएर जानोस ्। िसिष वमलीजलुी 

यािा गदाष नै सबैको भलो िुन्छ । एकलकाठे विचार राखरे व्यििार गरे फाइदा कसैलाई पवन िुन्न ।” उनीिरूका 

अवन्िमका कुरा मन परे । सानोविनो ठेलाइ र पेलाइ सिदँा माि िुलमलुमा यािा गनष सवकने अिस्िा आउँछ । एकले 

अकाषमावि असियोग र शििुि ्व्यििार गने िो भने िुलमलुको यािा बीच बाटैमा िवुिन्छ । िेन िुइवँकँद ै वियो । 

वदल्लीको गमी खाएको शरीर िररद्वारको ठण्डा िािािरण अनभुिू गद ै वियो । म बसकेो छेउमा अमन (मो.नं. 

९५६०३७३४०३ - ८८५१५६५९९२) नाम गरेका एक यिुक बसेका विए । उनले मेरो शारीररक अशक्तिा र 

कष्टिालाई वभिी वदलदवेख नै अनभुिू गरेछन ्क्यारे । अरूबाट िुने धक्का र ठेलामठेलबाट मलाई बचाउँद ैगए । म 

भावर्क कवठनाइका कारण मकुदशषक माि ैविए ँ। वशिकुमार पवन अपररवचिसँग विन्दीमा बोल्न गाह्रो मान्दा रिछेन ्

। मेरो िफष बाट िकालि गने माि ैअमन भए । उनैसँग टुटेफुटेको विन्दी, मैविली, अङ्गे्रजी र नेपालीको वमिण गरी 

बािवचि िुदँ ैगयो । उनी भखषरै वनयकु्त सरकारी इवन्जवनयर रिछेन ्। इवन्जवनयररङका कुरािरू गरे । म पवन के कम 

भवनिाले,ँ “िम भी इलेवक्िकल इवन्जवनयररङके प्रारवम्भक विद्यािी सभका पढािे ि ै।” उनी अझ उत्साविि भए र 

एक टुररष्ट गाइडको जस्िो भवूमका वनिाषि गद ैभारिका बारेमा सारा इवििवृि बिाउँद ैगए । उनले धावमषक र पयषटकीय 
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ठाउँिरूको चचाष समेि गरे । म अगस्त्य मवुन िुदँो भए,ँ राि अझ गाढा िुदँ ैगयो । अनमुावनि समयम ैिेनले िररद्वार 

पयुाषयो । सबै उविए, अमन पवन उिे । मलाई ष उिन कवठनाई वियो । झटपट गनष वमल्दनैथ्यो । मनमा वचन्िा गडेकै वियो 

। वशिकुमारबाट कुनै प्रकारको बौवद्धक सियोग पाउने सम्भािना नै विएन । अब पिञ्जली किाबाट जान,ू सचूना 

कसबाट वलन,ू कसैले गलि सचूना वदएर एकान्िमा पयुाषई लटुपाट गरेमा के गने ? आवदत्यावद सकसले एकै पटक 

गाँज्न िाले ।  नभन्द ैअमन िामीलाई नै पखेर बसेका रिछेन ्। उनले पिञ्जली जाने बसमा चढाइवदने कुरा गरे । शंका 

लाग्यो र भवनिाले,ँ “िम पछुिाछ करके चल जाएगें । आप कष्ट मि करे !” उनले आफ्नो पवछपवछ लाग्न वजद्दी गरे । 

िरिरिले बाह्र घण्टासम्म साि वदने सािीले गद्दारी नै गरेछ भने पवन गरोस ्भने उनको पवछ लावगयो । 

५-७ वमनेट विडँाएर एउटा बसमा चढाइवदए र सिचालकलाई िामीिरू नयाँ याि ुभएकाले आफँैले जानेर पिञ्जलीमा 

उिाररवदन  अह्राए । िामीसँग छुरटँ्टदा छुरटँ्टद ैउनले कुनै आपि परे फोन गनष सम्झाउन भ्याए । अझ खचषबचष भए 

नभएको सोध ेर वदन पवन खोज े। ित्त न पत्त मैले रोक्द ैभने, “िमसभ इत्ना सियोगके वलए आपका  बिुि बिुि 

आभारी ि ै। खचाषबचाष सािमे ि ै। आप वनवश्चन्ि भ’जाऊ । आपका मोिाइल नम्बर मेरे पास ि ै। सम्पकष  जरूर करेगें 

।” 

उनी खशुीसाि छुरट्टए । िरुुन्िै एक वठटा बसमा चढे । उनी पवन ‘पिञ्जली आयिेुद वचवकत्सालय’ मै चेकजाँच 

गराउन जाँद ैरिछेन ्। िामी पवन उनकै पवछ लाग्यौ ँ। वििान ९ बजेदवेख साँझ ५ बजेसम्म ओपीटी विभाग खलु्दो रिछे 

। सिषप्रिम वबरामीले एउटा फमष भनुषपदो रिछे । त्यसमा पविचान-पररचय पिको वकवसम र नम्बर, ठेगाना, रोगको नाम 

िा लिण आवदत्यावद कुरा स्पष्ट अिरमा लेख्न वनदशे गररएको वियो । 

म परे ँलेख्ने िािै नचल्ने मान्छे ! अरूलाई गिुानुषभन्दा जसोिसो आफँै सविय िुन ुउत्तम ठानी दबे्र ेिािले बाङ्गावटङ्गा 

अिरमा फमष भरे ँ। परबाट अिर सफा र वचवटक्क परेका दवेखए । नवजकैबाट वनयाल्दा कुनै कमजोर ज्येष्ठ नागररकले 

िाि िरिराउँद ैलेखेजस्िा दवेखए । यद्यवप केरमेट विएन । कुनै जावनफकार बिुकुले लेखेजस्िा विए । कोवसस गद ै

गए सबिोक सम्भि रिछे भन्ने लाग्यो । म दबे्र ेिाि नचालाएरै कँुजो भएको रिछुे भन्ने लाग्यो । िाम्रो शरीरमा दईु 

दईुटा िाि, खटु्टा, कान, आखँा आवदत्यावद िुनकुो कारण एउटाले काम नगरे अको एक्लैले दबैु अङ्गको काम 

गनषलाई िो भन्ने कुरा त्यस बेला याद आयो । दवुनयालाई वशिादीिा वदने पेशा अङ्गालेको मान्छे भएर पवन बेिोसीमै 

बाँचेकोमा विनिािोध भयो । 
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वशिकुमारलाई झोलाझाम्टी रुङ्न लगाएर म पगेु ँकोठा नं ४ मा रिने पञ्चकमष विभागका डा. वििम गपु्ताकिाँ । उनले 

सोधपछु गनष िाले, मलेै उनको विन्दी बोल्ने लिज नै बवुझनँ । मैले उनलाई बोल्ने लिज सधुानष आग्रि गरे ँ। बदलामा 

उनी झवकष ए । आफू ठूलो आशा र भरोसाले यवत्त धेरै टाढा नेपालबाट आएको र भावर्क उल्झनमा फँसेको कुरा 

बिाउँद ैगए ँ। उनले परुाना ररपोटष िरेे र नयाँ कुरा सोध्न खोज े। म उनका कुरा नबझु्ने, उनी मेरा कुरा नसम्झने ! बडो 

आपि ्पयो । मलेै अङ्गे्रजीमा बोल्न अनरुोध गनाषसाि उनले फोन गरेर नसषलाई बोलाएर खै के–के भने कुवन्न ! मैले 

बझु्नै सवकनँ ।  

नसषले मलाई डोिोयाषउँद ैअकै डाक्टरकिाँ पयुाषइन ्। त्यिाँ भीडभाड रिछे । लाइनमा बस्नपुने रिछे । बसकैे बखि 

नसषले मेरो विमारका बारेमा सारा बयान वलइन ् । उनका िरेक कुरा मैले बझुे ँर उनले पवन मेरा कुरा बवुझन ् । मैले 

डाक्टरको विन्दी बोल्ने लिज वकन फरक भनेर सोधे ँ। उनले डाक्टर अकै राज्यको मान्छे भएको र विन्दी स्पष्ट बोल्ने 

बानी नभएको भनेर जिाफ फकाषइन ्। मेरो पवन वचत्त बझु्यो । मेरा सारा भावर्क समस्याको समाधानकिाष उनै बवनन ्। 

उनी साहै्र सियोगी रविछन ्। उनमा मैले फोल्लोरेन्स नाइवटङ्गेलको रूप दखेे ँ। साँच्च ैउनी मेरा लावग कष्टबाट पार 

िाने भगिान ्नै बवनन ्। 

मेरो पालो आयो । डाक्टरले ररपोटष िरेी सोधे । मेरो िफष बाट सारा जिाफ नसषले नै वदइन ्। डाक्टरल ेमेरो बोली सनु्न 

चाि े। भावर्क अल्पज्ञानका कारण म डाक्टरसँग बोल्न चािन्नँ भनेर नसषले नै सम्झाइन ्। उनले म विमारीको बोली 

नमषल रिकेो र ठूलो समस्या नरिकेो बोध गराइन ्। डाक्टरले खाने, दल्ने र वपउने ओखिी लेवखवदए । सािै, उच्च 

रक्तचाप र ् यारालाइवससका विमारीले दवैनक गनुषपने प्राणायामिरूको नाम लेवखवदए । र, िस्िािर गरी कागज िम्याए 

। पविले जाँच गरेका डाक्टरल ेपजुाषमा लेवखएका केिी कुरा िटाए र प्राणायामको समायािधी वकटान गररवदए । 

डा. वबिम गपु्ताकानसुार प्रत्यके वििान–बेलकुा भोको पेटमा कपालभािी १० वमनेट, अनलुोमविलोम २० वमनेट, 

भ्रामरी-ॐ उच्चारण ११ पटक, उविद ११ पटकसविि सखुासन र बिासन गनुषपने भयो । सािै, पञ्चकमष गनुषपने भयो 

। पञ्चकमषका बारेमा नसषले धेरै कुरािरू गररन ् । सनेुर म छक्क परे ँ । िुन ि आस्िा च्यानलमा स्िामी रामदिेजी 

मिाराजजीले नसाग्रविया आवदत्यावद गरेर दखेाएको, वसकाएको दखेेको विए ँ। नसषको मखुाराविन्दबाट बिृि चचाष 

सनेुर आफू अझै लाटै रिकेो ठिर गरे ँ। 
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आयिेुद शास्त्रमा मानि शरीरमा िुने विदोर् अिाषि ्कफ, वपत्त र िािलाई वनयन्िण गने ५ प्रकृयालाई पञ्चकमष भवनँदो 

रिछे । पञ्चकमष शरीरको विर् बाविर ल्याउने प्रविया रिछे । यस कमषलाई कायाषन्ियन गनुषपिूष पिूषकमषका रूपमा दईु 

िरीका काम गनुष जरुरी रिछे । पविलो स्नेिन विया (आयलेशन)– यसमा शरीरभरर िेलले मावलस गने काम िुने रिछे 

। यो कायष विशरे्िुः वपत्त नाशक रिछे । यसले कठोर विर्ाक्त पदािषलाई मलुायम बनाउँदो रिछे । पानीजस्िो पािलो 

िलु्याउँदो रिछे । अको स्िेदन विया (फाँमेंटेशन)– यसमा शरीरबाट अत्यवधक पवसना वनकाल्ने काम िुदँो रिछे । 

शरीरको विर्ाक्तलाई पवसनाको माध्यमबाट बाविर वनकाल्ने काम िुदँो रिछे । यी दईु कामले पञ्चकमष गनष सिज िुने 

र अपेविि लाभ आजषनमा मद्दि पगु्ने रिछे ।   

नसषले वदएको मौवखक जानकारी र वलवखि सामग्रीकानसुार पञ्चकमषको पविलो चरणमा िमन अिाषि ्उल्टी गराउने 

