
SAMSUNG गजे SHIP BUILDING भ्रमणको अनुभव 

बिकासको आकाशतर्फ  लमकदो कोरियाको एक अभभन्न अंग िन्दै गजे टापू, आर्थफक तथा िाजनैततक क्रान्न्तका अनेक 

बिम्िहरूका साथ प्रककततक सौंदयफमाझ मग्न तैरििहेको र्थयो l त्यहााँ चौतर्ी खुलेका समदृ्धिका आयामहरू देख्दा, द्धवकासका 
बिशाल स्तंभहरू देख्दा नेपालका दगुफम दिाि अतन सदपुयोग नभएका प्राककततक स्रोत तथा एततहाभसक सम्पदाहरू सम्झिे 

सिैको मन खल्लो भयो l त्यसैगिी मातनसमा िहेको अनुशासन, इमान्दारिता ि देश बिकासप्रततको लगाि ि झुकाि देख्दा 
नेपालले  द्धवकासको गतत भलन नसक्नुमा हामी भभत्र िहेका केहह अभािहरू आत्मसाथ गदाफ हल्का ततक्तता महसूस गयौ l अतः 
नेपाल कोरिया एशोभसएसनको अभभभावकत्व तथा सोनभसकको छरितो ब्यवस्थापनमा आयोन्जत त्यस सैक्षिक भ्रमण एिम 

सांस्कृततक साझ हाम्रा लार्ग केहह ज्ञान ि अनुभि संगाल्ने अवसि ितनहदयो अतन बिभभन्न ठाउाँका नेपालीहरुसाँग हॉसने,नाचने 

ि िमाउने एउटा उद्गम ितनहदयो l  

बिहान सिेिै जाडोमा उठ्दा पतन मन दंग र्थयो, एउटा िेग्लै उमंग र्थयो अतन आज केहह निीनता चाखन पाउनेमा पूणफ 
बिसवस्त र्थयो l सामसुंगका अनेकौ फ़ोन देखेका ि चलाएका हामीलाई सामसुंगको पानी जहाज तनमाफण हेनफ पाउनु एउटा दलुफभ 

अनुभि र्थयो l त्यस्तै कोरियाली  ऐततहाभसक क्रान्न्तको स्तम्भ िनेको गजे िंदी क्याम्प हाम्रो लार्ग उत्सुकताको बिषय र्थयो l 

कोरिया आइकन त्यो मेिो पहहलो भ्रमण भएि पतन होला त्यसले मेिा लार्ग िेग्लै महतव िाख््यो l सायद त्यसैलेपतन होला 
आाँखामा हल्का तनदं्रा भएतापतन मन रु्रंूग र्थयो, शिीि चंगा र्थयो l 

सानामा िेलगाढ़ी छुकछुकछुक खेलेको मेिा लागी त्यो द्रतु गततको छुकछुक नगने िेल चढ्नुमा िेग्लै मज्जा र्थयो l हामी त्यही 
छुकछुक नगने िेल चढेि वानलदांग पुग्यौ l अन्य ठाउिाट आएका नेपालीहरु साथ त्यहााँ िहेको रिज़वफ िसमा चक्लेट, बिस्कुट, 

सुन्तला खादै, िमाइलो गदै हामी गजेतर्फ  लाग्यौ l सर्ा ि चौड़ा सड़कमा गुड़केा र्चल्ला गाडीहरु, छेउका गगनचुम्िी भवनहरु 

हेदै ि िाटामा आउने पुल अतन सुरंुग मागफहरु तछछोलेि गज ेपुग्दै गदाफ मैले मेिो गाउाँको धुले कच्ची सड़क समझ,े स्कूल जादा 
लडको िािीको र्चप्लो आली समझ ेअतन त्यसैगिी सुरंुग मागफ िनाउन चलने िषौको खीचातानी समझ ेl अकस्मात देखखएको 
त्यों गजेको नीलो बिशाल सागिमार्थ उडीिहेका सेता चिाहरुले , िर्गिहेका बिशाल जहाजहरुले मनलाई आकद्धषफत गरिहाल्यो l 

िस मन उड़न लाग्यो त्यो क्षिततजपारिको कल्पनाको संसािमा , डूिन लाग्यो त्यो सागिको नीलो गहहिाइमा l यसिी अनेकौ 
नौला दृश्य तनयाल्दै, लगभग तीन घण्टाको यात्रा गदै हामी गज ेटाप ून्स्थत सामसुंगको जहाज तनमाफण िेत्र पुग्यौ l  

