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नेपाली 
(ऽैमािसक) 

 

२0६८  काि क,  मिङ्सर  र  पसु  पूणार्   १०९ 
 

मदन परुःकार पःुतकालयको अनरुोध 

१. आफ्नो सहर, िजल्ला अथवा गाउँमा कुनै पःुतक, पिऽका 
िनःकेको थाहा पाउनभुएको छ भने पःुतकालयलाई सूचना 
िदइहाल्नोस ्। 

२. िनःशलु्क िवतरण हनुे ूकाशन (िकताब, बलेुिटन, बकुलेट, पचार् 
आिद) जे पाउनहुनु्छ, पःुतकालयलाई सम्झेर पठाइिदनहुोस ्। 

३. यस पःुतकालयलाई नेपाली भाषा र सािहत्यको आिधकािरक 
सङ्महःथल ब  सहयोग गनुर्होस ्। 

४. अब त हामी ‘इन्टरनेटÕमा पिन पसेका छ  । हाॆो ‘वेबसाइट’ 
www.madanpuraskar.org बाट हामीकहाँ स िलत पःुतक तथा 
पिऽकाह को सूची हेनर् सिकने छ । तर त्यो सिजलोसँग हेनर् भन े
आफ्नो कम्प्यटुरमा ‘नेपाली यिुनकोड’ जडेको हनुपुछर् । त्यहा ँ
हेदार् यहाँ नभएका तपाईंह का केही पःुतकह  भेिटए हामीलाई 
पठाइिदनहुोस ्। हामी तत्काल ितनलाई सूचीकृत गन छ  । 

५. हाॆो ठेगाना हो- 
 मदन परुःकार पःुतकालय, पोःट बक्स नं. ४२ 
 ौीदरबारटोलÑ ४४७०२, लिलतपरु, नपेाल । 
 फ्याक्स नं.Ñ (+९७७)-१-५५३६३९० 
 इ-मेल- info@mpp.org.np 

– पःुतकालयाध्यक्ष 
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मदन परुःकार पःुतकालयको पाना 

रामहिर शमार्को िचठी 

‘िजउँदा सिहद’ भनेर िचिनएका सन्तानब्बे सालको 
राजकाजी मु ाका एक जना अमणी व्यिक्त हनु ् रामहिर शमार् 
(नेपाल) । उनी त्यस मु ामा या त झनु् ाइन्थे अथवा गोली 
खान्थे तर बाहनु भैिदएकाले बाँचे, ट ूसाद आचायर्सँगै । 
पुं करनाथ उूतेी अकार् सजाय खाने कायर्कतार् हनु ् 
ूजापिरषद्का । उनी पिन त्यसै मु ामा आजन्म कैद तथा 
जायजाद सवर्ःव भएका ूाणी हनु ्। सात सालको बािन्तले 
उनीह लाई जेलमकु्त गराएको िथयो । पिछ राजा महेन्िको 
ूप मा यी दवैुले प ायत-ूवेश गरे । र त्यसले उनीह लाई 
केही भौितक लाभ त भयो तर मनको सखु उनीह लाई ूा  
भएन भ े बिुझन्छ । यी दवैुका िवषयमा ूजातन्ऽ ूाि पिछ 
जीवनी र अिभनन्दनका पःुतकह  पिन ूकािशत भएका 
देिखन्छन ्। ती कुरा ऐले हाॆो सरोकारको िवषय होइन । 
ूस  हो यी दईुका िबचको माया-सम्बन्धको । रामहिर  
शमार्को पुं करनाथसँग भाइ–छोरा जःतो सम्बन्ध रहेछ । नाता-
साइनो केही नभएर पिन त्यितका वषर् झ्यालखाना (भिगोल 
जेल) मा सँगै बसेकाले होला रामहिर पुं करनाथलाई ितमीमाऽ 
होइन ‘तँ’ भनेर बोलाउँदा रहेछन ् । अत्यन्त िनकट नभई 
यःतो सम्बोधन साधारणतः गिरँदैन । यो कुरो हामीलाई बोध 
हनु्छ हालै मपपु-ुमा आइपगेुको रामहिर शमार्को एउटा 
हःतिलिखत पऽबाट । शमार्जी नेपाली राजदूत भएर पि म 
जमर्नी  (बोन) मा  बसेका  बेला उनले उूतेीलाई पठाए एउटा  