काम िुन्छ । यो मलुिुः कफ नाशक िुन्छ । यसले अस्िमा र मोटोपनमा बढी लाभदायक िुन्छ । आयलेशन र 

फाँमेंटेशन वियाबाट शरीरको विर्ाक्तले िरल रूप धारण गछष र शरीरको माविल्लो भागमा जम्मा भएर रिन्छ । िमन 

गराउँदा विर्ाक्त िरल पदािष शरीर बाविर वनस्कन्छ र रोगी वनरोगी बन्द ैजान्छ । दोिो चरणमा विरेचन अिाषि ्मलत्याग 

गराउने काम िुन्छ । आयलेशन र फाँमेंटेशन वियापश्चाि ्ओखिी खिुाइन्छ । आँिबाट विर्ाक्त पदािष बाविर वनकाल्ने 

काम िुन्छ । यो वपत्तनाशक िुन्छ । विशेर् गरी पीलीया र कोलाइवटस रोगीलाई विशेर् फाइदा पगु्छ । िेिो चरणमा 

नस्य अिाषि ्नाकमा ड्रोप लगाई नाक िा वशरका कुनै भागबाट विर्ाक्त बाविर ल्याउने काम िुन्छ । यसमा पवन 

आयलेशन र फाँमेंटेशन वियाबाट काँध र वशरमा िल्का मावलस गररन्छ । नाक र वशरमा जमेको कफ वनकाल्न मद्दि 

पगु्छ । विशेर् गरी यस प्रवियाबाट माइग्रेन र वशरददषको समस्याबाट मवुक्त वमल्छ । चौिो चरणमा अनिुासनािस्िी 

अिाषि ् िरल पदािष मलद्वारसम्म पयुाषउने काम िुन्छ । यो विदोर् नाशक भरपदो प्रविया िो । विशेर्िुः परुानो 

बािरोगमा फाइदाकारक िुन्छ । यसमा िेल, दधू, वघउजस्िा िरल पदािष मलाशयमा पयुाषउने काम गररन्छ । यो गवठया, 

बिासीर ििा कवब्जयिमा रामिाण साविि िुन्छ । पाचौ ँचरणमा रक्तमोिण अिाषि ्खराब रगि सफा गराउने काम 

िुन्छ । यसमा शरीरको दवुर्ि रगि बाविर वनकाल्ने काम िुन्छ । यो चमषरोग मिुांसे ििा एवक्जमा ठीक गनष उपयोगी 

िुन्छ । यसलाई रगिमा भएका विकारलाई िटाउने सरल काइदा मावनन्छ । 

मलुभिूरूपमा पञ्चकमषले शरीर र वदमाखमा जमेर बसेको विर्ाक्तलाई सफा गछष । यसका फाइदा अनवगन्िी छन ्। 

यसले शरीरको रोग प्रविरोधक िमिा बढाउँछ । शरीरलाई परैू शदु्ध पाछष । पाचनशवक्त बढाउँछ । यिुक नै रविरिन र 

बजन कम गनष सियोग पयुाषउँछ । स्िस्ि र सनु्दर शरीरका साि दीघषजीिन बनाउन मद्दि गछष । 
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अचेल पञ्चकमष लोकवप्रय िुदँ ैगएको छ । यसका लावग सािधानी अपनाउन ुपने खास उल्लेख्य कुरा केिी छैन । 

यद्यवप पञ्चकमषको दौडानमा वपउन र निुाउन गरम पानीको प्रयोग गनुषपछष । यौन सम्बन्ध राख्निुुन्न । वदनमा सतु्निुुन्न 

। रािी अबेरसम्म जाग्निुुन्न । वछटै्ट पच्ने खाना खानपुछष । िनाि पटक्कै वलनिुुन्न । कठोर शारीररक व्यायाम पवन 

गनुषिुन्न । पञ्चकमष मावसक धमषको दौडानमा गनुषिुन्न । स्िनपान गराउने मविला, फोक्सोको क्यान्सर भएको मान्छे, 

एडस पीवडि मान्छे, िाई बीपीका रोगी, मवस्िरकका रोगी, अवधक दबुषल व्यवक्त, गभषबिी मविला, कुनै सङ्िवमि 

रोगले पीवडि व्यवक्तिरूका लावग पञ्चकमष गनष बवजषि गररएको छ । 

नसषको सियोगले पञ्चकमषबारे सम्पणूष कुरा सरल ढङ्गले बझु्ने मौका वमल्यो । उनले मैले पवन ५ वदनदवेख १५ 

वदनसम्म पञ्चकमष गनुषपने कुरा ििाइन ् । एक ि सािीको सािमा गएको मान्छे, अकाषविर याषल–वसँगान िुनपुने, 

मावलस आवदत्यावद गनुष-गराउनपुने आफ्नी गिृमन्िी नभई निुने ठानेर पञ्चकमषको कायषिम अको पटकको लावग 

भनी स्िवगि गरे ँ। वशिकुमारलाई नै यवत्त विघ्न दुुःख वदन ुपवन मनावसि लागेन । 

खास ैसमस्या नभोगीकनै परुानो वदल्ली फवकष यौ ँ। लोकल िेन परेछ । चारैविर गाउँघर डुलायो । फोिोरको डङ्गरु 

भएविर घमुायो । गाउँलेिरूको जीिनशैली अनभुिू गरायो । समय वनकै खायो िर प्राकृविक र भौविक रसबसको 

दशषन भने राम्ररी गरायो । 

परुानो वदल्ली पगु्नभुन्दा ४-५ घण्टा अवघ आधा दजषन मान्छेले ित्त न पत्त दधूले भररएका वगलेन िेनको झ्यालमा 

झनु्ड्याए र वभि पस े। िामै्र वसट खाली दखेरे दबैुविर बस े। केिी बेर अन्यिका कुरा गरे । एउटाले घुडँामावि कालो 

झोला राख्यो र वभिबाट िास वनकाली बाड्न िाल्यो । िोिल्ला गद ैउनीिरू खेल्न िाले । अन्य वसटमा बसेकािरू 

पवन नवजकै आएर िनेष िाले । नभन्द ैत्यो ठाउँ व्यस्ि शिरको व्यस्ि अड्डाखानामा पररणि भयो । नवजकै बसेको 

एक बिुकु भन्द ैवियो, “लोकल िेनमा यी यस्िै िो, ज ेगरे पवन सिुाउने, िामीले मान्नै पने !” 

परुानो वदल्ली ि पवुगयो । रािको ९:३० बजे विड्ँने िेन १२ बजे आउँछ भवनयो । वटकट काटेर ्लेट नं. १३ मा पगु्दा 

जयनगर जाने गाडी वनधाषररि समयभन्दा साढे पाँच घण्टा वढलो छ भवनयो । सयौ ँजना याििुरू ्लेट फमषमै अलपि 

भए । न सतु्न पाइयो न समयमै यािा गनष भेवटयो । कष्टकर िण माि वििाइएन लाखौ ँमान्छेको भीड दखे्दा टे«नमा 

चढ्न नसवकएला भन्ने पीर पयो । जे भए पवन झटपट र िडबडको यािामा झमेला सिन ुनै वियो । जसो पलाष पलाष 

भनेर मनलाई िामिामिमुिमु पारररिे ँ। 
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िामी नवजकै एक सवुकलामवुकला मान्छे बस्न आइपगेु । िीसँग खास ैबोवलएन पवन र सोवधएन पवन ! वशिकुमार र म 

विन्दीमै भलाकुसारी गनष िाल्यौ ँ। कुरैकुरामा उनले िाम्रो वििसिा र असमिषिा बझुेछन ्। उनले नै वबकलाङ्गका 

लावग िेनको छुटै्ट डब्बा िुने र जेनेरलको वटकट काटेर पवन अपाङ्गिरूले सिजै यािा गनष सक्ने वनयम बारे बिाए । 

िामी चढ्ने िेन आए पवछ उनले डब्बा पवन दखेाई वदए । विशेर्िुः म अघोरै खशुी भए ँ। विपत्मा परेका र उपायको 

खोजी गरररिकेा मजस्िा वनम्छरािरूलाई आफ्नो सझुबझुले सियोग गने िी सवुकलामवुकला मान्छेमा मैले भगिान ्

दखेे ँ । र, धन्यिाद भन्द ैदखेाएको वडब्बाविर दौवडए ँ । ढोका नवजकका मालसमान िल छाने र चढाउने मान्छेले 

वबकलाङ्गका लावग पछावड बस्ने ठाउँ छ भनेर दखेाइवदयो । 

ित्त न पत्त सवकनसकी पनुुः पवछवल्िर दगनुुष पदाष म िरैानमा परे ँ। वशिकुमार पवन गिवकलो झोला बोकेर दगदुाष िाक्न 

पगेु ँ। स्िाँस्िा र फ्याँफ्या गद ैपाइला चाल्द ैजाँदा एक रेल्िे पवुलसलाई भेट्टाए ँ। उसलाई सोधकेो ि अगावड छ भवनवदयो 

। जिाँ पगेुर िामी भखषरै फकेका वियौ ँउिै जान भन्यो । मैले अरूले भखषरै भनेको िास्िविकिा औलँ्याउँला ऊ झवकष यो 

र भनेको ठाउँविर जान कडा वनदशेन वदयो । िामी अल्मवलएर उवभयौ ँ। उसलाई दया लागेछ क्यारे िामीलाई अगावड 

जाँद ैगनष लगायो र आफू आएर वबकलाङ्गको डब्बामा बसाइवदने कुरा बिायो ।  

नभन्द ैिामीले एउटा डब्बा भटे्टायौ ँजसमा लेवखएको वियो– वभन्न िमिाओ ंके वलए । वबकलाङ्गों के वलए भनेर 

किै लेखेको विएन । ढोका पवन वभिैबाट बन्द वियो । वभि दईु-चार जना माि ैगनुगनु बोलेको आिाज सवुनन्थ्यो । 

के गने, के नगने भनेर िामी वद्वविधाम ै वियौ । उिी पवुलस आयो चढ्न भन्यो । म जान्ने भएर भनँेे, “यि िो 

वबकलाङ्गो के वलए निी ि ै!” उसले झन ्ठूला आँखा बनायो र आफूले भनेपवछ ढुक्कले चढ्न र सरुविि यािा गनष 

भन्यो ।  

उसैले धकेलेर ढोका खोवलवदयो । डर मान्द ैवभि पस्दा ि एउटा वबरामी केटो वह्वल वचयरमा बवसरिकेो र उसका अरू 

िीन जना अवभभािक िरपर बसेका भेवटए । अब भने अपाङ्गकै लावग रिछे भन्ने एवकन भयो । जीिनमा पविलो 

पटक अपाङ्गको सवुिधा वलएकोमा विनिािोधले मनको अन्िरकुन्िर वनकैबेर घोवचरह्यो । दशैकँो छुट्टी भइसकेकाले 

घर फकष ने मावनसिरूको भीडले अरू जेनेरल डब्बामा खटु्टा राख्ने ठाउँ पाउन ुमिाभारि यदु्ध वजत्न ुसरि वियो । 

चपुचाप त्यिी िवच्चन ुबवुद्धमानी लाग्यो । नाना भाँिीका प्रसङ्ग वझकेर मनलाई शान्ििना वदने प्रयत्न गरी रिे ँ।  
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भारिमा िेनमा माि नभई यािबुािक बसमा पवन मविला, ज्येष्ठ नागररक र अशक्त-अपाङ्गिरूका लावग बेग्ला बेग्ल ै

आरविि स्िान िोवकएको भेवटयो । नेपालमा भने मानि अवधकारको खोिो भार्ण माि ैगररन्छ । कदम कदममा 

मानि अवधकार उलङ्घन भएको िके्का रावखन्न । अशक्तिरूको पिमा उवभने संस्कारै छैन । राज्य स्ियम ्उदावसन 

बनेको पाउँदा मन अवमलो िुन्छ । 

यस वबरामी केटोका िजरुबा रिछेन ्समस्िीपरु वजल्लाको सिमलपरु चौक, बाडाटोलका वबिारी मििो । उनी धावमषक 

र बौवद्धक व्यवक्तत्ि रिछेन ्। उनी पवन मेरो इवििवृि बझुेर कवल्पए । र, चाँडै वनको िुने छ भनेर मलाई आश्वस्ि पाने 

कोवशस गरे । उनको सझुबझु र सियोगी भािनामा मैले सािाि ्भगिान ्भेटे ँ। उनका कुरा विन्द ूधमष, वमविला संस्कार 

र मैविल समाजको रीविररिाज अनकूुल विए । वनकै बेर मलेै उनका कुरा सनेु ँ। 

कुरै कुरामा मलेै उनलाई सोधे–ँ मैले २५ बर्षभन्दा बढी अरूकै सेिामा जीिन वििाए ँ। िजारौकँो सङ्ख्यालाई नि 

ज्योवि वदए ँर वदलाए ँ । आजसम्म जानेर कसैको कुभलो गररनँ । आफ्ना कारणले कसैको आँखामा आँस ुआउने 

अिस्िा नै ल्याइनँ । समग्रमा एक माष्टर बनी विद्यािी र अवभभािकको मनमवन्दरमा विराजमान िुने काम माि ैगरे ँ। 

र, पवन आज आफू स्ियम ्अधकल्चो र अधमरो जीिन वघसारररिकेो छु । आवखर म कुन अपराधको फल भोवगरिछुे 

? िाम्रा धमषविज्ञानले कसो भन्छन ्? िपाईकंो बझुाइ के–कस्िो छ ? 

