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राष्ट्रिय गान

सरस्वती वन्दना ! !

या कुन्देन्दतुुर्ारहार धवला या शभु्रवस्त्रावतृा ।
या वीणा वरदण्डमण्ण्डत करााः या श्वेत पम्मासना ।।

या ब्रह्माच्यतुशंकराः प्रभतृतभभदेव ाः सदा वण्न्दता ।
सा माम ् पातु सरस्त्वती भगवती तनाःशरे्जाड्यापहा ।।

सयौं थुुँगा फूलका हामी, एउट  माला नेपाली
सावषभौम भई फ भलएका, मेची-महाकाली।।

प्रकृततका कोटी-कोटी सम्पदाको आुँचल
वीरहरूका रगतले, स्त्वतन्र र अटल।।

ज्ञानभभूम, शाण्न्तभभूम तराई, पहाड, हहमाल
अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातभृभूम नेपाल।।

बहुल जातत, भार्ा, धमष, संस्त्कृतत छन ्ववशाल
अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो, जय जय नेपाल।।
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नेपाली बबद्याथीहरुको साझा चौतारीको रुपमा रहेको
सोनभसकले इततहासम ऐततहाभसक पसु्त्तक " सोनभसक
साहहत्य संग्रह " तनकाल्ने तनणषय गर् यो । सोनभसक १८ औं
कायषसभमततमा सोनभसकको २००४ देखखको यारामा साहहत्य
ववधा नभएकाले यसपटक यसलाई सरुुवात गररने तनणषय
गररयो । जसको मखु्य उद्देश भनेको नंया पसु्त्ताका
लेखकहरुलाइ प्रोत्साहन गनुष र परुाना लेखकहरुलाइ संमान
गने र नेपाल तथा अन्य कुन बहहरी मलुकुमा बसोबास गने
नेपाली जसले आफ्नो पसु्त्तक तनकाल्ने सपना देखखरहेका
हुन्छन ् तर आर्थषक अभाव तथा ववववध कुराहरुको
समस्त्याहरुले गदाष पसु्त्तक तनकाल्न पाइरहेका हुद नन ् ।
ऊनीहरुका अमलु्य रचनाहरुलाई स्त्थान हदने मनसायले
हामीले यो पसु्त्तकको पररकल्पना गरेका हौं । यो पसु्त्तक
भभर ववभभन्न ववधाका लेख रचनाहरु पढ्न सक्नु हुन्छ,
जस्त्तो कववता, मकु्तक, गजल, लर्कुथा, तनबन्ध इत्यादी
ववववध रचनाहरु पढ्न सक्नु हुनेछ । नेपाली साहहत्यका
हदग्गज तथा नंया लेखकहरुले तनक माभमषक ढङ्गले आफ्ना
लेखहरु लेख्नु भएको छ । पक्क पतन यो पसु्त्तक पढी
सकेपछी फरक-फरक व्यण्क्तहरुका फरक-फरक बबचार,
र्चन्तन, कबबता, गजल, मकु्तक एकमा अनेक कुराहरुको
स्त्वादपान गनष पाउनु हुनेछ | जस्त्तो कक फरक भगूोल,
फरक पररवेश र फरक मान्यता राख्ने लेखकहरुले आफ्ना
लेखहरु राख्नु भएकाले केही भभन्न अनभुव हुन्छ भन्ने आसा
राखेका छौँ । हाम्रो यो शरुूवात भबबष्ट्यमा कोसे ढुङ्गाको
रुपमा रहनेछ भन्ने पतन आसा भलएका छौँ | साहहत्य
ववधाको यरो ठुलो ण्जम्मेवारी तनबषहन गने अवसर
हदएकोमा सोनभसक १८ औ कायषसभमतत प्रतत आभारी छौं |
सवाषर्धकार लेखकमा सरुक्षित रहने र लखेकका ववचार पतन
उनक व्यण्क्तगत हुनेहुदा यसमा सोनभसकको कुन अबद्ता
रहने छ न |
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अध्यक्षको कलि बाट 

साहहत्य समाजको ऐना हो, समाज रूपान्तरणको लागी साहहत्य एक सकारात्मक
प्रयत्न पतन हो | कोररयामा अध्यनरत नेपाली ववद्याथीको साझा संस्त्था नेपाली
ववद्याथी समाज दक्षिण कोररया (सोनभसक) २००४ मा स्त्थापना भए देखख न तनरन्तर
रचनात्मक कायष गदै आइरहेको छ | खेलकुद, साहहत्य, सांस्त्कृततक, श क्षिक सेभमनार
तथा अनेकौँ ववववध कायष माफष त कोररया, नेपाल तथा ववदेशमा रहनु भएका धेर लाई
जोड्ने प्रयत्न तनरन्तर गदै आइरहेको छ | ववशरे् गरर नेपाली संस्त्कृतत कोररयन
समाजमा तथा यहाुँ रहेका अरू ववदेशी समाज माझ पुयाषउन सोनभसकले तनरन्तर कायष
गरररहेको छ | सोनभसक, कोररयामा रहेका २७०० बढी नेपाली ववद्याथीहरू,
अनुसन्धाता तथा प्राध्यापकहरू र हजारौं पूवष ववद्याथीहरू, जो आज देश-ववदेशमा
छररनु भएको छ सब को साझा संस्त्था हो | सब लाई समेट्न सक्ने गरर सोनभसक १८औ
कायषसभमततले, “हामी सब को आशा; सोनभसक सब को साझा” तथा “सब प्रतत सम्मान
र ववनम्रता; सोनभसक साझा हाम्रो प्रततवद्धता” जस्त्ता ववनम्र भाव भलई कायष
गरररहेको छ | सोनभसक १८औ कायषसभमततले पहहलो चोहट साहहत्य उप- सभमतत
तनमाषण गयो | र म यो संस्त्थाको अध्यि भएकाले पतन अत्तयन्त खशुी छु, कक
सोनभसकले पहहलो चोहट “सोनभसक साहहत्य संग्रह” जस्त्तो ओखझयो कायष प्रारम्भ
गरेको छ | यस कायषमा सहयोग पुयाषउनुहुने सब मा हृदय देखख न धन्यवाद भन्न
चाहन्छु | उत्कृष्ट्ट साहहत्य जहहले पतन मातनसको अन्तरहृदयबाट प्रस्त्फुहटत हुन्छ |
आफ्ना रचना पठाई सहयोग गनुष हुने सब सजषकहरूमा हृदय देखख न आभारी छु |
धेर जसो नौजवान युवाहरूले आफ्नो अन्तरहृदयबाट तनण्स्त्कएको साहहण्त्यक ज्वार-भाट
उतानुष भएको छ | उहाुँहरु सब लाई आगामी हदनको साहहत्यीक याराको धेर -धेर 
सुभकामना, लेखनमा अझ तनखारीद जानु होला | मलाई आशा छ, धेर लाई जोड्न
सक्ने यस्त्तो रचनात्मक कायष आगामी सोनभसक कायषकालले पतन तनरन्तरता हदने छ
|
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सयंोजकको कलि बाट

नेपाली बबद्याथीहरुको साझा चौतारीको रुपमा रहेको सोनभसकले इततहासम ऐततहाभसक पुस्त्तक "
सोनभसक साहहत्य संग्रह " तनकाल्ने तनणषय गर् यो । सोनभसक १८ औं कायषसभमततमा सोनभसकको
२००४ देखखको यारामा "साहहत्य ववधा" नरहेको र यस ववर्यमा पहहलो बैंठलमा छलफल भइ
यसलाई गठन गने भन्ने छलफल भयो । छलफल अनुसार यसको संयोजक मलाई राख्ने तनणषय
भयो | जसमा सदस्त्यहरु सम्झना ढंुगाना, प्रभाककरण बबष्ट्ट, रुकेस मचामसी र कृष्ट्ण रानाभाट
रहनु भयो । सब नयाुँ अनुहारहरु सङ्ग काम गनष पाउुँदा तनक उत्साहहत र्थए । तर जसरी
समय अतर्बढ्द गयो त्यसरी न कायषव्यस्त्तताले गदाष म ले हाम्रो पुस्त्तकको यारामा समय हदन
पाइरहेको र्थएन । सोनभसकका वतषमान सभापतत दीर्ष राज जोशी ज्यू तनक उत्साहहत, उजाषशील
एवंम सकृय भइ, हाम्रो यारालाई गन्तव्यमा पुयाषउन अहोरार खहटएर, हामीहरुलाइ झगझगाउद 
हौसला हदद , कस ले नबनाएको बाटो हामी हाम्रो पालोमा बनाउनु पछष भन्नभुयो । जसले
हामीलाई बबश्वास गदैन उनीहरुलाइ पुस्त्तक तनकाली पुस्त्तक माफष त जबाफ हदनु पछष भन्नू
हुन््यो । जसको कारण म ले पतन सधैं उत्साहहत हुुँद काम गरररहेको र्थए । पतछ रुकेस
मचामसी तनक सकृय भइ हाम्रो इमेलहरु चकेगन,े इमेलको जबाफ फकाषउने काम गनुष भयो । यो
पुस्त्तक तनकाल्नको लार्ग हाम्रो उपसभमततमा भएका अन्य सदस्त्य ज्यूहरुको तन महत्त्वपूणष
भुभमका रह्यो । त्यसमा रुकेस जीको भुभमका तनक यादकार रहनेछ । भतनन्छ "यहद ततमी
संसारलाइ पररवतषन गनष चाहान्छौ भने आफू पररबतषन हुनु जरुरी हुन्छ" त्यस ले हामीले हाम्रो
पुस्त्तक बाट समाजलाई के हदयौं भन्दा पतन हामीले के भसक्यौ भन्ने भशिा भलन जरुरी छ ।
बाहहर बाट हेदाष पुस्त्तक तनकाल्न जतत सण्जलो र सहज लाग्छ, काम गदै जादा तनक चनुौतीहरु
र अप््यारा बाटाहरु पतन हहड्नु पने रहेछ । नयाुँ पुस्त्तालाई पुस्त्तक पढ्न र लेख्न प्रती आकर्षक
गने ध्येयले हामीले कदरपरको पतन व्यवस्त्था गरेका छौ | नेपालका हदग्गज साहहत्यकार
ज्यूहरुलाइ हाम्रो साहहत्य संग्रहमा आफ्ना रचना पठाउन आग्रह गरेका र्थयौं । जस अनुसार
रचनाहरु पतन आए | पहहलो पुस्त्तक हाम्रो पालामा तनकाल्न पाउुँदा तनक खसुी एवंम उत्साहहत
छौं । हामीले सुरु गरेको यो यारा सधैंसधैं अमर रहोस ् । धन्यवाद !
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िाहदिक शुभकािना
दक्षिण कोररयामा बसेर उच्च भशिा अध्ययन गरररहेका नेपाली ववद्याथीहरुको सामुहहक
प्रयासले आफ्नो भार्ा, साहहत्य र मातभृूभमका लार्ग केही भसजषनशील र सेवामूलक कायष
गने उद्धेश्यले गठन भई लामो समयदेखख कियाशील रहेको " नेपाली ववद्याथी समाज
दक्षिण कोररया " सोनभसकले ववदेशमा समेत नेपाली भार्ा-साहहत्यको प्रवद्षधन र प्रचार-
प्रसार गनष "सोनभसक साहहत्य सङ्ग्रह " नामक पबरका प्रकाशन गनष लागेको थाहा पाउुँदा
असाध्य खसुी लागेको छ। सुरुसुरुमा कामको खोजीमा मार नेपालबाहहर गएका नेपालीहरुले
नेपालबाहहर प्रवद्षधन गरेको नेपाली भार्ाले आज संसारका अरु भार्ा सरह आफ्नो स्त्थान
मजबुत गररसकेको त्य छलषङ्ग छ । आज रोजगारीको लार्ग मार होइन, ज्ञान,
ववज्ञानको खोजी गनष, सीप भसक्न र भशिा आजषन गने भसलभसलामा समेत ठूलो
सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरु ववश्वका ववभभन्न देशमा छन ् । ववश्वका ववभभन्न देशमा पुगेका
नेपालीहरुले ती देशहरुमा आआफ्ना संर्संस्त्था बनाएर सङ्गहठतरुपमा न स्त्वाभभमानीपूवषक
नेपाली भार्ा र साहहत्यको प्रवद्षधनमा ठूलो योगदान गरररहेका छन ् । त्यस कारणले पतन
आज नेपाली भार्ाले संसारका अरु भार्ा सरह उन्नतत र प्रगततको फड्को मारेको छ।
ववकासिमको सुरुवातमा भुटान, म्यान्मार र भारतका ववभभन्न राज्यमा मार आफ्नो
प्रभुत्व जमाउन सकेको नेपाली भार्ा-साहहत्यले आज ववश्वभरर न आफ्नो स्त्थान मजबुत
बनाइरहेको गौरव हाम्रा सामु छ। यही भसलभसलामा दक्षिण कोररयामा अध्ययनरत
भसजषनशील ववद्याथी साथीहरुको प्रयास नेपाली भार्ा - साहहत्यका लार्ग प्रशङ्सनीय छ।
उहाुँहरुले ववश्वमा छररएर रहेका नेपाली लेखक, कवव र साहहत्यकारहरुका रचनाहरुको
सङ्कलनका रुपमा प्रकाशन गने सोनभसक साहहत्य सङ्ग्रहले अवश्य पतन नेपालबाहहर
नेपाली भार्ा साहहत्यको प्रवद्षधन र प्रचार प्रसारमा ठूलो भूभमका खेल्नेछ भन्ने कुरामा म
पूणषत ववश्वस्त्त छु। सोनभसकमाफष त आफ्नो भार्ा-साहहत्य र मातभृूभम नेपालको स्त्वाभभमान
उचो गनष लाग्नु भएका सोनभसकका वतषमान अध्यि श्री दीर्ष राज जोशीलगायत सब 
साथीहरुलाई हाहदषक धन्यवाद सहहत यो साहहत्य सङ्ग्रह नेपाल बाहहरको नेपाली भार्ा-
साहहत्यको ववकासमा एक कोसेढुङ्गो साबबत होस ् भन्ने शुभकामना व्यक्त गदषछु।

रािलाल जोशी
मदन पुरस्त्कार लेखक

धनगढी, नेपाल

vi



सन ् २००४ देखख नेपाली भार्ा र संस्त्कृततलाई स्त्थानीय कोररयाली मार होइन, अन्य ववदेशी
ववद्याथी माझ प्रचार र प्रसार गदै आएको नेपाली ववद्याथी समाज दक्षिण कोररया (सोनभसक)
ले यसपटक साहहण्त्यक सामग्री भएको ववशरे् पुस्त्तक प्रकाशन गनष लागेको थाहा पाउुँदा अपार
हर्ष लागेको छ ।
कोररयामा नेपाली श्रभमकका रुपमा मार होइन, अध्ययन र अनुसन्धानमा पतन सकिय छन ्
भन्ने सन्देश सम्पूणष ववश्वमा छनष सोनभसक लगातार सफल भएको छ । कररब २ हजार ६
सय ववद्याथी, भशिक, अनुसन्धानदाता एवं प्राध्यापकहरुको यो संस्त्थाले सुरुदेखख न नेपाली
भार्ा र संस्त्कृततलाई महत्व हदएर आफ्ना गततववर्ध गरररहेको छ । प्रारण्म्भक अवस्त्थामा
नेपाली ववद्याथी, भशिक र अनुसन्धानदाताहरुको कडा मेहेनती स्त्वभाव देखेर कोररयाली
सरकारले नेपाली श्रभमकलाई ववशरे् स्त्थान हदएको कुरा यहाुँ स्त्मरण गनुष म ले आफ्नो कतषब्य
पतन ठानेको छु । यसरी श्रमका लार्ग कोररया पुगेका हजारौँ नेपाली श्रभमकका रुपमा पुगे पतन
त्यहाुँ ववभभन्न भसजषनात्मक काममा लागेका देखखन्छन ् । यसको शे्रय पतन कुन न कुन रुपमा
सोनभसकलाई जान्छ । एउटा संस्त्थाको प्रभाव कसरी आफ्ना समुदायमा पछष भन्ने यो गततलो
उदाहरण पतन हो ।
सोनभसक कोररयामा अध्ययन–अध्यापन गने ववद्वान नेपालीहरुको संस्त्था भए पतन यसले
कोररयाबाहहर रहेका नेपालीहरुलाई पतन तनरन्तर समेटेर आफ्ना कायष गरररहेको छ । प्रत्येक
वर्ष अध्ययन–अनुसन्धानका लार्ग नयाुँ नयाुँ ववद्याथीहरु थवपरहने यो प्रकृततको संस्त्थालाई
तनरन्तरता हदनु र सधैँ भसजषनात्मक कायषमा लार्गरहनु कहठक काम हो । तर नेततृ्व पररवतषन
भइरहे पतन यसले आफ्नो उद्धेश्यमा कहहल्य ववचभलत भएको देखखएन । यो सोनभसकको
अनौठो ववशरे्ता हो । म आफैँ पतन ववद्याथीका रुपमा जापानमा अध्ययन गरेको र जापानमा
अध्ययनरत ववद्याथीहरुको संस्त्थासुँग आबद्ध भएको आधारमा भन्नसक्छु, कोररयामा
अध्ययन–अध्यापनरत गरररहेका हजारौँ नेपालीलाई एकाबद्ध बनाएर भसजषनशील कायषमा
लाग्नु–लगाउनु तनक कहठन काम हो । यसमा पतन साहहत्य भसजषनालाई पुस्त्तकका रुपमा
प्रकाशन गने प्रयास गनुष अझ चनुौततपूणष काम हो । यहह चनुौततपूणष कायष गनष लागेको थाहा
पाउुँदा मलाई अपार हर्ष लागेको छ ।
सोनभसकको १८ औँ कायषसभमततले कोररयालाई मार होइन, ववश्वभरर छररएर रहेका नेपालीलाई
जोड्ने कडडको रुपमा नयाुँ नारा पतन बनाएको रहेछ । ‘हामी सब को आशा, सोनभसक सब को
साझा’ नाराले अध्ययन–अनुसन्धानमा मार होइन, ववश्वभरर छररएर रहेका सब ववद्याथी र
प्रवासी नेपालीलाई समेट्न खोजेको महसुस भयो । यो पववर नाराका लार्ग अन्तराषण्ष्ट्रय
नेपाली साहहत्य समाजको तफष बाट अध्यिका नाताले हाहदषक बधाई ज्ञापन गदषछु ।
त्यसबाहेक सब प्रतत सम्मान र ववनम्रता, सोनभसक हाम्रो प्रततवद्धता’ नाराले फलेको विृको
हाुँगो तनहुररन्छ तनरन्तर’ भन्ने ववशरे् पङ्ततको याद गराएको छ ।
सोनभसक सब को साझा भएको प्रमाण यसले प्रकाशन गनष लागेको ‘सोनभसक साहहत्य संग्रह’
को फराककलो नीततले पतन बताएको छ । यसमा संसारभरर छररएर रहेका सजषकका रचना
अटाउने योजनाको अन्तराषण्ष्ट्रय नेपाली साहहत्य समाज हृदयदेखख स्त्वागत गदषछ । यसका
साथ आफ्ना सदस्त्यहरुलाई स्त्तरीय रचना पठाएर यसमा स्त्तरीय सामग्री प्रकाशन गनष आफ्नो
तफष बाट पतन सहयोग गरेको छ । नेपाली साहहत्यमा यो सङ्ग्रहको ववशरे् स्त्थान रहने ववश्वास
गदै यो पूजनीय कायष गरेकोमा सोनभसकको कायषकारी हटम ववशरे्गरर अध्यि दीर्षराज
जोशीलाई हाहदषक धन्यवाद ज्ञापन गदै यो कायषले तनरन्तरता पाउने ववश्वास एवं शुभकामना
व्यक्त गदषछु ।

प्रकाश पौडले ‘िाइला’
अध्यि अन्तराषण्ष्ट्रय नेपाली साहहत्य समाज ( अनेसास ) 

केन्रीय कायषसभमतत

सङ्ग्ग्रिणीय बनोस ्सोनससक साहित्य संग्रि 
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िकु्तकिरु
ततल्ता िगर (अतीत)
पाल्पा (हाल दक्षिण कोररया)

१.

कहहलेकाहीँ भेट हुुँदा नजर तरे पतन हठक छ
हाुँसो र खशुीहरु अन्त ततर छरे पतन हठक छ
म ले माया गछुष भन्ने ततमीलाई यककन हुनु पयो
बाुँकी त मलाई माया ततम्ले नगरे पतन हठक छ

२.
दखु दखुको खानी बोक अतन बुझ्नेछौ
जहाुँतहीँ नोक्सानी बोक अतन बुझ्नेछौ
दशौँ ककताब पढेर पतन जीवन बुझनेौ भने
दशपेजको राहदानी बोक अतन बुझ्नेछौ

३.
समयले बा लाई सेता केश हदएपतछ
आमालाई थोरो चोली भेर् हदएपतछ
बाध्यतामा परदेश आएको हुुँ हजुर
पररण्स्त्थततले परदेश जा भन्ने आदेश हदएपतछ

४.
यस्त्त छ यहाुँको हाल के गनुषहुन्छ
पापी मन स्त्वाथी चाल के गनुषहुन्छ
पहहले माया जताई साथ हदन्छु भन्नेहरु
मुण्स्त्कलमा लाउुँछन ् काुँडे पखाषल के गनुषहुन्छ

५.
बबसषन खोज्यो झन ् ततमीलाई सम्झन्छ
खोई ककन यो मन ततमीलाई सम्झन्छ
र्ात प्रततर्ातमा हुत्याए पतन ततमीले
हुन सक्द न पररवतषन ततमीलाई सम्झन्छ

६.
जे होस ् तर इज्जतको ब्यापार गररन्न
दखेु दखुोस ् र्ाऊ अब उपचार गररन्न
जस्त्ले ण्जत्छ यो हदल उस लाई हदन्छु
कक साथ आऊ नभए इन्तजार गररन ्

१.

ततम्रो बसाई सहरमा हुनाले

मेरो भने गाउुँ र्रमा हुनाले

सफा र्चहटक्क बस्त्ने ततमी
मेरो झुपडी खरमा हुनाले

मानवता मुल्यांकन गररएन
सोँच जात र थरमा हुनाले

साथ छोडी हहडडहदयौ आज
म मुण्स्त्कल सफरमा हुनाले

मेरो देश न मेरो ववश्व हो, ववपना हो, मेरो सत्य हो , एउट खुँहदलो अण्स्त्तत्व हो - लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा 
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िकु्तकिरु

छौ कक यत दायाुँबायाुँ लाग्न थालेको छ,

हौ कक कत मेर छाुँयाुँ लाग्न थालेको छ,

ततमीलाई बबभसषएर नयाुँ जीवन ण्जउुँ छु भन्थें,

तर आजकल अझ मायाुँ लाग्न थालेको छ ।

आफ्नो त हदन पतन गनेर जान्छन,्

कहहले यादमा पागल बनेर जान्छन,्

कस्त्तो बदला भलन्छन ् हदलमा बस्त्नेहरु,

न सोधी आउछन ् न भनेर जान्छन ् ।

मनले कुभलो र्चताउनु पहहले,

नततजा खराब आउनु पहहले,

आफ्नो धरातल सध याद राख्न,ु

अरूलाई लात उज्याउनु पहहले

भए पतन बाधा अड्चन गजब लाग्न थाल्छ ।

जततसुक होउन उल्झन गजब लाग्छ थाल्छ ।

जे हुन्छ राम्रो हुन्छ हुनेछ भोली राम्र को लार्ग

यसरी सोच्यौ भने जीवन गजब लाग्न थाल्छ ।

हदपक राज
स.न.पा. 10, अर्ाषखाुँची
हाल दक्षिण कोररया ।

मातनस ठूलो हदलले हुन्छ, जातले हुद न । - लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा 
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२.
थरथर काुँप्यौ काुँतर बन्यौ मायामा पररवार देखेर
के रोज््यौ झुपडडको बास ततमी ठुला दरबार देखेर

क्या खुब कुरा ग्यौ त मायाका वपरतीका ततमी
छोड्यौ साथ तोड्यौ सम्बन्ध आफ्न को खबरदार देखेर

जानलाई क्षिततजपारी ततमीले बाहाना भमठो रच्यौ
धनको बाटो चुन्यौ पापी शण्क्तहीन मलाई लाचार देखेर

सखु दखुमा सा हदने बाचा बबभसषएर हरायौ वप्रय
पाईला उत लम्काएछौ कठ मलु्यवान उपहार देखेर

ख र,के कुरा गरुुँ माया वपरतीका अतन ततमी वप्रयसीको
भयववत छु म अचेल बजारमा वप्रतहरुको ब्यापार देखेर

३.
ठक्करसुँग  बहने नदीको छाल भाकी छु
कहहल्य  नसकु्ने आुँशकुो ताल भाकी छु

ततमी जान ुसगरमाथा भशखर चुमी आऊ
लबषराए पाइला कछुवाको चाल भाकी छु

सोँचे जस्त्तो हुन्न अरे हजुर महशसु गदैछु
र्ोहटएर खखइएका हलीको फाल भाकी छु

भशभशर हटाइ बसन्तमा रमाउन ुततमी वप्रय
उता ततमी पलायौ म यता पराल भाकी छु

यता सम्हाले उता भण्त्कए, उता सम्हाले यता
बेररएर कत  अण्ल्झरहने म जाल भाकी छु

सबथोक लटेुर गयौ ततमी मेरो बस्त्ती बाट
छहारी हदन नसक्ने एक्लो साल भाकी छु

के पाए म ले के गमुाए यो स्त्वाथी ससंारमा
केहो यो जीवन?खुद आफ मा सवाल भाकी छु

४.
क्याखुब भमठो माया हदयौ आभार ततमीलाई
एकपल सही बाहुमा भलयौ आभार ततमीलाई

चुुँडडएका रहर मेरा भण्त्कएका र्र सपनाका
लथाभलङ्ग तत रहर भसयौ आभार ततमीलाई

बोखझलो ण्जन्दगीको भारी बोकेर हहुँड्दा म
ततमी मेरो साथ मा र्थयौ आभार ततमीलाई

कतत सरल ततमी ककन यतत ईमान्दाररता???
ती बोझ आफ्न सण्म्झयौ आभार ततमीलाई

रङ्र्गन चाहान्थे म ततम्रो हरेक रङ्गहरुमा
मेर यादमा ततमी तड्वपयौ आभार ततमीलाई

तत भमठा पलहरु मेटाएर जाुँदा ~जाुँद ततमी
रोकी कदम पतछ फककष यौ आभार ततमीलाई

िकु्तकिरु
ततल्ता िगर (अतीत)
पाल्पा (हाल दक्षिण कोररया)

दधूको भार ततनष नसक्न,े माया जालमा अल्झनेहरू, टाढा नदेख्नहेरू र रासले केही गनष नसक्नेहरू वीर हुन सक्द नन ्| लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा 
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कसरी कमाउने होला म ले धन तनाव बढेको छ
अशान्त रहन्छ अचले यो मन तनाव बढेको छ
गररब भएर जन्मनु गल्ती ह न गररब मनुष गल्ती हो,
बबल गेट्सको यो भनाईले झन तनाव बढेको छ ।

पुवष फककष  पण्श्चम चल्न, मलाई पतन भसकाइदेउ न
ततमी जस्त्त  ढाट्न,छल्न, मलाई पतन भसकाइदेउ न
हहजो जस्त्तो र्थएुँ म"त ~ त्यस्त्त  न  छु आज पतन ,
छेपारो झ रङ्ग बदल्न, मलाई पतन भसकाइदेउ न ।

आकाश छेड्न, पृ् वी फानष, ततमीले पतन सक्द नौ होला
भववष्ट्य देख्न र भूत सुधानष, ततमीले पतन सक्द नौ होला
फेरर केलाई यरो र्मण्ड ? गन्तव्य सब को एउट  त हो ,
आएपतछ काललाई पछानष, ततमीले पतन सक्द नौ होला ।

िकु्तकिरु
महेश ववष्ट्ट

र्चवप्रङ 5 खोटाङ
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१.
नगरी दया नराखी चते कर लगाऊ सरकार।
बरु बेचौंला र्र खेत कर लगाऊ सरकार।
अझ  नी जनताको रगत चसु्त्न चाहान्छौ भने~
प्रार्थषव शरररमा समेत कर लगाऊ सरकार।

२.
सत्य चरम गररबीको रेखामुनी बाुँर्चरहेका छौं।
आुँखाको आुँशु आुँखाम  थतुन बाुँर्चरहेका छौं।
बबकभसत देशले ग्रहमा बण्स्त्त बसाएको शताण्ब्दमा-
हामीहरु भने ढुङ्गे यूगको जुनी बाुँर्चरहेका छौं।

३.
नलेख्नसु ह संवेदना पर सरकारको बदनाम हुनेछ।
द:ुखद खबर फ भलन्छ यरतर सरकारको बदनाम हुनेछ।
स्त्वदेशम  और्र्ध उपचार नपाएर मरें भने म-
कालगततले मयो भण्न्दनुस नर सरकारको बदनाम हुनेछ।

िकु्तकिरु
सुशील अयाषल

वाभलङ्ग १४, स्त्याङ्गजा
हाल:- दक्षिण कोररया
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गजलिरु
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िेरर वप्रया 

1.

गराइहदइन बाच्न मणु्स्त्कल मेरर वप्रया ले बनाइन जब
पत्थर हदल मेरर वप्रया ले।

खुब चचाष पररचचाष गरेर पो टुङ्ग्याइ हद छन।

मेरो बबाषहद को महकफल मेरर वप्रया ले।

भोभल उस्त्को पतन कसरी नबनाउभलन भनु मेरो जस्त्त 
अवस्त्था जहटल मेरर वप्रया ले ।

फेरर छोडी जाने जाने बेला ककन बनाइन आखा भरी
आुँसु हटलवपल मेरर वप्रया ले।

2.

यारी हहडपेतछ नरोककनहुोला कास फककष नु पछष।

प्रदेशहो वप्रय ततमी भमल्न एक जुग पखखषनु पछष।

यहाुँ एउटा अस्त्ताउनु भनेको अको जण्न्मनु हो।

सगं हहडकेा यारीको बाटो भमल्द न तककष नु पछष।

एउटा अबोध बालक जस्त्त हो मेरो देश नेपाल।

त्यस्त्त बच्चालाई ससं्त्कार पगेुन रत चककष नु पछष।

3.

यो हदल हो भमर तनरन्तर खुशी हुन्छ दखुी हुन्छ।

भदौरेको भेल श्रावणको मेग जस्त्तो दककष नु पछष।

यो तततो सत्यहो महोदय ण्जन्दगीको र समय को।

मेरो देश हो हजुर सोझा बेकसरू न थककष नु पछष।

4.

दईुवटा ठुलो पत्थरको बबचमा मटुु राखेर।
आउनहुोस हजुर पतन जानहुोस प्रदेशको स्त्वाद चाखेर।
कतत सपना पहाडमा ठोककय कतत खोलाले बगायो
आउन त म पतन आयकोहु र्रर्धतो राखरे बरवपपलु
भाकेर।

5.
बढुी आमाले सन्ध्या हुदा सम्म द लो खोल्नु भयन।
उहाुँ गहहरो तनन्रामा हुनहुुन्छ बोलाउदा बोल्नु भयन।
कसौंडीमा महह माग्ने हरुको लको देखखन्छ ढोका सम्म.
हददा जोख्न पने धातु हो सनु,हहर हो जोख्नु भएन।

6.