(बाँकी पृ  ४२ मा) 
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महाकिवको सािहत्यमा गिणत  
 

– इन्िनाथ अज्यार्ल 

सानो छँदै हेमन्तले िव ालयमा परुःकारको पमा पाएको 
सा॑ै मिसनो पःुतक मेरो गिणतै गिणतका पःुतकह को समूहमा 
कुन सट्का हिुलिदएछ थाहा भएन तर त्यो वःत ु मेरो आखँा 
अगािड पदार् झन्डै २५ वषर् भएको िथयो । लआमीूसाद 
देवकोटाले रचना गरेको झ्याउरे-काव्य मनुामदन िथयो त्यो । 
त्यसको िनलो िजल्लाको अक पि  टाँिसएको अङ्मजेी भाषामा 
छािपएको परुःकारको पजुार्मा भनुर्पन सबै खाली ठाउँमा मेरो 
हःताक्षर िथयो । उनले उक्त काव्यमा ‘यो फुिलजाओस ् यो 
फैिलजाओस’ लेखे अनसुार डाँडा, पहाड, झोपडी, खोपी ूायः 
सबै ठाउँमा पगेुको नेपाली सािहत्यको त्यःतो पःुतक आफ्नो 
छोरालाई पान अिन उसले त्यो वःत ु गिणतका पःुतकह को 
समूहमा घसुािरिदने अिन म अिहले गिणतीय ि कोणले ितनै 
देवकोटाका कृितह  हेद हनेु छु भ े कुरा त्यस समयमा मलाई 
नै थाहा िथएन । तर त्यःतै हनु गयो । आिखर त्यो पाटन 
हाई ःकुलमा सािहत्यको त हुँदै होइन, नेपाली भाषा पढाउने 
िशक्षक पिन होइन, ब  अ गिणत बीजगिणत, रेखागिणत वा 
अ  कुनै गिणत पिन िकन नहोस,् नबिुझएर अथवा बझु्ने चे ा 
नगिरएरै छायाँमा नै पिररहँदै आएको गिणतशा को िशक्षक 
िथए ँ म । िनरस र टर  िवषयमा गणना गिरने गिणत 
पःुतकह िबच सरस सािहत्यको त्यो एक्लो पःुतक त्यो लामो 
अविधभर जहाँको त्यही ँरहेको रहेछ । 

देवकोटाले कतै लेखेका छन–् “रातको सुनपिछ दईुदईु 



4 

 

घण्टा लगाएर चार िदनमा मनुामदन काव्य लेख । परीक्षाको 
लािग घरका सवुािसनी मान्छेह लाई पढेर, गीत गाएर सनुाउँदा 
उनीह को आखँाबाट आसँ ुधारा धारामा खसेको देखेर काव्यको 
क णरस सफल भएको जःतो लाग्यो । त्यसलाई छपाए ँ।” 

त्यसको आठ  संःकरणमा छािपएको ५००० थान मध्ये 
हेमन्तले पाएको रहेछ त्यही एक थान । काव्यकारले 
भिूमकाको अंशको पमा ‘यो खेतिभऽ िब वा रोप नदेखी 
खनेको’ लेखे जःतै हेमन्तले त्यो गिणत क्षऽेमा सािहत्यको राॆो 
िब वा रोपी िदएको भ  मन लाग्छ । 

लआमीूसाद देवकोटा पिहले आई. एःसी. त्यसपिछ 
अथर्शा  र गिणत िवषय िलएरै बी.ए. पास भएका हनु ्। कलेज 
ःतरको गिणत अध्ययनको ूभाव सािहत्यमा परेको हनु सक्छ 
भ े सम्झी १९९१ साल मागर्मा गोरखापऽमा छािपएको 
‘पूिणर्माको जलिध’ शीषर्कको किवतादेिख िलएर २०१६ साल 
भदौमा शान्तभवन अःपतालमा लेख्न सक्ने अवःथा नभएको 
कारण ःव. गोपाल पाँडे अिसमलाई लेखाएको ‘स ल्प हाॆो 
फलोस’् सम्मका पाएजित उनका रचनाह  उत्साहका साथ 
एकपिछ अक  हेनर् थािलयो । 