बोली नै वपच्छे संस्कृि र विन्दीका श्लोक भनेर आफ्ना भनाइलाई धावमषक दृवष्टकोणबाट पवुष्ट गने वििारी माष्टरलाई 

मेरो प्रश्नले रन्िन्याएछ । वनकैबेर चपु रि े । म पवन शब्दविविन घोररइरिे ँ । वशिकुमारले जिाफ वदन घच्घच्याउँदा 

उनले मिाभारिको यदु्ध मदैानका कुरा कोट्याउँद ैभने–ँ अजुषनको िाणले शरीर वछयावछया पादाष र िाणकै वचिामा 

लेवटरिदँा भीरमले कृरणसँग यिी र यस्िै प्रश्न गरेका विए । उनको किन वियो– विनाअपराध मैले यस्िो पीडादायी 

समय वकन भोग्न ुपयो ? के विधािाले मलाई वदइने दण्डविधानमा गलि कुरा नै लेखेका िुन ्ि ?  

वििारी माष्टरले कृरणले भनेका किन प्रस्ििु गद ैभने– पिूष जन्ममा भीरमले आफ्नो मागषमा विवँडरिकेो सपषलाई 

टेवकन्छ क्यारे भनेर लाठीले सानो झाडीविर फ्याकेर अवघ बढेका विए रे ! उनको सोचमा सपष सरुविि साि आफ्नो 

गन्िव्यिफष  लाग्यो भन्ने वियो । यद्यवप कुरा सोचेजस्िो विएन । त्यो सपष झ्यालको काँढामा पयो र उसको शरीर 

काढामा उवनइयो । त्यो ित्कालै मरेन । वनकै वदन भोक, विखाष र दुुःख–कष्ट सिरे बाँच्यो र अन्ििुः शरीर विस्िारै 

सकेुर मयो । िो, त्यिी अन्जान पापको फल भोग्न भीरमले िाणशैयामा बाँच्न ुपरेको िो ।  
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वििारी माष्टरल े िणषन गरेका यस्िा प्रसङ्ग सनेुर वचत्त बझुाउनै पयो । उसो ि पशलुाई सिाउने त्यस्िा पापकमष 

अनवगन्िी गररएको छ । पापकै कुरा गने िो भने लाखौ ँकवमला, मच्छड र वकरा–फट्याङ्गा वबच्छी–सपष माररएको 

छ । अशक्त बनाएर खेवलएको छ । अझ मेरो वप्रय वमि दिेराज िरिरा सपषको वजब्रो ििेुर वमल्काइवदन्थ्यो । र, सपष 

घाँटीमा बेरेर जय शम्भो ! भन्द ैअरूलाई िसाषउँथ्यो । मेरा गलामा पवन धरैे पटक सपष बेररवदएको वियो । मैले पवन 

त्यस खाले कमष एकाध पटक गरेको छु । दभुाषग्य ! आज त्यो मेरो वमि धरिीम ैछैन । छ ि केिल उसको सम्झना ! 

त्यिी पापका कारण सािीले अल्पायमैु धरिी छाड्यो र म पवन त्यस्ि ैअपराधको फल भोग्द ैजिानीम ैअपाङ्ग जीिन 

भोग्द ैछु भन्दा कवत्तको मनावसि िुन्छ ? विशे्लर्णको वजम्मा वििारी माष्टरजस्िा धमषका ज्ञािा र विशे्लर्कको िो वक ? 

४० घण्टे यािा समाप्त िुदँा निुदँ ैसमस्िीपरु स्टेशन आयो । र, डा. विरालाल यपु्ताकिाँ आउँदा आफूकिाँ पवन आउन 

भन्द ैवििारी माष्टरको समिू विदा भयो । वििारीको आनीबानी र विचार–भािनामा पवन मैले भगिान ्भेट्टाए ँ। िेन 

उत्तरविर वघवसँ्रद ैगयो । र, बल्ल जयनगरको माटो भेवटयो । िेनबाट उिनासाि एक जनाले वटकट चेक गनष माग्यो । 

मैले गोजीबाट दईु िटा वटकट वनकाल्दा पचास रूवपयाँको भारु नोट पवन सँगै दखेा पयो । अको िािको अभािले 

वटकट माि िरेोस ्भनेर िाि बढाए ँ। नोट दखेेर त्यो मान्छे िवसषयो र एक कदम पवछ िट्यो । मैले वटकट माि िनेष 

आग्रि गरेपवछ उसले बडो सिकष िा साि वटकट िरेेर फकाषयो ।  

बल्लिल्ल असोज ३० गिे मङ्गलबार फुलपािीको वदन वसरिाको माडर टेक्न पाइयो । गोलबजार पगेुर समान 

रावखयो । वशिकुमार राजविराजविर िावनए । म चार वबस कटेका बबुाआमाको िािबाट टीका िा्न पाउने अिसर 

भेटेकोमा औधी खशुी विए ँ। सबभन्दा बढिा ि बबुाआमाको अनिुारमा म भएपवछ दशै ँआउने भएकोमा उत्साविि 

विए ँ। र, झट्पट रूपनगर िुदँ ैबेलका नगरी गल्फवडयाविर िावनए ँ। 
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डोवलवमटी पिाडिरु र सनमाररयोमा गोखायलीको स्मारक युकेको  

केदार सनुिुार 

यकेुको अल्डरसटको मोन्टेगमरी लाइनमा वबिानीपिखको वचसोिािाको झोक्काले िमाष एिल कपमा वचयाका 

चवुस्किरु वलदा पवन कम्पाई रिछे मटुु । यद्यपी सबेरै बाटो ििाउन ुपने वबवभन्न कारणिरुले गदाष पाँच बजेनै गनु्टा 

गनु्टी रुकस्याकमा खाँदखदु पारेर बसको छिविर िुइक्याइवदन्छौ । जम्मा बीस जनाका जिानिरु ईटालीको डोलीवमटी 

पिाडिरुमा एडभान्चर िेवनङ्गको लागी छावनन्छौं । टीमका वलडर विए सरोज भाइ । िामी उन्कै बन्दो बवस्िमा 

वनधषक्क सँङ्ग आङफुलाएर डोबर बन्दरगािको िट विर बवत्तन्छौं वबिानी वसरेटोलाई मटुुभरी गटुमटुुउद ै।  

बेलायिबाट कररि १०९८ वक।वम टाढारिकेो ईटालीको उत्तरी भागमा पने डोलीवमटीको उच्च पिाडका िङ्ृखलािरु 

िनेष सबैमा ििास वियो मनभरी आँखाभरी मटुुभरी । त्यिाँका भौगौवलक पिाडिरु अरु दशेको दाँजोमा पिृक भएको 

कुरा सरोजजीले बेश क्यम्पमानै अिगिगराएका विए । बेलायिको अवि वचसो अवन धवमलो वबिानी आकाशलाई 

वचद ैिामी डोभर बन्दरगाि विर िुवत्तन्छौं दईु िटा वमनीबसमा । चौध घण्टाको यािामा प्राुन्स वस्िजरल्याण्ड िुदँ ै

ईटालीको डोलीवमटी पिाडको फेवदको वजओमानी बजारमा पगु्छौ । सरोजजीले त्यिाँको टुररष्ट इनफरमेसन सेन्टरमा 

गएर सबैकुरा बजुेर आएपवछ िामी बेलवुकको क्या्प साइवटङ गनष िपुष लाग्छौं । रािको आठ बज ेक्याम्प साइवटङमा 

पगेुको कारणले गदाष भने जस्िो ठाँउ पाउदनैौ गन्ठँुङ - मन्ठँुङ नवमलेका दाहे्र दाँि जस्िा जवमनमा । वसमवसमे पावन र 

त्यिाँको वछव्पएको वचसोले गदाष बेलकुीको खाना पकाएर खान ुअवलक गाह्रो पयो ।  

वबिानको छ बज ेउठेर िुस्सकुा पदाषलाई च्यात्छौ । वचया पान पवछ पद यािा शरुु गनष फाल्जाररगो विर बसको चक्का 

गड्ुछ । िामी प्राकृविक रस्िास्िादन गनष मग्न िुन्छौ । फाल्जाररगा पगु्न ुअगाि ैनाकबेली जस्िा घवुम्ि बाटािरुमा 

ठूला-ठूला बसिरु पवन बेस्कन चल्ने िुनाले साइड वदन वनक्कै गाह्रो पथ्यो सरेुस वजलाई । उकाली बाटाका मोडिरु 

डाँडाको टु्पा-टु्पाबाट मोवडएको कारणले गदाष कविले काविि मटुुले ठाँउनै छोडथ्यो ।  

उकालीका चड्दाको दृरयिरु अवि आनन्दमय वियो । वचवटक्क परेका घरिरु घरको बादाषलीमा सजाइएका विवभन्न 

प्रकारका पलुिरुले मनै लोभ्याउथ्यो । नेपालका भन्दा अवलक वभन्नै खालका सल्ला र धपुीका बोटमा ससेुली खेल्द ै

ििने वचसो िािाले िाम्रा जाडाले कवक्रएका ओठ र कानिरुलाई झनैं कियाउथ्यो । सफा चटाक वचवटक्क परेका 

ईटालीमा बावसन्दािरुको िवसला चेिरा प्रकृविको प्रविक जस्िा लाग्िे । जवि-जवि उच्च पिाडिरुमा चड्द ैगयो 

त्यवत्तनै रमाइला अवन अवि मनोिर पिाड-पिषिका िरङ्वगि भएर वनस्कने प्रविध्िनीले मरेा मन कवम्पन्िे । 
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पल्लो डाँडामा चाँदीको जस्िो टल्कने विउँका जलपमा पदयािा गनेिरुले लगाएका रँङ्गी-चङ्गी कपडािरुले पिाड 

आफै एक्लै सलबलाएको भान िुन्िो ममा ईटालीको ससुोवभि प्रकृवि छटािरुले र भद ैवियो मेरो प्रकृवििादी मन 

पवन रङ्गैरङ्गैले ।  

यिाँका साँगरुा घवुम्ििरु सफा स्िच्छ िस्िीिरु चचु्च ेढुङ्गाका नाङ्गे पिाड पिषिका फेदीिरुमा स्ििन्िसँङ्ग ससेुली 

पाद ैससुाउने सल्लेरी िनिरु । पिाड भरर जिाििै केिलकारका सवुिधािरु । िल्लो डाँडाबाट पल्लोडाँडामा गएका 