मोिाइल शो रूममा मोिाइलका अनेकौं मोडल हेिेझै सामसुंग जहाज संग्रहालयमा हामीले स्थापना कालदेखख हालसम्मका 
जहाजका मोडल हेयौ l सामसङ्गले आफ्नो प्रगततलाई, स्थापनादेखखको त्यो बिस्तितालाई १९७४-१९७८, १९७९-१९९०, १९९१-

१९९९ ि २००० देखख हाल सम्म गिी चाि चिणमा बिभान्जत गिेको िहेछ जहााँ प्रत्येक कालखण्डले आ-आफ्नै संघषफका ि 

सर्लताका कथाहरु खोल्दै र्थए l  हामीलाई आत्मीय सत्काि ि सम्मान हददै आफ्नो कम्पनीको द्धवश्वब्याद्धप सर्लता ि 

उचाईको ब्याख्या गदै गदाफ तत कमफचािीहरुको आाँखामा छचन्ल्कएको गौिवभाव, मुहािमा चन्म्कएको िौनक झन हेनफ लायक  

र्थयो l त्यहााँ सामसङ्गको इततहास ि भद्धवष्यको योजना सुतनसकेपतछ हामी सामसङ्गकै शानदाि िस चढेि जहाज तनमाफण 

स्थलतीि लाग्यौ l गाडीका झ्यालिाट त्यो बििाट संिचना तनहालन खोज्नु आाँखखझ्यालको एउटा प्वालिाट संसाि र्चहाउन 

जस्त ैर्थयो l साच्चै त्यहााँका अत्याधुतनक प्रद्धवर्ध, कायफशैली अतन उच्च ब्यवस्थापनले हामीलाई शब्दहहन िनायो l त्यहााँ हाम्रा 
मगजले निुझ्ने बिज्ञान अतन आाँखाले तनहालन नभ्याउने भभ्यता र्थयो l तापतन हामी आ-आफ्ना क्यामािामा त्यो द्धविाटता 
कैद गने कोभशसमा र्थयौ l हामी सिै आश्चयफचककत भएि तनहाल्दै र्थयौ हाम्रा कल्पनापािीका त्यो यथाथफता l 

ब्यवस्थापन ि अनुशासनको अको उदाहिणीय दृस्य देखखयो, खाना खाने िेलामा l त्यहााँ सयौका शंख्यामा अनेकौं तहका 
कमफचािीहरु कुनै भेदभािबिना कतत सहजताका साथ , बिना कुनै तछाड़-मछाड, बिना कुनै हताि अतन बिना कुनै कोलाहल सि ै



अतत अनुशाभसत, संयमद्धवत एिम आरै्मा ब्यिन््स्थत भई खाना भलदै आ-आफ्नो ठाउमा खाना खादै र्थए l उड़न माहहि मन 

पुर्गहाल्यो +2 ि ब्याचलि पढ्दा खाजा खाने कलेज क्यान्न्टनमा l 

त्यसपश्चात हामी केहह दिूीमा िहेको िंदी क्याम्प पुग्यौ जून हाम्रl लार्ग अको कौतुहूलताको बिषय िनेको र्थयो l त्यहााँ हटकेट 

काटेि भभत्र तछदै गदाफ द्वािमैं कोरियाली इततहासका अनेकौं कालखण्डका नेता तथा शासकहरूको प्रततमाले हामीलाई स्वागत 

गिेझै लाग्यो l भभत्र तछनफसाथ देखाएको त्यों िास्तबिक झै लाग्न ेवाताविणले झन िोमांचकताको अको पदाफ उघारिहदयो l त्यों 
वास्तद्धवक र्थएन भनेि आरै्ले आरै्लाई समझाउन केहह समय लाग्यो l त्यहााँको कोलाहोल, मान्छेका बिभभन्न अवस्थाका 
प्रततमाहरु, हरिया पहाडका सुन्दि पेंहटगं अतन िम, िन्दकुका आवाजहरूले हामीलाई वास्तद्धवक िंदी क्याम्पको आभाष 