कला र जीवन शीषर्कको िनबन्धमा उनी अ गिणतको 
फेदै पगेुर लेख्छन–् “एक–एक जोडे दईु हनु्छ भ े र सिृ को 
अिःतत्व ारा ॐ ाको अिःतत्व छ भ े कुरालाई म दाशर्िनक 
सत्य मान्दछु । सािहत्यमा िशवत्व नामको िनबन्ध उनी 
लेख्छन–् “त्यःतै मनुं यमा शैशवी लचलचाइको अवःथामा 
किवह  ितनीह लाई आ-आफ्नो साँचोमा ढाल्दथे– रामलाई 
गु ोस ् सयले,  िौपदीलाई एक सय दसले, कृंणलाई हजारले, 
राधालाई लाखले ।” भाग िबयाबारे दान शीषर्कको िनबन्धमा 
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लेख्छन–् “जनसङ्ख्याले नेपालको कुल वािषर्क आयलाई भाग 
गन स,् राणा ूधानमन्ऽीको भाग त्यित िथयो । त्यो 
भागफललाई जितले गणुन गरे पिन त्यो इन्साफ बािहर  
िथयो ।” घटाउने िबयाको िवषयमा पागल शीषर्कको किवताको 
यो हरफ ‘मेरो गिणतमा एकबाट एक िझके एकै बाकँी रहन्छ’ 
अिघ सछर् । त्यःतो एकको पिरभाषा काव्य मनुामदनमा ‘दईु 
िदल िमली फुलको बेली’ भेिटन्छ  भने पौरािणक नाटक सािवऽी 
सत्यवानमा ‘बेलीका फूलझ फुल्छन ्। ूमेीका िदल एकमा, 
अक  िभऽ पसेको छ, एकै रस िपईकन ।’ गीित ना  कृिष–

बालामा अझ िवःततृ पमा । छोटकरीमा भ ु पदार् 
बेलीफुलको रचना मनुामदनमा १, सािवऽी–सत्यवानमा २, अिन 
कृिष बालामा १२ हरफमा बयान गिरएको भेिटन्छ । पिछल्लो 
कृितको सु मै गाउँमा सानो छँदै नाच्दै खेल्दै गदार् उषा र 
िकरण दवैुको मनमा एउटै सपना रहेछ बताइएको छ । िकरण 
िकसानह को नेता हुँदा बसे चोली लगाउन थालेकी उषामा 
गाउँकै तिल्सङ ौीूसादको आखँा लाग्छ । आफूसँग टक्कर 
िलन सक्ने नेता िकरणको गाउँबाट एक साताको अनपुिःथितको 
मौका छोपी  ौीूसादले उषालाई फकाउन अछेता पैसा छनर्देिख 
िलएर अपहरण गरी ओखती सुँघाई बाकसमा राख्नसम्म  
लगाउँछ । ौीूसादकै घरका केटीह को सहयोग पाएर भाग्न 
सफल भएकी उषा डरले गाउँ निजकैको वनमा लकु्न  
पिुग्छन ्। उषाकै खोजीमा लागेको िकरण गाउँमा नभेिटएकोले 
त्यही वनमा पगु्छ । दवैुको भेट हनु्छ । यो खसुीयालीमा 
उनीह को बचपनको यो सपना ‘दईु फुल बन ला एउटै िस ो, 
एउटै प्यारको सेतो थुगँो, मगमग हुँला बनमा’ िबपना भयो । 
त्यःतो जोडी छु ाउन सकेन ौीूसादले तर त्यःतै जोडी 
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मनुामदनबाट कालले मनुा लैजाँदा ‘ई र ! तले रचेर फेिर 
कसरी िबगािरस ्? सिृ को फूल रचेर त्यःतो कसरी लतािरस ्! 
त्यो फूल मलाई िदई कसरी पछािरस’् िबलौना गनर् मदन बाँकी 
रहन्छ । महाकिव देवकोटाको यो सूऽ ‘मेरो गिणतमा एकबाट 
एक िझके एकै बाँकी रहन्छ’ ूमािणत भयो । यसरी अ  
गिणतका चार मौिलक िबया उनले नेपाली सािहत्यमा ूवेश 
गराएका छन ्। अ  गिणतपिछ अक  मखु्य गिणत रेखा गिणत 
हो, जसका मखु्य त वह  िवन्द ु र रेखा हनु ्। ती त वको 
लािग उनकै िनबन्ध के नेपाल सानो छ ?  अिघ सछर् । ‘यो 
सानो टुबा िहमाल पहाडको रेखामा सानो कोठा जःतो  
लाग्छ । …... । सानो छ तर ःवगर् छ; अल्प छ तर आखँो 
छ; छु ा छ तर आफ िव  छ; दूर छ तर दूरताको िदव्य  
जाद ु।’ त्यःतै दइुटा रेखाका दईु कुरा । एउटा हो भाँिचएको 
तर नछुि एको िसन्काको पमा, अक  चािहँ दइुटा समानान्तर 
रेखाका पमा । ‘पापको गनुासो’ शीषर्कको किवतामा ती दईु 
रेखालाई पाप र धमर्को पमा िलएर देवकोटा लेख्छन–् िवरोध 
दईुले बन्दछ िव , समान-अन्तर रेखा िमल्छन,् ततृीय त व 
शाम्यको िवन्द,ु पगु्दा सारा पाप र धमर्, एकतामा आई गल्छन,् 