दृमय । त्यसकै फेदीमँा अिवस्िि वनलो वनश्नग्न िाल । िालका िररपरर विवभन्न रँङ्गले सवजएका क्याफे अवन र बेच्ने 

बारिरु र योिनले फवक्रएका बारका मैयािरुका मसु्कान । सेिा िाँस र पानीिोटका ओिोर-दोिोर । उत्तर परट्टको 

पाखाबाट फाल्जाररयाको वसरबाट ओह्रालो झद ैगरेका कवमलाका िाँिी जस्िा मान्छेका जत्िािरु । िणषन गरेर के 

साध्यनै छैन ।  

यिाँका एकजना िामीजस्िै घमुन्िे वमि सँङ्ग िल्काफुल्का कुराकानी भयो ।  क्याफे टपमा कफीको चवुस्क सँङ्गै । 

उनी पवन यिाँको प्रकृिीको मनोरममा रवमन वस्िजरल्याण्डबाट यिा बवत्तएका रिछेन ् । संझनारुपी एक दईु िटा 

फोटोिरु क्यमराका पररधीवभि बन्द गद ैफेरी कत्त ैभेट्ने िाचा गद ैिामी छुवटयौं । 

वमि परुप सरोज र म एक टीम भयौ । चार घण्टाको पैदल यािा पश्चाि ३१५२ वमटरमा रिकेो लांङ्कोफेलको विउँको 

रमणीय दृमयले उकाली चढ्दालागेको िकाईनै भगाइ वदयो । एक पवछ अको दवेखने िररपररका विम पिाडका 

िङ्ृखला  िरेली िरुले भोक लाग्दा पवन पाइलिरु लवम्करि ेएक पवछ अको गद ैटाकुरानै टाकुरा समयगएको पत्तोनै 

भएन । परुपजीले बोकेको िमषसको वचया वबसाँउवनमा वपँउदापो भोकलागेको भान भयो ।  

रुकस्याकमा बोकेका सामानिरु वझकेर भँडीपजुा गरे पश्चाि पनुुः पिाडचड्न लाग्यौं । वदनभररको िकानले लखिरान 

परेकाले सनबावजयोको जङ्गलको र खोलाको दोभानका जमषनका वमििरु सँङ्ग सँङ्गै बास बवसयो । िकाइको 

कारणले गदाष केवििण गफ गरेपवछ खानापकाएर िम्बवुभि वनरादिेी फकाउन िाल्यौं । िर दभुाषग्यबस वबिानको ६ 

बजेनै ईटालीको बनविभागका दईुजना पालेिरुले वसरट्ट फुके । िामी सबै आ-आफ्नो िम्बबुाट बाविर वनक्यौं । त्यिाँका 

पवुलसिरुले त्यो साबषजवनक बन नभएर सरकारको भएको कारणले गदाष एकलाख वलरा फाइन विने वक पवुलस ररपोटष 

गरौ भनेर एकावबिानै वनिु खोज्न िाल्यो । िाम्रो पालो एकलाख वलरा पालेलाई बझुाएर वमसरुीना िपुष लाग्यौं । 

इटालीमा पवन नेपालका पवुलसले जस्ि ैघसु खाएको दखे्दा यो घसु भन्ने वचज भसैु भएपवन मीठो मानेर खाँदारैछन ्

विश्वम ैजिाििै भन्ने ममा नवमठो छाप पर ्यो । वबिानको दशबजेनै वमसरुीनाको क्याम्प साइडमा पगेुर आज रािको 

लागी ठाँउ छावनयो । विजोको विडाईले गदाष िीन जना गणेस परुप र पिनको खटु्टामा पानीफोका आएको कारणले 
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गदाष बेस क्या्ममानै बवसयो । उनीिरुलाई त्यिी ँछोडेर िामी भने अवरियाको सीमानामा पने २८३९ वमटरको मसु्सेवटन 

भन्ने विविज सँङ्ग लपक्क टुवसएको पािलो विमपिाडको िा्लो विर लम्क्यौ ँ।  

वमजरुरनाबाट कािोवनन िुदँ ैकोवटषनाबाट गाँउघरको बाटो वछचोल्द ैफाल्जाररयोमा वचया पान गनष पगु्छौ । इटालीको 

ल्याटे कवफले ज्यान ििाएपवछ पनुुः कानाजले शिर पगु्छौं । जिाँ िामी पविलो राि वबिाएका वियौं । भोलीको लागी 

इटालीको डोलीवमटीको विमिङ्ृखला दृमयगौचर गनष बाटो लाग्छौं । वदनको ठीक एकबज ेबोल्जको िुद ैवसलाड्रो 

पगु्छौं । मौसमि ि छदैं वियो मनै वचस्याउने । त्यो राि भने मज्जाको ठाउँमानै बास बस्न पवुगएछ जिाँ एक दईु 

्यालाभएपवन घट्ुक्याएर रािको कविबज ेबास्सामा गएर सवुियो िािानैं भएन । ईटालीको यो भ-ूभागमा बर्ष भररनै 

पयषटकिरु नटुट्नकुो कारणले यिाँको पयषटवकए ब्यिसाय सफल छ यो ठाँउ । वकनवक विउद ऋिमुा स्की रक क्लाइम 

िाइवकङ र पैदल यािा गनष यिाँ स्िीजरल्याण्ड जमषनबेलाएि प्राुन्स लगायि विश्वका वबवभन्न रारिका पयषटकिरु  

यिाँ ओइररने गछषन ्। जि विउ वबवलन िाल्छ िि यिाँका विमपिाडिरुले पि ेचट्टानमा काँचलुी फेनष िाल्छ । िर 

मलाई वबवचि के लाग्यो भने एउटै उच्चाँइमा रिकेा पिाडिरुमा पवन िल्लो पिाड नङ्गौटे भएर उवभएको छ ि पल्लो 

पिाड विमपिषि भएर । 

यिाँका विमपिाडिरुको वयनै विवशष्टिाल ेगदाषनै यिाँ पयषिकिरुको ओइररने ईटालीका यिुिी वलररनले बिाइन ् । 

एकवछन सङ्गै बसेर पिाड पिषि र दशे विदशेका कुरा िाक्न वसपाल्नी वलररन अझैं पवन सगरमािामा आफ्नो पाइला 

टेकेरै छाड्ने कुरा ई-मेल विर फलावक रवन्छन ्बेलाबखि । यिाँको पिाड चड्दा लेक नलाग्ने कारणले गदाष उमेरका 

विसाबले डाँडा काटेका बढुा बढुीिरु पवन िािमा दिैुविर लौरोको सिायिाले उकाली-आह्राली गरेको भवेटन्थ्यो । 

विनीिरु सािदे नेपालविर पवन पगु्न भ्याएकाले िोला आर य ुप्रमु नेपाल भनेर पश्न गिे । नेपालको डाँडा काँडासँङ्ग 

पररवचि व्यवक्तिरुलाई ईटावलको पिाडिरु चड्न नो प्रोबलम भनेर िाँस्ि े। साँच्च ैिाम्रा सािीिरु उकाली ओह्राली 

विर चाँड्-चाँडो विड्दा अरुदशेका पयषटकिरु फवकष -फवकष  ििेे । यसरर िामी चारवदन ेविमपिाडिरुको रसास्िदन पवछ 

ईटालीको दविणी भागमा पने गणिन्ि सनमाररयो नवजकैको ररवमनी िफष  लाग्छौं । उच्च पिाढिरुको वचसो बिास 

बाट िामी टावढन्द ैजान्छौं । विमपिाडिरु ओझेवलन्छन ्एकपवछ अको  गद ै। स्याउँ र अँङ्गरुका दानािरु बोटभरर 

झवुण्डएको दृमयिरु दवेखन िाल्छन ्।  

डोवलवमटीबाट ररवमनी पगु्न जम्मा छ घण्टा लाग्ने कुरा त्यिाँका िावसन्दािरुले बिाए । खास िामीिरु ररवमनी िफष  

जानको कारण दोिर्ो विश्व यदु्धमा ज्यान गमुाएका गोखाषलीिरुको स्मारक सम्म पगु्न ुवियो । एक घण्टाको लामो यािा 

पवछ ररवमनी गोखाष स्मारकको साइनबोडषिरु िाइिेको वदशावनदशेन बोडषिरुमा दवेखन िाल्छन ्। 
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कररि दश रोपनी जग्गामा संरविि उक्त स्मारकको िररपरर काँडे िारको बार लगाएइएको छ । कम्पाउण्डमा पस्न ु

अगाि ै वभवजटरको बकुमा आ-आफ्नो नामािली लेखेर वभि पस्छौ । उक्त िािावभि वबवभन्न रंङ्गका गलुाबका 

फुलिरु रोवपएका छन ्। प्रिेक मिृक व्यवक्तको  नाम सेिा ढँुङ्गामा प्रष्ट सँङ्गले लेवखएको छ । जम्मा ६१८ जना 

मध्य १७ जनाको नामािली भने वशलालेखमा लेवखएको छैन त्यसमा वबवभन्न कारण िुनसक्छन ्िर यस्िा िीरिरुको 

नामािली खोजी नीवि गनुष रारिलगायि ईवििासविद्विरुको आिस्यकिा दवेखन्छ । िामी सबैले फुलका गचु्छािरु 

चडायौ ँ। केिी फोटोिरु वखचेर िामी सनमारीयोको उकाली चढ्छौं । िामी कररि एक घण्टा पवछ सनमाररयो पगु्छौं । 

त्यिाँका बावसन्दाका मखु्य ब्यापार रवक्स रिछे । सरोज भाईले एकबोिल वकवनिाले । मलेै पवन सोविनरको लागी 

त्यिाँकै टापआुकारमा बनाएको घ्याम्प ेपाराको एउटा वकने ।  

भोली पल्ट वबिानै बेलायि फवकष न ुपने कारणले गदाष बेलामानै सवुियो । वबिानको ७ बज ेबसको चक्का गड्ुछ । 

बाटामा ईटालीको ठूला-ठूला शिर पामाष मीलन िुद ै स्िीजरल्याण्डका सीमानामाको छेउ लजुन मा गएर 

स्िीजरल्याण्डको वचसोराि मज्जाले गजुाररयो । वबिानको खाजा खान बालेजमा पगु्छौं । वस्िजरल्याण्को रमवणय 

दृमयिरु मेराआखँामा नअटाएर पोवखन्छन ्छिाछुल्ल । डाँडा पाखा जिाििै नेपालका जस्िा घरै घर । प्रिेक घरको 

छेउको कटेरोमा कचेिका दाउराका चाँङ्का चाँङ । सानै भएपवन अलकि ेसडक ििा केबलुकार पगेुको । सडकपवन 

जँङ्गलको विजबाट वपलर लगाएर रुखका िारािारीमा पयुाषएका छन ्। सडक कवि सफािुन वसङ्गापरु भन्दा कवम 

लागेन यिाँका बाटाघाटा मलाई । कवि धेरै टनेलिरु । ईटालीबाट प्राुन्स आउन जम्मा ४१ िटा टनेलिरु परुा गररयो । 

यसरी िामी कररि चार घण्टा पवछ वस्िजरल्याण्ड िररयाली मन्ि मघु्न पिाड र रमाइला पिाडिरु छोड्द ैप्राुन्सको 

वजिोमवनमा पगु्छौं । त्यिाँिाट कररि १० घण्टाको लामा ड्राइवभङ पवछ डोभर बन्दरगािमा िुदँ ै१४५०० वक।वमको 

लामो अवन अवि रोमावन्चि बमखभलिगचभ िचबलरलन सकेर नेपालीको शिर अल्डरसोट पगु्छौं । 
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पैसाको चमत्कार 

 वदपक खनाल  

 

  

 

वबिम संिि ्साठीको दसकमा काठमाडौं को धलेु र विले बाटोमा स्पोट्षस कार गडुाउने, रोल्याक्स घडी लगाउने, 