म ले जे देखे जे भोगे तहेह भन्छु।
कहहले नोकर बन्छु माभलक बन्छु।
कान तीखो पारेर सनु त मेरो भमर।
हेदाष र्मु्ने कुसीमा हुन्छु वारर खन्छु।

7.
हरेक रात भसरानी भभजेको हुन्छ सम्झनी बाट
के सन्देश सनुाउ म एक्ल छु हौरानी बाट।

सोण्ध्छन आमाले खाको छस कक छ नस छोरा

भसफष आसकुा हढक्का पाठाउछु राजधानी बाट।

प्रभाककरण बबष्ट्ट, सुखेत 

जो मातनस देवता देख्छ, त्यो मातनस स्त्वयम ् देवता हुन्छ ।– बालकृष्ट्ण सम
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यही हो मेरो दृढ अठोट अबदेखख
भ्रष्ट्टलाई हदने छ न भोट अबदेखख

हहजो चोर डाुँका सबको जय जय गररयो
देखाइहदनेछु एक एक खोट अबदेखख

उसलाई मोसो दलेर डाुँडा कटाइहदऊुँ
जसले हदन्छ तनधाषलाई चोट अबदेखख

कतत हहड्नु ववदेशी वस्त्रको पतछ लागेर
लगाउनेछु दौरा अतन कोट अबदेखख

धेर हुके जात धमषका ववर् विृहरू
रोपौँ शाण्न्त र सद्भावको बोट अबदेखख

िेरो दृढ अठोट 

कल्पना न योजना हो । – महेन्र शाह

डीआर न्यौपाने 'सूयष'
कालीगण्डकी २ अबेनी,गुल्मी
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काजल जोशी

चाुँदनी आहा चन्रमाको कत दाग छ ह नभन ।
डाक्टर बन पाईलट बन बधाई छ तर पहहला ततमी मानव बन ।।

मान्छेका जतत रुप उतत, पफ्रक पफ्रक छन ् बबचार अतन ।
बुभफ्््द नौँ सानो कुरा समान छ नन ् हेर आपफ्न हातका औँला पतन ।।

कत लड्छौँ धमषको नाममा त कत हहड्छौँ आपफ्््न अभभमानमा ।
र्ुमी रहदा चरफ्व्यूमा बबसेउ मानव ततम्रो यारा समशानमा ।।

अभभमानलाई ईमान सम्भफ्दीा, ब मानी हेर गुणवान भईहदयो ।
मान्छे ले मान्छे त्यागे त्यस ले त ढंुगा भगवान भईहदयो ।।

भफ्री जाने पात हेर गलेर जान्छ एक हदन त शरीर ।
तेरो मेरो गदै बबत्छ जीवन, बुभफ्द न ् मान्छे ककन गछष ख गुरुर ।

खटु्टाले भुई नछोडोस ् प्रगतीले उडान भरोस ् जहहल्य |
समयम महत्व बुभफेस ् जीवनको, बगेको खोला पण्फ्कष न्छ र कहहल्य ।।

आउ हात समाउ, ढंुगा होईन समाजलाई एक मण्न्दर बनाई ।
भेदभाव त्याग प्रेम न प्रेम भर आखखर मरेर लानु के छ र ।।

िरेर लानु के छ र ?

शुिराज शास्त्री - भूल गनुषपतन ज्ञान प्राप्त गनुष हो ।
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प्रतीक्षा खराल

आमा, मलाई ताराबाजी मार होइन अब तरवार बाजी पतन भसकाइहदनुस ्
आमा, मलाई गाउन र नाच्न मार होइन अब र्गद्धेको खटु्टा भाच्न पतन भसकाइहदनुस ् ।

आमा, मलाई ततहुन जुटाउन मार होइन अब आवाज उठाउन पतन भसकाइहदनुस ्
आमा, मलाई सहनशील भएर लजाउन र झुक्न होइन अर्धकारका लार्ग नारा फुक्न पतन
भसकाइहदनुस।्

आमा, धेर सुतनसके म ले स्त्वस्त्थानी ब्रतकथा अब दगुाषका कथा पतन भसकाइहदनुस ्
आमा, सककसके म ले अरुका लार्ग हाुँस्त्न अब आफु स्त्वतन्र भएर बाुँच्न पतन भसकाइहदनुस।्

आमा, मलाई भसता जस्त्त पततव्रता मार होइन पासाङ जस्त्त वीर बन्न पतन भसकाइहदनुस ्
आमा, मलाई र्ाुँस काट्न र आली गोड्न मार होइन देशको बाटो खन्न पतन भसकाइहदनुस।्

आमा, बुखझसके म जस्त्त को रहेछन ् देउकी र झुमा भनेका्े
आमा, अब भन्नुस ् न हेनष मन छ ततभमलाई क्लारा र मलाला बनेको ।

आमा, सुन्द छु व्यवस्त्था फेररयो अवस्त्था फेररएन शासन फेररयो शोर्ण फेररएन
त्यस ले तनमषला र भागीरथी रोएको टुलुटुलु हेने होइन देशको मुहार फेनष भसकाइहदनुस।्

आमा, लक्ष्मी सरस्त्वती पुज्नेले हामीलाई ककन पुजद नन ् हाम्रा आकाङ्िाहरू ककन बुझ्द नन ्
आमा, मलाई चरी जस्त्त उड्न र सम्मानको बाटोमा गुड्न भसकाइहदनुस।्

आमा मलाई डोको नाम्लो भभनष मार होइन संसद भवन तछनष पतन भसकाइहदनुस ्
आमा, मलाई छाउपडी गोठमा रुन होइन अरुको मुस्त्कान हुन भसकाइहदनुस ् ।

आमा, अभल समय लाग्छ रे पुणष समानता र न्याय पाउन, ख कहहले पाइन्छ
आमा, मलाई अब भशिासुँगग आत्मरिा ताभलम पतन चाहहन्छ।

िलाई ताराबाजी िात्र ैिोइन...
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सत्य भण्डरी, कञ्चनपुर
Calvin university

िेरो देश                   दलाल  

मन कालो भए संसार कालो हुन्छ – कवव भशरोमखण लेखनाथ पौड्याल
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झटुा िैनन ् |   ततिी हिडडहदयौ | खै नयााँ नेपाल
प्रकाश राज पाण्डये

Postdoctoral Researcher
Jeonbuk National University

सशर्िक: झुटा िैनन ्

बेहोभसम बोभलएका बातहरु झुटा ह नन ्
ततम्रा लार्ग फ भलएका हातहरु झुटा ह नन ् !!

हुन्छन कोही स्त्वाथीहरु माया प्रेमको नाम बेच्छन ्
साुँचो हो कक सम्बन्धका जातहरु झुटा ह नन ् !!

ररसाइएला खुसाइएला भलु-अन्जानमा गाली पलाष
सत्य कसम गररएका सवंादहरु झुटा ह नन ् !!

सण्म्झन लाई के को धुप बखाष अतन साुँझ बबहान
ततम्र यादमा गजुारेका रातहरु झुटा ह नन ् !!

करोडौंमा ततमीलाई गने व्यवहार न  छुट्ट हुन्छ
काखा पाखा गररहदने पिपातहरु झुटा ह नन ् !!

चोट लाग्दा ततमीलाई दखु्छ यो मन बेसारी न 
सखु द:ुखमा हदइने तय साथहरु झुटा ह नन ् !!

सशर्िक: ततिी हिडडहदयौ

ततमी सुँग भेट भयो बोल्न नपाई हहडडहदयौ
कभसएको मनको गाुँठो खोल्न नपाई हहडडहदयौ !!

भररद ्यो ततम्रा लार्ग ससु्त्तरी यो मनको र् ला
य  र् लाको चोखो माया डबोल्न नपाई हहडडहदयौ !!

दईु पलको भेट हाम्रो के न  ठुलो आशा ्यो र
कफजाएथें थोर  माया बाटोल्न नपाई हहडडहदयौ !!

दह सरर मन भरर थुप्रीद ्यो थाहा छ ततमीलाई ?
देखखएको पधेँरी भेल सम्हाल्न नपाई हहडडहदयौ !!

खुब आउ्यो र्कुी धम्की सरुुवात न  र्थएन जब
ततम्रो र्कुी अतन ततमी झेल्न नपाई हहडडहदयौ !!

ततमी सुँग भेट भयो बोल्न नपाई हहडडहदयौ
मनको गाुँठो मनभभर खोल्न नपाई हहडडहदयौ !!!

सशर्िक: ख ैनयााँ नेपाल

जोडडहरु हजार देखें, तर मायाको अभाव भेटें
चौतारी सधैँको मेरो, तर छायाको अभाव भेटें !!

भोको र्थयो नाङ्गो र्थयो क्याङ्ग्रीएर मनषलाको
लाखौं नजरहरु गुज्र,े तर दयाको अभाव भेटें !!

नाम त हदयौ ततमीले कस्त्तो हो त्यो नयाुँ नेपाल
चलन चल्ती उस्त्त  न  छ, ख  नयाुँको अभाव भेटें !!

जोडडहरु हजार देखें, तर मायाको अभाव भटेें
चौतारी सधैँको मेरो, तर छायाको अभाव भटेें !!!
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भेटौँ न िािी पतन ततम्रो साथ
प्रकाश राज पाण्डये

Jeonbuk National University

सशर्िक: भेटौँ न िािी पतन

आक्क्ल झुक्कल मार ककन सध भेटौँ न हामी पतन
वपउन खोज्ने मनका ततखाष लौ मेटौँ न हामी पतन !!

बाुँसरुरको धुनमा उसको माया तनरन्तर बग्द  छ अरे
हाम्रो हदलको सारङ्गी तन ख  रेटौँ न हामी पतन !!

त्यो देउराली त्यो चौतारी डुल्छन अरे जोडडहरु
देउराली चौतारी भञ्ज्याङ समेटौँ न हामी पतन !!

आक्क्ल झुक्कल मार ककन सध भेटौँ न हामी पतन
वपउन खोज्ने मनका ततखाष ल ह  मेटौँ न हामी पतन !!!

सशर्िक: ततम्रो साथ
जब ततम्रो साथ भयो भसहंासनको राज भयो
आकाश तल आफु मार्थ कस्त्तो असर आज भयो !!

नादान मटुु के थाहा लप्पन झप्पन ् यसलाई
आज उफ्रीराछ बेइमान यसको भभन्न  लाज भयो !!

नशा छुन््यो खुट्टा काुँप््यो छाततले केहह चाल  पाएन
हदल न  खलबल पररहदने बबर्चरको मात भयो !!

जस्त्तो कमष उस्त्त  फल भन्ने गछषन तर ख 
पगलपनको भेट पाइयो त्यस्त्तो के न  काज भयो !!

जब ततम्रो साथ भयो भसहंासनको राज भयो
आकाश तल आफु मार्थ कस्त्तो असर आज भयो !!!
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कववतािरु
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जण्न्मयो बच्चा, दधेू बालक हुुँद  युवा भयो 
र्रको गररबीले, रोजी-रोटी जोड्न ववदेश गयो |
पचास डडग्रीको, तातो बालुवा सुँग  सपना बुन्द  
अहहले त, मोबाइल छ हातमा र्रका वेदना सुन्द  ||
हो, म युवा देश बनेको हेनष चाहन्छु,
आफ्न  जीवन कालमा देश फेररएको देख्न चाहन्छु |

अभल मध्यम वगषको म, पढ्न लेख्न पाए 
उच्च भशिा लीन, ववदेश सम्म पुग्न पाए |
पढी सकेर, देश बनाउुँ छु भन्द  फकेर आए
न जार्गर पाए, न सम्मान पाए फेरी ववदेश आए || 
हो, म युवा देश बनेको हेनष चाहन्छु,
आफ्न  जीवन कालमा देश फेररएको देख्न चाहन्छु |

हाम्र  युवाहरू, ववदेशको प्रयोगशालामा अनुसन्धान गदै 
हाम्र  युवाहरू, हरेक हदन खाडी बाट लास बनी फककष दैं |
हाम्र  युवाहरू, देशम  ण्जन्दाबाद मुदाषवादको नारा र्न्काउुँद  
माग पुरा गराउन, सडकमा टायर बाली आगो दन्काउुँद  ||
हो, म युवा देश बनेको हेनष चाहन्छु,
आफ्न  जीवन कालमा देश फेररएको देख्न चाहन्छु |

कोही युवाहरू कोररया-जापान छन,् भार्ा पढ्न 
देशम  सब  भए, ककन आउथे अकाषको भार्ा पढ्न |
जतत दखु गरे पतन, म मेर  देश फककष न चाहन्छु
श्रम-पभसना, आफ्न  माटोमा चहुाउन चाहन्छु ||
हो, म युवा देश बनेको हेनष चाहन्छु,
आफ्न  जीवन कालमा देश फेररएको देख्न चाहन्छु | 

देश बनेको हेनष चाहन्छु 
दीर्ष राज जोशी

जुन देशका युवाले आफ्नो देशमा भववष्ट्य देख्द नन ्त्यो देशको भववष्ट्य कहहल्य उज्जोल हुद न |
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अब त कोहह चाहहन्छ एक्ल , काली सुहाएन
प्रेमको सागर तने बेला,ओराली उकाली सुहाएन
लाली पाउडर फुलबुट्टे चोली लगाउुँदा पतन,

दइुचलु्ठे कपाल बाटी भसउुँदो, खाली सुहाएन॥

आउने आउुँद र्थए, जाने पतन त जान्छ
छाड्नेहरुक लार्ग ककन मुटु धड्ककन्छ?

यहाुँ मायाको खखल्ली उडाइने चलन र छ
तयनको जीवन एकहदन पश्चताप म सककन्छ॥

आफ्न अतर् कालआएको देखेको छु
नुनको साटो आुँसु चोबब खाएको देखेको छु
तपाई रहरको कुरा ककन गनुषहुन्छ म संग,

बाध्यताको अतर् रहरले पासो लाएको देखेको छु।

सुन्दर बरुवाल
आखखरमा के ?

Take up one idea. Make that one idea your life - think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, 

muscles, nerves, every part of your body, be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is 

the way to success. - Swami Vivekananda
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यो महामारीका बेला
नेपाल बाढी र डुवानमा भएका बेला
प्रत्यि भेट्न नसक्ने बेला
भचुषअल छ तन, हामी भन्छौ कसो न होला?
बताउन हे गुरू, सांस्त्कृततक सांझ कस्त्तो होला?

सोनभसकको नयां सभमतत बनेका बेला
उपसभमतत झन प्रभावकारी भएका बेला
सल्लाहकारले उपयुक्त सल्लाह बसाषएका बेला
हामी भन्छौ कसो न होला?
बताउन हे गुरू, सांस्त्कृततक सांझ कस्त्तो होला?

मन बाट हारेको मान्छे, उ्न सक्द न कहहल्य 
जांगर मरेका संग, सककद न भन्ने बहाना हुन्छन ्जहहल्य 
म भलन्छु नेततृ्व, सभमततको साथ भए हुन्छ जहहल्य 
सोच्यौ, हुने नहुने कारण हेयौ अतन सुरू गयौ अहहल्य 
हामी भन्छौ कसो न होला?
बताउन हे गुरू, सांस्त्कृततक सांझ कस्त्तो होला?

बताउन िे गरुु
दीर्ष राज जोशी

ववहान काममा गएका बेला
हदउसो र्ाममा सेककएका बेला
सांझ थकानले लथरान्न भएका बेला
सांस्त्कृततक सांझले जोश, जांगर, अतन हौसला देला
हामी भन्छौ कसो न होला?
बताउन हे गुरू, सांस्त्कृततक सांझ कस्त्तो होला?

सहभागी भमर, अग्रज, शुभर्चन्तक सब गुरू
आआफ्नो प्रततभा देखाई लौ अब गरौ सुरू
आआफ्नो दातयत्व तनभाई लागौ खरुूखरुू
हामी भन्छौ कसो न होला?
बताउन हे गुरू, सांस्त्कृततक सांझ कस्त्तो होला?

सोनभसक १८औकायषसभमततले पहहलो पटक भचुषअल माध्यम बाट गनष लागेको सांस्त्कृतत साझको पररिण
श्रींृखलामा बार्चत रचना

खान पकाउुँदा र खाुँदा पतन असल कुरा सोच्ने बानी बसाउनुपछष – खप्तड स्त्वामी
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बबगारेको हिसाब

मतृ्यु श यामा आज एक भ्रष्ट्ट तड्पी रहेको,

सुन्नासाथ ध्यान मेरो कस्त्तो ततमीम गएको

तछदाषमा त कोठा आहा सजावट उम्द छन ्

लोभ जतत गर ती केही तछनम गुम्द छन ्

तनल्यौ पुल भसङ्ग , स्त्वाहा उद्योग पतन बनायौ

महुँगा अतर छककष यौ त्यही पतन गन्हायौ

गाडी, बङ्गला, सुन चाुँदीले मारका धतन भ 

हक्दारका भीड बाहेक कोही देण्ख्दन म ख 

सहानुभूततको तागत ततमीले नपाउुँदा

प्रततरोधी िमता आफ्न झन्झन ् गुमाउुँदा

गाभलगलौज सतोश्रापले सधैँ न लखेट्यो

उमेर भए पतन कुन और्र्धले न भेट्यो ।

बाुँचनु्जेल पतन त त्यस्त्त अपार ्यो पीडा

न त मनमा शाण्न्त भयो न त कुन िीडा

पाुँच वर्े बन्धकको त झन ् गरौँ के कुरा

श्रीमती तन मुख ढाक्द , पीडाम ततम्रा भुरा

तनस्त्कदा माला गलामा रवतए ततम्रा गाला

आरोप लगाउने भन््यौ त्यो कहाुँ पो जाला

भन्द गजषद अतन त िोधले मुमुषररुँद 

मनमन आवेशका ज्वालाले झन ् सुररुँद 

मुखमा कततको ढक्कन ततमी लगाउुँ्यौ

बबगारेको हहसाब कसो गरी भमलाउुँ्यौ

न पाटी पौवा भवन न स्त्कुल कीततष छाड्यौ

लोकको लुटेको सम्पवत र्रभभर बाुँढ्यौ

कलंक को हटका पुस्त्तौँ पुस्त्तामा सब बाुँढ्यौ

पुखाषको इज्जतको हररत सब न फाुँड्यौ

गुमेको इज्जत अब नफककष ने प्रष्ट्ट छ

ततमी गए तन ततम्रो नाम लोकमा भ्रष्ट्ट छ

श्रद्धासुमन म अपषण गरुुँला जसरी

ततमीले लगेको सम्पवत गनुुँला कसरी ।

–इततश्री–

सम्राट बराल
फमाषभसष्ट्ट

पोखरा, नेपाल

samratuses@gmail.com

A disciplined mind brings happiness. -Buddha

सम्राट बराल
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अग्रज गुरू, भमरहरु सब का शुझाव भलई
उ्यौ हामी कायषमा ववनम्रताको झुकाव भलई।
सोनभसकले के हदयो नभनौ सार्थ हो
सोनभसकलाई के हदए यो भनौ सार्थ हो।।

ववगतका कायषसभमततका राम्राकुरा पच््याउद 
थप्द छौ नयां आयाम सब मा आशा बल्झाउद ।
सब को आभशवाषद, मायां अतन स्त्नेह भलद छौ
आआफ्नो दातयत्वभलई कायषले हामी जोड्द छौ।।

आशा अतन भरोसाले जगाई जोड्द युवाहरु
खोज, आववस्त्कार अध्यनले बन्द ब ज्ञातनकहरु।
भशिा, साहहत्य, खेलकुद, प्रववर्धले पुग्द छौ
सोनभसक नामले सब लाई हामी जोड्द छौ।।

उ्यौ हामी सबलाई अब हामी जोड्द छौ
अनेकौ कमजोरी सुधारी हामी अब उ्द छौ।
खोज अतन अनुसंधान पथमा लम्कद 
ववश्व मानर्चरमा नेपाली सगौरव चम्कद ।।

िािी सबैको आशा, सोनससक सबै को साझा 
दीर्ष राज जोशी

सोनभसक १८औकायषसभमततका लागी सब लाई जोड्ने हेतुले रर्चत

योग सूरका प्रणेता पतञ्जभलको जन्म गोनदष पवतष सङृ्खला (अर्ाषखाुँची ण्जल्लाको ऐरावत िेर) मा भएको हो |
– प्रा.डा. ववष्ट्णुराज आरये
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Meaning of Existence

Shyam Gaire
In sunny days, at the lap of mountain,

Birds were rest and singing song about fountain,

My sabbatical position searching art in Glacier Lake,

Blizzard shaking my long hair, sleeping woods awake,

When seventy-two dimensional cameras opened and capture appalling

views,

At that time monk with falling sweat gave me news,

Travelers want to enjoy with the nature by touch,

& quot; Go inside me & quot; nature told us by laws,

On the shadow of wood and figure came out,

Rainbow with heavy rain from hill and birds were shout,

Farmers becomes fired with image by travelers and me,

They don’t give us resident and said & quot; what you see?& quot;

Fans and shaking of leaves wants to move,

If fans were off, green leaves moves yellow to prove,

Well wisher monk and surviving entity were friends,

&quot; Limited source and unlimited desire & quot; are pandemic of our

Brains

We are what our thoughts have made us; so take care about what you think. Words are secondary. Thoughts 

live; they travel far. - Swami Vivekananda
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ण्जवनका अनेक भोगाई संग
जब अनुसंधान भ हदन्छन ्भंग।
तब कहां रह्योर बांकक उमंग
सुनौलो आशाले फेरर हुन्छु दंग।।

बबहान उ्यो, फेरर उहह सुरुवात ्
फेल-फेल प्रयोग के गरु बात? 

फेरर-फेरर अनर्गण्न्त सुरुवात ्
सुयष अस्त्तायो गरौला भोभलका बात।्।

पत हुन्न ववते यस्त्त महहना आठ
फेरर उ्यो उहह सुरु, बज्यो आठ।
फेलका गणना हेदाष हजार आठ
नयां आशा बन्लान ् कक सफल साठ।।

िेरो अनुसन्धान 

लामो समय सम्म आफुले गरीरहेको अनुसंधानको नततजा सोच ेजस्त्तो 
नआएका बखत रर्चत।

दीर्ष राज जोशी
यस्त्त अनेक भोगाईमा होलन ्भमरहरु
नेपाली ब ज्ञातनक होलान ्अझ जुझारु।
देशले फेलाष कांचलुी, गरौला अध्यन ्देशम 
भमलुन ्सब , बनाऔ मुलुक रमाउला देशम ।।

सब को जय होस।्
नेपालआमाको जय।
२०७८/०४/२८
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िेरो ससजिना र ि !!
अनुष्ट्टुप कलातनर्ध दाहाल

स्त्वास्त्नी फकाउने शब्द,शब्दमा हुन्न क्व कवव
पद व भव सुम्पेका नारीमा हुन्न क्व कवव!

र्ुस्त्र्ुसे भभरका दम्भ,शब्दमा हुन्न क्व कवव
जम्म हुन ्कववता जादू ततलस्त्मीमा भए छवव!!

कुक्कुड कववता हुन्छ हुन्छन ्कलम यी कवव
कभसङ्गर कुचा बन्छन ्जानेमा कववता कवव!

टुप्पीमा कववता नाुँण्च्छन ्जुम्रामा खेल्दतछन ्कवव
कला उवषरका स्त्वाद सङ्केतमा भए छवव!!

त्यवतक कववता क ल्य मुस्त्कुराउन्न ए,कवव
डाहा जलनकोआगो बोण्ल्दनन ्कववता कवव!

स्त्वाथषका नीचताभभर जन्मन्नन ्कववता कवव
उन्मुक्त उच्च उद्यान फूलमा हुन्छ यो छवव!!

प्यार ण्जस्त्कनुका शब्द,शब्दमा हुन्न क्व कवव
चपेारे ओठका चाल ढालमा हुन्न क्व कवव!

जम्म हुन ्कववता हुण्न्छन ्लयमाधरुकी धनु
कलापारख सवोच्च अन्तसषङ्गीत गुञ्जन!!

सताका भाटमा हुन्नन ्कववता कहहल्य कवव
सूचना उसको"बाल"टाुँसी क्व हुन्न हो कवव!

तनरिर उचालेर भयाषङ हुन्न क्व कवव
जम्म हुन ्कववता हाुँण्स्त्छन ्कला बबम्ब बने छवव!!

बाइफाले भलऊुँ भन्ने स्त्वाङमा हुन्न क्व कवव
गुण्डाका साथ नाुँचकेा शब्दमा हुन्न क्व कवव!

म हौँ सवोच्च ठान्नेका हदलमा हुन्न क्व कवव
जम्म मा कववता हुण्न्छन ्भए सङ्गीतका छवव!!

लहरा कववता ह्व न सुकेको रुख यो कवव
झारपात हुुँद ह्व न मुस्त्कने कववता कवव!

इन्रणी कववता ह्व न भान्साको यो धवुाुँ कवव
जम्म हुन ्कववता सच्चा भए अन्तरका छवव!

Give, even if you only have a little. -Buddha
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ने मुतनना पालीतम,् नेपाल रह्यो नाम
सवषच्च भसखरले, बढायो हाम्रो पहहचान ।
सस्त्कृत भार्ा अतन, बेद पुराणकक जनतन
शाण्न्तदतु, लाखौ ववद्धावन जन्माउने आमा जनतन ।।

ऋवर् मुतनको तपोभुभम, मारी भुभम हाम्रो पववर
देश प्रेममले हृदय भररभराउ छ सब नेपाली भभर ।
ज्ञान, शील अतन एकताको मंर जपी हहड्नु छ
ववश्व मानर्चरमा सुन्दर, सान्त अतन समदृ्ध नेपाल र्चनाउनु छ ।।

जुन माटोले वुद्ध, जनकअतन भकुृहट जन्मायो
भानुभक्त, लेखनाथ अतन लण्क्ष्म प्रसाद हुकाषयो ।
ईततहांस सांक्षि छ देश मेरो कतत धतन र्थयो
तनरास छ नौ हामी फेरी एक नम्वर बन्ने हो ।।

माटोले माग्ला त्याग जब, तयार छौ देश भक्त
अन्याय, अत्याचार सहन्नौ, हामी छौ शसक्त ।
देश हाम्री आमा हुन,् टेक्न हदन्नौ ब ररलाई
सस्त्कृतत देशको प्राण हो, लुट्न हदन्नौ कस लाई ।।

स्त्वभभमातन राष्ट्र हाम्रो, सब भार्ा भार्ीको
रतु गततमा हुन्छ ववकाश अब, आयो संववधान नेपालको ।
ववश्वभर छररएर भमभलजुभल बसेका छौ गोखाषली
सवष कायषमा भसद्ध अतन चनाखा हामी नेपाली।।

नेपाल र नेपाली 

नेपाली राजदतुावास सउलद्धारा २०१६ मा संववधान हदवसको अवसरमाआयोजीतसाहहत्य
वाचनकायषिममा दतुावासक प्रांगणमा बाचना गरीएको

दीर्ष राज जोशी
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वपताजीको अती 
सुयष बबिम र्गरर

प्रशस्त्त धनको बदृ्र्ध भए देखख नमावतनू

द:ुखले कष्ट्टले रे्रे शरु लागे नआवतनू ।

कुराले मह झैं अती हदने कोही भए पतन

अरुका गफमा लार्ग नहहड्नू कहहल्य पतन ।

सम्पवत धनले अको अतर् बढ्द गयो भनी

धरुी चढ्न नखोज्नू ह अरु र्ोडा चढे भनी ।

जो जो सुँग यहाुँ उच्च ज्ञान ववद्या वववेक छ

पररवार त्यही राम्रो सुखी सम्पन्न बन्दछ ।

ज्ञानी बन्छन ् तपस्त्याले कमषले बन्दछन ् धनी

ठूला धनाढ्यका पुर बन्न सक्दछ तनधषनी ।

खहरे भल झैं ह न समुर झैं बने ततमी

िखणक सुखमा ह न रमाए द:ुखमा पतन ।

लोभले साुँगुरो हुन्छ सधैं मातनसको मन

ईज्जत राख्नका लार्ग खचष गनूष बरु धन ।

मान्छे ठूला बनेका हुन ् आचरण ववचारले

ऐले ठूला बनेका छन ् ववज्ञापन प्रचारले ।

आदर अरुको गनूष आफू आदर पाउन

प्रशंसा अरुको गनूष आफू र्चन्न र्चनाउन ।

ररस र द्वेर् इष्ट्याषले रगत बबर् बन्दछ

उपकार दया गने ज्ञानी र स्त्वास्त्थ बन्दछ ।
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ए दाई कता?
ए भाई, ि त नेता
हदनभरी गफ गयो, ठेक्का पट्टा सिलायो
एक अकािको खेदो खन्यो, 
काि गने फुसिदै छैन
त्यहि भएर भाई ि त नेता ।

दाई ि जस्तो ईिातन चै के त?
कुनै राजतनततक संगठनको झोले बन्दैनौ
काििा ध्यान हदन्छौ
आकािका राम्रा कुराको िात्रै चचाि गछौ
नकारात्िक आलोचना हटप्पणी गदैनौ
सािाष्ट्जक सस्थािा काि गछौ
ससिततका िान्छेलाई गफ िैन कािले उत्तर दे
उ भन्छौ
ससिततका साथथलाई काििा लगाएर िैरान ब
नाउछौ
भ्ररटाचार गदैनौ
सस्थािा तन िन धनले लाग भन्छौ
को हदन्छ आफ्नो पैसा?
झोले भन्दै िाम्रो खेदो खन्छौ
अतन को लाग्छ भाई ततम्रो पछाडड?
ततम्रो उज्वल भववरय नेपालिा चै छैन िै भा
ई।

दाई, तपाईले बोक्ने ससद्धान्त चै के?
िरेक वर्ि पाहटि फेछौ
गुट फेछौ
सस्था फेछौ
नष्ट्जककैको सिकिी फेछौ
तपाई कस्तो नेता दाई?
भाई, िो त्यहि भएर त ि नेता
गुट सिल्न पछि , अतन पो बागेतनडं चल्छ
िन्त्री बतनन्छ, पैसो आउछ

गैरष्ट्जम्िेवार नेता
दीर्ष राज जोशी

अतन कायिकताि तन रिाउछन,् दईु चार सिडडया ककतनन्छ
अतन िाम्रा नराम्रा कािपतन ििान कायि भन्दै चचाि िुन्छन ्
ब्यापारी ठेकेदारलाई ससिततिा ल्याउने
सबै सिलेर देश लुट्ने
आफ्ना ववरोथधको तथानाि गाली गने
आफु ष्ट्जत्ने भए, चुनाव गरीिाल्ने
नत्र कायिकाल लम्याउने
िाने जस्तो भए ित पत्र च्यात्ने
धादली भयो भन्ने आहद आहद
बुझ्यौ भाई त्यहि भएर त ि नेता।

फेरर बुझझन तन दाई?

चुनावका तपाईका धोर्णा चाहि के त?

जनता संगका बांचा चाहि के भए?

कहिले काहि लाज लाग्छकक नाई दाई?

ए भाई, धोर्णा पो गरेको त, कसि नै खाएको त छैनतन
झन ि त ईश्वरलाई तन िाष्ट्न्दन
पाप धिि नै रिेन, एस्तै चल्छ
काि असलअसल गने
प्रततपक्षक्षले गदाि, गनि सककएन भन्ने
िुदै गछि , भैिाल्छतन भन्ने
अतन अको चुनाविा अधुरा काि पुरा गनि िलाई नै ष्ट्जताउ
भन्ने, त्यहि भएर त ि सदाबिार नेता भाई

भो दाई, ि नेता बष्ट्न्दन
नेता भनेकै तपाई जस्तो िो भने
नेता शब्दिा नै घणृा लाग्न थाल्यो
तपाई जस्तो गैरष्ट्जम्िेवार पात्र देखेर
देशको िालत के िोला, थचन्ता लाग्यो
युवाको भववरय के िोला?
ववदेशीयका दाजुभाई को भववरय के िोला?
तपाईका सल्लाि िैले ग्रिण गनि सष्ट्क्दन
ईिानको ष्ट्जवन ष्ट्जउछु, तनश्वाथि सक्ने सेवा गछुि
िो दाई ि नेता िैन, पहिला ईिातन नागररक िंु।26



Choosing ME

Rukesh Machamasi
For You,

Here are Sultans constructing Taj 

Mahals

With a single signal of yours

Here lie many Romeos ready to leave 

the world

For your one smile

For your one glance

Many would shed tears praying God 

almighty

Many would leave money diamond, 

ruby.

However,

You chose me

Which itself is sad

Which itself is unluck

With only tiny home, even that inside 

the heart

I can’t build Castles,

Yor dream of a happy home with me.

Leaving the one who would leave 

everything,

You are talking of leaving world for me.

I too, want some bends in your Lips

I too, want glitters in your eyes

But I am afraid

I might give tears and cry

I might bring eclipse in eyes.

Still, you say, I am Yours.

To make your world brighter, warmer,

Still today, here are many Prometheus

Daring to steal Fire from Olympus.

But you chose the darkness,

You chose the dim light

Here are many

Wishing you spell their name with love

Here are they, waiting to hear you 

sound.

However, you chose my name

You shouted, chanted my name with 

love

With noise,

Contd…
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But here I am,

Acting of becoming deaf, deaf.

And I have become Deaf.

Here are many Cuckoos singing

Spring, winter, summer, autumn

So, you could listen to them

Here are many songs, poems written

Ever letter, word, verse

Here is much music composed

Every tune sweet, soft

But you make yourself deaf to them

You chose my heartbeat for your ears

You chose my sound for your tone.

The sad thing is,

I sound like Crow, not Cuckoos.

My words can’t be crafted into poems

They are harsh, bad, strong.

Still, you find softness in them. 

You chose my words.

In millions dream at midnights,

you dance in their dreams

Stealing their dreams,

you make them uneasy in their sleep.

But you sleep to have me in your dream

Choosing ME

Rukesh Machamasi
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MY UNEXPRESSED LOVE 

Santosh Sah        
Bara, Nepal

The moment which u spent with someone if it comes to your heart increasing your

palpitation, think it is beginning of love.

we're born alone, we live alone, we die alone.

only through our love, we can create an illusion for a moment that we're not alone.

In the memory of someone............

When u come closer and closer to me the world gets paused as if the time has turned

relative for me.

whenever I look into your eyes, it seems stars twinkling in the far away constellation

of the universe somewhere in the cosmos.