हदलाउदैर्थयो l यथाथफको यतत जीवन्त कृबत्रम र्चत्रंण अतन ब्यवस्थापन शायद पहहलोपल्ट तनयाल्दै र्थयौl त्यसपतछ र्ोि डी 
(4D) चलर्चत्र हेनुफमा अकै आनन्द र्थयो l चलर्चत्र ”द्धप्रजन अर् वॉि” (POW) सुरु हुदै गदाफ आरू्तति उतछटीएि आएझै 
लाग्न े िम ि गोभलका छिाफहरूसाँगै हामी र्चच्याउदै र्थयौ ति बिस्तािै आउदै गिेको हृदयद्धवदािक दृश्यले भािुक िनाउाँ दै लग्यो l 

कोरियामा िाजनैततक क्रांतत हुाँदैगदाफ त्यहााँका युवाका साँघषफ ि आमाहरूले भोगेका दखु एकैसाथ छोटो समयमा अतत आकषफक 

ढंगले प्रस्तुत गरिएको त्यस चलर्चत्रले हामीलाई गज ेटापूको महत्व िुझाइहदयो l भभन्न िाजनैततक बिचािधािािाट प्रभाद्धवत  

िबत्रय पहहचानका तनभमत चालेको दवन्दले जसिी बिशाल कोरिया दइु चीिा भयो, त्यस दृश्य हेदैगदाफ जातीय,िबत्रय तथा िगीय 

पहहचानका तनभमत नेपालमा चभलिहेको िाजनैततक लहि सम्झिे मन र्चसो भयो l र्ककफ दै गदाफ लाग्यो यहद हामीले त्यस 

चलर्चत्र हेदैनथयौ त शायद गज ेिंदी क्याम्पप्रतीकों हाम्रो िुझाई अपुिो हुन््यो अतन गज ेयात्राको मह्तव अधुिै िहन््यो l 

एक्काभस झल्को आयो भसधुंली गढीको, त्यहााँको भत्केको दिवािको जहााँ प्रत्येक पत्थिमा िीिताका कथा लेखखएका र्थए ति 

उर्चत संििण ि ब्यवस्थापनको अभािमा सिै मेहटदैं र्थए l 

यसिी अनेकौ ज्ञान ि अनुभि सङ्गाल्दै, थोिै गल्दै, थोिै भोकाउदै हामी तािा िेस्टुिेन्ट पूग्यौ जहााँ िहि हुाँदाहुाँदै पतन घुम्न जान 

असमथफ थुप्रै नेपालीहरुलाई भेटयौ l त्यसपतछ त्यों नेपाली साझको माहोल महोत्सिमय िन्दै गयो l खानपान पतछको त्यों  
र्गटािको धुन, नाचगान ि हॉसी मझाकमा सि ैथकान, ल्यािका तनाि, घि परिवाििाट टाढा िहदाको दखु सिै भूल्यौ तव हामी 
यसिी मग्न घुल्यौ की  लाग्दै्यो िस न्जंदगी त आजै हो न्जउने l िास्तिमा पिदेशमा िहेि पतन यसिी नेपालीहरुमाझ िमन 

पाउनु, दखु सुख साटन पाउनु हाम्रो एउटा सौभ्याय र्थयो l अन्त्यमा कोरियाली भशिमा भशरुपात ेखुकुिी सन्जएको भादगाउले 

टोपी लगाइहददा मुटु ढक्क रु्लेि आयो अझ नेपालीलाई यस्तिी मान सम्मान ि माया हदने त्यों मुहािमा खुलेको हासोले िेग्लै 
संतोष हदयो l 

  

अनन्त त्यस भ्रमणले हामीलाई गजे टापूमाफ़फ त देश बिकासमा तल्लीन, लगन, ज्ञान, भसप, इमान्दारिता एिम सच्चा 
देशभन्क्तको भावना भमर्ित एक अनुशाभसत सभ्यता िुझने सुअवसि हदलाईहदयो l अतः  नमन यो कमफठ सभ्यतालाई जसले 

अतत घोि अभाििाट मार्थ उठेि यो अपाि समदृ्धि हाभसल गदै समस्त मानि जगतलाई एक द्धवभशष्ठ पाठ भसकायो अतन 

कृतज्ञता नेपाल कोरिया एशोभसएसन तथा सोनभसकलाई जसले यो सभ्यताको एक खझल्को भएपतन तनहालने मौका प्रदान 

गरिहदयो l 

 

(This tour experience based essay was written by Mr. Pawan Dahal. He is a MS-PhD student at College of Pharmacy 

Yeungnam University) 
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र्ोि डी (4D) चलर्चत्र हेदै गदाफ                                       साझको एक झलक 