ए्पलको सनु जवडि फोन चलाउने, मिगँो, मिगँो कपडा लगाउने, िपैु्र सािीिरु अवघपवछ लगाउने, फेन्सी रेस्टुरेन्टमा 

गएर खाना खाने र खिुाउने। धेरै केटी सािी पवन भएको। िाि  भन्न लाएक को जीिनयापन गरररिकेो । शेरमान 

दउेखा । बोलाउने नाम शेरजी कसरी सम्भब भयो यस्िो वबलावसिाको जीिन जीउन रु उत्तर वपिकृ सम्पवत्त, मनुष अवघ 

बाबलेु छोढेर गएको सम्पवत्त । त्यसपछी आएस्रो ि नभएको िर गयस्रोि धेरै भएको । यस्ि ैिमले उस्को सम्पणुष 

सम्पवत्त स्िािा िुन्छ । र ऊ गररब र दखुी िुन्छ । सािसािै सम्पणुष सािीिरू टाढा िुन्छन ्। ऊ शेरजी बाट शेरे ूिुन्छ । 

अवन दखुी जीिन जीउन बाध्य पवन, एक वदन आफ्नो दखुी जीिनबाट िाक्क भएर शेरे जोविर् शमाष किाँ जान्छ र 

आफ्नो सम्पणूष किानी भन्छ । अवन जोविर् शमाषले भन्निुुन्छ । बाब ुविमी वबस्िारै वबस्िारै खशुी िुन्छौ । िा जब विमी 

गररब भएर बाच्न वसक्छौ । शेरे खशुी िुद ैफेरर म धनी िुन्छु रु जोविर् त्यसो िोईन बाब ू। जब गररबीमा विमी दईु छाक 

राम्रोसँग खान पाउँदा, शरीर ढाक्ने लगाउन पाउँदा, घामपानी बाट  बाच्न पाउने ओि पाउँदा यस्िैयस्िै कारण बाट 

गररब भएर बाच्न वसक्छौ र वयनै वचज पाउँदा धेरै खशुी िुन्छौं ।                   

वशिा : घाटी िरेर गाँस वनल्न ु 
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संस्मरण 

वबमारीको वबिान एक घण्टा 

नन्दलाल आचायय 

वशिक, श्री िनता मावि, गोलबिार–४, वसरिा, नेपाल  

०८ असोज, २०७५ मा वििान ३:०० बजे नै आँखा खलेु । शरीर किेकै वियो । सायद नशा रोगी भएकाले नशा 

सविय भएका विएनन ् । सकसले उठे ँर शौचकमष वसद्धयाए ँ । ओछ्यानमा पवल्टए ँ । सवुिरिन मन लागेन । ध्यान 

मरुामा बसे ँर बदु्ध भजन सनु्न िाले ँ । ७२ वमनेटको भजन अिवधभर त्यसम ैिराए ँ । अपिूष आनन्दानभुवूि भयो । 

अवघल्लो वदन डा. ओम मवूिष अवनलको ‘उच्च रक्तचापमा औधर्ीको विकल्प’ शीर्षकको लेख पढेको विए ँ। लेखमा 

विरामीको अनशुासन र आत्मविश्वास साि भए उच्च रक्तचापमा औधर्ी खाइरिन ुजरुरी छैन भवनएको वियो । 

लेखको मखु्य आशय वियो– उच्च रक्तचाप वनयन्िण राख्न दवैनक ३० दवेख ६० वमनेटसम्म (३ दवेख ६ 

वकलोवमटरसम्म) साँझ–वििान शरीरमा पवसना आउने गरी र स्िाँस्िाँ िुने गरी पैदल यािा गनुषपछष । स्िस्ि आिारको 

सेिन गने, मोटोपना घटाउने, मवदरा र चरुोट सेिनबाट टाढै िुने, मानवसक िनाि नवलने जस्िा कुरािरू उल्लेख विए 

। त्यसबेला िन र मन दबैु शान्ि भए पवन मनको एक कुनामा एउटा प्रसङ्गले घोवचरिन्थ्यो । कुरा के वियो भने– २ 

वदन अगावडसम्म चालकिरूले गाडी िडिाल गरेका विए । िीजको दर खान गएका आफ्ना मान्छे उत्तै रोवकएका 

विए । दर खान आएकी आफ्नी चेली पवन गोलबजारम ैिवुनएकी विइन ्। उनीिरूको वशिा आयोगको परीिा मखैुमा 

आएको वियो । ियारीमा बाधा अिरोध भइरिकेो वियो । त्यसै कारण मेरो मन भट्ुभवुटइरिकेो वियो । 

मेरो प्रेसर बढेर मावि १९५ िल १२५ पगेुछ । चेली डरले काँ्न िावलन ्। गाडी चल्दनै एम्बलेुन्स बोलाऔ ँभन्न 

िावलन ्। म भने िाँस्न िाले ँ। आफ्नो जीिनसँग ख्यालठट्टा नगनष सझुाि वदइरविन ्। म भने बाविरी रूपल ेिसँीमजाकमा 

मस्ि विए,ँ वभिी रूपले भने गम्भीर विए ँ। भने,ँ “धैयष गर, कन्िोलमा आउँछ । जवि िनाि वलयो उवि बढ्ने ि िो वन 

! मनका घैलामैला फाल्न दऊे, प्रेसर काबमुा आउँछ । अढाई घण्टा पखष । अवन जाँची िरे, वनयन्िणमा नआए, जे 

भन्छ्यौ त्यिी गरौलँा ।” लगािार ४५ वमनेट अनलुोमविलोम गनष समय वदए ँ। ४५ वमनेट कपालभाँिी, भवस्त्रका र 

उच्चाइ प्राणायामलाई खवचषए ँ। र, केिी समय मोवनषङ िाकमा वििाए ँ।  
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नभन्द ैप्रेसर जाँच्दा मावि १४५ र िल ९२ मा झरेको रिछे । चेली पवन खशुी म पवन खशुी ! यसबाट उच्च रक्तचाप 

वनयन्िण गनष आफँैले सवकँदो रिछे भन्ने बझु्न सकँे । यद्यवप मान्छेको मन न िो । आफ्नो वनयन्िणमा राख्दा पवन सधै ँ

राख्न सवकन्न । चेिन मनलाई लगाम लगाउन सवकएला अिचेिन मन ि वनयन्िण बाविर िुन्छ । एकपटक वनयन्िणमा 

आएको उच्च रक्तचाप सधै ँआउँछ भन्ने छैन । मनमा अनेक कुरा खेले । शान्ि पानष खोजे ँिैपवन खलेी नै रि े। त्यसैले 

असोज ०८ गिे वििान ५:३४ बज ेमोवनषङ िाक प्रारम्भ गरे ँ। स्िामी रामदिेल ेमजस्िा उच्च रक्तचाप र पिाघािका 

वबरामीलाई लविि गद ैभनेका कुरा सम्झे,ँ “िाम्रा दबैु िािका ित्केला र खटु्टाका पैिालामा एक्यपुङ्चरका ्िाइन्ट 

िुन्छन ्। विनलाई वििान–बेलकुा दबाउने िो भने सबै खाले रोगीका लावग विशेर् लाभ वमल्दछ ।” वबराटनगरका 

अजुषन गौिमले पवन खाली खटु्टामा वगट्टीमा विड्ँन सके लाभ वमल्छ भनेको कुरा सम्झे ँ। सडकभरर वगट्टी ओछ्याइएका 

विए । विनले खाली खटु्टामा घोच्दा एक्यपुङ्चरका ् िाइन्ट स्ििुः दावबने िुदँा मपवन खाली खटैु्ट विड्ँन िाले ँ। बाटाभरर 

मोवनषङ िाकमा वनस्केका मान्छे लािालस्कर वियो । मेरो वशर वनिुररएको र ध्यान मोिाइलमा बवजरिकेो िवुिसंिेग 

कायषिमको अवडयोमा वियो । आँखाभने मान्छेका पाउ जाँच्नमा मग्न वियो । कररि सयको िारािारीमा मान्छेिरू 

ओिोरदोिोर गरररिकेा िुदँा िुन ्। सबैले जतु्ता–च्पल लगाएको अिस्िामा फेलापरे । वसफष  म एक्लो खाली खटु्टाले 

यािा िय गदौ विए ँ। 

केिी मान्छेिरूले भने फवकष फकी मविर िरेररिकेो पाए ँ। सायद विनीिरू मरैे विद्यािीिरूका अवभभािक िोलान ्। 

माष्टरी पेशा समािेको कारण प्रत्यि नवचने पवन अप्रत्ियरूपले मलाई वचन्ने िपैु्र िोलान ्भन्ने लाग्यो । वकनभने 

विनका विद्यािीिरूले मेरो िालिको अिगि गराउँद ैयसो भनेका िुन सक्छन,् “िमर स्कूलमे एकटा लिका माष्टर 

आयल छै । लेवकन वनक सँ बाजैला आ लरैला निी सकैछै । पढिैला वनक रि,े वदनदशा लागले विचाराके !” सबै 

विचार पन्छाएर िवुिसंिेगमा अच्यिु वघवमरेको आिाजसँग डुब्द ैगए ँ। उनी शंकर लावमछानेको ‘एब्स्याक्ट वचन्िन 

्याज’ वनबन्ध सङ्ग्रिका वनबन्धिरू बाचन गरररिकेा विए । आत्मपरक शलैीका मनोिारी वनबन्धिरू सनु्द ैवगट्टीको 

बाटो विड्ँद ैगदाष खटु्टामा िीखा वगट्टीले वदएको पीडा पवन भसुकु्कै भलेुको विए ँ। जनिा माविको चौरमा ५० जना 

जवि मान्छेिरू विए । कोिी कराँिे खेल्द ैविए । कोिी िाि उचालेर दगदु ैविए । कोिी भने फुटबल खेल्नमा मग्नमस्ि 

विए । मलाई पवन त्यिी िुलमा वमवसन मन लाग्यो । यद्यवप मजस्िो अधष–अपाङ्ग त्यिाँ कोिी विएन । िवुिसंिेगको 

मधरु आिाज सनु्ने िािािरण विएन । सबैभन्दा बढिा ि मलाई चाविएका िीखा वगट्टीिरू विएनन ्। 
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म सोझै पवश्चमविर लागे ँ। त्यो बाटो कविल्यै विडेँको विइनँ । सायद परुानो चोििाषविर जाँदो िो । बलराम यादि सरको 

घर पवन चोििाष नै िो भन्ने सनेुको विए ँ। उत्त ैपगेु पगु्छु । नयाँ ठाउँ पवन िछुेष । डा. ओम मवूिष अवनलका अनसुार धेरै 

विडेँर धेरै रक्तचाप घटाउँछु । विड्ँदा विड्ँद ैएउटा काठ वमल सामनु्नेमा दवेखयो । मेरा घरमावलक सिुणष दािालको 

वमलको भन्दा बढिा दाउराको रास दखेेर छक्क परे ँ। दाउरा ि के काठै कुिरे जान्छन ्िर वबिी िुदँिुैदँनैन ्। यिाँका 

काठवमलको मावलकको समस्या बझुेर एकिण टोिोलाउन िाध्य भए ँ । काठको साटो फलामको प्रयोग बढ्यो । 

दाउराको साटो ग्यास र वबजलुीको चलन चल्यो । अवन वमल बन्द गरे भइगयो वन ! भन्ने आशाराम मण्डल वमस्त्रीका 

कुरा सािषक भएको अनभुिू भयो ।  गाउँघरविर पवन मान्छेले दाउरामा खाना पकाउन छाडेछन ्। मान्छे सवुिधाका 

भोगी भएछन ् । िीमान-्छोरािरूलाई विदशे पठायो, पररिारको आम्दानी बढायो । र, सवुिधाको लि बसाल्यो । 

सिुाउँवदलो खचष गरेर दईु-चार पैसा बचि गनष सके पो नेपालीिरूको दरररिा िट्थ्यो । रावरिय आम्दानी बढ्थ्यो । 