I wish I could discover the formulae to freeze the time and keep looking into your

eyes to solve the mystery of dark matter which has a resolution in your eyes.

I wish I could travel the time and reach to the past to take the glimpse of your smile.

I wish I were a satellite revolving around your orbit day and night.

The parachute of your smile seems as if it were the first formed atoms of the Nebular

sky.

I believe I’ll meet u as a planet tries...
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गररबी र असशक्षा 

हे मेरी आमा आजको यगुमा भशिा न मीठो छ ।

टुहुरो गररब छ न तन चामल कोदाको वपठो छ ।१।।

अगेना छेउ ओदाना माथी फलामे कराईमा ।

उम्लेको पानी माग्द छ वपठो गररबको र्र मा।

आमा गररबको र्र मा ।।२।।

भोक भन्दा भोजन मीठो यस्त्त छ र्रमा ।

त्यही खाना खाई स्त्कुल जान्छु माण्न्दन शरम ।

आमा माण्न्दन शरम ।।३।।

सान मा छुँदा जानभुो बाबा यो ससंार छाडरे ।

यी जन्मदाता जननीलाई बबधुवव पारेर ।।४।।

सुँग का साथी स्त्कुल जान्छन ् सटबटु लाएर ।

गररबको बच्चा र्र मा बस्त्छु खोले ननु खाएर।

आमा खोले ननु खाएर।।५।।

लान््यौ ह आमा माहाजनका र्रमा वप्यमुा बोकेर।

यो छोरीलाई पठाउछु भनी हहम्मत ठाकेर ।

आमा हहम्मत ठाकेर ।

Sirjana Luitel , Duhabi Sunsari

ऋण माग्न जाुँदा ऋण हदन्न भन्छन ् तत पापी साहूले

के गनुष हजुर टुहुरो बनाई जानु भो बाबाले ।

आमा जानु भो बाबाले ।।६।।

फाटेको चोलो खकाभल भभरी लाएको देखेर ।

म ठूलो हुने इच्छा त र्थयो पढेर लेखेर ।

आमा पढेर लेखेर ।।७।।

सपना मेरा अधुरा रहे गररबी हुनाले ।

ऋण माग्न जाुँदा तत पापी साहुले ऋण रोकी हदनाले

आमा ऋण रोकी हदनाले ।।८।।
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लािुरे

राईफलको भसरानी बनाएर

र्ामपानी आुँधीबेरी केही नभनी

पहाड जस्त्तो अटल छाती भएका

रगतको मूल फुट्दापतन

आुँखाबाट एक थोपा आुँसु नखसाली

दसु्त्मन परास्त्त गनष जाग्ने

तय बहादरु लाहुरेहरु

आज र्र छोडरे पल्टन जाुँदा

ककन आसुका भेल बगाएका छन?्

ककन नौनी जस्त्त मन पगाभलरहेका छन?

यस्त्त प्रश्न सोध्न खोजेका तत ओठहरु

उतर सुन्न आतुर तत कानहरुलाई

म कसरी फुकाउनु मेरो मनमा

उकुसमुकुस भएका वेदनाका पोकाहरु,

जुन जताबाट खोल्यो त्यहीँ

झन बभलयो गाुँठो बन्छ

कुरा त र्ाुँटीसम्म आउछ

र्चच्याएर भनु कक त

ए साहेब,

जसरी आमाले १० महहना गभषमा राख्दा

आफ्नो सन्तानको भववष्ट्यको कल्पना गतछषन

असह्य वपडा अझ भनौ एक परान मरेर,

सन्तानलाई धतीमा पाईला टेकाउुँदा

मुसुक्क मुस्त्कुराउतछन ककन?

ककनकक उनले उसलाई आफ्नो पुर 

ण्जन्दगानी ठानेकक हुण्न्छन।

हो म लाहुरे मेरा लार्ग तय राईफल,

त्यस्त्त हो

बुवाको च्याततएको टोपी,

आमाको झुरो गुतनयो

श्रीमतीको भसउुँदोको भसन्दरु,

छोरीको जामा

छोराको खेलौना

सब को लार्ग यहह त छ साहरा।

िमशाः 
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ए साहेब,

मन मेरो पतन छ

रहर कतत हो कतत

सब मुस्त्कुराउने जतत खसुी हुने भए,

मेरा तय बुढा बालाई हेर,

ढाड भाुँर्चने गरर

कुम फुक्लने गरर

प ताला र्चरार्चरा हुनेगरी

हामी साराको बोझ

आफ्न टाउकोमा थपुारेर

एक्ल बोकेर हहड्दापतन

सब का अतर् चण्म्कल देखखन्छन।

ए साहेब,

आधा पेट खाना

बाुँकी पररवारको कल्पना

आधा चाड मनमा

बाुँकी सम्झनामा

अनर्गन्ती सपना

उजाड ववपना

डर मतृ्यु संग नभई

पररवारको लाग्छ,

कत म न नरहेँ भने?

कत ववशाल सपना

सानो बाकसमा गए भने?

...त्यसमा पतन मुस्त्कुराउुँ छु

लाग्छ म मरे पतन मेरो पररवार बाुँच्छ॥

लािुरे
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ववथचत्रको िाम्रो सिाज 
Shristi Joshi

ववर्चरको हाम्रो समाज
म यो सुन्दर सन्सारमा
मानव भएर बाच्न खोज्दा पतन
त नारी होस भनी
बेला बेलामा भफ्क्भफ्काइ
बाच्न हदद न मलाइ
यो पतृतसतात्मक समाजले ।।

म ले लगाएका लुगामा
स्त्याललाइ बार्ले हेरे भफ्
् आफ्ना र्गद्दे नगर लगाउद 
मलाइ बलात्कार ग्षन
हहसंा ग्षन र भन््न छोटो लुगाले गदाष भयो
अतततका ती हदनलाई सम्भफ्न्छु म
कक मेरी आमा हजुरआमाले
गुन्यौ चोली लगाउदा पतन
बलात्कार हुनबाट बाकी रहहनन।।

गणतन्र आयो, लोकतन्र आयो
हुन्छ होला देशमा ठुल चमत्कार
अब त मलाइ बाच्न सहज होला
भनी सोच्न नपाउद 
पफे्रण्् पतन हुुँन छाडने यहाुँ
आचार शब्दले बनेको
भष्ट्टाचार, अत्याचार र बलात्कार।।

आफ्नो ण्जन्दगीमा म आपफ्लौइ
अर्धकार छ न रुपले प म के गरु??
आज कस को प्रपोज
स्त्वीकार नगनषमा एभसड प्रहार गने यो
कुसन्कार , कुलङार समाज भए पतछ।।

म ले समाजलाइ खाने गरेर पढेको
भए पतन बबहेमा दाइजो हदन पछष
मलाइ गररबी ततर लम्काउने
यहह समाजलाई देखाउन
छोरा छोरीले केही गदाष

आमा गततली भएप छोरी गततली होस
भाडले पाल्या र्ोडा ,राडडले पाल्या छोरा
भन्ने ती तुच्छ शब्द
मेरा यी सुनौला कुरा सुन्न खोज्ने कानले
सुनी रहेको छ,
भमलेको छ न मेरा ती कान लाई आराम।।

ततम्रा ती मगृ नयनी आखाबाट आुँसु
तरण्न्कत भ भफ्नष नपाउन भन्ने
मेरो सानो सपना र्थयो नेपाल आमा
यहाुँ आफ्न छोरी माथी बलात्कार
प्रयोगशामा प्रयोग हुन बनाइएको
एभसड हदनप्रततहदन प्रहार
बाभफे भभर पाखा जभमन स्त्वदेशमा
युवा जतत सब ववदेशमा
आश्रीत मार देशको जनमानसले
कसरी हुन्छ देशको ववकास??? िमशाः 33



मेरो र्रको कुकुरले रौ खस्त्दा थाहा
पाए जस्त्त गरर थाहा पाउने
ततम्रा ती आुँखा अतन कान
यतत कुरा सुन्दा अतन देख्दा
कसरी रोक्न सकुला र?? ततम्रा ती
ठुलाठुला आुँखाबाट बर्गरहने आुँसु।।

एक नारी आपफ्मौ सिम र सबल तछन
भनी लार्ग रहदा,भसकाइ रहदा
अनेक भभडका अनेकौं
संग म ले गरेको सम्बादमा
अनेकौं भसद्धान्तबाट
र्रका दईु भभतमा र्री वारर र्री पारी गरे जस्त्त 
भभरबाट लडडबुडी हुुँद जभमनमा पुगे जस्त्त 
अनेकका भफप्पड अतन चडकन खाइ सके म ले।।

कपास जस्त्ता मेरा ती कोमल ,नरम हात
ततर्ारीद छन ् आज
मेर भुभमको जभमनक माटोमा
मेरी आमाले तर्उ र्सेर बनाएका गाला
आज पफ्टुण्् सके च्ट्यान जस्त्त 
पडकने ती चडकनले
प्रयोगशालामा क्याभमकल टेस्त्ट गरे जस्त्त 
मलाइ प्रयोग गदाष गदाष
बाङ्र्ग सक्यो मेरो त्यो सोभफे शरीर
अभफ् ् त्यस्त्को इज्जत छ न
त्यो वेश्या हो भनी भतनरहन्छ, त्यही समाज
जस्त्ले मेरो इज्जत संग खेल्द 
एक सेतो कपडामा कालो धब्बा लागायो ।।

भससा जस्त्त हो नारीको इज्जत
पफ्टु्ेपछी भमलाउन सककुँ द न भन्ने
मेरो समाजलाई
जस्त्ले भससा पफ्टुायो उस को खटु्टा
त्यही पफ्टु्ेको भससाले काट्छ भनी सबाक भसकाउन
बार्का नंग्रा सरी ततर्ारीएका नङ
हहउदमा कुकुष चा पफ्टु्ेजस्त्त पफ्टु्ेका गाला
अक्टोपसको जस्त्तो बाङो शरीर भलएर
सुनौलो माटोको बस्त्ना त्याग्द 
जभमनबाट उ्द ,
आकाशलाई जुनले प्रकाश छरे भफ्
् क यौं नारीको नेततृ्व गरर
लडाइुँ िेरमा आउद ववजय भलद छु म ।।

जुन भससा जस्त्त नारीको इज्जत पफ्ट्युो
त्यही भससाका दईु पाता लगाउने
बेला भएका ततम्रा ती आखाुँमा
म नहद बनाउछु ,ताल बनाउछु
वर्ाषमा मेरो खेती लगाउन
आकाश रोइरहे जसरी
ततम्रा ती आखाुँमा सण्न्चत आुँसु
माततृ्व शवतफ्लाई अतर् बढाउद 
अब तनस्त्कन हदने छ न
मेरी नेपाल आमा।।

ववथचत्रको िाम्रो सिाज 
Shristi Joshi
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भन फुट्छौ कक जटु्छौ
भरत खत्री

सउल, दक्षक्षण कोररया

पहहले र अहहलेमा के फरक पायौं
र्ररर्रर उत नजर ककन ततमी लायौ
म बनाउछु देश भन्नेहरुलाइ
भोट हदएर ततमीले के पायौं
जुट्छौ कक पुट्छौ भन

बबजय जूलूस मनाउन ततमी
भोट र नोट मागन ततमी
अझ लडाइ र झगडामा ततमी
अतन देश बनाउन ककन पतछ ततमी
भन जुट्छौ कक फुट्छौ

हेनषलाइ आुँखा छन ्
सुन्नलाई कान छन ्
बोल्नलाइ मुख छ
गनषलाइ हात
हातखटु्टा राख्ने र्र छ
एकसरो खाने वारर छ
मुख जोने चलुो छ
छोररछोरी पाल्ने कुरो छ
भन जुट्छौ कक फुट्छौ

अरुको थालमा र्चयोचचो छ
काममा सधैं झको छ
खानपानमा मसला छ
पेट्मा ग्याण्स्त्टक छ
भन फेछौ कक फेररन्छौ

सब आफ्न छ तर हदमाग ककन अरुको
मुल्य छ न ततमी भन्छौं दारुको
राजनीतत गछौं ज्यादा भारुको
खाने मुखलाइ जुुँगाले छेक्द न
भन्ने गछौं देश बबगारे नेताले
भन भारु त्याग्छौ कक नेतार्गरी

गाउुँ बने देश बन्छ, देश बने भेर्
भेर् बने मान्छे बन्छ, मान्छे बने बेस
भन मान्छे बन्छौ कक त्यहीँ छ बेस
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एक धमष, एक सस्त्कृती, एक सस्त्कार हाम्रो
ववश्वम दलुषभ होला ,यो सम्बन्ध हाम्रो ।
आफ्न भाइ टुबरफ्य भए हहजो पाककस्त्तानी
तर नेपाल अभफ् ् नण्जक, उस्त्त सहयोगी छ तन।।

अङ्गे्रजको चपेामा परेको भारत जब जाग्यो
नेपालीका सहयोगले अगें्रजÞ कुलेलामा भाग्यो ।
नेपाल जब अण्स्त्थर जनयुद्धमा तरङ्र्गत र्थयो
हो हाम्रो साथी त्यही भारत त सहयोगी र्थयो ।।

धाभमषक ,सस्त्कृततक ,सामाण्जक सामथषता छ हाम्रो कस्त्तो
पासपोटष/भभसाको अवरोध छ न आउन जान छ सस्त्तो।
नेपाली गए भारत ,भारतीय नेपालमा काम गनष
एकले अकाषको दाुःख बुझ्ने तयार हुने मनष ।।
भारतीय पयषटन आए, नेपाली प्रकृततमा रमाउन
बेरोजगार नेपाली गए ,भारतमा प सा कमाउन ।
सक्ला केही जन,सता पाउन भारतको ववरोध गनष
परन्तु सक्ने छ न ,हाम्रो अटुट सम्बन्ध पफ्र्ने ।।

समय भफ्न बढी भफ्न सम्बन्ध सुमधरु छ तन
एकका दाुःखमा ,दाुःखी सुखमा ,सुखी त्यही त सुमधरु सम्बन्ध हो तन ।
नेपालका पशुपततमा भारतीय भट्ट पुजारी
भारतका ठुला मण्न्दरमा नेपाली छन चट्ट पुजारी

नेपाल भारत बबशेर् सिन्ध
Shristi Joshi

Pokhara University
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भइुाँिा बस्ने िान्छे 

म भन्छु
उदेश्य के भलनु उडी छुनु चन्र एक
ततमी भन्छौं
भुइुँमा बस्त्नेले आकाशको सपना देख्ने
म भन्छु
भुइुँमा बस्त्नेले
नोबेल प्राइजको सपना देख्नु पछष
कक त यो चोला फेनुष पछष
ततमी भन्छौं
यार साथी
कस्त्तो वाइयात कुरा गरेको
भुइुँको मान्छेले रुखको सपना देख्ने
यो त आकाशको फल आुँखा तरर मर हो

म भन्छु
त ले आटेश ् म पुराउछु भन्छन ् रे भगवानले
ततमी भन्छौं
यो त भन्ने कुरा न हो
कसले देखेको छर
म भन्छु
म केहह नगरी बसौं त
ततमी मुसुक्क मुस्त्कुराउद 
स्त्वागत गछौं

म केही गनष खोज्छु
केही नयाुँ पाउन खोज्छु
कहहुँ टाढा पुग्न खोज्छु
ततमी भन्छौं
यो सब के गरेको
म एककदम अतर् बढ्छु
ततमी दईुकदम
मलाई
पतछ तान्छौ
मलाई झट्ट
भसहंावलोकन याद आउुँछ
दईुकदम पतछ हटेको म
जहाुँको त्यहीँ हुन्छु

म केहह आइडडया
ततमीलाई भन्छु
ततमीले आइडडयाको
यसरी हत्या गररहदन्छौ कक
त्यो पुनाः कहहले
आफ्नो ढाडले अडडन नसकोस ्
म सोच्छु
कत 
नाण्स्त्तक र आण्स्त्तकको
कथा जस्त्तो त भएको ह न
म ततमीलाई
एकसुरले हेरररहन्छु
पहहले र अहहलेमा केही फरक पाउहदन

भरत खत्री
सउल, दक्षक्षण कोररया
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म र अन्धभक्तमा
केही फरक पाउुँ हदन
साहसी र समवपषत हुुँदाहुुँद पतन
हनुमान त यस बदनाम छन ्
तनरंतर लाग्दा लाग्द पतन
बाटो ववराउछु
अलमल्ल पछुष
लगनशील हुुँदाहुुँद पतन
मौरीले मह अरुलाइ हदन
यस बबबस छन ्
पुतलीले उज्यालो खोज्दा खोज्द 
बतीको उज्यालोको तातो रापले
ज्यान गुमाउुँछ
जीवनको अण्न्तम र्डडमा
यहीँ सोच्द 
आफ्नो कमष आफ्न आुँखाले
देख्द ,
म देह त्याग गछुष

म अरुको खशुीमा खशुी थप्छु
ततमी अरुको द:ुखमा नुनचकु छछौ
म अरुको द:ुखमा सुख देखाउन खोज्छु
ततमी अरुको सुखमा द:ुख देखाउन खोज्छौ
ततम्रो लार्ग यो संसारमा
सव दशु्मन न दशु्मन छन ्
कक त अरुको भाग खोसेर खाने स्त्याल
म फूलको आुँखामा फूल संसार सुनाउछु
ततमी भन्छौं
आदशषवादी कुरा
कुराक लार्ग सुहाउुँछ
म सोच्छु
यो त हठक कुरा
हो कक क्या हो
ततमी यस्त्त यस्त्त भसकाउछौ
म पतन त्यस्त्त त्यस्त्त गछुष
ततमी जुन बाटो हहड्छौ
मलाई त्यत त्यत तान्छौ
म पतन केही नबोली
प्याइ रहन्छु

भइुाँिा बस्ने िान्छे 
भरत खत्री

सउल, दक्षक्षण कोररया
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Heart From Alien Land
Samjhana Dhungana

The thought of the mind

And the beat of the heart

Is not constant,

Everything here

Keep me far a way

Like a time machine

And makes me realize

The balminess

Of my land....

Body sleep here,

While eyes makes the dream of there

Empty stomach filled with food here

But the toung search the taste of there

I am existing here

Where as

my birth can be meaningful

Only there....

If i touch the soil,

My memory back to the

Smell of the roots there

If i move with wind,

My body assumes

The freshness is from there

I can feel, I can cheer

My unconditional

Affection

To my land, as my dear...
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चुनाव आयो 
भरत खत्री

सउल, दक्षक्षण कोररया

एक बोतलमा बबक्ने हदन
एक खखल्ली चरुोटमा बबक्ने हदन
मासु भातमा बबक्ने हदन
वाररपारीका दाजुभाइ
एक आपसमा कुट्ने हदन
जनता एक तछन ्
नेता पाुँच वर्ष हटक्ने हदन

कतत चनुाव गए
कतत आश्वासन आए
कतत पुस्त्ता फेररए
कततका भुडी भररए
दश मा गाडी हहड्ने बाटो
खोज्नु पछष
रोजगारीको लार्ग
खाडी र अरब रोज्नु पछष
महाशय,
अब फेरर
कुन मुख भलएर
हाम्रो गाउुँ आउद छौं
हाततका बाहहर दात देखाउद 
भभरी दातले हामीलाई चपाउद छौं

हो हामीले फेरर सुन्ने छौं
गल्दाका काका साल पाहटमा
बबक्नु भयो रे
भसबुषका ठुला बा रेस पाटीमा
बबक्नु भयो रे
अबुवाका साना बा पा पाटीमा बबक्नु भएछ

बाकी म छु
म बबक्द न
हो म भक्त हू
म कुन पाटीको
झोले भक्त ह न
न कुन हटके नेताको
म यो रास्त्रको भक्त हू
हो म झन्डा बोकेर हहड्छु
कुन पाटीको ह न
नेपाल रास्त्रको बोक्छु
हो म गाथा गाउछु
झोले कायषकताष वा नेताको ह न
भसङ्गो रास्त्र र रास्त्र तनमाषताको
हो म मनष परे मछुष
कुन पाहटको लार्ग ह न
नेपाल आमाको लार्ग मछुष
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चुनाव आयो 
भरत खत्री

सउल, दक्षक्षण कोररया

म त्यो आवाज हू
जसको आफ्नो आवाज दबाइएको छ
म तनमषला पत्न हू
म भुकम्प बाडी वपडडत हू
म हहमालको भोटे
पहाडको बाहुन
तराईको यादब हू
म बबहान बेलुका
हातमुख जोनष नस्त्कने
ख्याटेको रोगी
ियरोगको रोगी
झाडापखाला लाग्दा
जीवनजल नपाउने जनता हू
म आफन्त बाट पीडडत जनता हू
म नेता बाट वपडडत जनता हू

मासु भात रक्सी बबयरमा बबक्ने
आया क्या गजबका मुगाषहरु पाइन्छ
यो गाउुँमा... हा हा हा
भन्ने हदन गए
गल्दा भसबुष र अबुवाका
जनता जुट्नु पछष
यतत मार ह न
पण्श्चमका गजेन्र
पुबषका नरेन्र पतन जाग्नु पछष
भाइ फुटे कबार लुटे
ककन हुन हदने

हाम्रो एकता बभलयो बनाउनु पछष
एक थकुी सुकक सय थकुी खोला
काधमा काध हातमा हात जोड्नु पछष
अब कक वार कक पार लाउनु पछष
र्रमा आउने नेतालाई
पातन खोलाको पानी
भसचाइको लार्ग कहहले ल्याउने
वर्षमा कतत पटक बाटो बनाउने
छोराछोरी पढाउन ककन
बोडडङ्ग स्त्कुलको भर पने
हाम्रो स्त्कुलमा दरबन्दी
कहहले थप्ने
कृवर्का ताभलम कस्त्ता हुन्छन ्
हामीले कहहले देख्ने
यो जाततबाद छुवाछूत
कहहले सम्म हटाउने
संववधान भनेको के हो
थाहा छ न भने
सामान्य न्याय अन्याय
कसरी छुट्याउनु हुन्छ
तपाईको सकियतामा
भएका पाुँच काम
केहह जबाफ फकाषउनुहोस
ह न भने जानुहोस
अनुसन्धान गनुषहोस ्
भोट मार्न आउनुहोस ्
भन्ने हाम्रो हहम्मत हुनु पछष
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पहिचान

एक जोर हड्डी अभलकतत मासु
र छाला बाहेक को हौ ततमी ?
कहाुँ बाट आएका हौ
र के हो ततम्रो पहहचान ?
ततभमलाई थाहा छ न ,
कुन हो ततम्रो भार्ा
र कस्त्तो हो भार्ाको ब्याकरण ?
सब जस्त्तो उस्त्त गरी कोलाहल कोलाहलमा
ककन भमभसन्छौ
भन,
आफ ले आफ लाई बबसेर
सुँसार ण्जत्न खोज्नकुो के अथष
जसरी
बबसेर आफ्न बच्चालाई आहार बनाउछ सपष ।

सस्त्कृती ,भार्ा ,भेर्भरु्ा
के हो इततहास
को हुन ततम्रा पखुाष
के हुन ् र के ह नन
कहाुँ र्थयौ र अहहले कहाुँ छौ ?
के हुन ् ततभमले मनाउने पबषहरु
ककन मनाईन्छ , दश - ततहार
के छ रहस्त्य खुशी हुुँद मनाउनकुो ?
ककन मनाइन्छ
मार्ी ,इद ्ठ ल्होसार
र कृस्त्मस
ककन गररन्छ दान र वपण्डदान
करकापले वा डरले ?

सडकमा तनण्स्त्कद , एक हुल नाराबाजी गदैमा
बन्द न ततम्रो पहहचान र ह न पतन
आफ लाई नर्चनेर पहहचान खोज्नु भनेको
आफ मार्थ प्रश्न लगाउनु हो ।।

दाउरा-सरुुवाल ककन लगाया् 
कसरी सरे हट-भसटष र च्यावतएको पाइन्टमा
ककन बेररन्छ सेतो धोती र
लगाउछौ तनधारमा टीका ?
हहसंा नगर भन्नेलाई न 
ककन चढाउछौ कुखुरा ,बोका र हाुँस
आफ्नो मदाष रुनेले
अरु मदाष बबचार परुाउनु पदैन ?
ककन मनाउछौ ततज र बस्त्छौ भोकभोक 
गोमाले साच्च भशव पाईन वा कथन मार र्थयो
के भन्छन ् ढुङ्गामा कुहदएका
अिर र र्चरहरुले
र के हो ततनको ममष ??

धरातल बबसेर माथी उण्क्लन खोज्दा
कततखेर कता बजाररन्छ पत हुुँद न
ततम्रो ,
सस्त्कृतत , भार्ा , भेर्-भरु्ा
र लगाउने लगुा ततम्रो पहहचान हो
जुन ततभमबाट कोसौ पर छ र थाहा छ न ।
पहहला , आफ लाई र्चन
आफ्नो पररबेश र भगुोल र्चन
अतन मार ,
त्यसरी न सन्सार ण्जत्ने भभडमा जाउ ।
आफुले आफ लाई बबसेर बाच्नकुो पतन के अथष
यो त मरेतलु्ले हो ।।।

रबबन्र प्रसाद ततभमण्ल्सना
बडडमाभलका,बाजुरा, हालककततषपुरकाठमाडौ
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ससयो खोइ ससयो 
भरत खत्री

सउल, दक्षक्षण कोररया

ततमी भसयो
अतन
धागो म,

बन्न पाए
जीवन यारा
ततमी सगं 
अतर् बढाउन पाए,

हार पतन
ण्जत हुन््यो,
जीत झनसगंीत,

ततमी सगं 
दइुचार कदम
अतर् सनष पाए,

के भन्छौं ततमी
कक,

आहटहदने हो
यो जोवन
एक अकाषलाई
साहटहदने हो,
परुान स भलमा
नौ डाडा काहट हदने हो,

भन्छौं भने ततमी
तारा हटपेर हदन,
म...त्यो सक्द न
तर
ततम्रो लार्ग
म,
तारा सम्म पुग्ने
यन्र बनाउन सक्छु,
ततमी मेरो
म ततम्रो
भनी,
जुनसुक 
मन्र जप्न सक्छु,
के भन्छौं ततमी
कक आहटहदने हो,
यो जीवन
हाम्र नाममा साहटहदने हो,
पुरान श लीमा
पञ्चबेाजा बजाइ हदने हो,
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ततम्रा नसालु
आुँखा,
ततम्रो ओठको मुस्त्कान
सल्लक परेको केश
उज्यालो अनुहार
मधरु स्त्वर
अतन
ततम्रो जीवनको बबशरे्
यहाुँ,
हहफाजत हुनेछ

भन्छौं के ततमी
कक,
आहटहदने हो,
अजम्बरी माया प्रेम
गाभसहदने हो
नयाुँ श लीमा
नया जोडड बनी हदने हो

पदैन रवतभर डराउन
नण्जक हुनलाई
मुनामदन,
पक्क फल्प खान्छ
हाम्रो प्रेमकथा अमर बन्नलाइ,
च्यालेङ्ज गरौं,
आउ...
रोभमयो र जुभलटलाइ
मुना र मदनलाई
ल ला र मजनुलाइ

खासगरी
ततम्रो र मेरो,
अलग
दतुनयाुँ हुनेछ
ततमी रानी
राजा म,
हाम्रो
भब्य दरबार हुनेछ

ससयो खोइ ससयो 
भरत खत्री

सउल, दक्षक्षण कोररया
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ि िान्छे फेहदिन्छु

दाउरेका छोरा अब्राहम भलकंन
शण्क्तशाली मुलुकका रास्त्रपतत बन्न सक्छन ्
उरउर उचारण गने नसक्ने काभलदाश
संस्त्कृत भार्ाका महाकवी बन्न सक्छन ्
कुख्यात डाकु रत्नकर
रामायण रचरे वाल्मीकक बन्न सक्छन ्

अशक्त भएर पतन
हककङ्ले ब्याक होल खोज्न सक्छन ्
अशक्त झम्क कुमारीले
जीवन काडा कक फूल कोनष सण्क्छन

दोर् लगाउन खण्प्पस
दाउरेका छोरा ल्याउ रे
ल्याउ रे का छोरा म्याउ रे
म्याउ रे का छोरा लाउरे
लाउरेका छोरा च्याउरे बन्छन ्
भार्ा फुट्न नपाउद 
पार्ाण जस्त्त रुखो
झ्याउ रे गाउ छन ्
अिर र्चन्न नपाउद 
अबौंका ठेक्का पट्टा
भभरी चोर गोजीमा
भभत्र्याउ रे भन्छन ्

भरत खत्री
सउल, दक्षक्षण कोररया

बभलया बाङ्गाहरुले आुँखा देख्द न्न
देखे पतन कान कहहल्य सुन्द न्न
कान सुनी हाले
हात कहहल्य चलाउन्न
हात चलाइ हाले
कक दात झाहदषछन
कक र्ाट पाहदषन्छन

दोर्ीहरु को भभड्मा
अको दोर्ी खोज्द छ
अछुतो कोहह छ न
त पतन आफुलाइ
पञ्चामतृ अपषण गदै छ

अको ठुलो नारा छ
म देश फेहदषन्छु
म मधेस फेहदषन्छु
म र्रदेश फेहदषन्छु
म मान्छे फेहदषन्छु ।
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सिीक्षा अनुभतूतिरूको
Samjhana Dhungana

आजभोभल आुँखा हरूले
फिदो बबहानको भन्दा
अस्त्ताउन लागेको र्ामका ववककरण हरूलाई
मन पराइहदन्छ
त्यस ले सडक ककनारमा
अुँध्यारो रातको खखण्स्त्स गदै
बलेका कृततम बतीहरूलाइ म
औधी
र्णृा गदषछु।

मलाई आफ्न श्वासको
मन्द ध्वतन पतन चको लाग्दछ
कानक नण्जक आएर
झ्याभल वपटेजस्त्तो
हरेक पटकको श्वास प्रश्वासमा म आततन्छु
नचले हुन््यो मुटु
ण्स्त्थर भए हुन््यो मानसपटल
म शून्यतामा कहह कत 
हराउन चाहान्छु।।

लाग्दैछ झटूो 
Samjhana Dhungana

लाग्द छ झूटो वप्रतको भसगंो सभ्यता सककयो
साथ साथमा अन्त्य बबहहन कथा सककयो।

न भलनु बाुँकी रह्यो न त हदनुन अब केहह
त्यही लेनदेन मा त मेरो जायजेथा सककयो।

हारण्जत को त अब कुर नगर वेईमातन
ततम्रो झुटको च्याखेभभर अथाह सककयो।

सोच्द होलाऊ तड्पाई आुँए रक्तकोवर्का रेटेर
साुँच्च भनौ? ततमी गयौरत मन-मुटुको व्यथा सककयो।
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िजा के छ ? 
भरत खत्री

सउल, दक्षक्षण कोररया

लखर लखर यताउता
डुल्नुको मजा के छ ?
भाइरासको फन्दामा परर
ण्जन्दगी डुबाउनुको मजा के छ?

हामी सब लाई थाहा छ
बाहहर भसकारी कुरर रहेछ
मुख भमठाई रहेछ
रषयाल चहुाइ रहेछ

उ भन्द छ, मेरो नण्जक पर मार 
म तलाइ एक गासमा डकारी हाल्छ
आफ्नो अमुल्य जीवन
भसकारीलाई सुम्पनुको मजा के छ ?

जीवन एउटा फूल हो
यसलाइ सम्हालेर राख्नहुोस ्
भोभल फूल फुल्न सक्छ
बगैंचा डकमक्क भनष सक्छ
बबना भसत भसत मा गुमाउनुको मजा के छ ?

मन भुलाउन टाढा जानू पदैन
र्र भभर छ, लाख खशुी
सरकारको आखा छल्द 
गल्ली गल्लीमा भड्ककएर
हहड्नुको मजा के छ ?