घिृणत अिःत व खै तब मेरो ।’ यहाँिनर देवकोटाकै कला र 
जीवन नामको िनबन्धमा ‘रेखा गिणतको िववेक िव  उच्चतर 
गिणत भन्दछ, अनन्तमा समानान्तर रेखाह  भेट गदर्छन’् 
पढेको सम्झना हनु्छ । 

सलुोचना महाकाव्य ितनितन जनाको ितन समूह 
(सलुोचना, िवलासिसंह, पटु), (िवलासिसंह, सलुोचना, अन ) र 
(नोकर, िवजलुी, ितिमरमजर्न) को संयकु्त प ात्मक कथा हो । 
पिहले नै आफूले ूमे ूकट गिरसकेको अन सँग होइन, ब  
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आफ्नो हठी बाबलेु चयन गिरिदएको िवलासिसंहसँग िववाह हनु 
पगेुकी सलुोचना एक मिहनािभऽै सौताको पमा पटु  
पाउँिछन ् । ती ितन जनाको परःपर सम्बन्ध देखाउन त्यो 
महाकाव्यमा चार हरफको एउटा किवता यःतो छ : 

दोटा रेखा िमले जःतो 
हनु्छन ्ती एक िवन्दमुा 
पितको िदलमा जटु्ने 

आफू फाट्ने अनन्तमा । 
 

यो किवताले भाँिचएको तर नछुि एको िसन्का अथवा 
अङ्मजेी वणर्मालाको २२ औ ँ अक्षर ‘भी’ को प  
सम्झाउँछ । दोटा रेखा िमलेको िवन्दमुा दईु पटक लगन गाँठो 
समा  े िवलासिसंह, फाटेकोमा सलुोचना र पटु राख्दा त्यो 
किवताले जनाएको सम्बन्ध खलु्छ । उक्त किवतामा शब्द 
पितको स ा प ी ःथापन गदार् दोॐो समूहको परःपर सम्बन्ध 
ःप  हनु्छ । दोटा रेखा िमलेको िवन्दमुा तनको गाँठो र 
मनको गाँठोको अनभुव गन सलुोचना हिुन्छन ् भने फाटेकोमा 
िववाह दोहोर् याउने िवलासिसंह र िववाह गनर् नपाएका अन  । 
अब तेॐो समूहको कुरा । बालिवधवा िबजलुी माइतमा 
पािलएकी हिुन्छन ् । उमेरमा उनमा घरको नोकरबाट गभर् 
रहन्छ । ऊ भाग्छ । त्यो गभर् आफ्नो हो दाबी गद 
सलुोचनाको दाज ु ितिमर मजर्न अिघ सछर्न ् । अब त्यही 
किवतामा शब्द पितको बदला िबजलुी ःथापन गदार् तेॐो 
समूहको परःपर सम्बन्ध खलु्छ । यस पटक दोटा रेखा 
िमलेको िबन्दमुा दानवता र मानवताको अनभुव गन िबजलुी 
हिुन्छन ् भने फाटेकोमा नोकर र ितिमर मजर्न । यसरी 
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सलुोचना महाकाव्यको कथा भाँिचएको तर नछुि एको िसन्काको 
पले ूितिनिधत्व गद  रहेछ भ  सिकन्छ ।  