एक ि विवभन्न नाममा नेिािरूले नै नेपालीिरूलाई गररब पारे । अकाषविर जले बाविर बसेर र जेलवभि रिरे अपराधीले 

दररर बनाए । सबैभन्दा बढ्िा ि नबझुेर िनै बढी जान्ने भएर नेपालीिरू स्ियम ्गररबीको दलदलमा फँसे ँ। मनमा 

यस्िै विचार आए, गए । विड्ँद ैजाँदा सवुमिा योञ्जन म्याडमले वकनेको घडेरी नवजक पवुगएछ । त्यिाँबाट लोकमागष 

उक्लने बाटो गएको रिछे । उत्तै लागे ँ। भखषर रोपेका बैगन र गोलभेडाका वबरुिािरू भएको करेसाबारी दवेखयो । िी 

कवलला वबरुिाले पानी खान मागेजस्िो लाग्यो । दयाल ुनजरले मविर िरेररिजेस्िो लाग्यो । मवुन्िरपट्टी बोररङले पानी 

फ्यावकरिकेो वियो । यद्यवप त्यसको कुलो िवल्िर धानबारीमा लगेको वियो । मलाई कुलो फकाषएर करेसाबारी वसँचाइ 

गनष मन लाग्यो । मनले चािकेो गनष वमल्दनै भनेर मनलाई बझुाए ँ। नि त्यिा डुल्न पवन मनािी िुन्छ भनेर सम्झाए ँ। 

लोकमागष उक्लँदा ि िवटया वछने पवश्चमी मागषमा पो पवुगयो । म छक्क परे ँ। किाँ न किाँ पगेु ँभनेको ि घमु्दवैफद ै

रुम्जाटार भनेझैं पो भयो । िवल्िर उपेन्र अवधकारीको घरमा कल्पनाि नामको वबरुिा रोपेको रिछे । अवधकारी बाज े

सधै ँवबिान–वबिान आएर ३-३ िटा पाि वटपेर चपाउन ुर वनल्न ुउच्च रक्तचाप ि के डाइवबवटजको समिे दोिोलो 

काड्छ, अरू ओखिी खानै पदनै भन्िे । अकाष माष्टरजी चावि ँसंसारकै सबैभन्दा िीिो बनस्पवि भनेकै कल्पनाि नै 

िो भन्िे । मैले पवन ३ िटा पाि वटपे ँर चिाए ँ। िीिो, अवि नै िीिो वनल्न ि के चपाउनै नसवकने िीिो रिछे । साँच्च ै

संसारकै िीिो चीज रिछे भन्ने विश्वास भयो । उच्च रक्तचाप काबमुा आउने आशले आखँा वचम्लेर चपाए ँर वनले ँ। 

आफ्नो डेरामा आउँदा ठ्याक्कै वििानको ६:३४ बजेको रिछे । एक घण्टा मोवनषङ बाकमा वििेछ । 
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लक्ष्मीले एक वगलास मन िािो गाईको दधू टक्र्याइन ्। मैले सरुु्प–सरुु्प पारेर वसद्धयाए ँ। काँचो लसनु र वभजाएको 

मेिी पवन खिुाइन ्। र, िकाइ मरेपवछ उनले मेरो बीपी चेक गररन ्। मेरो बीपी मावि १३५ र िल १८८ मा सीवमि 

भएछ ।  मन शान्ि भयो । दवैनक आिारवििारमा ख्याल गरे चाँडै उच्च रक्तचाप र पिाघािबाट छुटकारा पाउन सवकने 

आशा पलायो । मलाई परोि शवुद्धबवुद्ध वदने दाशषवनक ओशो, स्िामी रामदिे, राजीि दीविि, अजुषन गौिम, डा. 

ओम मवूिष अवनलिरूलाई हृदयदवेख नै नमन गद ैलेखपढमा व्यस्ि भए ँ।  

धन्यिाद !!! 
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व्यङ््य 

नाङ्गािरुको आन्दोलन 

माधि पोखरेल ‘गोज्याङ्रे’ 

गाईघाट, उदयपुर, नेपाल  

 

बाविर बाविर नैनसिु वभि भूँइमा सिु 

िावन्िकारी बाविरी खोल वभि ओछ्यान मिु  

कवि राम्रो चलन आयो आफै नाङ्गो िुने  

दगुषन्धले भररएको मन कसले धोइवदने ।  

 

मावि लेवखएका व्यङ्ग कवििा पढ्दा के लाग्दछ भने राजनीवि गनेिरुसँग वमल्दोजलु्दो िाक्यिरु छन ्। बाविर ठूलो 

िु, सफा स्िच्छ विचारको, आदशषिादी, िावन्िकारी कुरा गने अवन वभिवभि भने िररलम्फु केिी नभएको, घरमा 

वचसो भईुमा सतु्ने, गए गिेुको व्यििार भएको, आफ्नो इज्जिको ख्याल नभएको, अरुलाई मान्छे नै नगन्ने, आफूमाि 

जान्ने, गलि काममा सधै ँलावगरिने प्रिवृिको, अत्यन्ि फोिोर व्यििारको कालो हृदय भएको मान्छे नाङ्गो िुन्छ रे 

। त्यस्िाले गरेको आन्दोलनको औवचत्य नै िुदँनै भन्ने िो भने फेरर पवन त्यस्िैिरुले आन्दोलनलाई चकाईरिकेो 

िुन्छन ्। 

विश्वमा सबैभन्दा बढी आन्दोलन गने मलुक कुन िो भनी कसैले सोधेंमा म ढुक्कसँग जिाफ वदनेछु वक नेपाल िो 

भनेर । बाविर भोका, नाङ्गा भवनएकादवेख धोखाले पोका भररएकािरु समेि नेपालमा आन्दोलनमा िोवमएका छन ्। 

भररपणूष भएकािरु नङ्ग्याउन आन्दोलन गछषन भने भररपणूष भएर पवन केिी आफँै नाङ्गो िुन आन्दोलन गनेिरु पवन 

िाम्रो समाजमा मखु दखेाउन नसक्ने गरी नाङ्वगएर आन्दोवलि भएको गो्य कुरा पवन आन्दोवलि िुनेिरुले िाि ै

नपाईकन फैवलएको छ । मलुकुमा चल्ने, चलाइने र भरैिकेो आन्दोलनले पणूषिा िोइन नग्निा पाएको छ । अिषविन र 

उद्दमेयविन आन्दोलन समाज रुपान्िरणका लावग भन्दा आन्दोलनकारीिरु नाङ्वगने आन्दोलनको स्िरुप िो भन्ने 

कुराको पवुष्ट भएको छ । समाजका भररलािरु अरुका अगावड नाङ्वगन यस ैगने गदषछन । बाविर बाविर आन्दोलनका 

खरा कुरा गने अवन कसैले अवल साह्रो गरी बोलेमा डरले िरुिरु िुदँ ैघरमा गएर कुना पस्ने प्रिवृिको आन्दोलनकारीिरु 
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पवन िाम्रो मलुकमा नभएका िोइनन ्। कोिी गो्य आन्दोलन गने ि, कोिी भवूमगि, कोिी जलगि, कोिी स्िलगि 

ि, कोिी िािागि आन्दोलन चकाषएर केिी मकाषउन पाइन्छ वक भन्नेिरुले आन्दोलनको बीऊ रोपेर वजउ जोगाई वघऊ 

खाएर वनऊ खोज्द ैविडेका पवन छन ्। नाङ्गािरुले ज ेपवन गछषन न इज्जि छ न नाम न काम न दाम न माम छ । अरु 

केिी नपाएर मलुकुलाई ििस निस पानष र रेवडयो टेवलवभजन पिपविकाबाट नाम सािषजवनक गनषकै लावग पवन 

आन्दोलनको बीऊ रोपेर खाएको वघऊ पचाउन आन्दोलनमा लागेका छन ्। 

आफै नाङ्वगन नाङ्गािरुले गरेको आन्दोलनमा सिभागीिुनेिरुले पविले आफ्नो रुपलाई ऐनामा िरेेर आन्दोलनको 

स्िरुप ियार पारे ि िुन्थ्यो । िर पविले अकाषको रुप िरेेर आफूवभिको कालो ित्िलाई अपनत्ि ठानेर आफै नाङ्गो 

बन्ने आन्दोलनाई वबज्ञापन गरेर आपmूवभिको नाङ्गो पनालाई उदाङ्गो पारेका छन ् । नेपाली राजनीवि वभिको 

आन्दोलनलाई अवधकार प्रावप्तको लावग भन्दा अवधकार गमुाउने आन्दोलनका रुपमा धेरैले ब्याख्या गरेका छन ् । 

अवधकारका लावग आन्दोलन गदाष पविले आन्दोलनकारीले केिी गमुाउन सक्न ुपदषछ भन्ने किनलाई मन्िन गने िो 

भने पाउने कुरालाई गौण राखरे गमुाउने कुराको मित्ि बझु्न ुपदषछ । 

समाजमा रिकेा सिै जाि र िगष नाङ्गो िुन्छन ्भन्ने िोइन । राजनीविक, साँस्कृविक िा सामावजक रुपले नाङ्वगन ु

भनेको समाजका नेिा भनाउँदािरुको अवस्ित्ि बढोत्तरी िुन ुिो । वकनभने समाजमा राजनीवि गनेिरुलाई नराम्रो काम 

गने जनविरोधी, भििुा आवद भनेर वचवनन्छ । नागररक समाजले उनीिरुलाई अि विश्वास नै गनष छाडेका छन ्। जि 

समाजबाट विश्वास वजत्न सक्दनैन ्िि उनीिरुको अवस्ित्ि बढेर जाने नेिािरुमा विश्वास भएकैले पवन मनपरी गरेर 

विड्न िालेका िुन भन्दा कुनै अत्यवुक्त  िुदँनै जसका कारण आफ्नो कामले आफै नाङ्गो िुन रिर भनौ िा बाध्यिा 

भनौ िा सामावजक अवभशाप के भनौ आन्दोलनले नाङ्गािरुलाई अझ नाङ्गो बनाएको छ ।  

शरीरमा आकर्षक सटु टाई लाएर विरो बन्ने िोडबाजी चलेको समयमा िी विरो बन्नेिरु बाविर जवि सटेुट बटेुड 

दवेखन्छन ्वभिवभि त्यवि नै फोिोर जमाएर राख्ने अवन त्यो जमाएको फोिोर ओकलेर नाङ्वगने संस्कार पवन विकवसि 

नभएको िोइन । िुन ि यो काइदा कुनै नराम्रो भने िोइन वकनभने नाङ्गो िुदँा अझ बढी चचाष िुने भएकाले नेिािरु 

यस्िै यस्िै कायषमा बढी रमाउने गरेको रिस्य खलेुको छ । के खोज्छस ्कानो आँखो भनेझै ँनेिािरुलाई वनऊ चाविएको 

बेलामा आफ्नो चररिले साि वदईरिकेो अिस्िामा आफ्नै किषव्यका कारण नाङ्गो िुन पाउन ुजस्िो गौरि को कुरो 

अरु केिी िोइन जस्िो लागेर आउछ । राजनीवि नगरे पवन आफुलाई झठुको खेिीका नाइके भन्न रुचाउने नाङ्गािरुले 

स्िीकार गरेकै कुरा िो । यसरी आफ्नो कुरालाई स्िीकार गनुष सबैभन्दा ठुलो आन्दोलन िो र यसले आन्दोलनकारीलाई 

अझ ठूलो आन्दोलन गने िौसला प्रदान गदषछ भन्ने जन विश्वास पवन रिकेो छ । 
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कायषकिाष भन्दा पवन नेिािरु नै बढी भएको दशे भनेर सामान्यज्ञानमा लेख्नपुने समयमा नाङ्गािरुले गरेको 

आन्दोलनको औवचत्य मावि न कसैले प्रश्न िेस्र्याउन सक्छन ्न ि कसैले औलो नै ठड्याउन सक्छन ् । वकनभने 