47



नेताका फोस्रा भार्णले देश ववकससत िुाँदैन 
बरी प्रसाद भट्टराई

ततलोतमा ५ मखणग्राम ,रूपन्देही

हामी धेर सुत्यौं उठौं अब तछटो नेपाल बबक्ने भयो,
स्त्वाथी शासकका कुकृत्यहरूले यो देश डुब्ने भयो ।
हहम्रो जीवन अन्धकार पथमा बेकार मने भयो,
डाुँफे मौन भयो नदी-नद सुके यो देश मुदाष भयो ।।

~१~
फोस्रा भार्णले गरेन तयनको ज्यूने व्यवस्त्था यहाुँ,
रून्छन ् दीन मुहार प्यास नबुझी आुँसु खसालुन कहाुँ?
नेताका गुणगानले र तयनक पूजा र सम्मानले,
हाम्रो राष्ट्र डुबीसक्यो समयको ददैुव अज्ञानले ।।

~२~
हामी मानव हौं स्त्वतन्र नभए हाम्रो छ अण्स्त्तत्व के ?
यी संकीणष ववभेदका सडकमा सवप्रन्छ व्यण्क्तत्व के ?
तोड्नू पदषछ ज्यूनबन्धनहरू उड्नुछ आकाशमा,
धेर सह्य हुद न शासन कडा मान्छे हुने देशमा ।।

~३~
हामी हौँ अब सण्म्बधान देशका हामी स्त्वयं चालक ,
हाम तन्र स्त्वतन्रता अब भमलोस ् कोही न हुन ् बाधक ।
हामी मुक्त बनौ उठौं अब उडौं तोडरे यो वपजरा ,
च्यातौ यी छलका ववधान तयनका छन ् दायरा सांगुरा ।।

~४~
हाम्रो जीवनको पववर सपना प्यारो प्रजातन्र हो,
त्यस्त्को साण्त्वक छाहरी समयको ववज्ञानको मन्र हो ।
हामी लण्म्कन सक्दछौँ अभयले अन्मुक्त सोचाइले ,
हामी ईश्वर भेट्दछौं उदयले सहहत्यले कमषले ।।
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ि फूल िूाँ
भरत खत्री

सउल, दक्षक्षण कोररया

म गुलाफको कोवपला हूुँ
हटप्ने कोभसस नगदाष हुन्छ
म गुलाफको फूल हूुँ,
च्यात्ने कोभसस नगदाष हुन्छ

धेर ले सजाय मलाई
पकेटमा, हातमा, गमलामा
अब मेरो पालो हो
म आफ सण्जन्छु

जसले मलाई छुनेछ
म त्यसको हात फोररहदन्छु
जसले मलाई कु-दृण्ष्ट्ट लाउनेछ
उसको आुँखा फोररहदन्छु

म फूल हू मतलब
म नारी हू, म नारी हूुँ
मतलब, म सणृ्ष्ट्टकताष हूुँ
सणृ्ष्ट्टकताष हू, मतलब आमा हूुँ

आफ्नो सम्मान चाहन्छु
म अरुको सम्मान गछुष
लेनदेनको लार्ग ह न
संसार धान्नको लार्ग
(नारीहरु प्रतत समवपषत कववता)
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तत बा का हदन
श्याम ग रे

आङ्ग भसररङ्ग अतन मन फुरुक्क
आहा!क्या दामी धवलागीरर देखेपछी मन हुरुक्क ।
ए साहु हभसया देऊन धान काट्नलाई
उनकी छोरीसंग जवानी साट्नलाई ॥

खेतालाले बोके धान अतन ल्याए खलोमा
के गनुष हजुर जभलरहे गॉउले बा सलोमा ।
मन धभमभलयो अतन थािोमा काग करायो
तत साना टुहुराको सपना हरायो ॥

ए द व, के गररस यस्त्तो त ले
"सोझो रुख पहहला कॉहटन्छ पहहले " भने सब ले ।
उता धवलागीररमा हहउुँ पण्ग्लयो
यता गाउुँ लेको बभलन्धारा आुँशु सङ्भलयो ॥

आयो दश अतन ततहार पतन सब लाई
मनमा वपङ्ग अतन हातमा ऋण थोवप्रयो गाुँउलेलाई ।
केहह व्रत वसे, कोही चन्रमाकोओडार पसे
ख ककन हो सव को मनमा गाउुँ ले बा चन्रमुखी वतन वसे ॥

त्यो औसीको रातामा बवत बालेको
कस ले तन बबसेका छ नन ् उनले बोलेको |
चाडषपवषको वेलामा बाको पभसना बसायो
ववडम्बना तत गाउुँ ले अतन टुहुरो बाको खखसी उडायो संग सव लाई हुँसायो
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जे आउाँछ िज्जाले पचाउाँछ
भरत खत्री

सउल, दक्षक्षण कोररया

पहहले धेर हदयो खभुस बनायो
पछी सब लुट्यो दखुी बनायो
समयको खेल हो भन्द 
इततहासले सद अन्धो बनायो

पुखाषहरु लडके हुन ् देशको तनम्ती
हामी लड्यौ आफ्नो तनम्ती
युद्ध भूमीमा बीरगतत प्राप्त गदाष
माटो हास्त्यो, नेपाली आमा हाुँभसन

उहहले खसुीले हास्त्यो देश
अहहले पीडाले रोयो देश
ततमी बस्त्यौ ढुङ्गो झैँ
नबोली शान्त बस्त्यौ

बीपीको सरकार ढल्यो
तनदषलीय व्यवस्त्था लाग्यो
सब तहसनहस भयो
ततमीले सब मज्जाले पचायौँ

मदन भण्डारीको हत्या भयो
ततमी कानमा तेल हालेर
हदउस ओ्यानमा सुत्यौ
अतन सब मज्जाले पचायौँ

राजदरबार हत्या काण्ड भयो
देश रोयो दतुनयाुँ रोयो
तर ततमी पहहले झैँ
सब मज्जाले पचायौँ

जनान्दोलनमा ऊ मयो
फलानो मयो हढसकानो मयो
सब मरे सब गायब भए
ततमीले फेरी मज्जाले पचायौँ

तनमषलाको बलत्कार भयो
नेपाली चभेलहरुको अशभमता लुहटयो
बाहहर हहड्न गाहो भयो

फेरी ततमीले मज्जाले पचायौँ

देशका भसमा स्त्तम्भ ढले
कालापानी पराइको भयो
आतंककारीका गततववर्ध बढे
फेरी ततमीले मज्जाले पचायौँ

के ततभम पचाउन जण्न्मएका हौ
भगवानले ततमीलाई ककन रच्नु भएको
ततमीले ततमीलाई कहहले सोध्यौ
अरुलाई मार ककन सोध्छौँ

ततमीले पहहले बाटो खन
ततम्रो पछी न आउने को हुन्छ
अतन राम्रो कुरा मज्जाले पचाउुँ
नराम्रो कुरा वान्ता गर
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िरुभिुीको अन्धो भगवान ! 
प्रकाश खरी
गुल्मी नेपाल

समयको पाउमा वस्त्र चढाएर
तनवस्त्र भएका विृहरू जस्त्त 
भभर बाट उजाररएको ततमी
हनुमानले पहाड बोकेसरी
भ्रमको सञ्जीवनी बोकेर
मरुभूभमको भगवान खोज्न भौतारी रहेछौ !
ततमीलाई थाहा छ,
सूयषले एकटक मरुभुमी हेदषछ,
मरुभूभमले तातो सुसेली हाल्दछ
ततमी तनसाण्स्त्सरहेछौं
पखेटा गलेर लरक्क
बालुवामा पछाररएको चरा जस्त्त ,
फाटेका छन ् ततम्रा प तलाहरु
हहउुँदको खडरेीले
धाजा फाटेका खेतहरू जस्त्त ,
र पतन ततभम र्भस्ररहेछौं
मरुभूभमको भगवान भेट्टाउन ततमी यसरी हरायौ की
अशान्त,अहंकार
र्णृा, डाहा र ररसको मरुभूभममा,
रोमाभलएर अन्धकारमा
उज्यालोलाई र्धक्कारी रहेछौ,
धेर प सा कमाउनु छ ततमीलाई
धेर खसुी ककन्नु छ
अहंकारको ज्वालाले डाभमएपतछ
र्चसो एक र्गलास भशतलता ककन्नु छ..
कस्त्तुरीले बबना खोजे जस्त्त 
ततमी आफ लाई बबभसषएर
मरूभूभममा

भशतलता खोज्न भौतारररहेछौ
ततमी आफूलाई आफ मा छाडरे
मरूभूभममा भगवान खोज्न दौडडरहेछौ !
ततमी त मानवरुपी कस्त्तुरी भइसकेछौ
ततमी त अुँध्यारो मार देख्ने अन्धो भइसकेछौ,
चमेराले हदन नदेखे जस्त्त ,
ततमी देख्द नौ
ण्जवन, संगीत र समयका चालहरु,
छण्ल्कद ततमी भभर
बबनामा सुतेका संर्गतका छालहरू,
ततमी देख्द नौ
ततम्रो सगरमाथाको भशरबाट
सुस्त्ताएका नहदहरु,
गुराुँसको माला लगाएका पहाडहरू,
शीत बोकेका भशरूहरु,
भशरू खेलेका बारीहरू,
सुन झुलेका खेतहरू,
पहाड र्चरेका तालहरू,
वसन्त बोकेर दौडडुँद गरेको
शीतल झोक्का बहावहरु,
बेवास्त्ताको जालोले ढाककएपतछ
कस्त्तुरी सरी दौडडरहेछौ
मरूभूभममा र्गलास भरको भशतलता खोज्न,
कत सहारामा हराएको भगवान खोज्न !
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सणृ्ष्ट्टकताष ततमी आफ होइनौ र ?
सम्भारकताष पतन त ततमी न होइनौ र ?
जसले आफ्न ततर्थ, भमतत र बारमा
भगवान ् जन्मायो,
मठ, मण्न्दर, चचष, गुब्बा र मण्स्त्जद बनायो
र पतन दौडडरहेछौ ततमी,
कस्त्तुरी बबना खोज्न दौडडएसरी
आफ भभरको भगवान नदेखेर
मण्न्दर र मण्स्त्जदमा भगवान ् खोज्न !
छाडडदेऊ अब,
कुन मरूभूभममा भगवान पलाएको छ न,
मण्न्दर र मण्स्त्जद ले भगवान फलाएको छ न !
भसङ्गो ब्रह्माण्ड अटाउने ततमीमा
कस को भलो अटाएको छ न
ण्जउुँदो भगवान अटाउने ततमीमा
कस को खसुी अटाएको छ न
पोखखदेऊ
डाहा का डालीहरू,
र्ोप्टाइदेउ अहंकारको अञ्जुलीहरु,
ढल्काइदेउ कुण्ठा भररएका कुढेँहरु,
ररतो, खाली र स्त्वतन्र आफूलाई
आफ मा भलएर जाऊ
ब्रह्माण्डको संगीत ॐ कारमा कराउ,
ततमीलाई ततमी भभरक ततमी पखखषरहेछ

िरुभिुीको अन्धो भगवान ! 
प्रकाश खरी
गुल्मी नेपाल
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िेरी आिा
सरस्त्वतत जोशी

ततमी रुदा म ले हास्त्न नपरोस ्ह मेरी आमा

ततभम ववना बाच्न म ले नपरोस ्ह मेरी आमा ।।

मेरोलागी संसार सणृ्ष्ट्ट ततभम न ह 

संसार छोडड अलग हुन नपरोस ्ह मेरी आमा ।।

ततभमलाई भमठो खाना राम्रो लुगा हदन नसकुला

बस ्भोको पेट र नाङ्गो राख्न नपरोस ्ह मेरी आमा ।।

संसारक खभुश हदन नसकुला ततभमलाई म

संन्तान छोडड वदृ्धाआश्रम जान नपरोस ्ह मेरी आमा ।।

कस ले ततभमलाई अनपढ भन्दा र्चत नदखुाउनु

मेरा सन्तान अनपढ छन ्भन्न नपरोस ्ह मेरी आमा ।।

छोडे आजआप्फ्न ले आप्फ्नाको साथ पाउन छोडे

ववरामी पदाष उठाउने हात पाउन छोडे ।।

कस्त्तो पररस्त्थीती आयो ववश्वमा

आप्फ्न को लासआप्फ्न ले जलाउन छोडे ।।

हहजो सव संग तेरो मेरोको भावना पाल्य 

आज न तेरो भयो न मेरो ।।

हहजो त भन्दा म के कम भन्द तछाड मछाड गयै

आज त्यहह भभडको तछाड मछाडले न मयै ।। 54



थाहा छ न मेरो तनधार कहहलेदेखख बन्न सुरु भयो
तर म जन्मुँदा देख्नहेरूले तनधार ठूलो देखेछन,् र
तनधारमा मेरो भववष्ट्यको ऐना खोजेका र्थए रे ।

त्यसपतछ सुरु भयो एउटा तनधार कहानी
म ररसाउुँ थे मान्छेहरू तनधार हेरेर पता लगाउुँ थे ।
म भभरभभर खसुी हुन्थेँ मान्छेहरू तनधार बाट बुझ्थे ।
म जता जता जान्थे मेरो तनधार बोकेर न  जान्थेँ ।

मलाई सफलता भमल््यो तनधारको कारणले
मलाई असफलता भमल््यो तनधारलाई सम्झन्थे ।
मानौं म ले गरेका हरेक कमषको फल
मेरो तनधारले बोककरहेछ
जस पतन अपजस पतन ।

उमेरसुँग  पीडा, पररश्रम र पभसनाले
कोरेका तनधारका धसाषहरू
हत्केलामा कोररएका भाग्यरेखा जवतक  गहहरा भए
तर, ण्जन्दगीको क्यानभासमा
खसुीको रेखार्चर कोनष भने सकेनन ्।
झदै गरेका केशले तनधारको आकार त बढाए
तर, जीवनका उमङ्गको पररर्ध भने साुँर्ुरो पारे ।
अन्तताः तनधार र भाग्यको कुन  सम्बन्ध नरहेको
प्रमाखणत गरी समार्धको बाटो लागे ।

आर एन अर्धकारी, पोखरा

तनधार 
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युवा
सरस्त्वतत जोशी

धमष अनी संस्त्कृती भुल्द छन ्ह युवा

अकाषकोन देखासीखी गदै छन ्ह युवा ।।

क ले तेस्रो अनी क ले ढाडो कपाल वनाएर

छोटो अनी प्वालपारी लुगा लागाउद छन ्ह युवा ।।

आमा वुवा आपफ्न्तले सम्भफउन खोज्दा
मेडन जमानाको नयाुँ पफ्सेन भन्द हहड्छन ्युवा

ि
सरस्त्वतत जोशी

शुन्दर शान्त नेपालमा आउद छु म

आन्दोलन र हत्या हहसंा ल्याउद छु म ।।

भमलेको यो समाजलाई टुरफ टुरफ पानष

सोभफ साभफ को ज्यानलीनआउद छु म ।।

पवृष मेर्चहुद पण्श्म महाकाली सम्म

मजदरु वगषको गासखोस्त्नआउद छु म ।।

शुन्दर शान्त देशभनी र्चतनएको र्थयो

तराइ अतन मधेस खोस्त्नआउद छु म

चार जात छततस बणषको साभफ पफ्लुवारीलाई

भससासरी पफ्टुाउनआउद छु म ।।

जनयुद्ध वपडाहरु सेलाउन नपाउद 
त्यो भन्दानी ठुलो युद्ध भलईआउद छु म
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मानव सभ्यताको अट्टाहास गदै
बेतोडले दौडडरहेछन
केहह ककष श उच्चारणहरु,
केहह अमानववय ब्यवहारहरु,
हाम्रो भुते चतेनाबाट,
जात, बगष र बणष भन्द , ,

स्त्वर्ोवर्त उच्चताले रटाएको ज्ञानले
मानवहरुमा फरक देख्द  गदाष,
पशुपंक्षिहरुले हाभम सब लाई
मार मानव देख्छन, ,

आउनुस,
बरु यौटा प्रयोग गरौं कंकालहरुमा
शास्त्रका ठेभल पल्ट्याउुँ ,
मन्रोच्चारण गरौं र भनौ
कुन जात र्थयो यो ?
पुुँण्ज लगाएर अनुसन्धान गरौ वा
चाहे शास्त्राथष चलाउुँ , पता लगाउुँ
कुन बगष हो यो?
श्वेत , अश्वेत कस्त्को कंकाल हो ?

कंकालिरुको परीक्षा

यहद नततजा
-कंकालहरुको कुन  बगष, बणष हुुँद न।्
-कंकालहरुको कुन  जात हुुँद न।्

हो भने,
कुन सजीव बौहदकताको उत्कर्ष स्त्वरुप हुन्छ
यहाुँ भेदभाव ? ?

बरु
आउनुस अब आ-आफ्नो पापको कबुल गरौँ,

ताकक
मानवशणृ्ष्ट्टले आत्माग्लातन नगरोस, , , , , ,

कृष्ट्ण ररजाल
मोदी गापा , पवषत
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लच्छाबाट छुट्हटएको धागो
एकपटक अण्ल्झएपतछ
थपु्र गाठाहरू बन्दा रहेछन ् !

गाुँठाहरु
कुन  सहज  फुक्दा रहेछन ्
कुन  फुकाउनुपने रहेछ
द:ुख गरेर
कुन  फुक्न नसक्ने गरी
समयभसत अण्ल्झएर बन्दा रहेछन ्
अझ ठुला गाुँठाहरू !
जस्त्तो कक हाम्रा बा'
प सा ऋण भलएर ऋण ततनुषहुन्छ
आमा नुन पैंचो भलएर पैंचो ततनुषहुन्छ

अण्ल्झएको धागो जसरी
अण्ल्झएको छ बादषलीमा मकुराको जाल,
अण्ल्झएको छ हुरीमा
छानोको खर
अतन अण्ल्झएको छ दाइजो नपाएर
गौना कुरररहेकी हददीको वर ।

उल्झन
अण्स्त्मता केसी

र्र: प्युठान,हाल: काठमाडौँ

अण्ल्झएको छु म
ण्जन्दगीका यस्त्त  तमाम गाुँठाहरुमा
समयको छालमा मेरो मन अण्ल्झएको देखेर
टाहढदं गइरहेको छ मबाट मन साटेको वप्रय मान्छे 
पतन

के सोच्यो होला उसले
मानौं अण्ल्झएको धागोमा परेर भसयो अण्ल्झएझैँ
ऊ पतन अण्ल्झनुपछष मेरो समस्त्याको पोकोमा ?
मानौं उस  गरी बन्धक छ मेरो खसुी पतन
उल्झनहरूको साुँर्ुरो वपुँजडामा !
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दईु दशक अतर् ढलेको र्थयो शरीर
मन
कहहल्य  मदो रहेनछ
उडडरहेछ आकाश भन्दा मार्थको शहरमा
र हेरररहेछ जभमनमा तीन कफट तल
गाडडएको आफ्नो कंकाल ।

आफ्नो अर्धकारको लार्ग भन्द 
गोभल थपेको र्थए शरीरमा
आफ्नो न्यायको लार्ग भन्द 
एक बोतल एभसड थापेको र्थए शरीरमा
शरीर त्यसबेलान जभलसकेको र्थयो
मन
अझ  उडडरहेछ चङ्गासरी
आफ्नो न्याय भेट्टाउने आशमा ।

खबरदार, मेरो अर्धकार कस लाई नहदनु
थाहा छ मलाई
एक्ल  माग्दा अर्धकार पाउुँ हदन भनेर
जमात बनाई सकेको छु
मसानर्ाटमा
खटु्टा भाुँर्चएका, टाउको काहटएका, मुटु च्याततएका
समग्रमा मन फाटेका मसानहरुको ।

िसानघाटको सन्देश
महेश चौलागाईं

कहहलेकाहहं मन बुझाई आफ्नो देशलाई हेनष खोज्दा
देख्छु सगरमाथाको भशखरमार डुब्न बाुँकक
र त री रहेछन ्
बुद्धका वाणीहरु डुबेको मेरो देशमार्थ ।

भसभम लहरामा झुण्न्डए सरर झुण्न्डएका ततम्रा चाहाना
पानी बबनाको माछाझ छट्पहटएका ततम्रा सपना
पखखषबस आमा त्यो डाुँडाको चौतारीमा
आउने छु म एकहदन ,मध्यरातमा
कारो ओडरे, पुस्त्तक भलएर
यो राष्ट्र पढाउन ॥
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हददीलाई  थचठी😊! 

भरत खरी

वप्रय हददीमा दशषन अतन र्र पररवारमा साइनो अनुसारको ढोग नमस्त्कार साथ भान्जामा न्यानो
माया अतन भमठो सम्झना ।

यहाुँ मलाई सन्च आराम छ, त्यहा तपाई हरुलाइ पतन पशुपततनाथको कृपाले कुशल मङ्ग्ल छ
होला भन्ने आसा राखेको छु । भभनाजु सङ्ग त फोनमा कुरा भइ रहन्छ, अको महहना नेपाल
फकष न्छु भन्नुभएको छ । यो युग डडण्जटल युग हो, हरकोही डडण्जटल पराचार तथा संवाद गछषन ् ।
म भने पुरान श लीमा पर कोदै छु, कततपय यस्त्ता कुराहरू हुन्छन ् जसलाई प्रत्यि व्यक्त गनष
सककद न तर लेखेर शव्द द्वारा सण्जल र सहज ढङ्गले प्रस्त्तुत गनष सककन्छ । यहीँ सहजता लाई
महसुस गदै भान्जाको लार्ग यो र्चठी लेख्द छु । हामीले सुनेका कततपय कुराहरू हामी तछट्ट 
बबसषन्छौ तर पढेका र अबलोकन गरेका कुराहरू भने अभल दीर्ष काभलन हुन्छन ् । हुन ् त हददी, म
भन्दा तपाईं, उमेरले जेठी अतन बुद्र्धमान र पाकी हुनुहुन्छ । तर पतन हददी, जस भान्जाको
ववद्यालय जाने तथा नयाुँ कुराहरू भसक्ने उमेर बढ्द जाुँद छ, म भभर उत्साह जाग्द छ । ककनभने
बच्चाहरु भनेका काचो माटो हुन,् हामीले जस्त्तो ककभसमको आकार अतन प्रकारमा ढाल्छौ, उनीहरू
उस्त्त बन्छन ् । बच्चाहरु भनेका भोभलका कणषधार हुन,् बच्चा हरु भनेका भोभलका भशिक हुन,्
भोभलका आमी प्रहरी हुन,् भोभलका डाक्टर पाइलट हुन,् भोभलका परकार लेखक हुन,् भोभलका
प्रोग्रामर कोडर हुन,् भोभलका कृर्क, भोभलका ड्राइभर, भोभलका प्रधानमन्री, भोभलका व ज्ञातनक,
जतत पतन अहहले हाम्रो देशमा फरकफरक िेरहरुमा नागररक छन,् आजका बच्चा भोभल हामी
जस्त्त ण्जम्मेवार नागररक हुन ् । यीनीहरु लाई राम्रो संस्त्कार र राम्रो भशिा दीिा हदनु हाम्रो कतषव्य
हो । कुन पतन काम सानो ठुलो हुुँद न, कुन पतन मातनस उचो तनचो हुुँद न भन्ने जस्त्ता ववववध
कुराहरू बच्चालाई भनेर सचते बनाउनु हाम्रो दातयत्व हो ।

आफू सङ्ग भएका बस्त्तुहरु अरुलाइ पतन हदनुपछष , बाडडचडुी गनुषपछष भन्ने गम्भीर बबर्य भसकाउनु
पतन आजको आवस्त्यकता हो । जानीनजानी हामी र हाम्रो समाजले हरेक िेरमा पखाषलहरु
बनाएका छौं । यसलाई भत्काउनु पतन आजको आवश्यकता हो ।
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एउटा ब ज्ञातनक एक्सपेररमेन्टमा ब ज्ञातनक हरुले पाुँच बादरलाइ एउटा वपन्जडामा राख्छन ् ,
वपजंडा भभर एउटा भर्षयाङ् र भर्षयाङ्को माथी पाुँच वटा केरा राखखन्छ । तत पाुँच बादर केरा
खानलाई भर्षयाङ् माथी चड्न खोज्छन,् जस चड्न खोज्छन ् मार्थबाट र्चसो पानी बसाषइन्छ ।
त्यसपतछ बादर हतारहतार तल झछषन, पानी पतन पनष बन्द हुन्छ । त्यहाुँ भएका बादर एकपछी
अको गदै भर्षयाङ् चड्ने कोभसस गछषन ् तर जतत पटक माथी चढ्न खोज्छन ् माथी बाट र्चसो
पानी बभसषन्छ । त्यसपतछ बादर हरुले के तनणषय गछषन ् भने त्यहाुँ माथी जान खोज्यो भने माथी
बाट र्चसो पानी आउछ । त्यस ले त्यसपतछ जुन बादर केरा ततर जान खोज्छ त्यहा भएका सब 
बादरले उसलाई त्यहाुँ बाट झारेर कुट्न थाल्छन ् । ब ज्ञातनकले त्यहाुँ बाट एउटा पुरानो बादरलाई
बाहहर तनकाल्छन र एउटा नयाुँ बादरलाई त्यहाुँ राख्छन ् , यसपटक ब ज्ञातनकले र्चसो पानी झानष
बन्द गछषन ् । जस त्यो नयाुँ बादरले केरा देख्छ, उ हतारहतार चढ्ने कोभसस गछष । त्यो
देखेपछी त्यहाुँ बसेका चार बादरले त्यसलाई त्यहा बाट तल झारेर वपट्छन । त्यो नयाुँ बादरलाई
केही थाहा हुन्न ककन यस्त्तो भइ रहेको छ , उसले ककन वपटाइ खाइ रहेको छ । फेरर त्यो नयाुँ
बादर भर्षयाङ्मा चड्न खोज्छ फेरर पतन त्यसलाई पहहले जसरी न कुहटन्छ । त्यसपतछ त्यो नयाुँ
बादरले बुझ्छ कक, माथी चढ्न मनाही छ, यहद कोहह अको चढ्न खोज्यो भने त्यसलाई पतन
माथी चढ्न हदनु हुुँद न तर उसलाई यो थाहा हुन्द न कक, ककन चढ्न रोक लगाइएको छ । फेरर
ब ज्ञातनकले त्यस वपन्जडा बाट पुराना चार बादर मध्ये एउटा बादरलाई वपन्जडामा बाट बाहहर
तनकालेर नयाुँ बादर राखखहदए । उसले पतन पहहलेको बादरले जस्त्त चड्न खोज्यो, पहहलेको
बादरले जस्त्त वपटाइ खायो, फेरर चढ्न खोज्यो फेरर त्यस गरी वपटाइ खाएपतछ उसले पतन यो
बुझयो कक भर्षयाङ्मा चढ्न मनाही छ, अरुलाइ पतन चढ्न हदनु हुुँद न । त्यसपतछ ब ज्ञातनक हरुले
त्यहा भएका तीन पुराना बादरलाइ पतन एकएक गरेर बाहहर तनकाले । अब त्यहाुँ भभर सब नयाुँ
बादर र्थए तर पतन कस ले माथी चढ्ने कोभसस गरररहेका र्थएनन ् । ककनभने ततनीहरु, सब को
हदमागमा के बसेको र्थयो भने भर्षयाङ् चढ्नु महानी छ, र चढ्न खोज्यो भने वपटाइ खाइन्छ तर
ततनीहरु लाई यो थाहा र्थएन कक ककन चढ्न महानी छ । जबकी त्यहाुँ अहहले र्चसो पानी
बसाषइएको र्थएन तर पतन कोहह चढ्ने कोभसस गरररहेका र्थएनन ् । यहद उनीहरुले चाहेको भए
माथी चढेर केरा तनकालेर बाढेर खान सक्थे । यस्त्त धेर प्रथा र बबश्वासहरु हाम्रो समाजमा पतन
बनेका छन,् जुन प्रथाका कारण हरु उहहले न सककए, त्यस्त्त बबचारहरु पतन सककए तर पतन
हामी हरुले ती प्रथा र प्रचलन अहहले सम्म मानद आएका छौँ । ककन, भन्ने कारण सोध्द नौ,
प्रश्न गदैनौं, तर बच्चा हरुले ण्जज्ञासु हुन्छन ् , उनी हरुले प्रश्न गछषन ् तर हाम्रो समाजले
पररपक्व उतर हदन सक्द न । केही सोधखोज नगरी कक त पुरान श लीमा रुढीबादी उतर हदन्छौं,
कक त भन्द भन्द नौ । नयाुँ पुस्त्तालाई पतन यहीँ भसकाउद छौँ, त्यहीँ भएर कुन पतन नयाुँ कुरा
भसकाउनु अतर् नकारात्मक कुरा भन्दा पतन सकारात्मक कुरामा बढी जोड हदएर भान्जालाइ नयाुँ
कुरा भसकाउनु ह ...हददी ।
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हाम्रो समाजमा असफलता लाई राम्रो मातनद न, तर बास्त्तबमा असफल हुनु भनेको राम्रो कुरा हो,
फेल भएर केही नभसक्नु च बल्ल नराम्रो कुरा हो । त्यस ले असफलता न सफलताको प्रतीक हो
भनेर र्चन्न भसकाउनुहोस ।
हात अतन र्चना हेराउन तपाई ज्योततर्ी कहाुँ जानू हुन्छ होला । ज्योततर्ीले भनेका राम्रा र
नराम्रा दबु भबबस्त्यमा र्ट्न सक्ने काम हरु भन्द तपाईंले "त...त भबबस्त्यमा यस्त्तो हुन्छस रे"
भन्नू हुन्छ होला । अज बढी ज्योततर्ीले भनकेा नकारात्मक कुरालाई धेर ध्यानमा राख्द 
हदनहु्ु्ुँ त्यहीँ शब्द दोयाषउनु हुन्छ होला । यसको लार्ग हाम्रो मनले कसरी काम गछष भन्ने
बुझ्नु जरुरी छ, ककनभने यो पुणष रूपमा ब ज्ञातनक र त्यपुणष छ । मानव प्राणी सङ्ग दईु
ककभसमका मन छन ् , एउटा चतेन मन अतन अको अवचतेन मन हुन्छ । चतेन मन भनेको

यहद कुन पतन बस्त्तुलाई देखेपतछ, यो के होला, कसरी काम गछष होला तथा लडाइुँ झगडा अतन
सकारात्मक र नकारात्मक कुरा छुट्याउन सक्ने मन हो । अबचतेम मन भनेको चतेन मन
द्वारा कुन पतन शुचना हदनहुुँ लामो समय सम्म पठाउछौ भने त्यो अवचेतन मन हो, यसले के
हठक के बेठीक छुट्याउनु सक्द न बरु यसले बानीको रूपमा काम गछष । यसले गने प्रमुख काम
भनेको हाम्रो पाचन किया, रतसञ्चार तथा मुटु धड्काउनु जस्त्ता धेर स्त्वचाभलत कामहरू हुन ् ।
अबचतेन मन भनेको सब भन्दा प्रमुख हो ककनभने यसले असम्भव कामलाई सम्भव बनाउछ ,
यो मनको प्रयोग धेर ब ज्ञातनक, लेखक, कबब, र्चरकार हरुले गरेका हुन्छन ् । यो रचनात्मक र
काल्पतनक दबु हुन्छ । यसको सम्बन्ध नकारात्मक कुरा हदनहु्ु्ुँ भन्ने सङ्ग भसधा रहन्छ,
त्यस ले तपाईंले यहद कुन नकारात्मक कुरा भान्जालाइ हदनहु्ु्ुँ भन्न लाग्नु भयो भने त्यो कुरा
भान्जाको मनले सत्य ण्स्त्वकानष थाल्छ । मलाई लाग्छ तपाईंले थ्री इडडएट कफल्म हेनूष भएको छ,
त्यहा एउटा डाइलग छ जुन डाइलग भन्नू भन्दा पहहले छाततमाथी हात राखेर "आल इज वेल"
भन्नू भनेर आभमर खानले आफ्नो साथीहरु सुनाउछन ् । डाइलग पछाडी एउटा सानो कथा छ ,
कथा के हुन्छ भने अमीर खानको गाउमा एउटा पाले हुन्छ । उसले राती सब सुत्नु भन्दा
पहहले, सध र्चच्याएर "आल.... इज वेल" भन्छ त्यो सुनेपतछ गाउुँला सब मान्छे ढुक्क भएर
सुत्छन । एकहदन राती चोर आउुँछ र गाउुँमा चोरी हुन्छ, त्यसपतछ त्यहाुँ पाले सङ्ग कुरा गनष
जादा थाहा हुन्छ कक । त्यसले त राततमा आुँखा न देख्दो रहेनछ, अतन आल इल वेलको पावर
बारे त्यो कफल्मको हहरोले थाहा पाउछ । आफ्ना साथीहरुलाइ यहीँ कथा सुनाउद कफल्ममा
आभमर खानले भन्छन ् त्यो हदन म ले एउटा कुरा थाहा पाए हाम्रो मन छ तन, यो एकदम
डरपोक छ त्यस ले यसलाई बेकुफ बनाएर राख्नु पछष । यो कफल्मको डाइलग भसध गएर अबचतेन
मन सङ्ग जोडडन्छ त्यस ले अबचतेन मनलाई भनेर हामी जतत पतन असम्भव कामहरु पतन
सम्भब बनाउन सक्छौं भान्जाले तन सक्नु हुन्छ । त्यस ले बच्चाहरुलाइ कहहले पतन नकारात्मक
कुराहरु नभन्नुहोस नभसकाउनुहोस ककनकक बच्चामा सुनेका र देखेका र्ट्नाहरु हाम्रो जीवनको
अण्न्तम समय सम्म रहन्छ । केही कुरा भसकाउनु पयो भने र्चर द्वारा प्रस्त्तुत गनुषहोस ् ।
ककनभने हाम्रो हदमागले शब्दमामा ह न र्चरमा सोच्छ ।
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यो भान्जालाइ जस्त्ताको त्यस्त्त सुनाइ हदनु ह हददी,
सुयषलाई माया गनुषहोस ् ककनभने यसले हामीलाई उज्यालो हदएको छ, असफलता लाई माया गनुषहोस ्
ककनभने यसले ज्ञान हदन्छ, पुरस्त्कार लाइ स्त्वागत गनुषहोस ् ककनभने यो तपाईंको मेहनत हो, धनी
लाई माया गनुषहोस ् ककनभने तयनी हरु एकदम कम छन,् गररब लाई माया गनुषहोस ् ककनभने तयनी
हरु एकदम धेर छन,् आफू भन्दा ठुला लाई माया गनुषहोस ् ककनभने उनी हरु बुद्र्धमान छन,् आफू
भन्दा साना लाई माया गनुषहोस ् ककनभने उनी हरु मायालु छन,् कुरुप लाई माया गनुषहोस ् ककनभने
उनीहरुको मन शान्त छ । कस लाई दोर् हदने नभसकाउनुहोस ककन भने तपाई सङ अरुको कुरा काट्ने
समय छ न ।
बाल्य अवस्त्था भनेको, केहह देख्ने बबततक , के हो ? ककन हो ? कसरी चल्छ ? ककन चल्छ ? भन्ने
जस्त्ता प्रश्नहरु जाग्ने, हरेक कुरा हरु जान्न खोज्नु साथ ण्जज्ञासु हुने समय हो । यो बेला लागेको
भोक बाबाआमा र र्रपररवारले सकेसम्म मेटाउने कोभसस गनुष पछष , यसले बच्चा हरुको तकष शण्क्त
बढाउछ, यसले बच्चाको मण्स्त्तष्ट्कमा भएका नयाुँ न्युरोन लाई सुचारू र बढी सकिय बनाउदछ ।
बच्चामा हाम्रो हदमागले पचास भन्दा बढी भार्ा सण्जल भसक्न सक्छ । नयाुँ भार्ा भसक्नुको पछाडड
पतन धेर पाइदा छन,् नयाुँ भार्ा भसक्नाले मान्छे अभल बढी िीएहटभ हुन्छन ् साथ जतत धेर भार्ा
उततक धेर प्रसनाभलटी हुन्छ । नयाुँ भार्ाका कारणले धेर रोगबाट मुक्त हुन सककन्छ, डडप्रेसन तथा
एन्जाएटी बाट बच्न सककन्छ ।