अन्त्यमा त्यही महाकाव्यको भिूमकाबाट ‘यो काव्य 
कुरैकुराले जिन्मन गयो । भाषानवुाद–पिरषद्का अध्यक्ष 
ौी.मे.क. पुं कर शमशेर ज बहादरु राणासँग मैले िबन्ती गर– 
‘एक नेपाली महाकाव्य त म दसै िदनमा तयार गनर् सक्छु ।’ 
उहाँबाट मजीर् भयो– ‘दस िदनमा तयार गरन त हे ँ ।’ मैले 
कम्मर कस ...... अझ होड गरेको िथइन,ँ सायद एक 
िदनभिरमा एउटा लेख्न सक्छु िक भ े समेत मलाई आशा छ । 

कःतूरी मगृ आफ्नो नािभिनरै सगुन्धी िबना भएको थाहा 
नपाएर त्यसकै खोजीमा िदनभिर भ तािरए जःतै महाकिव 
लआमीूसाद देवकोटा आफूले आधिुनक समाज िचऽण गनर् 
सलुोचना महाकाव्य ूितिनिधत्व गन त्यो दईु हरफ गिणत दईु 
हरफ सािहत्यको किवता पिहले नै लेख्न िबसर १० िदनमा 
२८२ पेज लेख्न पगु्छन ्। 
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िहन्दी ‘िहन्दू’ मा नेपाली किवता 
– रघ ुिघिमरे 

[र  राज्यलआमी क्याम्पसमा नेपाली पढाइसकेर 
अवकाश िलएका रघ ुिघिमरे किव िपताका पऽु हनु ्। सोमनाथ 
शमार् व्यासका मािहला छोरा ियनका समालोचना तथा 
िनबन्धह का पःुतक पिन छािपएका छन ्। ‘नेपाली’ पूणार्  
१८५ मा ियनको एउटा लेख छािपएको छ । ‘नेपाली’ गठुीका 
कारण भएका जनरल मदन शमशेरको चचार् गरेर लेिखएको यो 
लेख ‘नेपाली’मा एकदम उपयकु्त पिन लाग्यो हामीलाई र 
यसलाई छािपहाल्न हामी हतािरय  । तर यित हुँदा पिन यसमा 
उल्लेख भएको एउटा तथ्यलाई सच्याउनपुन देिखयो । त्यो के 
भने, २०१० सालमा छािपएको ‘ज. मदन शमशेरको पणु्य 
ःमिृतमा’ भ े पःुतक (मपपु ु दतार् नं◌ . १११०) का लेखक 
तथा किव भनी लेखकले ःव. केदारमिण आ. दीिक्षतलाई जस 
िदइएको िमलेन । िकनभने २० ओटाभन्दा बढी िनयाऽाका 
पःुतकह  ूकािशत गरेका लेखक केदारमिण किव चािहँ 
िथएनन ्। त्यो पिुःतका नै समम पमा िहन्दी पिऽका ‘िहन्दू’ 
मा छािपएको िथयो । त्यो शोक काव्य केदारमिणले लेखेको 
त्यहा ँ देिखन्छ । तथ्य कुरा के हो भने त्यो शोककाव्य 
केदारमिणकै भाकामा लेिखए तापिन त्यो रचना उनको होइन । 
उनले भनेका कुरालाई छन्दोब  गरी किव ःव. िवंणुू साद 
िधतालले लेखेका हनु ्। त्यो शोककाव्य पिछ किव िधतालकै 
किवता–सङ्मह ‘अक  िन’ मा पिन छािपएको छ । त्यो 
२०१० सालमा कलक ामा छापी ूकािशत भएको शोक 
पिुःतकाका ूकाशक िथए केदारमिण । तर पिुःतकामा भने 
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ूकाशक या लेखक केही नभनी केदारमिण आचायर् दीिक्षत माऽ 
भिनएको िथयो । मदन परुःकार गठुीका गिुठयार केदारमिण 
२०४५ सालमा रानी जगदम्बाको ःवगर्वास भएपिछ २०४८ 
सालमा उनी नै ःवग नहनु्जेल गठुीका अध्यक्ष िथए भ  े
ःमरणीय छ । – सम्पादक] 
 