आन्दोलनकारीिरु नै नाङ्गा छन ्भने उक्त आन्दोलनमा सिभागी िुन जानेिरुले पवन नाङ्गै जानपुने िुन्छ । लाटाको 

दशेमा जाँदा लाटै बन्नपुने र गाँडािरुको दशेमा जाँदा गाँडै बन्न ुपने अवन कानोको दशेमा जाँदा कानै बनेर िािोमा 

िोिो वनलाउन ुपने िाम्रो मलुकुको संस्कार रिकेोले संस्कार वबगारेर आफैलाई मलुकबाटै विरस्कार गनष कोिी पवन 

िम्सेलान ्जस्िो चाँवि मलाई लाग्दनै । संिेपमा भन्नपुदाष नाङ्गािरुको आन्दोलन अरुलाई नाङ्गो पानषका लावग 

गररएको एउटा राजनीविक व्यायाम िो । जनु व्यायामले आन्दोलनकारीिरु बाँदर िुन्छन ्। जसले आफ्नो घर पवन 

बनाउँदनै र अकाषले बनाएको घर पवन भत्काएरै छाड्छ । 

नेपाली राजनीविमा नाङ्गािरुको जवि मित्ि छ त्यिी विश्व राजनीविमा अरुको मित्ि िुदँनै । वकनभने नेपालमा जस्िै 

नाङ्गािरुको मित्ि अन्य मलुकुमा नभएकोले पवन िोला नेपाली राजनीविमा कोिी अजुषन िाण प्रिार गछषन, ि कोिी 

एकलव्य बन्छन ि कोिी विश्वावमि ऋवर् बनेर झठुको खिेीमा मल िालेर कौरििरुको र पाँच पाण्डिकोझै ँयदु्धमा 

िोवमन्छन ्। कोिी बिदृवष्ट लाएर, दरू दृवष्ट लाएर पवन नवजकमा भए गरेका घट्नािरु दखे्दनैन ्। अवन यस्िा नाङ्गािरुले 

गरेको मिान ्नाङ्गा आन्दोलनले विश्व राजनीविमा मित्ि नपाए कसले पाउने ि ? 

आन्दोलनकारी स्िभािैले विरोिी िुन्छन । वकनकी नाङ्गो िुन उनीिरु विरोिी िुन्छन ्भन्ने कुरा परूा सत्य नभए पवन 

यस कुरालाई एकलव्य ऋवर्ले वशवशमनुी बसेर अजुषन दृवष्ट लाएर िदेाष आफै दै्धलव्य भएको दखेेका विए माि िोइन 

वक पाएका पवन विए । विश्वावमि ऋवर्ले पवन कुरा के रिछे भनेर आँखा नभए पवन दरुदृवष्ट लाउँदा आफैं  दगुषवन्धि 

शरीर वलएर मनपरी बोवलरिकेा पाएका विए । यस्िा नाङ्गािरुले आफुलाई अरुका अगावड भररलो दखेाएर विश्वास 

वजत्न गरेको प्रयासले आन्दोलन र आन्दोलनकारी सबै संिेदनशील ििा गपु्ताङ्ग समेि दवेखने गरी रावरिय नाङ्गा 

आन्दोलनकारीका रुपमा नेपाली जनिाका अगावड पररवचि भएको सचूना उनीिरु आफै जािरे गरररिकेा छन ्। भनौ 

कागले आफ्नो नाम आफैं ले कावढरिकेोझै ँगरी नाङ्गा आन्दोलनकारीिरु पवन िामी नाङ्गा िौ भन्द ैआफैं लाई 

विवभन्न उपनाममा पररवचि गराएर आन्दोलनमा अझै ँपवन कुनै न कुनै रुपले सररक भैरिकेा छन ्। 
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साविवत्यक समाचार 

रूस-नेपाल सियोग ििा मैिी समाजको ५५-नौ. िर्ाषन्ि समारोि 

कृरणप्रकाश िेष्ठ 

मास्को, ७ विसेम्बर २०१८ (शिुिार) । रूस मिासंघको राजधानीमा रूस–नेपाल सियोग ििा मैिी समाजको ५५–

औ. िर्ाषन्ि समारोि भव्यिाका साि ससुम्पन्न भएको छ । त्यसमा मैिी समाजका सदस्यिरूका अविररक्त रूसी 

लेखककवि, कलाकार, पिकार र गण्यमान्य व्यवक्तिरू लगायि  विवभन्न संघसंस्िा र वनकायका प्रविवनवधिरूका 

सािै रूसमा रिकेा नेपाली समदुायका विवभन्न संघसंस्िाका प्रविवनवधिरूको पवन बाक्लो उपवस्िवि रिकेो वियो भने 

रूसका लावग नेपाली राजदिू ऋवर्राम वघवमरे प्रमखु अविवि ििा रूस मिासंघको पररारि मन्िालयको वद्विीय एवशया 

विभागका उपवनदशेक दावनला वभक्तोरोवभच गावनच विवशष्ट अविविको रूपमा वनम्त्याइन ुभएको वियो । रूस–नेपाल 

सियोग ििा मिैी समाजका अध्यि सेगेइ वमखाइलोवभच नेिासोभले समारोिमा उपवस्िि सम्पणूष मिानभुाििरूको 

स्िागि गद ै विगि ५५ िर्षदवेख जनस्िरमा रूस ििा नेपालबीच सम्बन्ध विकासमा गिवकलो योगदान पयुाषउँद ै

आएको  यस सामावजक संस्िाको वियाकलापबारे संिेपमा प्रकाश पाद ैविगि ३ िर्षको अिवधमा नेपाल–रूस दौत्य 

सम्बन्ध स्िापनाको ६० िर्ष मनाउने िममा नेपालको राजधानीवस्िि रूसी विज्ञान ििा संस्कृवि केन्रको प्राङ्गणमा 

रूसी मिाकवि अलेक्सान्र पवुमकनको प्रविमा स्िापना ििा केिी वदनअवघ माि नगरकोटमा दागेस्िानी जनकवि 

रासलु िाम्जािोभको आिि प्रविमाको अनािरण गररएको उल्लेख गनुषका सािै बदु्धको पविि जन्मस्िल लवुम्बनीमा 

रूसको बौद्धवििार वनमाषण गने भव्य योजना साकार गने वदशामा कायष भइरिकेो र त्रयिाँ सेन्ट–वपटसषबगषमा 

जारकालीन अिस्िामै वनमाषण गररएको यरूोपकै पविलो बौद्धवििारको अनवुकविषस्िरूप वििार बनाइने पवन सवूचि 

गनुषभयो । भव्य समारोिको पिूषिेलामा रूस–नेपाल सियोग ििा मैिी समाजको कायष–वििरण ििा वनिाषचनसम्बन्धी 

व्यापक सम्मेलन सम्पन्न भई १३ सदस्यीय नयाँ कायषकाररणी सवमवि, १२ सदस्यीय संरिक पररर्द ्र ४ सदस्यीय 

लेखापरीिण सवमविको वनिाषचन ससुम्पन्न भएको वियो ।  कायषकाररणी सवमविमा  सेगेइ नेिासोभ अध्यि, 

अलेक्सान्र सोलोभ्योभ यिािि ् मानािष अध्यि, उपाध्यिमा भ्लावदवमर फेदोिोभ, डा. बरी के.सी., दीनानाि 

राजभण्डारी, उपाध्यि–सवचिमा बोररस भेवशषवनन र सदस्यिरूमा नेल्ली स्िेपानोभा, सवपला राजभण्डारी, नािाल्या 

गवुबना, िाच्याना उबशुाएभा, बलुाि वचम्बाएभ, वशिमवण भतु्र्याल र वभक्टर जएुभ । दइुपटक सोवभयि संघिीर 

अन्िररियािी जावनबेकोभको अध्यििामा संरिण सवमविको उपाध्यिमा एभ्गेनी कोजोरेजोभ, सेगेइ भवेलवच्कन, 
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डा. मवणराज पोखरेल, डा. ऋवर्कान्ि मण्डल ििा संरिक–सदस्यमा ऋवर्राम वघवमरे, भालेरी नाजारोभ, आन्रइे 

िोवफमोभ, डा. भरिराज शमाष पौडेल, डा. उपेन्र मििो, जीिा लावमछने र टेकराज वनरौला ।  लेखापररिण सवमविमा 

एल. वसवनवत्सना अध्यि, अवन सदस्यमा िाच्याना एगोरोभा, आल्ला नोवभकोभा, डा. एकनारायण चापागाई ं ।  

रूसका लावग नेपाली राजदिू मिामविम ऋवर्राम वघवमरेले आफ्नो मन्िव्यमा रूस–नेपाल सियोग ििा मैिी 

समाजका निवनिाषवचि पदावधकारीिरूलाई दईु दशेबीच मैिी  विकासको कायषमा उत्तरोत्तर सफलिाको कामना 

गनुषभयो र नेपाली रनजदिूािासको सभाकिमा मैिी समारोि सम्पन्न भइरिकेोमा िर्ष प्रकट गनुषभयो । रूस पररारि 

मन्िलयको वद्विीय एवशया विभागका उपवनदशेक दावनला गावनचल ेरूस र नेपालबीच वद्वपिीय समुधरु सम्बन्ध 

कायम रिकेो चचाष गनभुयो । मास्कोमा दागेस्िान गणराज्यको प्रविवनवधत्ि गने िाम्जाि िाम्जािोभले नेपालमा 

दागेस्िानी जनकविको प्रविमा अनािरणमा भाग वलन काठमाडौं पगेुको आपm्नो अनभुि बिाउनभुयो । मैिी 

कमाजका मानािष अध्यि अलेक्सान्र सोलोभ्योभले यस संस्िामा आफ्नो सम्बद्धिा र वियाकलापको छोिकरीमा 

चचाष गनुषभयो । 

सन ्१९६३ को २२ नोभेम्बरका वदन मास्कोको केन्रमा वस्िि मैिी गिृको विशाल सभाकि र बाल्कोनीमा समेि 

जनसमदुायका प्रविवनवधिरूको उपवस्िविमा सम्पन्न भएको प्रिम सम्मेलनले सोवभयि नेपाल मैिी समाज स्िापनाको 

घोर्णा गररएको उल्लासपणूष िािािरण दखे्ने प्रत्यिदशी रिी विगि ५५ िर्षसम्म नै राजा मिने्र र िीरेन्रको राजकीय 

भ्रमणलगायि सबै मैिी समारोििरूमा अनिुादकायष गद ैआएको यस पंवक्तकार (कृरणप्रकाश िेष्ठ) लाई पवन दईु शब्द 

बोल्ने सअुिसर प्रदान गररएको िुदँा रूस–नेपाल सियोग ििा मैिी समाजको ित्परिामा नेपालमा रूसी मिाकवि 

अलेक्सान्र पवुमकन एिं दागेस्िानी जनकवि रासलु िाम्जािोभको प्रविमा स्िापना भएको पररप्रेक्ष्यमा नेपालको यािा 

गने प्रिम रूसी विद्वान,् बदु्ध धमषका अध्येिा इभान वमनाएभको प्रविमा नेपालमा र रूसलाई जीिनको अवन्िम 

िणसम्म पवन सम्झने र दौत्य सम्बन्ध स्िापना िुनभुन्दा ३ िर्ष पविले समेि गरी सोवभयि रूसको दईुपटक यािा गने 

नेपाली मिाकवि लक्ष्मीप्रसाद दिेकोटाको प्रविमा रूसमा रिोस ्भन्ने आफ्नो सपना पवन कुनै वदन अिमय साकार 

िोला भन्ने आशासविि िाम्रा दईु दशेबीच वमििा र सियोगको विकासमा गिवकलो योगदान प¥ुयाउने यस मैिी 

समाजको मिुानमा रिकेा विख्याि सोवभयि नेपालविद ्इल्या रेदक्ो, प्रिम अध्यि वनकोलाई मोखोभ, सोवभयि 