बच्चामा हामी नेपाल बाट भारतमा गएर । छ महहना मार पढेका र्थयौं , छ महहना पतछ पररिा
भएर नततजा आयो, नततजा आश्चयषजनक र्थयो, सब लाई पत्याउन गार् हो पयो । छ महहना अरुको
भार्ा पढेर त्यहीँका मातभृार्ी लाई ण्जतेर तपाईंले स्त्कुल टप्नु भएको र्थयो , धन्न म पास भएछु ।
त्यो देखेर त्यहाुँका स्त्थानीय वाभसन्दाले भनेका र्थए ...वाह कतत राम्रा बच्चा, त्यो सुनेर हामी सङ्ग 
जानू भएको पापाको छाती फुभलएर आएको र्थयो । बडो अचम्मले हामीले एकपतछ अको क्लास
जम्प गरेका र्थयौं । हामी नेपाल आएपतछ पतन, छ महहना पढेर म तसे्रो भए, त्यो देखेर भारतमा
जस्त्त नेपालमा अरुले हाम्रो कुरा गरेका र्थए । हामी जतत भार्ा भसक्छौ, त्यततक भार्ामा सोच्न पतन
सक्छौं । त्यस ले भान्जालाइ अरु कुन भार्ा पतन पढाउने कोभसस गनुषहोस ् । बच्चाले र्गतार, वपयानो,
मादल, बासुरी जस्त्ता संगीतका बाजाहरु तुरुन्त भसक्न सक्छन,् यी भसक्नुको धेर फाइदाहरु छन,्
बच्चा ठुलो भएपतछ जब तनाव भलन थाल्छन ् त्यो बेला संगीतले ठुलो काम गछष । एउटा अध्ययन
बाट संगीतले मातनस लाई तनाब मुक्त बनाउछ भन्ने भहटएको छ, त्यसत बच्चामा नयाुँ सीप वा
बाजा भसक्दा हाम्रो हदमागमा भएका नयाुँ न्युरोनहरु जुन करोडौं अबौंमा हुन्छन ् ततनी सकिय हुन्छन ्
। त्यस ले भान्जालाइ भान्जाको रोजाइ अनुसारको बाध्य बाधनका सामाग्री भसकाउनु जरुरी छ ।

यी कुराहरु गदाष गदै हाम्रो बाल्यकालको याद आयो हददी, हामी कतत धेर ण्जज्ञासीला र्थयौं । पापाले
हरेक आइतबार पंजाब केसरी र बाल केसरी भन्ने अखबार हाम्रो लार्ग राण्ख्दनु हुन््यो, हामी त्यो
पज्जल भमलाउन, कसको जन्म हदन परेछ, कथा र र्चरकला हेनष कतत खोसाखोस गर्थषम । 64



एकपटक एउटा अन्तवाषताषमा अलवटष आइनसटाइनलाई एउटा परकारले प्रश्न सोध्छ, - बच्चालाई
बुद्र्धमान बनाउन के गनुष पछष ।
- उनले जबाफ हदन्छन ् कथा सुनाउनु पछष । उसले फेरर सोध्छ
- अज धेर बुद्र्धमान बनाउन के गनुष पछष ।
उनले भन्छन ्
- अज बढी कथा सुनाउनु पछष ।
फेरर परकारले सोध्छ
- ण्जतनयस बनाउन के गनुष पछष ।
आइनटाइन मुसुक्क मुस्त्कुराउद भन्छन ्
- धेर कथा सुनाउनु पछष ।

बचपनमा सुनेका कथाले हाम्रो जीवनमा प्रत्यि प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यस ले हदहद प्रत्येक हदन
तपाई स्त्वयं धेर भन्दा धेर बालकथा र अन्य सकारात्मक कथाहरु पढेर भान्जालाइ सुनाउनु होस ् ।
साना ततना काम गदाष सङ्ग भमलेर गनुषहोस,् भान्जाले पढे बापत ररवाडष हदनुहोस ् , गलती गरे
बापत कफताष गनुषहोस ् । उदाहरणको लार्ग भान्जाले पढ्नु भयो अथवा राम्रो काम गनुष भयो भने
दस रुप या पुरस्त्कार स्त्वरुप हदनुहोस ् । यदी पढ्नु भएन वा ठुला बडा सङ्ग मखुमुख लाग्नु भयो
भने आठ रुप याुँ कफताष गनुषहोस ् । यस्त्तो गनाषले भान्जाले प साको महत्त्व र प सा भसत मा आउद न
यसको लार्ग मेहनत गनुषपछष भन्ने बुझ्नुहुनेछ । साना ततना ण्जम्मेवारी हरु भान्जालाइ आफ गनष
हदनुहोस ् त्यसमा तपाइले नसर्ाउनुहोस । यसले गदाष भान्जाको आत्मबल बढ्ने छ, पतछ
अप््यारो पदाष सण्जल सामना गनष सक्नु हुनेछ । जीवनमा सधैं सकारात्मक भएर अतर् बढ्नु पछष
भनेर भनी राख्नहुोस । कोहह अरु बच्चाको सामु गाली अथवा थप्पड नहानुहोस, यसले भान्जाको
ब इज्ज गरेको जस्त्तो हुन्छ, बाल मानसपटलमा यहीँ छाप बस्त्छ, त्यस ले र्रमा एकल राखेर
भन्नुहोस ् यसले गदाष भान्जाले तपाईंको पतन इज्जत गनुष हुनेछ ।

हामी सानो हुदा रेडडयो नेपाल पंजाब सम्म सुण्न्न्यो । एकहदन तपाई र म ले रेडडयो भभरका
मान्छे लाई भेट्नु पयो भनेर रेडडयो फुटाएर भभर हेरेका र्थयौं, हटभीका चक्का भाचरे भभर मान्छे
हेर्थषम, क्यासेट खोलेर हूहूहू गने धागो बनाएर टास्त्थीम, गाउुँ भररका बच्चा जम्मा गरेर र्रमा
राखेका कोकाकोला र जुस सकेका र्थयौं । हामी नेपाल बस्त्दा हजुर आमा तथा गाउुँका बुडापुरानाले
बबहान हहद्डा कत जमीन बज्यो भने त्यहाुँ मुतन पुराना मान्छेले प सा गाडकेा हुन्छन ् भन्थे, खाना
नखाइ खन्यो भने भेटाइन्छ भन्थे । हाम्रो हजुरबुबाले पतन गाड्नु भएको छ रे, भन्ने गथे ।
हामीले दोकान बाट प सा चोरेर बालुवामा गाडडम अको हदन बबहान खाना नखाइ त्यहाुँ गएर
उफे्रको केही बजेन अतन प सा पतन कता सककष एछन भेहटएन, त्यो देखेर हामी दईु बहहना कतत
तनरास भएका र्थयौं । एकफेर बाल्यकाल तफष जाउ ह हददी, 65



दाइको पररक्षण
दाइले बाइक चलाउन खोज्द हुनुहुन््यो, म दाइको वरपर र्ुम्द र्थए । दाइले त्यततक मा नयाुँ कुरा
पररिण गने सोच्नु भएछ, मलाई मेरो औलंा साइलेनसरको प्वाल भभर राखेर धवुाुँ बन्द गनष
लगाउनु भयो अतन बाइक स्त्टाटष गनुष भयो । त्यसपतछको भयावह ण्स्त्थततको त तपाई हरुले अवश्य
पतन कल्पना गरर सक्नु भयो होला ।

तपाईंको पररक्षण
हाम्रो र्रमा र्ाुँस काट्ने मेभसन र्थयो, सधैं जसो त्यहा र्ाुँस काटेर सानो बनाउनेको भभड हुन््यो ।
कसले कसरी काट्छ भनेर हामीले सधैं हेर्थषम, एकहदन मौका भमल्यो र तपाई र म त्यहाुँ गयौं ।
तपाईंले त ले हात यहाुँ राख, म मेभसन चलाइछु भन्नू भयो, म ले तनधषक्क सङ्गले मेरो कान्छी
औलंा राखे । एक तछनमा तपाईंले मेरो औलंा काहटहदनु भयो ।

िेरो पररक्षण
गाउुँ बाट हजुरआमा जानू भएको र्थयो, हजुरआमा म हददी अतन दाइ भएर रेल्वे ततर जाउ भन्ने
सल्लाह गररम । त्यहाुँ बेल पतन खान पाइने अतन रेल पतन देख्न पाइने भएकाले कस ले हुन्न भन्ने
भएन । रेल्वे लाइनमा धेर मान्छे लाई मारेको रेलले टुिाटुिा बनाएको र्टना खबु सुन््यौ, त्यस ले
मलाई प्रयोग गरेर हेनूष र्थयो । रेल्वेमा गएर र्ुम्द र्थयौं, पाररततर बाट रेल हामी तफष आउद र्थयो
म रेललाइनमा गएर रेल हहड्ने बाटो मार्थ हात राखेर र्ुप्टो मन्टो लगाएर सुते । दाइ हजुरआमा
अतन हदहद म भन्दा अभलकतत टाढा हुनुहुन््यो, दाइ र्चच्चाउद म तफष दौडरे आउनु भयो मलाई
उठाएर तलततर फाल्नु भयो, दइुभाइ लडरे तल पुग्यौं । उ्दा हातभरी चोट चोट लागेलो र्थयो,
हजुरआमा र हदहदले भने आफुहरु लाई धेर नण्जक भएकाले रेलको हावाले उडाएको भनेर गफ हदनु
भयो ।

सािुहिक पररक्षण

केही हदन अतर्मार हाम्रो स्त्कुलमा एउटा जादगुर आएर गएको र्थयो । त्यो देखेपतछ म ले जादु
देखाउछु भन्द , तपाइुँलाई करेन्टका दईु नाङ्गा तार मुख भभर राख्न भनेर ण्स्त्वचअन गरे,
तपाईंको मुख र दात बाट रगत आयो ।
त्यसपतछ डरले हतार हतार ण्स्त्वचबन्द गरेको र्थए ।
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हाम्रो र्र अतर् तीन वटा आपका भयंकर रुख र्थए, ततनको नण्जक अम्बा र जामुनका पतन रुख
र्थए । आपको रुखमा कागले गुड बनाएको र्थयो, कागले, हामीले खाएर फालेका रोटीका टुिा हटपेर
गुड्मा बसेर खान््यो । एकहदन हाम्रो सल्लाह भयो, कागको गुड हेने । त्यसपतछ म आपको बुटामा
चढे अतन गुडमा हेरे कागका अण्डा रहेछन ् । रुखम बसेर अण्डा खेलाउद र्थए, एक्काभस काग आयो ।
अतन मलाई आिमण गनष लाग्यो, कहहले मेरो टुप्पी तान्ने कहहले नाक तान्ने कहहले ठुग्ने गदै र्थयो
। म एकदम आततएर हतार हतार झने कोभसस गदै र्थए । सायद बबच्चमा आउुँदा होला, म त्यहाुँ
बाट भसध जमीन ततर झरे, हावामा उडे झैं त लाग्छ, कतत बेला जमीनमा खसे पत पाएन । त्यो
ताका मेरो ढाड र शरीरको अन्य भागमा वपलो आएको र्थए । म बबउखझदा कुल्लर बाट र्चसो हावा म
तफष आइरहेको र्थयो । म सङ्ग तपाईं मलाई हेरेर बभस राख्नु भएको र्थयो । म होस ् मा आएपतछ
तपाईंले भन्नू भएको र्थयो । पापाले उठाएर मलाई र्रमा ल्याउनु भएको रे, मम्मी पतन आततएर हेनष
आउनु भएको र्थयो रे, म जाग्दा भने मम्मी हाम्रो लार्ग र्चया र बबस्त्कुट ल्याउन पसल जानू भएको
र्थयो । त्यो हदन देखख म वपलो मुत भए भने काग हाम्रो दशु्मन भयो । हामी दईु भाइबहहना लाई
जहाुँ देख्यो त्यहीँ आिमण गनष आइ हाल््यो । एकताका हाम्रो मम्मी भसत बाहेक, त्यो काग कस 
भसत डराउने र्थएन, ठुङ्न आइ रहन््यो ।

छोटे डन

हामी बस्त्ने एररयामा हामीले आफुलाइ डन भन््यौ, त्यहा हामी भसत पङ्गा भलने एकजना केहट मार
थी । उसको टाउकोमा कहहले कपाल हुने र्थएन त्यस ले गन्जी भनेर ण्जस्त्काउ्यौ तर उसको एउटा
गततलो हततयार र्थयो । जसको अगाडड पनष कस को हहम्मत हुने र्थएन त्यो हततयार र्थयो, त्यस को
र्र अतर् बस्त्ने नालीको भ्यागुतो । भ्यागुतो हातमा समाएर हाम्रो मुखमुखमा ल्याएर हाम्रो सातोपुग्लो
खाइहदन्थी । हामी स्त्कुल जाने बाटो त्यस को र्र अतर्को र्थयो । सधैं हामीलाई न कुरेर बभसकी
हुन्थी, कहहलेकाही त्यसलाई झुक्याएर वपटेर स्त्कुल जान््यो भने कहहले काहीं हाम्रो झोलामा भ्यागुतो
राखेर हामीलाई खबु तसाषउथी । त्यसरी न हदनहरू बबत्द र्थए, हाम्रो र्र नण्जक बबहार बाट र्र
भाडामा बस्त्ने मान्छे आएका रहेछन ् । ततनीहरुका हामी जर छोराछोरी र्थए, सधैं र्र बाहहर आएर
भात खान्थे । त्यो देखेपतछ हामी र्चच्याउद , "प यारानी चावल खान्दी बाहार आके चाडु मादी अन्दर
जा के" भन््यौ । यस को कारण ततनीहरु सङ्ग हाम्रो दशु्मनी बढेको र्थयो ।
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एकहदन तपाईंको भेट उनीहरु सङ्ग भएछ, फाइट पतन परेछ । तपाईंले हतारहतार आएर मलाई
भन्नू भयो । हामी दईु बहहना भएर लड्न जानू पछष भन्द त्यहाुँ गयौं, जाने बबततक फाइट सुरु भयो
। हामी दईु हददीभाइले भक्कु कुटेर र्र पठाइ हदयौं । मनमा एकदम गौरवको सोच आइरहेको र्थयो,
एकाततर मम्मी र पापाको डर पतन लागेको र्थयो । मम्मी पापाले थाहा पाउनु भयो भने हाम्रो
छालाकाड्ने त पक्का न र्थयो । त्यस को बेलका र्रका सब सदस्त्य बाहहर बसेर हटभी हेदै र्थयौं ।
मम्मीले रोहट बनाउद हुनुहुन््यो । हाम्रो र्र बाहहरको मेन ढोका कस ले बजायो । पापा गएर ढोका
खोण्ल्दनु भएको मार के र्थयो , बाहहर बाट आवाज आयो । हाएहाए ऎ क्या हाल... कहदषया रे हमारे
बच्चे का ? तयनका मल्मपट्टी कौन करेगा, और मेरे बच्चकेा नाक और कानका सोना कौन देगा ?

त्यो देखेर मम्मी पापा अचम्म पनुष भयो, त्यसपतछ यो कसले गर् यो भनेर सोच्न परेन । बाहहर
लडाइ गरेको ठाउुँमा गएर नाकको फुभल र कानका मुन्रा खोज्न लगाउनु भयो, जतत खोज्दा पतन
भेहटएन ।
नभेटेपतछ पापाले भन्नू भयो

- ल... अब र्र हहडौ जाउ ?

तपाईं लाई थाहा र्थयो र्रमा आज भक्कु वपटाइ हुनेवाला छ त्यहीँ भएर तपाईंले जान मान्नु भएन
। पापाले तपाईं लाई रोडमा लतादै र्रमा ल्याउनु भयो । म सानो भएको र तपाईंको सल्लाहमा
लागेर त्यस्त्तो गरेको भन्द मलाई केही गनुष भएन, म वपटाइ खान बाट जोर्गए तर तपाईंले वपटाइ
खाएको देखेर म पतन खबु रोए । पापा र मम्मीले त्यसको िततपूतत ष ततनुष भयो ।
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िाम्रा खोजिरु

हाम्रो पालमा फ्री च्यानल भनेको दरुसचार मार र्थयो । हरेक आइतबार मार एउटा सादा कफल्म,
भमक्की माउस अतन एउटा रङ्र्गन कफल्म आउ्यो । हामी कफल्म भनेसी हुरुक्क हुण्न्थम, नेपाली
कफल्मका चक्का पतन सब हेरेर सकेका र्थयौं । हदहदभाइ बसेर एकहदन बबचार गर् यो, हाम्रो र्र
नण्जक छतबाट केवल लर्गएको र्थयो । केवलको तारनण्जक गएर बस्त्यो भने त्यहाुँ वरपर हहड्ने
मान्छेले सङ्का गथे । त्यहीँ भएर छतमा जानू पतन उर्चत हुने र्थएन । एकहदन म ले छतमा
गएर, सानो तार केवलको तारबाट हाम्रो एनहटनामा जोड्ने तनणषय गरे । तपाईंले पतन हुन्छ
भन्नुभयो । सानो तार जुन झट्ट आखाले देख्न सककने र्थएन, त्यहीँ तार लगेर एण्न्टनामा जोडे ।
जोडडसकेपछी त्यहाुँ वरपरका मान्छे लाई देखाउन र्चच्याउद शान्ती आयो भन्द एनहटना र्ुमाए ।
तपाईंले आयो आयो झर भन्नू भयो । त्यसपतछ त, जी-भसनेमा, गोल्ड स्त्टार अतन म्याक्सको बाुँस
हुन ् थाल्यो । त्यतत धेर च्यानल हटपेको देखेर मम्मी पापा अतन हाम्रो र्रमा आउने नातेदार ह रान
बनेका र्थए । सब को एउट कुरा र्थयो एण्न्टना नण्जक बाट केबल लर्गएकाले यसतो भएको ।
तपाई र म भने मख्ख र्थयौ । लगभग डढे वर्ष जतत हामीले त्यो फ्री केवल चलायौ ।

ट्याटु िास्टर

पापाको हातमा ॐ लेखखएको ट्याटु र्थयो, त्यस को माथी बार्माथी बसेकी दगुाषको ट्याटु र्थयो ।
म ले धेर पटक पापालाइ मलाई पतन ट्याटु हाण्न्दनु भनेर कराएको कराए गथे । खादा, बस्त्दा,
उ्दा, स्त्कुल जादा जतत बेला पतन त्यही भनेर ह रान बनाउथे । एकहदन हाम्रो दोकानमा हाती
आएको रहेछ, मम्मीले मलाई भलन र्रमा आउनु भयो । हातीलाई देख्न त पहहले पतन देखेका
र्थयौं तर हाती देख्ने बबततक खबु डरलाग््यो । भयंकर शरीर, लामो सुड अतन पसल पसल प सा
माग्द हहडकेो देखेर, कत हाम्लाइ पतन भेटायो भने सुडले समाएर माथी ल जान्छ अतन हामी सङ्ग
प सा माग्छ भन्ने डर मनमा आइहाल््यो । तर त्यो हदन मम्मीले मलाई हाती अतर् राख्नु भयो ।
हाती र मेरो त्यो पहहलो आम्नेसाम्ने र्थयो । म र्चच्याएर रुन थाले, पापाले हाती वाला लाई
बोल्दाउद भन्नू भयो, यसलाई तन त्यतत तपाई माथी लगेर बसाउनुहोस, हातीवालाले मलाई
हातीमाथी राख्यो, म र्चच्याएर रुद हातीलाई आफ्ना साना औलंाले र्चम्ट्न लागे । हातीले आफ्नो
सुड म तफष ल्यायो... म झन र्चच्याए । त्यसपतछ हाती बाट मलाई तल झररयो, त्यो हदनभरर न 
म रोएको रोए गरे । पापाले मलाई फकाउन साइकलमा राखेर, खेलाउन ककन्न लगाउनु भयो अतन
म शान्त भए । त्यसहदन देखख जब पतन म ले ट्याटुको कुरा गथे मलाई हातीमा चढाउने भनेर
तसाषउनु हुन््यो । हदनहरु जतत बबत्द र्थए, मलाई ट्याटु हान्ने रहर झन्झन ् जाग्द र्थयो ।
एकहदन स्त्कुलको किा कोठामा बसेर, ज्याभमतीमा भएको कम्पासले मेरो हातको पछाडड ॐ लेखे
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म ले लेखेको ॐ क्लासमा सब लाई देखाए सब ले जनाले अचम्म मान्द , आफुलाई पतन हान्न रहर
भएको र त्यो हान्ने काम पतन म बाट हुनु पने भन्ने भयो । त्यसपतछ म ले कस को हात पछाडड,
कस को हातको नाडडमा जजसको जहाुँ जहाुँ इच्छा हुन्छ त्यही त्यही हातनहदए । एकजना ग्रुप्रीत
भन्ने साथी र्थयो त्यसको हातको नाडीमा हानेको, उसको नसामा परेछ । अको हदन उ स्त्कुल
आएको र्थएन, हामी सब आआफ्नो ट्याटु सो गदै र्थयौ । किा कोठामा म्याम आउनु भयो र
भन्नू भयो । हहजो स्त्कुल बाट गएदेखी ग्रुप्रीतलाई ज्योरो आएको अतन राततन हण्स्त्पटल भनाष
गररएको छ । उसको हातको इन्फेक्नले गदाष उ बबरामी भएको भन्ने जानकारी डाक्टरले हदएको
भनेको छ । यहाुँ हहजो कम्पासले ग्रुप्रीतको हातमा कसले लेखेको हो भने त्यतत बेला हददी तपाईं
मोतनटर हुनुहुन््यो । तपाईंको डरले र आफ्नो हातमा तन त्यस्त्त ट्याटु भएकाले कोहह बोलेनन ् ।
म्याम ररसले चरु हुुँद सब लाई गाली गनष लाग्नु भयो अतन सब को हात चके गनुष भयो । एकपतछ
अको सब केटाहरुको हातमा ट्याटु देखेर म्याम पुर सक हुनुभयो । सब लाई पालोगरी गरर
अकफसमा बोलाउनु भयो, त्यहाुँ अचम्म त के भयो भने कस ले पतन आफ्नो मुख खोलेनन ् ।
त्यसपतछ म्यामले सब लाई स्त्कुल पढ्न नहदने भन्नू भयो । हामी सङ्ग पढ्ने नेपाली साथी
सुशील र सन्दीप र्थए । सन्दीप त्यो हदन स्त्कुल आएको र्थएन । म ले मौका समाएर उस ले
गरेको हो भने, अरुले तन हो मा हो थपे । सन्दीपले पतन म बाट इन्सपाएर भएर तीन जनाको
ट्याटु हानेको र्थयो । सन्दीप लाई त्यो स्त्कुल भनाष गररहदएको हाम्र र्रबाट र्थयो, त्यो सुनेपतछ
म्यामले मलाई र्रमा गएर मम्मीलाई बोलाएर आउनु भनेर पठाउनु भयो । अब मलाई फसाषद
पयो, बोलेपछी न शब्द कफताष गनष सककने, न म ले ण्जस्त्केर भनेको भन्न भमल्ने । र्रमा पापा वा
मम्मीलाई भनेर स्त्कुल ल जानु भनेको, आफ्नो काललाइ तनम्तो हदनु जस्त्तो लाग्यो मलाई ।
म गन्जीको र्र देखख अभल वर रहेको एकदम फोहोर र्रमा बसे , तीस भमनेट जतत त्यहीँ बसेर
स्त्कुल गए । स्त्कुलमा आउनु मान्नु भएन भने, म्यामले तपाईं सङ्ग अको हदन सन्दीपको बाबा र
ततम्रो र्रबाट बोलाएर ल्याउनु भन्नू भयो । अको हदन मम्मी पापा अतन सन्दीपको बाबा जानू
भयो । पहहले त सन्दीपलाई र मलाई स्त्कुल बाट रेण्स्त्टगेट गने कुरा भएछ । तनक माफी
मागेपतछ र फेरर यस्त्तो गलती फेरर नहुने भनेपछी एकपटकलाई भन्द स्त्कुलले माफी हदएछ ।
त्यो हदन देखी ट्याटुको रहर पतन गयो अतन ट्याटु खोप्ने मन पतन ।
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पापाले कुकुर भनेर खेलाउन हदनु भएको कुकुर बादर हो भन्ने थाहा नपाएर , हामी दईु
हददीभाइ लाई र्रभरी लखेटेको र्थयो । त्यसको एकदईु महहना पतछ हाम्रो र्रमा सानो
कुकुर आयो । हामीले कुकुर भसत बद्ला भलनुपछष भन्द कुकुरलाई खेत जोतेपछी डल्ला फोनष
प्रयोग गररने मेभसनमा राखेर रेटेरेटे पायो, कुकुर डराएर त्यहाुँ बाट भाग्यो । ठुलो दाउराको
झाङ्म मुतन गएर लुक्यो त्यो देखेर । त्यो झाङ्ममा आगो लगाउनु पछष भन्द त्यहाुँ आगो
लगायौ । त्यो आगो यतत ठुलो भयो कक त्यो आगो तनभाउन हाम्रो र्र नण्जक भएका
कम्पनीहरु चन्नी भमल, शुक्ला भमल, जगदम्बा भमल , असोका भमल गाउुँ वरपरका सब 
मान्छे अतन दमकल आएर बल्लतल्ल आगो तनभाए । हामी जौको थपु्रोमुतन लुकेर बसेका
र्थयौ । सब ले आज बहादरुका छोराछोरी आगोमा परेर मरेछन भनेर गए । मम्मी पापाले
हामी दईु बहहनालाइ खोजेको खोजे गदै हुनुहुन््यो । सब गएपतछ दाउरा माभलक आयो
अतन सब गएको देखेर, हामी दईु बहहना पतन त्यहाुँ बाट तनसक्यौ । मेरा तयनी दाउरा दईु
लाखका हुन ् तुरुन्त प सा हदनु पयो भनेर कडडकडाउ गदै र्थयो । एक तछनमा उसको छोरा
आयो अतन बुवालाइ सम्झायो झन्न तयनका छोराछोरी बाचछेन, प सा अभल पतछ हदए पतन
हुन्छ । तर बच्चाको नण्जक आगो राख्नु हुद न भनेर धेर सम्झायो ।

हामी दईु हदहदभाइले सानो बच्चा हुदा गरेका बब्याइ गन्न लाग्ने हो भने पुर पुस्त्तक न 
बन्छ होला । हदहद यसबाट हामीले धेर कुराहरू आफ भसक्नु पछष । भान्जा सङ्ग खेल्ने
समय तनकाल्नु पछष , सब भन्दा धेर त कथा कववता अतन पुस्त्तक पढ्ने बानी लगाउनु पछष ।
आफ्नो किा भन्दा बाहहरका धेर पुस्त्तक पढ्ने बानी लगाउनु पछष हददी । यो संसारमा
सब भन्दा मूल्यवान बस्त्तु केही छ भने त्यो पुस्त्तक न हो ।

व ज्ञातनक, मनोब ज्ञातनक तथा खोजकताष हरुले अहहलेसम्म बच्चाका बानी व्यबहार, सोच्ने
तररका, बोल्ने तररका पढ्ने तररकामा वर्ौं देखी ठुलो अनुसन्धान गरेको छ । त्यो मेहनत
अतन तपस्त्या बाट थपु्र उपलब्धी हरु हाभसल भएका छन ् । यी उपलण्ब्ध हरुले हाम्रो जीवन
तथा बच्चा हरुको जीवन पररवतषन गनषमा अहम ् भुभमका खेल्दछ । ततमीले यो गने पछष ,
ततमीले यो खान पछष , ततमी त्यहाुँ जान्न पछष , म ले भनेको मान्न पछष , उ फलानोले जस्त्त 
गने पछष , फलानो ततमी भन्दा धेर जान्ने सुन्ने छ, यस्त्ता वाक्यहरु हददी तपाईंले तन
भान्जालाइ हदनहुुँ भन्नूहुन्छ होला । यो सुनेर भान्जाले तन आफुले सकक नसकी गने प्रयास
गनुष हुन्छ होला, सायद तपाईंले ततमी डाक्टर अथवा इण्न्जतनयर बन्न पछष भन्ने कुरा
हदमागमा कफट गदी सक्नु भयो होला । वास्त्तवमा भन्ने हो भने भान्जालाइ डाक्टर भनेको
के हो भन्ने थाहा न छ न ।
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कततपय यस्त्ता कुराहरू होलान ् जुन कुरा भान्जाले गने प्रयास गदै हुनुहुन्छ होला । तपाईंले
ज्ञानी मान्छेले यस्त्तो गदैनन ् थप्पक बस्त्छन ् भन्नू हुन्छ होला । पल्लार्रे सुजनले "क ख ग"
पढेको सुनेर त ले त, जतत भसकाए पतन जान्द न्स, उ सुजन लाई हेर त, सब जानी सक्यो भन्नू
हुन्छ होला, अरु केटाकेटी हरु सङ्ग खेलेको देखेर, ऊनी हरु अतर् गएर मार थकाषएर वा थप्पड
हानेर र्रमा ल्याउनु हुन्छ होला ।

म अठार वर्षको हुन लाग्दा, मम्मीले ज्योततर्ीका गएर र्चनो देखाएर आउनु भएछ, अतन मलाई
भन्नू भयो अठार वर्षमा बबहे हुने सम्भावना छ रे, बबहे भयो भने दखु हुन्छ रे, केटी पतछ
लाग्छे रे, केटी बाट बचरे हहडसे भन्नू भयो । त्यो सुनेपतछ, म बाहहर हहड्दा कोही भेटी हाल्यो
भने, स्त्कुलमा कोहह बोल्न आइ हाल्यो भन,े हे... बा मलाई नबोलाए हुन््यो भनेर बस्त्थे ।
कस ले बोलाइ हाल्यो भने तसेर बोल्थे । ककन भने त्यहाुँ मलाई बबहे भयो भन,े पतछ के हुन्छ
भन्ने कारण थाहा र्थयो । त्यस ले हदहद तपाइुँले पतन भान्जालाइ सम्झाउनु पयो भने यस्त्त 
कारण सहहत समझाउनु होस ् । यसले गदाष आमा छोराको सम्बन्ध त, राम्रो हुने न भयो अको
ततर भान्जाले गलत काम गनष बाट आफ सजक हुनुहुनेछ । कहहले पतन कस सुँग तुलना नगनुषस ्
बरु ततभमले पतन मेहनत गर् यो भने सक्छौं भन्नूहोस ् । सधैं कमषमा बबश्वास गनष भसकाउनुहोस ।
मेहनत र लगनशीलता भन्दा ठुलो केही छ न भन्ने कुरा बारम्बार भतनराख्नहुोस ।

अरु भसत तुलना गनुष तथा ऊनीहरुको रुर्च बबनाका कामहरू गनष लगाउनु भनेको बच्चा हरुलाइ
आफू प्रतत बबश्वास गनष बाट बण्न्चत बनाउनु हो, हहनताबोध गराउनु हो । जब कुन आमाले
आफ्नो छोराछोरी लाई कमजोर असिम अतन काम नलाग्ने भण्न्छन भने बच्चाले आफुलाइ
कमजोर सोच्न थाल्छन ् । बच्चा हरुको रोल मोडल कक त आमा हुन्छन ् कक त बवुा, यहद आमा
बुवा बाट नकारात्मक कुराहरु सुन्न थाले भने ऊनी हरुले आफुलाइ, आफ बबश्वास गनष
छाडडहदन्छन अतन बच्चा हरुको जीवनमा अधोगती लाग्न सुरु हुन्छ । त ले यो गनष सक्द नस
भन्ने ततर भन्दा पतन त ले यो गनष सक्छस भन्ने ततर बडड जोड गनुषहोस ् । सकेसम्म बच्चालाई
यो संसारमा गनष नसककने केही छ न भन्नू पछष , उसको ढाड्स बनेर उसको पतछ बस्त्नु पछष ।
यहद केही नयाुँ कुरालाई गने कोभसस गदै छन ् भने ततमी सक्छौं गर गर भन्नू पछष , ऊनीहरुमा
उत्साह थप्नु पछष ।
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एउटा पररवारमा बुवा आमा अतन छोराछोरी हुन्छन ् । एकहदन अचानक छोरा बबमारी पछष ,
लामो समय सम्म उसलाई हण्स्त्पटलमा राखखन्छ । एकहदन बाबा र्रमा आएर उसको
आमालाई भन्छ, ख अब म ले बचाउन गाह्रो छ धेर खचष लाग्छ रे, टाउकोमा ख केके भएको
छ रे । हामी कहाुँ बाट त्यतत धेर प सा ल्याउनु, डाक्टरले तन अब त हाम्रो छोरालाई
चमत्कारले मार बचाउन सक्छ भनेका छन ् । त्यो सुनेर उसकी आमा खबु रुण्न्छन । त्यो
दृश्य नण्जक बाट सानी छोरीले हेरररहेकक हुन्छे । आफू सङ्ग भएको प साको खरुकेु बोकेर
औसर्ध पसलमा जान्छे अतन आुँखा भरी आुँसु पादै भन्छे ।

- डाक्टर साब डाक्टर साब, मलाई चमत्कार हदनुहोस ् न,

त्यो सुनेर पसले अक्कमक्क पछष । त्यो दृश्य औसर्ध पसल वरपरका सब ले हेरररहेका
हुन्छन ् । फेरर उसले भन्छे
- हदनुहोस ् न...

औसर्ध पसले केही बोल्द न । त्यहीँ नण्जक भएका एकजना सज्जन, उ तफष आउद भन्छन ्
।
ककन नानी, ककन चाहहयो चमत्कार,

बच्चीले गहभरी आुँसु बनाउद भन्छे,
" मेरो दाइ लाई हण्स्त्पटलमा राखखएको छ, उसलाई चमत्कारले मार बचाउन सक्छ रे, त्यहीँ
भएर म चमत्कार ककन्न आएकी"

त्यो सुनेर त्यो सज्जनले भन्छ ततमी सङ्ग कतत प सा छ ?
बच्चीले आफ्नो खरुकु्के जमीनमा फालेर फोड्छे, प सा यताउता छरपस्त्ट हुन्छ । एकएक

हातमा समाउद गन्छे एक दईु गदै उ सङ्ग जम्मा उन्नाइस रुप या हुन्छ, त्यतत देखाउद 
भन्छे
- उन्नाइस रुप या छ हुन्छ ।
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सज्जनले भन्छ
- ओहो उन्नाइस रुप या ककन नहुनु यतत प सा त हो लाग्ने, भन्द त्यो प सा आफुले भलन्छ
। उ न्युरो डाक्टर हुन्छ उसको दाइको अप्रेसन त्यहीँ उन्नाइस रुप यामा गररहदन्छ ।
छोरालाई तनको भएपतछ र्रमा चार जना बसेर खाना खाइरहेका हुन्छन ् त्यततक मा उसकी
आमले भन्छे
- "तपाईंले त चमत्कार गनुष भयो तन, कसरी गनुष भयो" यो सुनेर गहभरी आुँसु ल्याउद 
उसले भन्छ
- म ले उ...उसले गरेकक हो यो चमत्कार ।
बच्चा हरुले कहहले पतन आफुले गनष सक्द न भन्ने मान्न चाहाद न्न । यो कथा मार हो,
एउटा अपबाद मार हो ।
तपाईंलाई कततको याद छ हददी, हामी सानो हुदा जामुनका पात हटपेर सानी बहहनी

बबमलालाइ हदएर बबस्त्कुट ककन्नको लागी, लालाको दोकानमा पठाउने गर्थषम । बबम्लीले
गएर भलएर आउथी हामीले अचम्म माण्न्थम । त्यो लालाले बहहनीलाई माया गरेर भमठाइुँ
हदएको हुन््यो ।

जीवनमा दईु ककभसमका मान्छेहरु हुनेछन ् एक जस्त्तो सुक अप््यारोलाई पतन सण्जलो
रूपमा भलन्छन ् अतन अको थरी हुन्छन,् अभलकतत अप््यारो पने बबत क मेरो जीवन न 
सककयो, म डडप्रेसनमा जान्छु भन्छन ् । भान्जालाइ कस्त्तो बनाउने तपाईंको हातमा छ ।
यसलाई एउटा कथाको माध्यम बाट प्रस्त्तुत गदै छु ।

एकहदनको कुरा हो थोमस स्त्कुलबाट र्र आए र आमालाई एउटा र्चट्ठी हदुँद भने – ‘आमा,
यो र्चट्ठी हटचरले हजुरका लार्ग पठाउनुभएको हो ।

आमाले तुरुन्त र्चट्ठी पहढन ् । र्चट्ठी पहढसकेर उनी रुन थाभलन ् ।

आमा रोएको देखेर एडडसनले सोधे –‘आमा, र्चट्ठीमा त्यस्त्तो के लेखेको छ ? हजुर त रुन
पो थाल्नुभयो ।’

आमाले आुँशु पु्द भतनन,् ‘र्चट्ठीमा लेखेको छ “तपाईंको छोरा अत्यन्त बुद्र्धमान ् र
प्रततभाशाली छ । हाम्रो स्त्कुल तल्लो लेवलको हो र हटचरहरु पतन त्यतत राम्रा छ नन ् ।
त्यस ले हामी तपाईंको छोरालाई पढाउन सक्त नौं । अब आफ्नो छोरालाई तपाईं आफैं
पढाउनुस ् ।” आफ्नो बयान सुनेर एडडसन धेर खशुी भए ।

74



उनलाई आमाले र्रम पढाउन थाभलन ् । भतनन्छ तन, ‘हरेक सफल व्यण्क्तको पछाडड एउटी
महहलाको हात हुन्छ । एडडसनका लार्ग ती महहला अरु कोही होइन, उन की आमा र्थइन ्
।

धेर वर्षपतछ उनकी आमाको तनधन भयो । त्यसवेला सम्ममा ववभभन्न ककभसमका
आववष्ट्कारहरु गरेर एडडसन प्रख्यात व ज्ञातनक बतनसकेका र्थए । एकपल्ट उनले केही
खोज्ने िममा र्रमा भएको दराजको एउटा कुनामा त्यो पुरानो र्चट्ठी भेटे र उत्साहहत हुुँद 
पढ्न थाले । र्चट्ठी पहढसकेपतछ उनी धेर वेर रोइरहे । भशिकले उनकी आमालाई लेखेको
त्यो र्चट्ठीमा त्यस्त्तो के लेखेको रहेछ र उनी रोएका र छन ् त ?

त्यो र्चट्ठीमा लेखखएको र्थयो –‘तपाईंको बच्चा मन्दबुद्र्धको छ । उसलाई अबदेखख स्त्कुल
नपठाउनुस ् । ऊ हाम्रो स्त्कुलमा पढ्ने लायकको छ न ।
एडडसनले रुुँ द आफ्नो डायरी तनकाले र लेखे–‘एक महान ् आमाले मन्दबुद्र्ध बच्चालाई
शताब्दीक महान ् ब ज्ञातनक बनाइ हदइन ् ।’

अहहले लाई यततन लेख्छु हददी , पर पाएपतछ अको पर लेखन नभुल्नु होला भन्द यो
पर बाट बबदा हुन्छ ।

उहीँ तपाईंको भाइ भरत खरी , दक्षिण कोररया, 
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सोन वप्रयासगं एक हदन 
तनरज लवजु

बुक स्त्टोरको सबभन्दा कुनामा रहेको ् नेपाल स्त्टडी’ सेक्सनमा टाउको ठाडो पारेर आलमारीको सबभन्दा
मार्थल्लो तल्लामा राखखएका पुस्त्तक तनयाल्द गदाष म ले उनलाई पहहलो पटक देखेको र्थएुँ । ् नण्जकको
स्त्टुल तानेर त्यसमार्थ चढेर हेरेको भए र्ाुँटी त्यवत तन्काउनुपने र्थएन’, उनको चाला देखेर मेरो मनमा
लागेको र्थयो । साुँवलो वणषकी उनले कुताष सलवार लगाएकी र्थइन ् । बायाुँ कुममा भफ्ण्ड्युाएको
भफेलामा कुन आहदबासी समुदायको मौभलक कला भफ्ल्काउने र्चर छावपएको र्थयो । उनले बोकेजस्त्तो
भफेला बजारमा साधारणतया पाइुँद न । त्यस्त्तो भफेला कारखानामा बनाइुँद न । कुन आहदबासी
समुदायका महहलाले र्रम बुनेको र काचोपी भरेको भफेला हुनुपछष त्यो । सम्भवताः कुन स्त्थानीय
उत्पादनको मेलामा ककनेको हुनसक्छ ।

टाउको ठाडो पदै पुस्त्तक तनयाल्द गरेकी उनको र्ाुँटी नराम्ररी तण्न्कएको र्थयो । तथावप, मभसनो सुनौलो
लकेट चनेले उनको तण्न्कएको र्ाुँटीको असहजता छोवपएको र्थयो । मलाई नण्जक देखे पतछ उनी मततर
हेरेर मुस्त्काइन ् । अतर्देखख तण्न्कएको र्ाुँटीलाई सम्भवताः त्यही बहानामा हल्का सण्जलो भयो । साुँवलो
अनुहारमा सेता दन्तलहर देखाउुँद उनले भतनन,्“हेलो झ”्

खासमा म उनी उभभएको ठाउुँबाट पारर जान खोजेको र्थएुँ । त्यसकारण उनलाई बेवास्त्ता गरेर जान सक्ने
अवस्त्था मेरो र्थएन । जवापफ्मा म ले भनें,“हाई झ”्

उनले हलुका आलमारीततर टाुँभसएर मलाई बाटो छोडडन ्। म पतन अकोततरको आलमारीततर चवेपएर पारर
गएुँ । अतन पल्लो आलमारीका पुस्त्तकहरू तनयाल्न थालें ।
मलाई लाग्यो, उनी नेपालको पूवी तराईको कुन ण्जल्लाकी छारा हुनुपछष । अभफ् उनी पक्क पतन
समाजशास्त्र वा मानवशास्त्रकी ववद्याथी हुनुपछष । ककनभने सामान्यताः नेपाल सेक्सनमा ततन ववर्यका
ववद्याथी वा अध्येता आलमारीका पेटारो पफ्कुाउुँद गरेका देख्छु ।

“एक्सक्युज भम, मे आइ डडस्त्टबष यु ?”, भलओ ई रोजले नेपालको राजनीततक इततहासबारे लेखेको पुस्त्तक
सुमसुम्याउुँदा गदाष उनले मलाई ् के म ततमीलाई डडस्त्टबष गनष सक्छु’ भनेर सोर्धन ् । उनको स्त्वर उनको
अनुहारबाट परावततषत कोमलताभन्दा ्याक्क नभमल्ने खालको र्थयो । सामान्यताः जसलाई हामी
कोमल स्त्वर भन्छौं, त्यस्त्तो र्थएन उनको स्त्वर ।
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“एस झ ् ण्प्लज”, उनको अङ्गे्रजी सम्बोधनको म ले पतन उही भार्ामा प्रततबरफ्या जनाएुँ–“अुँ
भन्नुस ्।”

“कुड यु ण्प्लज सजेस्त्ट भम सम बुक्स अन द चने्जेज नेपाली सोसाइटी इन्काउन्टडष आपफ्््टर
अथषक्वेक ?”,भूकम्प पतछ नेपाली समाजमा आएको पररवतषनबारे केही पुस्त्तक भए नाम
भसपफररस गनष उनको आग्रह पफे्रण्् पतन अङ्गे्रजीम सुन्दा मलाई उनी नेपाली होइनन ् कक भन्ने
मनमा लाग्यो ।

त्यो ववर्यमा बुक स्त्टोरको आलमारीमा कुन पतन पुस्त्तक र्थएन । त्यो ववर्यमा नेपाली भार्ामा
एकाध पुस्त्तक र केही अखबारी लेख त म ले पतन पढेको छु । तर, अङ्गे्रजी भार्ामा त्यो ववर्यमा
लेखखएको कुन पुस्त्तक प्रकाशन भएको मलाई पतन थाहा छ न । (मेरो अल्पजानकारीलाई र्धक्कार
छ ।) आलमारीम भएको भए त उनले मलाई त्यो प्रश्न सोध्ने न र्थइनुँ । त्यो ववर्यको अरू कुन 
पुस्त्तकको तण्स्त्वर भफ्ट्ट मेरो हदमागमा आएन पतन । म ववखलबण्डमा परें । अभल
सम्भफ््े्ंजस्त्तो तनधार थोर मुजा पारें ।

“अहुँ मलाई त अहहले त्यो ववर्यमा लेखखएको कुन पुस्त्तक याद भएन । काउन्टरमा गएर सोध्नु न
। उनीहरूलाई थाहा हुन्छ”, म ले भनें । (पाठक, यहाुँबाट सब संवादलाई नेपालीम लेखें ह ।)

उनी केही बेर उत लार्गन ्। चार आलमारी परको काउन्टरमा अङ्गे्रजीम केही संवाद भएको सुतनयो
। कुराकानी मेरो कानमा ठोककंदा के कुरा भयो, प्रष्ट्ट भएन । पुस्त्तक पसलको एक जना
सहयोगीसुँग उनी पफे्रण्् उही आलमारीमा आइन ् । पसलेले केहीबेर यताउता हेर् यो । उफ् कुन 
पुस्त्तक खोज्द र्थयो । केही बेर खोजे पतछ उसले पतन खोजेको पुस्त्तक नभेटाएकोमा अपफ्सोस
पोख्यो ।

“भोभल आउनुस,् म खोजेर राख्छु । एउटा पुस्त्तक छ कक जस्त्तो लाग्या छ”, पसलेले आपफ्््नो
टुरफ् ्ेअङ्गे्रजीमा भने । अभल नभमठो मान्द उनले भतनन,्“ओके ।”

दसैंको तलब आउन बाुँकी छ । त्यसकारणआज एकाध पुस्त्तकम र्चत बुभफउनुपने मलाई लाग्यो
। टीआर व द्यका दईु ठेली इततहासका पुस्त्तक बोकेर काउन्टरमा गएुँ । व द्यका पुस्त्तक सरल
भार्ामा लेखखएको

77



हुनाले मलाई पढ्न सण्जलो लाग्छ । पुस्त्तक भफेलामा राखेर ढोकामा राखेको स्त्यातनटाइजर डलेर
बाहहर तनस्त्कें । पाककष ङमा राखेको मोटरसाइकल तनकाल्द गदाष पछाडडबाट उही आवाज आयो,“के
म ततमीसुँग पररचय गनष सक्छु ?”

मोटरसाइकल तान्द गरेको म टक्क रोककएुँ र उनको कुरा सुनेर मुस्त्कुराउुँद भनें,“अवश्य । मेरो
नाम ... । म परकार हुुँ ।”

“ओहो झ ्ढुङ्गा खोज्दा देवत भेटाएछु”, उनले अभल पफ्र्कुाउुँद भतनन ्।

म वपफ्स्त्स हाुँसें ।

“म सोनवप्रया । भारतको पण्श्चम बंगालबाट”,मेरो अतर्को अनुमान ्याक्क भमल्यो । उनी ववदेशी
न रहहछन ्।

“के हामी र्चया वपउन सक्छौं ?” उनको यो पफ्राभसलो प्रस्त्ताव सुनेर म अवाक् भएुँ । जीवनमा धेर 
जनालाई र्चया र कपफ् ्ीजान म ले गरेको प्रस्त्तावलाई नालीमा भमल्काइहदएको तततफ्ता भएको
मेरो मन एक जना परदेशी चलेीको यो प्रस्त्ताव सुनेर चककत पनेबाहेक अको के ववकल्प छ र झ ्म
एक तछन अलमलमा परें । तर, सहृदयताको त्यो प्रस्त्तावलाई नाई भन्न सक्ने मेरो के हहम्मत झ ्

“हुन्छ तन”, भन्द म ले मोटरसाइकल अतर्क ठाउुँमा पाकष गरें र नण्जक को र्चया पसलको बेन्चीमा
बस्त्यौं । खासमा त्यो एउटा सानो ककचने टेबुलमार्थ ग्यासको चलु्हो राखेर चलाइएको पसल र्थयो
। ग्यासमा पानी नपरोस ्भनेर होला, ककचने टेबुलमार्थ बाक्लो काटुषनको छाना बनाइएको र्थयो ।
ककचने टेबुलको भभरी तख्तामा र्चया, र्चयापट्टी र दधुका पोका राखखएका र्थए । टेबुलमार्थ न 
बाुँसको एउटा र् याक राखखएको छ । त्यसमा चरुोट, ख नी, चकलेट, मास्त्क, सुकमेल, ल्वाङ,

चाउचाउ र पानीका बोटल राखखएका र्थए । वरपर दईु वटा बेन्ची र्थए । बेन्चीमा दईु जनामार
बस्त्न भमल्छ । तीन जना बस्त्न अभल असण्जलो पछष । पसलमा सरकारी कायाषलयमा दताष चलानी
गने कमषचारी र पफइल ओसाने वपयनदेखख ववद्याथीहरू, बटुवा, वरपरका पसलमा काम गने
मजदरुहरू आएर र्चया चरुोट खान्छन ्। सोनवप्रया र म एउटा खाली बेन्चीमा बस्त्यौं । म ले दईु वटा
र्चया अडषर गरें ।
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“ततम्रो समय भलएुँ ह मापफ् गर । खासमा म काठमाडौं पहहलो पटक आएको हुुँ । म मेरो ववश्वववद्यालयको
शोधको तनण्म्त काठमाडौंमा आएको हुुँ । सन ् २०१५ को भुकम्प पतछ नेपाली समाजमा के कस्त्तो पररवतषन
आयो भन्ने ववर्यमा शोध गनष मेरो प्राध्यापकले मलाई सल्लाह हदनुभएको छ । त्यस को स्रोत र
सम्भाव्यताको खोजीको तनण्म्त म आएको हुुँ । खोई, आज हदनभरको प्रयासबाट भने म ले ववर्य पररवतषन
गनुषपछष कक जस्त्तो लार्गरहेको छ”, उनले भतनन ्।

म उनको कुरा सुतनरहें । ण्जन्समार्थ कुताष, अतन स्त्पोट्षस सुज, हातमा डडण्जटल र्डी, र्ाुँटीमा मभसनो लकेट
चने । कुरा सुन्द म ले उनलाई ध्यानपूवषक तनयालें । उनको कुरा र लवाइबाट म ले उनी सबरफ्य स्त्वभावकी
केटी हुनुपने अनुमान गरें । उनको अङ्गे्रजीको धारा प्रवाह म ले अनुभव गररसकेको र्थएुँ । आपफ्््नो त
अङ्गे्रजी न खराब झ ्अङ्गे्रजी बोल्न नजानेर जीवनमा धेर दाुःख पाएको छु, धेर अवसर गुमाएको छु । कत त
अपमातनत समेत पतन । त्यस ले सोनवप्रयासुँग लामो समय कुरा गनष नसककने कुरा मनमा खेभलसकेको
र्थयो । अङ्गे्रजी साहहत्यको ववद्याथी भएर पतन बोल्न नजान्दा मेरो जस्त्तो कन्तबबजोग त शरलेु पतन
भोग्न नपरोस ्। त पतन टुरफ् ्ेअङ्गे्रजी ण्जन्दावाद झ ्

(पाठक, म ले अङ्गे्रजी संवाद पतन नेपालीमा लेख्ने भन्नु पछाडडको चलाखी त बभुफ्््नुभयो तन झ)्

“तपाईंसुँग भेट्दा खशुी लाग्यो । भारतको कुन ववश्वववद्यालयमा पढ्नुभएको ?”

“जेएनयु, नाम सुन्नुभएको होला तन ।”

“ककन नसुन्नु । नेपालमा सबभन्दा चर्चषत भारतीय ववश्वववद्यालय न जेएनयु हो ।”

उनी मुसुक्क हाभसनुँ । र्चया आयो । दधु र्चया । पसलेले चरुोटको बट्टा पतन भलएर आयो । थालमा
ल्याएको र्चया भलयौं । थालमा पोखखएको र्चया यताउता दौडडरहेको र्थयो । ् चरुोट पदैन’ भन्यौं ।

र्चया सुकाषउुँ द सोनवप्रयाले सोर्धन,्“जेएनयु ककन चर्चषत त ?”

“नेपालको राजनीततमा जेएनयुको बेलाबेला चचाष हुने गछष । कहहले एसडी मनुीसुँग जोडडएर त कहहले
बाबुराम भट्टराईसुँग जोडडएर”, टुरफ् ्ेअङ्गे्रजीमा म ले उनलाई प्रष्ट्ट पानष खोजें ।

उनी टाउको हल्लाउुँद र्चया ररत्याउनततर लार्गन ्।

“पतछल्लो समय जेएनयुको ववद्याथी राजनीततबारे पतन नेपालमा बेलाबेला चचाष हुने गरेको छ । ववद्याथी
नेताहरूमार्थको दमन, धरपक्कड र मोदी सरकारको हहन्दु पफसीवादी गततववर्धको ववरोधमा भएका
सङ्र्र्षबारे नेपालका साना तर व चाररक रूपमा प्रष्ट्ट परपबरकाले लेख्ने गरेका छन”्, मेरा शब्दहरू नसककंद 
सोनवप्रयाको अनुहारमा पफ्रक काण्न्त छाएको अनुभव भयो ।

“साुँच्च झ”्, उनले अतर्भन्दा अभल चको स्त्वरमा भतनन ् । र्चयाको अण्न्तम र्ुट्को तनल्द म ले टाउको
हल्लाएुँ । 79



“तर, ततमी यो कुरा सुनेर ककन यतत उत्साहहत ?”, म ले मेलोमेसो नपाएर सोधें ।

सोनवप्रया मुस्त्काइन ्। उल्ट मलाई सोर्धन,्“ततमी कुन राजनीततक ववचारसुँग नण्जक छौ ?”

उनको प्रश्नले मलाई असहज अनुभव भयो । सामान्यताः नेपालीले यही आशयको प्रश्न सोधेको भए
उसले सोध्ने र्थयो,“ततमी कुन पाटीमा लागेका छौ ?’ तर, सोनवप्रयाको प्रश्न पफ्रकखालको र्थयो ।

कुरा यतत चाुँड यो गहहराईमा पुग्ने म ले अनुमान पतन गरेको र्थइनुँ ।

“म कुन बेला एउटा वामपन्थी ववद्याथी संगठनको सदस्त्य र्थएुँ । ववश्वववद्यालयको पढाइ पतछ म
परकाररतामा लागें”, म ले भनें ।

“त्यसो भए ततमी ् कमरेड’ हौ झ”्,उनले भतनन ्।

म ले अभल संकोच मानेर भनें । ् कमरेड’ शब्द ज्याद प्यारो शब्द हो । तर, नेपालमा त्यो जसले पतन
लगाउने आकार बबगे्रको टोपी जस्त्त बतनसकेको छ । त्यही भएर कततबेला कमरेड भन्दा पतन संकोच
लाग्छ । खासमा त्यसो नहुनुपने हो ।

“अुँ एकप्रकारले”,म ले भनें ।

“लौ नेपालमा आएर कमरेड पाउुँदा खशुी लाग्यो । म जेएनयुको रफण्न्तकारी ववद्याथी संगठनको
सर्चव हुुँ । ततमीले भनेका आन्दोलनको एक जना गौरवाण्न्वत सदस्त्य म पतन हुुँ”, सोनवप्रयाले भतनन ्
।

मेरो मनमा पतन महत्वपूणष मान्छेसुँग भेटेको रहेछु भन्ने गौरवभाव दौडडयो ।

सोनवप्रयालाई र्चयाको र्धत मरेको रहेनछ । अको एक–एक कप र्चया खाने कुरा भयो । यो पटक भने
म ले कालो र्चया मगाएुँ । उही ग्याण्स्त्रकको कारण ।

“मेरो पररवार वामपन्थी पषृ्ट्ठभूभमको हो । आमा र बुवा दवु कम्युतनस्त्ट पाटीका सदस्त्य हुनुहुन््यो ।
सन ् १९७५ सम्म भफेला बोकेर हहडं्नुहुन््यो रे । तर, पतछ कम्युतनस्त्ट आन्दोलनमा आएको
ववभाजन पतछ सबरफ्य गततववर्ध त्याग्नु भएछ । यद्यवप, वामपन्थी साहहत्यको लेखन, अध्ययन,

अनुवाद र प्रकाशनमा लगातार लाग्नुभयो । स्त्ताभलनको ववर्यमा पाटीभभर मतान्तर भए पतछ
पाटीको औपचाररक सदस्त्यता त्याग्नुभएछ । बुवा–आमा स्त्ताभलनको योगदानलाई न्युनाङ्ढन गनष
नहुने पिमा हुनुहुन््यो, पाटीले स्त्ताभलनबाट गल्ती भएको भनेर पण्श्चमा र संशोधनवादी प्रचारक 
पतछ लागे पतछ उहाुँहरू बाहहररनुभएछ । बुवा त अहहले स्त्ताभलन सोसाइटीको सदस्त्य पतन हुनुहुन्छ ।
आमा सांस्त्कृततक पफुँ टबाट पाटीमा सामेल हुनुभएको । धेर पतछसम्म अभभनय गनुषहुन््यो । अहहले
त उमेरले पतन गाह्रो छ । तर, कववता र नाटक लेखन, सम्पादन र अनुवाद गनुषहुन्छ”, सोनवप्रयाले म
पतन ् कमरेड’ भएको तनश्चय भए पतछ ववश्वासपूवषक कुरा भतनन ्।
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(कतत सम्बन्ध दईु कप र्चयाको अन्तरालम कतत गहहरो हुने रहेछ ह ।)

मलाई कीततषपुर जानु र्थयो । भसनास पुगेर केही पुराना ककताब भलनुर्थयो । गोववन्द भट्टले चीनको
राजनीततक व्यवस्त्थाबारे लेख्नभुएको एउटा पुरानो ककताब चाहहएको र्थयो ।

“त्यसो भए ततमी पतन कमरेड झ”् म ले ण्जण्स्त्कुँ द सोनवप्रयालाई भनें ।

उनले मततर हात बढाइन ् । म ले पतन हात बढाएुँ । कण्स्त्सलो गरी हात जोडडयो । “लौ अब स्त्यातनटाइजर
लगाऔ”ं, भफेलामा भफ्ण्ड्युाइएको स्त्यातनटाइजरको बबको खोल्द उनले भतनन ्। स्त्यातनटाइजर लगाएर
हामीले हात रगट्यौं ।

कुरा गनष अभफ् धेर बाुँकी छ कक जस्त्तो लाग्द र्थयो, सम्भवताः दवु लाई । कोही पुरानो भमल्ने मान्छे
भेट्दा हुन्छ तन त्यस्त्तो ।

म ले आपफ् ्ुकीततषपुर जान लागेको बताएुँ । उनले पतन आजलाई अरू कुन काम नभएकोले
ववश्वववद्यालय हेनष जाने बताइन ् । मोटरसाइकलमा कालीमाटी हुुँद कीततषपुर लाग्यौं । ववश्वववद्यालय
भफ्ण्ड सुनसान र्थयो । सेमेस्त्टर प्रणाली लागु हुुँदादेखख बरवव मलाई कसो कसो शुन्य शुन्य लाग्छ ।
पहहला हाटबजार जस्त्तो लाग्ने बरवव हहजोआज नेपाल बन्द हुुँदाको सडक जस्त्त लाग्छ ।

ववश्वववद्यालयका पुस्त्तक पसलमा केही, कमशष ववभागअतर्को र्चया पसलमा केही, पुस्त्तक पसल
पछाडडको चमेनागहृमा केहीबाहेक सडकमा मान्छे न कोही र्थएन । र्ण्टार्र भवनअतर्को बगैंचामा
हालसाल राखखएका पफ्लामका बेन्चीमा एक जोडी प्रेमीप्रेभमका वरपरको पवाषह नगरी मस्त्त गवपफ्दैं
र्थए ।

मोटरसाइकल भसधैं भसनास भवनअतर् रोकें । सोनवप्रया मोटरसाइकलबाट उररे वरपर तनक उत्सुकताका
साथ हेरररहेकी र्थइन ्।

“कस्त्तो लाग्यो त हाम्रो ववश्वववद्यालय ?”, म ले अभल व्यङ्ग्य भमसाएर सोधें ।

“राम्रो लाग्यो”, उनले सहृदयता प्रदशषन गररन ्।

“जेएनयु जस्त्तो त राम्रो छ न ह ”, जेएनयुबारे पढेका केही कुराको आधारमा म ले भनें ।

“ववश्वववद्यालयको मूल्याङ्ढन भवन हेरेर मार गररन्न । यहाुँको प्राक्षज्ञक गततववर्ध कस्त्तो छ, मलाई
थाहा छ न । तर, ततमी जस्त्तो असल मान्छे बनाउने ववश्वववद्यालय पक्क राम्रो हुनुपछष”, बङ्गालीहरू
क्या मज्जाले बोल्छन ्ह । मख्ख म त ।

भसनासको पुस्त्तक भण्डारमा ताला लगाइएको र्थयो । वपयनलाई सोध्दा पुस्त्तकको ण्जम्मेवार व्यवतफ्
बबदामा बसेको बताइयो । त्यस्त्तो अवस्त्थामा म जस्त्तो मान्छेसुँग एउट ववकल्प हुन्छ–पण्फ्कष ने ।
सोनवप्रयालाई संकोच मान्द त्यही कुरा बताएुँ । उनले कतत पतन अप््यारो नमानी भतनन,्“यो त
भारतको पतन समस्त्या हो तन ।”
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भसनासबाट पण्फ्कष एर केही बेर ववश्वववद्यालयका ववभागहरू र्ुम्यौं । कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखेर
पुस्त्तकालयमा पररचय परधारी ववद्याथीलाई पुस्त्तक साट्न मार खलुा गररएको र्थयो । हामीलाई त्यो
सुववधा प्राप्त भएन । पुस्त्तकालयअतर्को जाककर हुस्त्सेन बगैंचामा केही माली महहलाहरू टाउकोमा
खास्त्टोले छोपेर र्ाुँस उखेल्द र्थए ।

सोनवप्रयाले बरवव केन्रीय क्याम्पसको स्त्वववयु कायाषलय भवन हेने चाहना पोखखन ् । तर, भफ्ण्ड एक
दसकअतर् जलेको स्त्वववयु भवनको भग्नावशरे्मार देखाएुँ ।

“नेपालको ववद्याथी आन्दोलनको अवस्त्था अहहले कमजोर छ । ववश्वववद्यालय र क्याम्पसमा स्त्वववयु
चनुाव नभएको पतन आधा दसक भइसकेको छ । ववद्याथी र जनजीववकाका मुद्दा तथा राजनीततक
ववर्यमा ववद्याथीहरूको सबरफ्यता कमजोर न देख्छु अथवा कम्तीमा पहहले जस्त्तो छ न”, र्ण्टार्र
भवनबाट तल ओभलषद गदाष म ले सोनवप्रयालाई भनें । उनले आपफ्््नो भफेला कुम पफ्र्दे् टाउको हल्लाइन ्
।