संघको विघटनपश्चात्को जवटल अिस्िामा पवन यस संस्िाको  अवस्ित्ि र साख जोगाइराख्ने वद्विीय अध्यि 

अन्िररियािी यरुी मावलशेभ प्रभवृिको योगदानलाई वबसषन निुने र उनीिरूको सम्झना वचरस्िायी राख्ने प्रयास िुन ु

अत्यन्ि जरुरी छ भन्ने विर्यमा जोड वदएको विए ँ।  भव्य समारोिको समावप्तपश्चाि ्सांस्कृविक कायषिमअन्िगषि 
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रूसी, नेपाली र विन्दीमा समेि रूसी कलाकार ििा नेपाली विद्यािीिरूको सिभावगिामा बेलािादनसविि शास्त्रीय 

संगीि, रोमान्स गीि, आधवुनक गीि, नेपाली नतृ्य र गीिका सािै फेशन शो पवन प्रस्ििु गररएका विए । समारोिका 

सिभागीिरूको सम्मानमा सन्ध्याभोजको पवन आयोजना गररएको वियो । 

वमवि : ८ वडसमे्बर २०१८, 

मास्को, रूस मिासंघ ।  

 

िाइिानमा नेपाली वदिस मनाईयो  

नेसनल वपङ्दोङ यवुनभवसषटी अफ साइन्स एडं टेक्नोलजी िाइिानमा अध्यनरि वबद्यािीिरुले नेपाल वदिस 

भव्यिाकासाि मनाएका छन ्। अपराह्न १:३० बाट अवििी स्िागिबाट सरुुभएको कायषिम बेलकुी ६:०० बजेसम्म 

चलेको वियो । उक्त कायषिममा िाइिानका विवभन्न ठाउँमा बस्द ै आउनभुएका नेपाली विद्यािीिरुको समेि 

उपवस्ििी रिकेो वियो । अनमुावनि ३०० जना सिभागी उक्त कायषिममा इन्डोनेवशयन, िाइिानी ििा वभएिनामी 

विद्यािीिरुको विशेर् सिभागीिा रिकेो वियो । नेपालको रावरिय गानबाट उद्घाटन भएको कायषिममा नेसनल 

वपङ्दोङ यवुनभवसषटी िवपकल एगकृल्चर वबभागका वबभावगय प्रमखु प्रा. डा. वफवलप चङ्ले नेपाली विद्यािीिरुको 

प्रशंसा गनुषका सिै शभुकामना पवन ब्यक्त गनुषभएको वियो । ििाले विश्वविद्यालयका विवभन्न कायषिममा नेपाली 

विद्यािीको सकृय सिभावगिाले विद्यािीको व्यवक्तत्ि विकासमा टेिा पयुाषउनकुा सािै भावर्क सांस्कृविक पि पवन 

उजागर िुने बिाउन ुभयो । त्यसैगरर अवििी मन्िव्यका िममा िन ििा कृवर् विश्वविद्यालयका अवििी प्रध्यापक 

डा. जे टी याङले नेपालका विवभन्न ठाउँले आफूलाई लोभ्याएको र धेरै पटक नेपाल भ्रमण गररसकेको बिाउन ुभयो 

। उिाले नेपावलिरुको आविथ्यिाको सरािना गद ै नेपावलिरु िास्िबमै खशुी दखेेको बिाउन ु भयो । त्यसैगरर 

कायषिमका प्रमखु अवििी, विश्वविद्यालयका प्रेवसडेन्ट चाङ-सेन िाइले नेपावलिरु वनकै मेिनिी र इमानदार िुने 

बिाउनभुयो । नेपाल संस्कृविकरुपमा धनी भएको र आफू नेपाल जान चािकेो बिाउन ुभयो । नेपाली विद्यािीिरुलाई 

उत्तरोत्तर प्रगविको कामना गनुषका सािै अफ्ठ्यारो परेको अिस्िामा आफूले भरपरु सियोग गने बिाउन ु भयो । 

कायषिमको सञ्चालन अवनल चन्र नेउपाने, िलु्सी लक्ष्मी सिुाल ििा अन्य विद्यािीिरुले गनुषभएको वियो । 

कायषिमा नेपाली विद्यािीिरुले नेपालका नेिारी ििा अन्य वगि एिं नतृ्य प्रस्ििु गरेर मनोरञ्जन प्रदान गनुषभएको 

वियो । त्यसैगरी इन्डोनेवसयन, वभएिनामी, बमलेी, दविण अमेररकी एिं क्यारेवबयन विद्यािीिरुले आ-आफ्नो दशेका 

वबशेर् प्रस्ििुीिरु गरेका विए । कायषिममा नेपालका विवभन्न प्रयटवकय स्िानका फोटोिरु प्रदशषन गनुषका सािै विदशेी 
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सावििरुलाई भ्रमण िर्ष २०२० मा नेपाल भ्रमणका लावग वनमन्िण गररएको वियो । कायषिममा सिभवगिरुले नेपाली 

खानाका पररकारिरु विशेर् मन पराउनभुएको वियो । कायषिममा इन्डोनेवशयन खानाको पररकार र नेपाली खानका 

स्टलिरु रावखएको वियो। नेपाली वगिसंवगि, नतृ्य प्रस्ििुी , पोस्टर प्रदशषन ििा खानाका पररकारका माध्यमबाट 

नेपाल पविचानमा सियोग पगेुको नेपाली विद्यािी एसोसेसनका अध्यि शंकर पन्िीले बिाउनभुयो । नेपाल वदिस 

कायषिमको संयोजन सोवि यवुनभवसषटीमा अध्यापन गराउने डा. लेखनाि काफ्लेले गनुष भएको वियो ।    

 

रूस-नेपाल काव्य संगम भव्यिाकासआि ससुम्पन्न  

 

रूसको राजधानीमा १ वडसेम्बर २०१८ शवनिारका वदन मास्कोको एक केन्रीय सडक बोल्साया वनवकत्स्कायामा 

अिवस्िि केन्रीय लेखक भिनमा विश्व नेपाली सावित्य मिासंघ रूस शाखा ििा रूस लेखक संघ मास्को नगर 

संगठनको संयकु्त आयोजनामा रूस-नेपाल काव्य संगम भव्यिाकासआि ससुम्पन्न भयो । रूस लेखक संघकी 

सदस्य,कजवयिी िाच्याना चेग्लोभा ििा विश्व नेपाली सावित्य मिासंघ रूस शाखाका मिासवचि डा. मनमिूष 

भिेुलबाट संचावलि   त्यस समारोिमा  विनेसासंका केन्रीय  सल्लािकार कृरणप्रकाश 

िेष्ठका  सािै  प्रमखु  अविविको रुपमा रूसका लावग नेपाली िाजदिू निामविम िी ऋवर्राम वघवमरे िया रूसी 

सावित्य प्रज्ञा-प्रविष्ठानका अध्यि बोररस ररआबवुखनको समपुवस्िवि रिकेो वियो भने अविविको  िवैसयिले 

सावित्यशास्त्रमा मिाविद्यािाररवधको प्रावज्ञक उपावधप्राप्त प्राच्यविद ् अलेक्सान्र सेन्केवभच, राजकीय दमुामा 

सल्लािकार गेन्नाडी आभ्दाएभ, गैरआिासीय नेपाली संघ अन्िररारिीय समन्िय पररर्दका सदस्य  एकनारायण 

चापागाई,ं रूस-नेपाल सियोग ििा मैिी समाजका उत्तरदायी सवचि बोररस भेशेवनन प्रभवृि विवभन्न रूसी ििा 

नेपाली सामावजक संस्िाका प्रविवनवधिरूको सिभावगिा रिकेो वियो ।   

        विश्व नेपाली सावित्य मिासंघ रूस शाखाका अध्यिबाट स्िागि मन्िव्य व्यक्त गररएपश्चाि ् मिामविम 

राजदिूज्यबुाट समारोिका अयोजकिरूलाई धन्यिाद ज्ञापन गनुषभयो  र रूस र नेपाल बीर सावित्यक सम्बन्ध 

विकासमा  कृरणप्रकाश िेष्ठको  योगदानको चचाष गद ै भविरयमा रूस र नेपालका सावित्यकारिरूको आदानप्रदान 

ििा संयकु्तप्रयासबार एक दोस्राको गावित्यको अनिुादको सम्भाव्यिाबारे विचार  व्यक्त  गनुष भयो । रूसी सावित्य 

प्रज्ञा-प्रविष्ठानका अध्यि बोररस ररयाबवुखनबाट कृरणप्रकाश िेष्टलाई सम्नानपि प्रदान गनुषका सािे स्िवलवखि 

काव्यकृवि “रूसी घटनािली” पवन प्रदान गररएको वियो । 

रूस-नेपाल सावित्य संगममा विवशष्ट चविवििरूको मन्िव्यपश्चाि ् विनेसासंबाट प्रकावशि ििा कृरणप्रकाशबाट 

बेपालीमा अनवुदि ९ जना आधवुनक रुसी कवििरञका २३ िटा कवििािरूवक वद्वभावर्क संग्रि "रूसी काव्यपल्लि" 

को लोकापषण गररयो र त्यस कवििासंग्रिका सिभागी  रूसी कवि ििा किररिीबाट रूसी भार्ामा कवििा िाचग 

गररऐको वियो । 

रूसी गावयकािरूबाट बीचबीचमा रूसी गीि पवन प्रस्ििु गररनकुा सािै कवििा सङ्ग्रिमा समाविष्ट केिी कवििािरू 

गीिको रूपमा समेि वभवडयोमाफष ि ्पदाषमा प्रस्ििु गररएका विए । ित्पश्चाि ्नेपाली कवििािाचनको िम सरुु भयो 

।  मास्कोवस्िि   नेपाली राजदिूािासमा कायषरि कुमारबिादरु िेष्ठ िावन्िबाट रुस-पेाल सम्बन्धबारेको कवििा 

प्रस्ििु गररऐको वियो भने किवयिी कला पोखरेल दािालबाट  रूसी अनिुादमा जीिन वशर्षक रावखएको 
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गजल, कवि वदगम्बर  भट्टबाट "आमा" वऋर्षकको कवििा, गोविन्दप्रसाद गऔिमबाट जन।मेको गाउँ फलेिासको 

सौन्दयष गाञास्िरूप कवििा र डा. मगमवूिष भिेुलबाट ििाई यािामा दवेखने मनोरम बमृयबारे   "नील गगन" 

कवििा  प्रस्ििु गररऐको वियो भने कृरणप्रकाश िेष्ठबाट आफ।नो मन्िँयके िममा काठमाडौं नगरकोटमा 

रवसयाली  दागेस्िानी जनकवि रासमु िाम्जािोमको  प्रविमा िालसालै २६ नोभेम्बरका वदन नेपालमा अनािरण 

गररऐको पररप्रेिमा  उगको नेपालविर्यस काव्यको नेपाली अनिुादिाट जीविि दिेी कूमारीबारे केिी 

िरफ  मंगलाचरणको रूपमा प्रस्ििु गररएको वियो । 

समारोिको अवन्िम चरणमा 'स्ििग्ि माइक' वशर्षकमा इच्छुक कवििरूलाई कवििा िाचनको लावग आह्वान गररएको 

वियो । किवयिीद्वय ल्यदुवमला आभ्दएेभा ििा नेल्ली  कोपेइवकनाबाट कृरणप्रकाश िेष्ठप्रवि समपषण गररऐका 

कवििा िाचन गरेका विए भने अन्य कवििरूले आ-आफ्ना कवििा पढेर सनुाएका विए । समयाभािले गदाष इच्छुक 

सबै कवििरूले कवििािाचग गनष नभ्यएको  भान भइरिकेो वियो । बाआकी अको यस्िै कायषिमका लावग िाँिी 

राखेर रूस नेपाल काव्य संगम समापन गररऐको संयकु्त काव्य समारोिका सिभागी नेपाली ििा  रूसी वमििरूप्रवि 

िावदषक साधिुाद ! 
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