“खासमा मोदी सरकारले पतन भारतीय ववद्याथी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन सब सम्भव प्रयास
गरररहेको छ । ववशरे्ताः हहन्दवुादी अततवादीहरू कुन न कुन बहाना र तनहुुँमा वामपन्थी ववद्याथीलाई
दबाउने काम गरररहेका छन ् । जेएनयुमा पतन धेर साथीहरू उनीहरूको कोपभाजनमा परे । भभण्जलान्तेहरू
प्रयोग गरेर छारावासम पटक–पटक हमला भयो । प्रहरी प्रशासनले पतन हहन्दु अततवादीहरूलाई न साथ
हदइरहेका छन ् । प्रहरीको हुलबीचमा हहन्दअुततवादीहरू आएर ववद्याथीहरूमार्थ मारवपट गरररहेका छन ् ।
यद्यवप, भारतका ववद्याथीहरू लड्न छोडकेा छ नन ् । जतत दमन हुन्छ, त्यवत न प्रततरोधका गततववर्ध
भइरहेका छन”्, सोनवप्रयाले यतत भन्द गदाष हामी पुस्त्तक पसल पछाडडको चमेना गहृमा पुर्गसकेका र्थयौं ।
म ले दईु वटा समोसा र एक प्लेट पकौडा मगाएुँ । सोनवप्रयाले अतर्को र्चया सम्भफ्दैँ र्चया पतन मगाउन
भतनन ्। पफे्रण्् एक कप दधुको र अको एक कप कालो र्चयाको माग थवपयो ।

सोनवप्रयाको अनुहार अभल थककत देखखन््यो । उनी अनामनगरको एउटा होटेलमा बसेकी रहहछन ् । यो
पटक एक हप्ता मार काठमाडौं बस्त्ने योजना रहेछ । भूकम्पले धेर ितत पुर् याएको ठाउुँको बाभसन्दा हुनुको
नाताले उनको शोधमा म ले पतन केही सहयोग गने वाचा गरें । त्यसको तनण्म्त पसी पफे्रण्् बुक स्त्टोरम भेट्ने
टुङ्गो लाग्यो । र्चया खाुँद गदाष आधा र्ण्टाजतत दकेर पानी पर् यो । हदउुँसोका चको गमीबाट अभल राण
पाएको अनुभव भयो । कीततषपुरमा साुँभफ्को र्चसो हावा चल्न थाभलसकेको र्थयो । बाइकमा दवु जना
कीततषपुरबाट पण्फ्कष रहुँदा मलाई कोही वप्रय मान्छेसुँग हदनभर समय व्यतीत गरेको भान भयो ।

82



थचया 
भरत खरी

र्चनी नभए पतन सापटी मारे्र ल्याउ जस्त्तो लाग्छ, उधारोम भए पतन खाउ जस्त्तो लाग्छ ।
यरतर सवर पाइने बाटोमा हहड्ने बटुवा देखख महलमा बस्त्ने महलपतीहरु लाई सम्म चाहहने
।

उततक शवषशुल्भ महगोमा महङ्गो सस्त्तोमा सस्त्तो । एकमुठी र्चया बबहानको अमतृ
नास्त्तामा र्चया खानामा र्चया, हुक्कामा र्चया, सभासमारह र्चया मदाष र्चया पदाष र्चया ।
यस्त्तो लाग्छ र्चया सङ जुतनजुनी देखखको सम्बन्ध र्थयो । तनक गाढा माया र्थयो त्यस ले
यो जुतनमा पतन सङ बस्त्न चाहान्छ सुपर गूलु बनेर, चमु्बक बनेर नण्जक धेर नण्जक ।

आकार अतन प्रकार पतन भभन्न भभन्न कपमा कप जस्त्त , र्गलासमा र्गलास जस्त्त , कचौरोमा
कचौरो जस्त्त , । थरीथरीका र्चया कफक्का र्चया दधू हालेको सेतो र्चया, दधू नहालेको कालो
र्चया, कस कस ले रातो र्चया तन भन्ने अतन कत गोरुमुते र्चया । आफ्नो आफ्नो व्याख्या
र ववश्लेर्ण गरेका छन ् । गाउुँ वपच्छे, सहर वपच्छे देश वपच्छे । अज अभल पढेलेखेका
नेपाली मुलुकका अङ्गे्रजहरुले अङ्गे्रजीमा ब्याक हट, भमल्क हट , ग्रीन हट लेमन हट भनेर
नामाकरण गरेका छन ् ।

कुन कुन पसलका ग्राहक र साहु लेमन हट र लेबनटी मा झुककन्छन । र्चयाको ववकभसत
रुप यहाुँ मार रोककद न यसको ववकास भव्य भएको छ, र्चया पतछ ककफ आउुँछ यो देख्दा
लाग्छ ककफ भन्दा पहहले र्चया आयो । पतछ ववकभसत भएर ककफमा नामाकरण गररयो ।
ख र जे सुक होस ् । र्चया सङ सब को प्रेम बसेको छ, वदृ्ध बुवाआमा देखी सानो
बच्चाहरुलाइ र्चया नभ हुन्न । फ्री र उपहार बाट सुरु भएर यसको मुल्य बढ्द जान्छ ५
रुप या १० रुप याुँ २० रुप या ५० रुप या ।
ठेलामा बनाएको र्चया कुन पुरानो गल्लीको बाटोमा बसेर वपयो भने पुट्पातको र्चया भनेर
र्चतनन्छ, सहरको महुँगो होटल अथवा रेस्त्टुरेन्टमा बसेर वपयो भने हट भनेर र्चतनन्छ ।
र्चयाको लत यसरी लाग्छ कक ।
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रोग लागेर डाक्टरले गुभलयो नखानु भनेर सुझाव हदयो भने पतन हल्का र्चने हालेर वपउछन,
त्यो पतन भएन भने र्चयापती मार राखेर वपउछन, कस कस ले र्चने नभए ननु हालेर नुभललो
र्चया वपउ्न, कस ले र्चयापती नभएर र्चनी डडाएर कालो रङ बनाएर र्चया वपउछन ।
र्चयालाइ आधुतनक र आकर्षक बनाउन लङ्ग अलेची सुनकौभलका पात अतन अदवुा तथा मररच
राख्छन ् । भारतमा बसेर नेपाल फककष एका नेपालीहरुले कडक पतत तेज राख्नु ह भन्छन ् । र्चया
हरेक खाना सङ्ग खान भमल्छ त्यहीँ भएर दनु्ट सङ्ग, पाउरोटी सङ्ग, रोटी सङ्ग , मक सङ्ग
अझ भएन भनेर कस कस ले भात सङ्ग तन र्चया खान्छन ् । अरुबेला खल्ती बाट प सा
तनकाल्न कोहह खोज्द न्न तर र्चयाको प सा ततनष धेर जसो अतर् सछषन । जुरुक्क उठने बबततक 
वो फलानो र्चया बना त भन्छन,् नभए आफ भान्सामा पसेर र्चया बनाएर वपउछन अतन अरु
काम सुरु गछषन ् । कस को र्चया सङ्ग र्तनष्ट्ट भमरता हुन्छ यसतो लाग्छ र्चया बबना उतनहरु
बाच्द न्न अतन उनीहरु बबना र्चया । र्चयाको यसरी वणषन गछषन ् कक र्चया उतनहरुको शरररको
कुन अङ्ग हो । त्यो बबना उतनहरुको शरीर अपुरो छ ।

बबबाहको लार्ग केटी हेनष गयो भने र्चया सङ्ग बेहुली पठाउने चलन पतन छ , साथीभाइ बसेर
गफ गदाष र्चयाको तालमा हुन्छन ् एक फेर झुरुप्प पादै बोल्छन,् चरुोट खानेहरु एक पप चरुोट
अतन झुरुप्प र्चया पाछषन ् , लाग्छ र्चया सब भन्दा बलवान ् छ । जस्त्तो सकु गमीमा तन
र्चयाको माग र्ट्द न अतन जस्त्तो सुक र्चसोमा तन र्चयाको माग र्ट्द न । र्चया तनक 
लोकवप्रय पेए पदाथष बनेको छ ।

प्याटुले दाइको र्रमा लोग्ने स्त्वास्त्नीको झगडा परेछ । स्त्वास्त्नीले पुभलस केस गररछन र माइत
गएर बभसछन । प्रहरी चौकी बाट प्याटुले दाइलाई प्रहरीले ११ गते जसरी तन हाण्जर हुनु भनेर
खबर पठाएछ । ररचाजषकाडष ककन्न गएका दाइको भेट प्रकास खरी सङ्ग भएछ । खरीले सोध्न
लागेछन "दाइ तपाईको र्रमा झगडा परेको होर" भनेर भन्न नपाउद । प्याटुले दाइले भनेछन ्
भाइ ...जस्त्तो सुक गमी भए तन, र्चसोले हातखुट्टा नचले पतन, आगोम बसे पतन, हहउुँ म बसे
पतन, हावाम उडे पतन अरु केही कुराको लत छ न ...त पतन हदनमा आठ नौ कप र्चया चाहहने
जोकने मज्जाले खाइन्छ ।
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अब्दलुराजक गनुि: साहित्यिा नोबेल पुरस्कार 
Rukesh Machamasi

तान्जातनयाली लेखक, टोनी मोररसन पतछ पहहलो
अश्वेत ववजेता,   उनको "औपतनवेभशकताको
प्रभावहरूको असंगत र दयालु प्रवेश" को लागी

सम्मातनत गररयो।
तान्जातनयाको तटमा एक द्वीप समूह, जाण्न्जबारमा हुकेका, अब्दलुराजाक संभावनाको बारेमा
कहहल्य सोचनेन ् कक उनी एक हदन एक लेखक हुन सक्छन।् उनले एक अन्तवाषताषमा भनेका
छन,् ‘यो मेरो हदमागमा कहहल्य आएन । "तपाईले हुकष द गदाष भन्न सक्नुहुने कुरा र्थएन, 'म
लेखक बन्न चाहन्छु।'" उनले सोचकेा र्थए कक उनी "इण्न्जतनयर जस्त्त उपयोगी चीज" बन्नेछन।्
त्यसपतछ, 1964 मा, एक हहसंक ववरोहले गुनषह, जब उनी 18 वर्षको र्थए, इङ्गल्याण्ड भाग्न
बाध्य भयो। दाुःखी, गररब, र्रपररवार, उनले आफ्नो डायरीमा र्रको बारेमा स्त््यापहरू लेख्न थाले,

त्यसपतछ लामो प्रववण्ष्ट्टहरू, त्यसपतछ अरू मातनसहरूका कथाहरू। ती छररएका प्रततबबम्बहरू,

उसको आफ्न ववस्त्थापनलाई बुझ्न र दस्त्तावेज गने लेख्ने बानीले अन्तताः उनको पहहलो
उपन्यास, त्यसपतछ थप नौ उपन्यासहरू - औपतनवेभशकता, युद्ध र ववस्त्थापनको लामो आर्ात
अन्वेर्ण गने कायषहरू जन्मायो। "मेरो लार्ग लेखनको सम्पूणष अनुभवलाई उत्प्रेररत गने कुरा
संसारमा आफ्नो स्त्थान गुमाउने ववचार र्थयो," उनले भने। गुनषह, 72, 1993 मा टोनी मोररसन
पतछ पुरस्त्कार प्राप्त गने पहहलो अश्वेत लेखक हुन,् र केही पयषवेिकहरूले युरोपेली र अमेररकी
नोबेल पुरस्त्कार ववजेताहरूको वर्ौं पतछ उनको चयनलाई लामो समयदेखख अपेक्षित सुधारको
रूपमा हेरे।
यस वर्षको पुरस्त्कारको दौडमा चको अनुमानको बीचमा, साहहत्य पुरस्त्कार यसका ववजेताहरूमा
ववववधता नभएको कारण बोलाइएको र्थयो। उनका १० उपन्यासहरुमा, गुनाषहले प्राय: तनवाषसन,
पहहचान र सम्बद्धताको ववर्यहरुको अन्वेर्ण गरेका छन।् ततनीहरूमा "मेमोरी अफ डडपाचषर",
"वपलर्ग्रम्स वे" र "डॉटी" समावेश छन,् जुन सब बेलायतमा आप्रवासी अनुभवसुँग सम्बण्न्धत
छन;् "स्त्वगष"1994 ४ मा बुकर पुरस्त्कार को लागी छोटो सूचीकृत, एक पूवष अकफ्रकी देश का एक
केटाको बारेमा उपतनवेशवाद द्वारा प्रभाववत; र "मौनताको प्रशंसा गदै", जाण्न्जबार छोडरे
इङ्गल्याण्ड जाने युवकको बारेमा, जहाुँ उसले बबहे गरेर भशिक बन्छ। उनको सब भन्दा भखषरको
काम, "आफ्टरलाइभ्स" ले तान्जातनयामा जमषन उपतनवेशवादको पुस्त्तागत प्रभावहरू र यसले
समुदायहरूलाई कसरी ववभाण्जत गयो भनेर अन्वेर्ण गदषछ।
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पुरस्त्कार प्रदान गने सभमततका अध्यि एन्डसष ओल्सनले बबहीबारको परकार सम्मेलनमा गुनषहलाई
"ववश्वका प्रख्यात उतर-औपतनवेभशक लेखकहरूमध्ये एकको रूपमा व्यापक रूपमा र्चतनन्छ।" गुनषहले
"पूवष अकफ्रकामा औपतनवेभशकताको प्रभाव र उखेभलएका र बसाइुँसराइएका व्यण्क्तहरूको जीवनमा
यसको प्रभावलाई तनरन्तर र ठूलो करुणाका साथ र्ुसाएका छन,्" उनले थपे। गुनषहको नोबेलको खबर
सुँगी उपन्यासकारहरू र भशिाववद्हरूद्वारा मनाइयो जसले लामो समयदेखख तकष गरेका र्थए कक उनको
काम व्यापक दशषकहरूको योग्य छ।उपन्यासकार माजा मेण्न्गस्त्टले आफ्नो गद्यलाई "बबस्त्तार भभर
पभसरहेको कोमल ब्लेड जस्त्त " भनेर वणषन गरे। "उनका वाक्यहरू भ्रामक रूपमा नरम छन,् तर मेरो लार्ग
संचयी बल स्त्लेजह्यामर जस्त्तो लाग्यो," उनले भतनन।्"उनले काम लेखेका छन ्जुन पूणषतया अववचभलत
छ र अझ एक समयमा पूवष अकफ्रकाका मातनसहरूका लार्ग पूणष रूपमा दयालु र हृदयले भररएको छ,"

मेण्न्गस्त्टेले भने। "उहाुँ कथाहरू लेख्द हुनुहुन्छ जुन प्रायाः सुनेका मातनसहरूका शान्त कथाहरू हुन,् तर
त्यहाुँ हामीले सुन्ने ण्जद्दी छ।"लौरा ववन्टसषले 1996 मा द न्यु योकष टाइम्समा लेखेका र्थए,

"प्याराडाइज" लाई "एक चण्म्कलो, ततरछा आगमनको कथा" भतनन,् "एडभमररङ साइलेन्स" एउटा काम
र्थयो जसले "दईु बीचमा समाततएको मातनसको पीडालाई कुशलतापूवषक र्चरण गदषछ। संस्त्कृततहरू,

जसमध्ये प्रत्येकले उसलाई अकोसुँगको सम्बन्धको लार्ग अस्त्वीकार गनेछ।"तर लेखक र्गल्स फोडनेले
"अकफ्रकाका सब भन्दा ठूलो जीववत लेखकहरू मध्ये एक" भनेर प्रशंसा गरे तापतन, गुनषहका पुस्त्तकहरूले
ववरल केही अतर्ल्लो पुरस्त्कार ववजेताहरूले गरेको जस्त्तो व्यावसातयक स्त्वागत पाएका
छन।्नाइजेररयाको एके आट्षस एण्ड बुक फेण्स्त्टभलका तनदेशक लोला शोनइेनले नोबेल पुरस्त्कारले
अकफ्रकी महाद्वीपमा गुरनाहका लार्ग ठूलो दशषकलाई आकवर्षत गने आशा गरेकी र्थइन,् जहाुँ उनको
काम धेर व्यापक रूपमा पररर्चत छ न, र उनले उनको ऐततहाभसक कथालाई आशा गरेकी तछन।् युवा
पुस्त्तालाई आफ्नो देशको ववगतमा अझ गहहरो रूपमा र्चन्तन गनष प्रेररत गनष सक्छ।"यहद हामीले
ववगतमा के भएको छ भनेर धेर सकिय र जानाजानी हेरररहेका छ नौं भने, हामी कसरी महाद्वीपमा
आफ्नो लार्ग सफल भववष्ट्य बनाउन सक्छौं?" उनले भतनन।्
गुनषहको जन्म जाण्न्जबारमा भएको र्थयो, जुन अहहले तान्जातनयाको हहस्त्सा हो, सन ् १९४८ मा
भएको र्थयो। इङ्गल्याण्ड गएपतछ उनले २० वर्षको उमेरमा कथा लेख्न थाले। उनले आफ्नो
पहहलो उपन्यास, "मेमोरी अफ डडपाचषर" समाप्त गरे, असफल ववरोहबाट भाग्ने एक युवाको
बारेमा, त्यही समयमा उनले आफ्नो पीएच.डी. शोध प्रबंध। उनी क्यान्टरबरीको केन्ट
ववश्वववद्यालयमा अङ्गे्रजी र उतर-औपतनवेभशक साहहत्यका प्रोफेसर भए, सोतयन्का, न्ग्यु वा
र्थओङ्गो र सलमान रुस्त्दी जस्त्ता लेखकहरूको काम भसकाउुँद ।
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आफ्नो ववद्वान ् कायष र आफ्नो कथा दवु मा, गुनषहले "उपतनवेशवादले संसारमा सब कुरालाई
कसरी पररवतषन गयो, र यसबाट बाुँर्चरहेका मातनसहरू अझ पतन त्यो अनुभव र यसका केही
र्ाउहरू प्रशोधन गरररहेका छन,्" उनले भने। आफ्नो कररयरको सुरुमा उसलाई ओगटेका एउट 
ववर्यवस्त्तुहरू, जब उनी आफ्न ववस्त्थापनका प्रभावहरू प्रशोधन गदै र्थए, आज पतन उवतक 
जरुरी महसुस गदषछन,् उनले भने, युरोप र अमेररका दबु आप्रवासी र शरणाथीहरू ववरुद्धको
प्रततकिया र राजनीततक अण्स्त्थरता र राजनीततक अण्स्त्थरताको साथ ग्रभसत छन।् युद्धले आफ्नो
देशबाट धेर मातनसहरूलाई धकेलेको छ। "यो यी समदृ्ध देशहरूको तफष बाट एक प्रकारको नीचता
र कंजूर्ता हो जसले भन्छ, हामी यी मातनसहरू चाहुँद नौं," उनले भने। "उनीहरूले युरोपेली
आप्रवासीको तुलनामा यी शाण्ब्दक रूपमा मुट्ठीभर मातनसहरू पाउुँद छन।्" यद्यवप गुनषह
ककशोरावस्त्थादेखख तान्जातनयामा बसेका छ नन,् देशले उहाुँलाई प्रेरणा हदइरहेको छ। उनले
जानाजानी आफ्ना कथाहरू अन्यर सेट गनष खोज्दा पतन आफ्नो मातभृूभमले सधैं आफ्नो
कल्पनामा आफूलाई दाबी गने बताए। "तपाईँ कुन ठाउुँको बारेमा लेख्न त्यहाुँ हुनुपदैन," उनले
भन।े "यो सब तपाइुँको सब चीजको फाइबरमा छ।"
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सिाजको ऎना
भरत खरी

तपाईंलाई कततको याद छ, हामी बच्चा हुदा हजुरबुबा, हजुरआमा, बुवा, आमा वा समाजको
हरकोहीले केही न केही कुराहरु गनष बाट हामीहरुलाइ रोक लगाएको हुन््यो । जस्त्तो कक पानीको
मुहान वरपर हदसावपसाब गर् यो भने भगवानले कान काट््न , वपपलको रुख र ठुलो बुडो रुखमा
(कुण्ल्चनु हुन्न, चड्ने कोभसस गनुष हुन्न) भग्वान हुन्छन ् , कुकुरलाई वा अन्य कुन जनावरलाई
लातीले हान्नु हुन्ने ...राती सुत्ने बेला खटु्टा दखु्छ, सुयष र चन्रामा भग्वान हुन सधैं अभभबादन
गनुष पछष , ढुङ्गा माटोमा तन भगवान हुन्छन ् पुज्नु पछष , ततमीले गलत काम गरेको मान्छेले नदेखे
पतन भग्वानले देख्नु हुन्छ त्यस ले गलत केही गनुष हुन्न, आफू भन्दा ठुला बडालाई आदर सत्कार र
सानोलाई माया गनुष पछष , हामी चार दाजुबहहनी लाई मम्मी भन्नू हुन््यो कहहुँ कत जानू पयो
भने, आफू भन्दा ठुलोलाई सोधेर जानू पछष , यहद र्रमा कोहह छ न भने र्रको धरुी खाबोलाइ
(परम्परागत र्रमा र्रको छानो ब्यालेन्स गनष प्रयोग गररने काठ) सोध्नु पछष यस्त्ता थपु्र कुरा
भतनन््यो । हाम्रो वरपरको वातावरण न त्यस्त्त र्थयो । बच्चामा केही जान्ने र ण्जज्ञासा् हुनु
सामान्य हो तर जुन कुराको भोको छौं त्यहीँ कुरा पुती नहुदा भोक र्ट्नु पतन स्त्वभाववक हो ।
ककनभने के कुरा गदाष के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जबाफ सब सङ र्थयो, तर ववडम्बना ककन? भन्ने
जबाफ कस संग र्थएन । ककनको जबाफ भग्वानमा आएर अडडनु तनक द:ुखद कुरा हो । अहहले
पतन हामी त्यहीँ ण्स्त्थत बाट गुण्ज्ररहेछा छौं । हामीले हाम्रो बच्चाले सोध्ने ककन? को उतर फकाषउन
सक्द नौं । जसले गदाष बच्चाहरुको मानभसक ण्स्त्थततमा गहहरो प्रभाव पने गछष स्त्वम हामीलाई हेनुष
१०० मा २ प्रततशतलाई मार ककन? भन्ने थाहा छ । यसरी न बच्चाहरुको ण्जज्ञासा् नमेहटने हो
भने भोभलको हालत के होला स्त्वम बबचार गनुषहोस ् त... बच्चाहरु न भोभलको भववष्ट्य हुन ् । अहहले
न चासो हदएन भने पूवीय दशषन शब्दमा मार भसभमत रहन केही समय लाग्द न ।

यो कुराको उत्पतत कसरी भयो । अन्धववश्वास भन्नाले कुन पतन कुरा दईु वा दईु भन्दा बढी
समय रहुटले गदाष एउट नततजा आउनु लाई जनाउछ । अहहलेको पुस्त्ताले यो सब कुरालाई
अन्धववश्वास मान्छ । ककन भने यहाुँ ककनको कारण खोण्जएन...। अब अन्धववश्वास मान्नु
आण्स्त्तक लाई भन्दा पतन नाण्स्त्तक लाई सण्जलो छ । ककनकक यहाुँ ककनको प्रततउतरमा भग्वान
शब्द छ । अब दबु कुराको सत्यत्य तफष लागौं । हुन ् सक्छ पुरानो समयमा मातनस हरुले
मान्छेको बबचारलाइ भन्दा पतन भग्वानलाई बढी बबश्वास गने भएकाले कोहह बुद्र्धमान व्यण्क्तले
यसलाई भग्वानको माध्यम बाट प्रयोगमा भलएको हुन्छ सक्छ । अको कुरा सायद यथाथषमा न 
भगवान बाट यस्त्तो बबचार हदयो कक । संभावना दईु वटा छन,् नण्जकको दशमलवमा शुन्यन्त गरे
झैँ हामीले पहहलेको संभावनालाई आधार मानेर कुरा गछौं ककनभने यो युग ववज्ञानको युग हो

88



पानीको मुहान नण्जक हदसावपसाब फेनुष हुद न भग्वानले कान काट्छन मतलब हाम्रो शरीरको
बबकारयुक्त र हाम्रो शरीरमा भएका ककटाणु तनस्त्कने द्वार न यहीँ भएपछी पानीको मुहान
नण्जक हदसावपसाब गरेमा त्यो पोहोर कसरी पानीमा फ ली सब मा फ भलन सक्छ । तपाईं
हरुले बबचार गरर सक्नु भयो होला, वपपलको रुखमा वा बुडो रुकमा चढ्नु हुन्न हहड्दा
दाहहने पारेर हहड्नु पछष , मतलब वपपल हामी सब लाई थाहा छ, हहन्दु धमष शास्त्र अनुसार
भग्वान ववष्ट्णुको अवतार मातनन्छ, मतलब वपपल संसारको एउटा मार यस्त्तो रुख हो जस्त्ले
सब भन्दा बढी अण्क्सजन हदने गछष , रुखलाइ दाहहने पानुषको मतलब यहद कस ले हामीलाइ
केही हदन्छ भने सम्मान स्त्वरुप पुजा र आदर गनुष कतषव्य बन्छ । हाम्रो पयाषवरणलाइ
सन्तुलन बनाउन वपपल र बुडो रुखले खेलेको अतुलनीय भुभमका आगाडी आउछ । कुकुर वा
जनावर लाई लाती वा अन्य कुन माध्यम बाट कुटवपट गनुष हुन्न सुत्ने वेला खटु्टा दखु्छ,
यो संसार मानव जाततको मार ह न, जतत अर्धकार हामीलाई यहाुँ बस्त्न पाउने छ त्यतत न 
अर्धकार यहाुँ भएका जनावरको पतन छ । आहार शङृ्खलाको माध्यम बाट हाम्रो लार्ग
प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपमा गरेको सहयोग प्रततको संमान न माया देखाउनु हो । सुयष,
चन्रमा, माटो र ढुङ्गा भग्वान हुन अभभबादन तथा पुजा गनुष पछष , मतलब छलषङ्ग छ सुयष
बबना पृ् वी अपुरो छ, अतन चन्रामा बबना पतन पृ् वी अधरुो छ र रहयो माटो र ढुङ्गा...
माटोको भर ढुङ्गा र ढुङ्गाको भर माटो यो हामी तनक न सुन्द आएका छौँ । अरुले गलत
काम गरेको नदेखे पतन भगवानले देख्नु हुन्छ मतलब आफु भभरको "म" ले देखेको हुन्छ
भन्नू न यसको मुख्य तात्पयष हो ककनकी जीवनमा सफलता पाउनको लार्ग आत्म
अनुसासन प्रमुख कुरा हो । कहहुँ जानू भन्दा अतर् र्रको धरुी खाबोलाइ सोध्नु भनेको के
को लार्ग ककन जाुँद छु, गएर कततबेला फकष न्छु, के के गछुष भन्नेर आफुलाइ आफ प्रश्न
गरर म हठक गदै छु वा बेठीक भनेर पता लगाइ तनष्ट्कर्षमा पुग्नु हो । यी यस्त्ता यावत
कुराहरुको उतर हामीले हाम्रो मन बाट खोज्यौ भने पाउन सक्छौं ।
अब कुरा भग्वानलाइ न ककन भतनयो भन्ने कुरा आउन सक्छ । जस्त्तो कक हामीलाई
अप््यारो परेको बेला हामी सुरुमा भग्वानलाई सम्झनछौ, भगवानको नाम भलइ पुकार छौं,
भगवान नाम भलइ ववभभन्न भाकल गछौं । यसले के हुन्छ भने भगवान लाई पुजा गदाष वा
पुकादाष हामी हाम्रो यारामा हुन्छौं । पुजा गदाष, म ले अब के गदै छु कतत समयमा भाकल
पूरा हुन्छ भन्द हदनहु्ु्ुँ याद गररराख्छौ अतन आफुले भाकल गरेको कुरा अरुलाइ भन्नू
हुुँद न भन्ने चलन पतन छ । यस्त्को मुख्य कारण चाहहुँ अनुसन्धानको अनुसार यहद हामीले
हाम्रो लक्ष्य अरु भसत भन्यौं भने हाम्रो शरीरले हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गरेको केभमकल ररभलज
गछष ।
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जसको कारण हामीलाई त्यो लक्ष्य प्राप्त गदाष जतत खशुी भमल्ने वाला र्थयो । त्यतत न 
मारामा कस संग लक्ष्य साटासाट गदाष भमल्छ जसले गदाष बबस्त्तार त्यसको प्रभाव
वास्त्तववक लक्ष्यमा पनष जान्छ । त्यस ले गदाष भाकल गरेको कुरालाइ नभन्नुको कारण
हामी यहाुँ बाट बुझन सक्छौं । ववश्वको बेस्त्ट सेलर बुक मध्येको " र्थङ्क एन्ड ग्रो
ररच"मा भने अनुसार उदाहरणको लार्ग तपाई अहहले सामान्य व्यण्क्त हो, तपाईं अब को
पाुँच वर्षमा ठुलो ववजनेस म्यान बन्न चाहनु हुन्छ भने तपाईंको लार्ग सब भन्दा पहहले
त्यो सपनाको मोड्ल कापीमा तयार बनाई हदनहुुँ पढ्नु पछष । जस्त्ले गदाष तपाईंलाई बबस्त्तार 
त्यही अनुसार हाम्रो हदमागले हदशा तनदेशन गछष भनेर भतनएको छ । यसबाट हामी के
बुझन सक्छौं भने भाकल गरेर पुजा गदाष त्यो कुरा हाम्रो हदमागमा आउुँछ अतन हामी
भग्वानको अतर् यो कुरा सुनाउछौ जसले गदाष हामी हाम्रो लक्ष्य तफष आगाडी कमष गरेर
बढी राखेको हुन्छौं |
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त्यो िनतस्कर को वविान 
श्याम ग रे

जब तत प दलयारी हरु ववश्राम भलइरहेका र्थए तब आकाशमा वेल फूभलरहेको र्थयो । अतन सग का
फॉटहरूमा मासीधान झुभलरहेको र्थयो । त्यो बाह महहनाको बोजलाई भमटाउन बाह हदनको
प दलयारा त्यसमध्यमा पतन त्यो नेप्यमा देखखएको हहमालको मनमोहक दृष्ट्यले उनीहरूलाई नयाुँ
पनको महसुस भइरहेको छ । यारामा म लगायत दश जना साथीहरु सहभागी र्थयौ ।
फरक फरक ववधाका साथीहरु िाण्न्त देखी शाण्न्त सम्मका भएकोले त्यहाुँ नयाुँनयाुँ कुराको ज्ञान
प्राप्त गनुष कुन नौलो कुरा र्थएन । तर यारामा ज्ञानले भन्दा ववज्ञानले धेर कुराहरु भसकाउुँदो
रहेछ।

त्यो गोधलूी साुँझको रौनक अतन एक अपररर्चत अनुहारको व्यण्क्त हामी माझ आइपुगे । हामी
हरुले उनको खास वास्त्ता गरेनौ ककनकी हामीहरु त्यो व्यागराउन्ड भन्दा माथी छौ भन्ने र्मण्ड
लागेको र्थयो ककनभने उनी भेडागोठाला र्थए ।
खटु्टामा चप्पल पतन नलगाएका ,अनौठो खाहद ओढेका अतन ऑसी ख्रपुेटो भभरेका र्थए उनले ।
गाउुँ ले पोशाक संग को उनको नजर अत्यन्त अण्जव र्थयो । त्यततक मा आकाशमा जहाुँजको आयो
र हामी सव ले हेनष थाल्य । त्यस ववमानको तल कतार एयरलाइन्स लेखखएको र्थयो जसलाई प्रस्त्ट
रूपमा देख्न सककन््यो ।

त्यततक मा तत तनडर स्त्वभावका भेडागोठला जुरुक्क उठे र सुइय सुसेले जसले सब भेडाहरूलाई
एकबरत गनष सर्ायो अतन हामीहरुलाई पतन । वाइनाकुलर बाट ववभभन्न दृष्ट्यहरुको अवलोकन
गरेका मेरा साथीहरु त्यो पररण्स्त्थततद्वारा अचण्म्मत भएका र्थए न संगसंग पारी डाुँडोमा
नाचकेा मुनालहरू, भेडाहरू र ववमानसंगको आफ्नो सम्बन्ध देखेर छक्क परेका र्थए ।
चर्चषत मोहटभेसनल ण्स्त्पकर तथा लेखक एन्थनी रबबन्स ले भनेझ " ्याङ्कफुल हटष इज अलोयज
क्लोज टु हद कियहटभ फोसष अफ एन युतनभस " साथीहरूमा रहेको अहंकारको ढक्कन खोल्न
पररण्स्त्थततले बाध्य बनाईहदयो र उनीहरूले त्यो भेडागोठालालाई बोलाए केहह भसक्नको लागी ।
अको हदनको प्रारम्भमा ऊ आयो र एक्कासी आफ्नो प्रततभा सुनायो ।
नमस्त्कार भमरहरु ! यहाुँहरूले मलाई ककन बोलाउनु भयो कुन्नी ? जवाफमा मेरा एक भस क्याप्टेन
भमरले भने साथी "भेडाहरूको अतन मनतस्त्करको रहस्त्य बुझ्नलाई । " उनी मुसुक्क हासे अतन
खसुुक्क भने के म प्रततभा सुनाऊ त ? साथीहरु उसले पतन के सुनाउला भनेर एकआपसमा
कानेखसुी संग खखसी गरीरहेका र्थए एकादईु बाहेक । उसले खरी तनकाल्यो र शब्दहरूको भारी
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मेरो तनबन्धको भशर्षक रहेको छ " गोधलूी सॉझ संग को मनतस्त्करको माझ "
(एकाएक जब वाचन प्रारम्भ भो तब सब गाऊुँ का तरुण तन्नेरी अतन सब गॉउलेले हामीहरूलाई
रे्रा हाले र उसलाई माथी वसाए )
ए नानी त्यो गुलाब नहटप ह 
वप्रतत बस्त्ला तन फेरी उसमा झ i
ए रानी ढोका त खोल
र्रको मन भन्द खोजीन श्रीमतीले मोल ॥
फॉट मेटे सारङ्गी रेटे भन्द गाईन करायो
त्यो कायार उसको आवाजमा ।
हली बोल्यो ' ए ववद्वान गोरु फुकायो '
म के गरु साथी भन्द र्रमूलीले आुँशु लुकायो ॥
लाहुरेले टेप अतन गाना बजायो
त्यो सोह्र बर्े जवान आफ्नो सपना सजायो
"ए भुन्टेका बा " त्यो लाहूर जान्छ रे ।
के कुरा गरेकी भन्द बा नानीसंग बा ररसाए ॥
ववमानको उज्यालोमा उसको उज्याले थवपयो
तत बूढी आमाको साहरा चट्टानमा र्ोहटयो ।
"आमा म पुगे " भन्द टुहुरोले र्न्टी बजायो
तत आमाको थाप्लोमा नाम्लो अतन सपना सजायो ॥
त्यो मख्ख टुहुरो , गाउुँ बेच्यो गोधलुीको रागमा
कतत हदन पो त्यो हटक्ला ख गमीको मागमा ।
र्चसो मान्छे अतन उसको त्यो तातो ताल
यस्त्त छ तनणाषयक भमर मनतस्त्करहरुको हाल ॥
जसरी वाचन सककयो त्यसरी न गाऊुँ को अतन देशको वास्त्तववकता झण्ल्कयो र तस्त्करको
जहाज भेडागोठालाले अवतररत गराइहदयो। तनबन्ध सुनाउछु भनेर कववता सुनाउने , चाडपवषको
ववमान नेपालततर अतन टुहुराको जीवन खाडीततर, शब्दहरुको तुइन शब्दकोश ततर , ववद्वान हुुँ
भन्ने अतन बुजु्रकको तक्मा भभने , भावना न नवुखझकन भावनामा तछने , ववश्वववधालय लाई
एयरपोटष बनाउने अतन पौरख र पभसनासंग खेलासी गने प्रवतृत " अथातो काल ण्जज्ञासा " 
अथाषत समयसंग हरेकले गनुपने ण्जज्ञासा हुन ् ।
जुन प्रवतृत ववरुद्व भेडागोठालाले लगाएको भन्सार अत्यन्त दाशषतनक एवम ् ममषस्त्पशी छ न त
साथी ? त्यस ले र्ुमन्ते मनतस्त्करका ववमानहरुववरुद्ध हामीहरुले पतन वौद्र्धक भन्सार
लगाउने कक ? 92



िािीले बुझकेो िाया 
सरस्त्वतत जोशी

भतनन्छ माया ववनाको संसार अधरुो र अपुरो हुन्छ, माया ववनात वाच्नन सककद न, ण्जन्दगी
जीउने आधार हो माया तर आज त्यही र्र,टोल,समाज,देश र राष्ट्र भभरका क यन व्यावतफ्का
लागी माया भन्ने शब्द अभभसाप वनेको छ । सरल भार्ामा हामीले ब्रभफ्को्े माया र
वास्त्तवीक रुपमा माया शव्दले हदन खोजेको अथष नव्रभफे्र आज ववश्व जगतमान माया भन्ने
शब्दको गलत अथष लीईद आएको पाईन्छ । यसको ज्वलन्त उधाहरणका रुपमा अहहले तपाई
हाम्रो समाजमा भईरहेको मायाका नाममा गरीने नाटक र त्यसको पररणामलाई हेने सककन्छ ।
त्यती शुन्दर शव्दको गलत प्रयोग र अ्याईले आज कततपय व्यावतफ्ले अकालम ज्यान
गुमाउन परेको छ कततले छोराछोरी ववहहन हुन परेको छ भने कततपय आमाबाबु हुदाहुद टुहुरो
हुन परेको छ भने आप्फ्न दाजुभाई काका बुबा हजरबुबाको पतन ववश्वास गनष नसककने
अवस्त्था छ भने तछमेकी को त भरगने कुर भएन ।

मायामा अडडएको भसङगो राष्ट््र आज मयाक कारण ध्वस्त्त हुने अवस्त्थामा छ माया शव्दलाई
बुभ्फ्न नसकेर । माया भनेको के हो ? यसको ठोस कुन पररभार् छ न त्यस ले यस शब्दलाई
जसले जसरी पररभावर्त गरेपतन हुने र जसरी प्रयोग गरेपतन हुने तरीकाले छुट भएकाले आज
हाम्रो समाज समुदाय र राष्ट्र एक ककभसमको दलदलमा परेको छ । हामीले न आपफ्लु्े
मायाको अथष वुभ्फ्न सक्य न आप्फ्ना सन्तानलाई न बुभफउन सक्य । आज मायाका
नाममा एक ककभसमको खेती न म लाएको छ अभफ् भन भने गररखाने भाडो वनेको छ माया
मायामा क यनले ज्यान गमाए, क य अस्त्पतालको श यामा ण्जवन र मतृ्यु स ग लडडरहेका छन,्
क यन ववदेशका कुना काप्चा कोहठमा ददषनाक ण्जवन ण्जइरहेका छन,् कतत जेलको ण्जवन
ववताईरहेका छन ् । यसरी तय सब कुरा लाई मध्यनजर गदाष आजको माया को अथष
भेलेन्टाइन्डे मा मार भसभमत भयो । जुन हाम्रो संस्त्कार र संस्त्कृती भभरन प्रद न आज त्यहह
सभ्यताले गदाष ३६४ हदन र्रमा भफ्गडा गने वुढावुढी, प्रेमप्रेमीका, असल सार्थ एक हदनको
मायाका रुपमा मनाउने भए, त्यहह एक हदनको माया प्रेमको कारणले भोली हाम्रो समाज,
समुदाय,र राष्ट्रमा कस्त्तो ककभसमको असर पनष सक्छ कस ले वुभ्फ्न पतन चाहेनन ् र सोच्न
पतन चाहेनन ् जसको पफ्लस्त्वरुप तनमषला पन्त, भागरथी भट्ट, जस्त्ता र्टनाहरु हदन
प्रततहदन र्हटरहेका छन ् । तय यस्त्ता र्टना कस्त्तो ककभसमको मायाले र्टाएका हुन सक्छन ्
त्यो वारेमा हामीले कहहल्य पतन जान्ने र वुभ्फ्ने कोसीस गरेन । आज कमग्र ववश्वमा मायाका
नाममा नाटक गररद गररखाने वाटो वा प सा कमाउने माध्ययम वा ण्जवन गुजारा गने साधन
वनेको छ । 93



यहाुँ कस को नाम उल्लेख गनष चाहेत, म ले यस्त्ता धेर र्टनाहरुलाई जण्जकबाट बुभ्फ्ने म का
पाएकी छु । एकजना लाईत म ले सोधेपतन कक तपाई सव संग यसरीने कुरा गनुषहुन्छ उहाको
कुरा गराईको तरीका बुभफे्र सोधे जव उहाुँको जवापफ् सुने म अच्चम्म परे उसले/उनले
भतनन ् म वतषमानमा ४ जना संग कुरा गछु । म ले सोधे वास्त्तवमा वववाह च को संग गछै
त भन्दा उहाुँ महासयको जवापफ् माय त म कस लाई गद न तपाई भन्नुहुन्छ वववाह यसको
वारेमा त सोचके छ न वववाह त र्रकाको रोजाई जो संग छ उस संग गरीन्छ । यसरी
सव लाई एकसाथ वेवकुव बनाउदा अलीकता पतन हहचककचाहट लागेन म लेत सब लाई माया
पो गरेको ककन हहचककचाहट हुनु , यही अधरुो र अपुरो सोचका कारण आज ववनास हुद छ
सब कुरा हो यस्त्त पररण्स्त्थती आज तपाई हाम्रो पररवार र समाजभभर रहेको छ । अव
सोच्नुस ् ती चारजनाले जुनहदन सत्यता थाहा पाउने छन ् त्यस हदन कती रेक्टर स्त्केलको
भुकम्प आउलात एक प्रतीशत सम्मालीएर ण्जवनमा संर्र्ष गछषन ् २ प्रततशत जती
डडप्रसनको भसकार हुन्छन ् भने वाकक ९७ प्रततशत ले त ज्यान हदनु र भलनुन सहह माध्यम
हो भनेर वुभ्फ्नछन ् । त्यस ले आज तपाई हाम्रा वालवालीकाले गने माया मायान ह न त्यो
त जवानीमा आएका आप्फ्ना शारीरीक पररवषतन र भावनात्मग आवेगलाई सम्हाल्न नसकेर
सम्हालीनका लागी गरीएको आकष र्ण ककभसमको माया हो भन वा जवानीको यी दवु ले आज
समाजलाई सभ्य समाज का अलावा हत्यार, वलात्कारी का नामले र्चतनन्छ र यस का
मुद्दामा आज समाज रुमलीरहेको छ । आज हरेक देशमा मायाका नाममा चलेीवेटी
वेचववखन,हत्या, हहसां, एभसड आिमण, वोक्सी, दाईजो को मोलतोल गरीन्छ । आज
मानव यती सस्त्तो भयोकी उसको शरीरको मुल्य तोकीन थाल्यो ।

हाम्रो देश र समाजले मागेको माया र तपाईहामीले गरेको माया मा तनतान्त आकास र
जभमनको अन्तर छ । आजको माया शारीरीक प्यास मेटाउनका लागी गछषन ् जस्त्तो
्ुँबअभदययप को माया क्ष्लकतक,ध्जबतकबउ,त्धभबतभच,क्ष्फ्य आदी सामाजीक संजालमा
गरीएका माया धेर लामो समय हटक्द नन,् कतीका दईुचार महहना चल्छन,् कततका वववाह
सम्म पुग्छन ् अतन कततको वववाहको केहह महहनाम अदालतमा सम्वन्ध ववच्छेदका लागी
धाउने खालको माया छ । आजको माया रुपलाई हेरेर धन सम्पतीलाई हेरेर गररने हुदा तय
समस्त्या आएका छन ् । आपफ्मुा उमेर संग आएका शारीरीक पररवतषन लाई तनयन्रणमा
राख्न नसक्दा कभलल उमेरमा मायामा पफ्सेर ज्यान गुमाउने को संख्यात छद छ अभफ्
ववकरालत आज का हदनमा खोला, नाला, वाटोको छेउछाउमा, भेहटने नावालक बच्चा
बच्चीहरुको वतषमान र भववश्य सोच्दा माया शब्दको अनथष लगाएको पाईन्छ । आप्फ्नो
मोज र मस्त्तीका लागी गररएको मायामा ती अवोध भशशुहरुको के दोस ् जसले आप्फ्नो
ण्जवनकाल भरी एक अनाथको पररचय भलई वाच्नुपछष
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आज दईुचार हदनको भमठो गपफ्गापफ्लाई माया सम्भफ्नी्,े आपफ्््ना सव कुरा
वताईहदन,्े चाहहनेभन्दा वहढ गपफ्गापफ् गरीदीने, ्ुँबअभदययप क्ष्म लगायत अन्य
आपफ्््््ना सामाजीक संजाल चलाउन अनुमती हदन,े अस्त्लील कुराहरु गनषर,््े कानुन
ववपरीत कायषहरु गन,े जस्त्तोपायो त्यस्त्त भभडडयोहरु वनाउने,हेने प्रवतृतले गदाष आजको
समाजमा हत्याका र्टना हदन प्रतीदीन वढ्द गईरहेका छन ् । यसमा अचम्म लाग्दो कुरा
के छ भने अहहलेका युवाहरुले त संस्त्कार र संस्त्कृती भुलेकाले यस्त्ता अराजक र अपाच्य
गततववर्ध गरे तर जो वपन्ड खाने वेला भएका छन ् उनले के भुले अचम्म लाग्दा त
यस्त्ता र्टना छन ् । श्रीमान ववदेश हुदा केहह वर्ष कुनष नसक्ने अनी श्रीमती माइत
जादाका केहह हदन काट्न नसकेर दधेु वालक छोडरे श्रीमानले कमायको धन सम्पती
लीइर भाग्ने आमा शब्दका अपमानीतहरु र श्रीमती छोराछोरी छोडरे अकी लीएर जाने
बुबा नामका र्खृणतहरु ले त भफ्न समाजलाई तहसनहस न वनाय ववश्वास शब्दको त
केहह मतलव न रहेन ।

त्यहीभएर आजको समाज यसले ववगायो उसले ववगायो भन्दापनी केले ववगायो त्यस
ततर ध्यान हदएर त्यसलाई सुधार गने सके मार मानववयता वच्ला नर मानववयता
ववश्वास एकादेशको कथा हुन धेर वेर लाग्द न त्यस ले समयम माया शब्दको सहह अथष
बुभफ र सहह अथषमा ण्जन्दगी ण्जउुँ |
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के जात रे! कालो छ कक गोरो ?

रारी काभलन जार्गर सकेर आफ्नो डरेा ततर फकष द र्थए । हालसाल नपेालमा कोरोनाले उग्ररूप भलन
थालेपतछ, समाचारलाई मार्थल्लो रे्रामा राखेर अध्ययन गने गछुष । सद जसो फ्लानो देशमा
हालसम्मको सब भन्दा धेर संिभमत, यतत जनाको मतृ्यु, यतत जना हठक भएर र्र फककष ए । यस्त्त 
यस्त्त समाचार आउद गदाष पतछल्लो िममा नपेालमा समाचारको नयाुँ टोवपक बन्यो । टोवपक तनक न 
अवप्रय भए पतन बोल्नु पने र्थयो । रुकुममा जातीय मुद्दामा भलएर मानबको ितत भयो । जुन
नेपाली समाजको लार्ग तनक र्ातक र िततपूणष छ । नेपालको समाचार र्चसो हुन नपाउद फेरर ववश्व
जगतलाइ उथलपुथल पाने समाचार आयो । समाचार अमेररकाको र्थयो । मानबको रङलाइ भलएर
भएको यो बहस अमेररका सामु तनक र्ातकपूणष साबबत भयो । एक अस्त्वेत नागररकको मतृ्युले
ववश्वमा फेरर आतंक फ भलयो । बबहानको तीन बज्द र्थयो... ट्ववटर खोलरे नेपाली बबबबसी नपेाली
सेवामा गए, समाचार आएको रहेछ । अमेररकामा भइ रहेको र्टना बारे र्चतनयाुँ कुटन ततकहरुको
ववश्लेर्ण र चीन शण्क्तशाली देश भएको दाबी गरेका रहेछन ् ।

अहहलेसम्म ववश्वमा असखं्य रुपमा युद्ध र ववचारहरुको िाण्न्त भए, यी सब को पछाडी एउटा पुरानो
परम्परालाई ढालरे नयाुँ परम्परा बसाउनु र्थयो । जातीयता र रङको बबर्य नयाुँ भने पक्क ह न,
यसको लार्ग हजारौं मानवीय ितत भएको छ । माहटषन लुथर ककङ्ले मातनसको रङको लार्ग गरेको
भार्ण अहहले पतन ववश्व सामु उततक लोकवप्रय ् छ । पृ् वीनारायण शाहले नेपाल चार जात छततस
वणषको देश हो भनेका र्थए, यो पतन अहहले सम्म उततक वप्रय ् छ । चाहे नेपालको जहानीय राणा
शासनको ववरुद्धमा होस ् वा रभसयामा पुजीवादीको ववरुद्धमा लेभलनले गरेको िाण्न्त, सब मा कताकता
एक ककभसमको गन्ध आए झैं लाग्छ । पुस्त्ता फेररद गए पतन ववचार भने फेररन सकेका छ नन ् ।
ववश्वमा हर देशका नेताहरुले प्रायाः आफ्नो भार्णमा भन्ने गछषन । जात छन ् त मार दईु वटा । अज
स्त्कुल तथा ववश्व बबद्यालयमा मान्छेको जात दइुवटा हुन्छन ् भनेर भसकाइन्छ । महहला अतन पुरुर्,
यहाुँ भनाइ र गराइमा आकाश अतन पातालको अंतर भेटाउन सक्छौं । बाहहर बस्त्ने नेपाली जस्त्ले
भसङ्गो देशको प्रतततनर्धत्व गछष ।
एकजना नेपाली = नेपाल राष्ट्र हुन्छ ।
भन्नुको मतलब एकजना नेपालीको चालचलन र बानी व्यबहार बाट अन्य कुन मुलुकको मान्छेले
नेपाली यस्त्तो हुन्छ भनेर भन्न सक्छ ।
बबगत केही महहना अतर् देखख म कोररयामा बस्त्द आएको छु । भमतन नेपाल भनेर र्चतनने दोङ्देमुनमा
नेपाली लताकपडा, खाना तथा रेस्त्टुरेन्टहरु प्रशस्त्त मारामा छन ् । यहाुँ नेपालीहरु पतन त्यततक रूपमा
बसोबास गछषन । सायद कोररयामा बस्त्ने नपेालीहरुलाइ नपेालको न्यास्रो मेटाउनु पयो भने दोङ्देमुन
भन्दा उतम ववकल्प अरु हुन ् सक्द न ।

भरत खरी
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यहाुँको बसाई र नपेालको बसाईमा थोर भभन्नता लाग्यो र लेख्छु भनेको र्थए, आज लेख्ने मौका
भमल्यो । नेपालमा भएको भए भाले बासी सक््यो होला, हामी झण्स्त्कएर उ््यौ होला...आकाश
खुल्न लार्ग सकेको छ, रात सुनसान छ , सडकमा कुहदरहेका गाडडको आवाज सुन्नी रहेको छ ।
कोररया आएको केही हदनम हल्ला सुनेको र्थए, यहाुँ ववभभन्न जातजातत तथा ण्जल्लाको संगठन
हुन्छ रे । त्यसो त यहाुँ सब खाले जाततजाती र समग्र नपेाल बाट न मातनसहरु बसोबास गछषन ् ।
तर ववभभन्न वहाना खोभलएका यस्त्ता सगंठनले सुरुमा नेपाल बाट आउनेलाई अप््यारो पानष सक्छ
। कोररयामा बस्त्ने इवपएस बाट आउनेलाई भन्दा व्यण्क्तगत लागानी बाट कोररया प्रवेश
गने ववद्याथीलाइ अभलक गाहो छ, जागीर, बस्त्ने ठाउुँ तथा सब खाले द तनक उपभोर्गय बस्त्तु
आफ खोज्नु पने हुन्छ । त्यहीँ मार्थ भार्ा प्रमुख समस्त्या हुन्छ, यस्त्तोमा जातजात बबचका
संगठन र जातीय रुपमा हेररने दृण्ष्ट्टकोणले गम्भीर असर गछष ।

नाकसन डाडाको उकालोमा तनस्त्क्द छु । हदनमा अभल व्यस्त्त देखखने बाटो खाली छ ,
प्रतीिालयमा बसरे गकफने बुढापाकाको अनुहार झल्काउछ यो बाटोले...नपेालमा सहरमा भन्दा
गाउुँमा बढी जाती वाद चल्छ । त्यसमा पतन शुर भनेर र्चतनने जातीमाथी अभल बढी हेप्या प्रववृत
देखखन्छ । नेपालको संववधानले जातीवाद लाई अग्र स्त्थान हदएको छ तर ववडम्बना जर बाट तनमुषल
हुन सकेको छ न । कोररयामा ब्राह्मण, िेरी, व श्य वा शुरमा त्यतत जाततबाद चल्द न । यहाुँ अभल
भभन्न खाले जाततबाद देख्न सककन्छ । जुन जातको संख्या अभल बढी छ त्यो जातले अको जातलाइ
फरक ककभसमको व्यबहार गने तथा आफ्नो जातकोलाई अभल तछटो सहयोग गने गछषन ् । नपेालमा
रहदा अरु साथीहरु कस्त्तो हुन्थे भन्न सककन्न तर कोररया प्रवेश पतछ सब को जाती प्रततको
दृण्ष्ट्टकोण बद्भलने रहेछ । यो लेखबाट स्त्पष्ट्ट पानष खोण्जएको ववर्य भनेको हामी जाततबादको कुरा
चल्दा आफ्नो व्यण्क्तगत धारणा हदने गछौं । ववभभन्न प्रबचन तथा नारा जुलुस गनष तमतयार
रहन्छौ, गछौं पतन । तर मन बाट आफू कतत सजक र मन बाट मान्न तयार छौं भन्ने कुरा
भुल्छौ । हामी पहहले आफू पररवतषन भएको हेनष चाहानौ, अरु बाट त्यो कुराको अपेिा राख्छौं ।
"काम भन्दा कुरा ठुला हहड्ने बेला खुट्टा लुला" गरे पतछ पररवतषन कहाुँ बाट हुन ् सक्छ स्त्वम
बबचार गनुषहोस ् त ।
डरेा नण्जक बसेर भमर रोशन र म ले सौल टावर हेदै, यतत नण्जक भएर पतन हामी त्यहाुँ गएका छ नौं
भन्द गफ लडाउद र्थयौं । हामी नण्जक को र्रबाट आवाज आयो... पाल्ली नागा ! कोररयामा देखखएको
वा भोर्गएको यो र्ट्ना सतहमा देखखएको मार हो । यस्त्तो र्ट्ना सद जसो जहाुँ त्यही र्ट्ने गछषन ्
आफू सचेत बनौं । जात सानो ठुलो, मान्छे कालो गोरो , मोटो पातलो केही हुद न त्यो हाम्रो आुँखाको
भ्रम मार हो । आनी चोतयगं डोल्माको गीतमा जस्त्त ाः "फूलको आुँखामा फूल ससंार, काडाको आुँखामा
काड ससंार" । पररवतषन अरु भएको ह न आफू भएको हेने इच्छा राखौं । ससंार पररबतषन भसल पररवतषन
सम्भव छ । लेख लेख्दा लेख्द फुरुङ उज्यालो भयो बाकी हजुरहरुको हातमा ।
(यो लेखको लक्ष्य जात वा पररवेशलाई हानी पुयाषउनु नभई समाजको वास्त्तववक तण्स्त्बर छलषङ्ग बनाउनु
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बाध्यताले र्ाुँटी र्थचपेछी सहन पयो।ररनाले पतन सहेर ७महहना काम गरर।अन्न
दातालाई नसही के गनुष?यती सहन सककन भने ररना बेरोजगार हुन्छे।उस्त्त परे भोक पो
बस्त्नुपने होकक!भोक त बस्त्नु नपलाष।कोठाभाडा भने पक्क ततनष सक्ने छ न।र्रबाट
आउला भन्ने ठाउुँ छ न।हदनबबत्द जादा ररनाले उवतन हुुँद गएको महसुस गरर रहेकी छे।
अनुभवलाई प्राथभमकता भन्ने बबज्ञापन हेदाषहेदाष अअनुभवीले बहुत मुण्स्त्कलले पाएको
जार्गर'खाउ भने कान्छा बाउको अनुहार नखाउ भने हदन भररको भसकार'लाग्न थालेको
छ। श्रम बेच्न आएको बेला सरम बेच्नु पो पने होकक भन्ने डर रोजगार दाताको
व्यावहारबाट ररनालाई लाग्न थालेको छ।
नजातनदो तररका बाट ऊसले ररनाको स्त्तनमा धेर पटक छोयो।ऊले तनयोण्जत रुपमान 
यसो गरेको र्थयो।ररनाले उसको यस्त्तो व्यावहार पतछ आफुलाई सजक बनाउद आएकी
छ।कत म उताउलो भएर पो ऊसले यसो गरेको होकक?जस्त्ता कुरा मनमा खेल्न थालेका
छन।अन्नदाता मार्थन प्रश्न गने त अुँह ररना यसो गनष सण्क्दन। गनष सक्छे।यहद
ररनाले यसो गरर भने नुन र गुणको बेइमानी हुनेछे। त्यस ले ररना मनको जातोमा
यस्त्तो कुरालाई वपठो बनाउछ र बस्त्छ।
राततको१०:३५भएको हुन्छ।शतनबारको रात फुसषदको हदन अवपस पतन नहुने।यस्त्तो बेला
माभलकको फोन आउने कल्पना कसरी गन?ेमाभलकको फोन आउनुन पने भएपतन
ररनालाई ककन आउने उ भन्दा मार्थल्लो तहमा काम गने थपु्र छन।्ररनाक मोबाइल
माभलकको फोनले बण्जरहेको र्थयो।ररनाले ररभसभ गरर।सामान्य कुरा पतछ ऊसले रक्सी
वपएको अनुमान गनष ररनलाई गाह्रो भएन।
माभलकलाई ररना देउता ठान्छे। प्राण दात सम्झन्छे।ररनालाई केथाहा लोग्नेमान्छेको
न ततकता,धमष,मानमदषन,इज्जत,प्रततष्ट्ठा सब कुरो स्त्खभलत हुने ठाउुँ भनेको महहलाको
योतन हो भन्ने? ऊसले भन्यो तलाई तेरो िमताले तलाई जागीर
हदएको ह न।् तेरो िमताले हदने भए अरुअरुले ककन हदएनन,्सोचकेी छेस कहहल्य ? म ले
इशारा तलाई कतत फकाएुँ स्त्तन छुदापनी चाल पाइनस ह न? अब सुन आउदो
शतनबारको रात मेरो साथ हुन्छेस भने भोभल अकफस आउन नतर बबचार गर।भनेर फोन
राख्यो। ररनाले दोहोर् याए र त्यही शब्द सम्झी बबगत सम्झी भबबस्त्य सम्झी बतषमानको
पतन टुङ्गो भएन।अन्त: बाध्यताको भाररले च्याप्यो तनधारमा हात राखेर आमा भन्द 
्याच्च भुइुँमा बस्त्छे।
समाप्त

बाध्यता (लघुकथा)
भोजराज र्ोडास नी
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COVID 19, Economic Theories, Entrepreneurship and Health 

Rukesh Machamasi
The Times magazine with pictures of Time person of the

year is out. Today is January 15, 2020. Of course, the

photo is not of Trump, Putin, Xi or any political leader,

Business tycoon or any army chiefs. The person in the

photo wears masks, white apron, and protective glasses.

S/he is none other than Health Personnel’s. With this,

second rank would be those security personnel who are

ensuring lock down.

The list of the world's most powerful people will follow a similar trend. This time all

doctors, nurses, pharmacists, and other health workers are the most powerful people fighting

against the most powerful single cellular structure that can’t even be truly called a living

organism. Forbes calls Health personnel the most powerful person. And the happiest country

may not be any Nordic country, but countries like Bhutan or Mongolia which have few cases

of Covid19.

This is the time of masks. We can say the demand is in the peak, but the price may be at the

highest point due to black marketing or anything else, manufacturers cannot increase the

price may be due to humanity, social pressure, or government pressure. Now take, this time

in Nepal (March-May) is Mountaineering. The demand is generally so high that everyone

gets busy. There is competition on price and airfare to Mount Everest is never that high. The

hotel fares are not for backpackers. And moreover, hotels and airlines can raise the price bar

too high.

Above both examples are true scenarios. Simple economic theory applies laws of supply and

demand which we can find applied to many conditions’ day to day life. There are many

exceptions for these, mainly related to health sectors.

Martin Shkreli tried to apply the monopolistic theory and demand theory for the anti-

parasitic drug Daraprim used in treatment of HIV raised its price by a factor from US$ 13.5

to $750 per pill. Apple applied a similar theory for its cellular phone and the price of iPhone

11 is around US$ 700 and $1000 dollar. The difference between these two is that Shkreli

became the most hated person in the USA whereas Apple became the most reputed

organization and the world loved Apple.
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This is one of the factors that there is less investment in the sector of health where

entrepreneurs cannot gain maximum profit unlike other sectors.

The court case for patent of the anticancer drug by drug giant Novartis who invested

millions in new drug formulation between Novartis and Consumer group resulted in some

negative effects as well. Courts supported Consumer and Patients appeals and the patent of

the drug could not be patented. Whereas many patents can be registered for many other

products in any world. The question here is how the pharmaceutical company is going to

recover its investment over the new Drug. Hassles for patenting the new drug and chemical

would hamper a lot for investment. This can be related to today's context. Suddenly some

scientist, Pharmacists, Biotechnologists discovered or invented the medicine for the

COVID19, will s/he get benefits for his/her or their efforts for these? Look, the WhatsApp

inventor recovered his efforts for around 18 billion US$ ,of course life would be still easy or

even easier in many cases without WhatsApp In comparison to the drugs.

Regarding the Entrepreneurship in the Health Sectors

Many people, especially entrepreneurs, wish for a fast Return on Investment (ROI). Even in

my case I wish for this. Being a pharmacist, I would not be investing in the pharmaceutical

sector, instead I would invest in real estate as it is booming in my own country if I had

enough capital. Mark Zuckerberg could easily invest on WhatsApp rather than on new drug

discovery, pharmaceutical sectors, health sectors. Many philanthropic works for vaccines,

Medicines and treatment are done only after the entrepreneurs get ultra-rich. Many people

opt for other professions in comparison to the health sector, may be due to fashion, trend,

demand, and easy ROI.

There are very few students as well as few colleges, Universities offering courses like

Biotechnology, Pharmacy whereas one can find far more colleges and universities with

Engineering classes, degrees and even with more seats. Moreover, the scholarship quota for

these sectors is below that of Engineering. Even in my country, only 12 students have the

privilege of joining masters in Pharmaceutics. Many universities, government have only a

few places for the student scholarship. It is quite obvious, if you don't invest in health, no

software, warheads, rockets will save the most complex machine, that is biological machine

, living organism .
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Again, the growth of Computer and information technology can partially be blamed for lack

of innovations. When I had chosen my study subjects in bachelor, my teachers used to say

1800 and 1900 were for physics, chemistry, and astronomy, so 2000 is for Biology. There

were some promising new innovations like stem culture, gene cloning. We had movies like

Resident Evil. But out of blues, Software and IT rose up. Many talented and genius people

and students chose IT, software rather than Biology, health. Those who could become

scientists in the field of medicine and help humanity for better health were lured by another

technology. What if these genius people had entered the field of Health? We would have

found out treatment of Cancer, less mortality, Less biological problems, new antibiotics,

antiviral drugs. Lack of innovative ideas and entrepreneurs too had hampered health sectors a

lot.

Health, Business or Service

Full business model for health like for other business may dwell a lot of profit for business, A

prominent example in the USA. However, people may raise the question of Humanity. So, I

would like to suggest taxing people more on extravagant things, non-essential things, and

services with comparison to Health, Education. Even using online messaging apps, Photo

sharing apps are non-essential in context of medicine and disease treatment. We can raise

more tax from these companies and people and invest them in field of Health and Education.

IF we can't patent new drug treatment methods, drug formulations, chemicals, then we can

raise some payments from other sectors patent usage and provide them to Scientists,

Entrepreneurs. Though it may seem like indirect patenting of the health sector, I believe that it

would be an answer to those who are ready to spend 900 $ for Phone within a year to pay

$1000 for a new phone rather than an extra 0.9 cent for the tablets. The profit from the phone

will end up to pure businessmen who would spend only a few profits for society. Whereas

minimum profit in comparison to mobiles is a reward for the people who are there to save us.

And one thing I can say is , these people are not hesitant to invest more on health after this
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The Society of Nepalese Students in Korea (SONSIK), a nonprofit

organization, is the sole and registered student organization of Nepali

students, academicians and intellectuals in the Republic of Korea.

The Society was established in 2004 and was legally registered under

the local Administration Office of Republic of Korea in 2015, with an

objective to promote academic, professional and other mutual

interests through a wider, regular and more frequent exchange of

ideas and views among the Nepali students studying in different

academic institutions throughout South Korea.

हामी सब को आशा, सोनभसक सब को साझा” 
“सोनभसकमा सब को आबद्धता, ववनम्रताको

झुकाव हाम्रो प्रततबद्धता”

Website: http://sonsik.org.np/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJcMJLVjBoywI-htOABArQg

Facebook: https://www.facebook.com/npsonsik

Linkedin:  https://www.linkedin.com/in/society-of-nepalese-students-in-korea-sonsik-

1782361b9/

Email: doc.sonsik@gmail.com

Connect with us

http://sonsik.org.np/
https://www.youtube.com/channel/UCJcMJLVjBoywI-htOABArQg
https://www.facebook.com/npsonsik
https://www.linkedin.com/in/society-of-nepalese-students-in-korea-sonsik-1782361b9/