पृ भिूम 

संःकृत तथा नेपाली भाषाका िव ान ् नाटककार तथा 
किव मेरा िपता पं. सोमनाथ िघिमरे ‘व्यास’ (१९६८–२०५५) 
िहन्दी र ब ाली भाषामा दक्ष िथए । आफ्नो िचका संःकृत, 
नेपाली, िहन्दी भाषाका कितपय पिऽकाह को माहक पिन 
भएकाले हाॆो घरमा ‘गोरखापऽ’, ‘शारदा’, ‘पु षाथर्’ सँगै 
भारतका िविभ  ठाउँबाट ‘संःकृतम’, ‘सव र’ आिद सँगै 
हिर ार भारतबाट ूकािशत हनेु िहन्दी ‘िहन्दू’ पिन हलुाकबाट 
आउँथे । यी पिऽकाह  टाउकोमा एउटा टुिटल्को उठेको 
िपउनले ल्याउँथ्यो । धेरैले यो िपउनलाई ‘फोके िपउन’ भ  े
गरेको पिन मैले सनेुको िथए ँ। २००९–१० सालितर नेपाली 
र संःकृतका पःुतक पढ्न केही जानेको यो लेखकले मिहनामा 
धेरै पल्ट आउने ‘गोरखापऽ’ र िहन्दी ‘िहन्दू’का शीषर्कह लाई 
टाढैबाट पिन िच े भइसकेको िथयो । म माऽ नभएर घरका 
धेरै सदःयमा यी दईु पिऽका सपुिरिचत पिन भइसकेका िथए । 
िपताजीको नाउँ छािपएको लेबल टाँसेर आउने हनुाले पिन यी 
पिऽकाको आकषर्ण बढेको हनु सक्छ । 

हिर ारबाट आउने ‘िहन्दू’ पिऽका किहलेदेिख हाॆो 
घरमा आउन थाल्यो भ े बारेमा तोकेर केही भ  नसिकए पिन 
२०५५ सालमा मेरा िपताको देहावसान भइसकेपिछ पिन 
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फा फु  पमा यो पिऽका आउने गथ्य  । ‘िहन्दू’  का ूधान 
सम्पादक ठाकुर हिर न्ि िसंह भारती ‘सन्त’ िपताजीलाई भेट्न 
किहलेकाही ँ हाॆ ै घरमा पिन आउँथे । िपताजीसँग कःतो 
वातार्लाप हनु्थ्यो भ े थाहा नभए पिन केही आिथर्क सहायता 
िलन अथवा ‘िहन्दू’ को माहक शलु्क उठाउन हनुपुछर् भ े 
लाग्छ । ‘िहन्दू’ को भाषा र त्यसमा छािपने िवषयवःतलेु 
मलाई त्यित आकिषर्त गनर् सकेन । झन ्पिऽकाको आवरणको 
शीषर् ःथानमा छािपने ‘रा वादी, सांःकृितक तथा क्षाऽत्व ूधान’ 
भ े वाक्यको अथर् पटकै्क बझु्दैनथे । त्यसैले िहन्दी ‘िहन्दू’ 
भन्दा नेपाली ‘गोरखापऽ’ नै िूय बन्यो । 

अिहले ‘िऽभवुन िव िव ालय’ मा नेपाली भाषा सािहत्य 
पितस वषर्सम्म ूाध्यापन गरेर यही साल अवकाश पाएपिछ 
आफ्नो स लनमा भएका तर छिरएका पःुतक,  पिऽकालाई 
िमलाउने बममा आफूले बाल्यकालमा देखेको त्यही सा ािहक 
‘िहन्दू’ हिर ारको पहलो गाता भएको एउटा अ  देख । ‘वषर्– 
२२ १६ काितर्क संवत ्२०१३ 1 नवम्बर १९५६ ई. अ  
२९’ उल्लेख भएको यो अ  मेरा लािग िवशेष मह वको 
पठनीय अ  भयो । नेपालको सािहित्यक वा ियक परुःकार 
जगतमा मानक ःथािपत गरेर सवार्िधक ख्याित जसले कमाएको 
छ, त्यःतो ‘मदन परुःकार’ का नामबाट समेत ूिस  भएका 
ितनै मदन शमशेर ज बहादरु राणाको पणु्यःमिृतमा ूकािशत 
‘िहन्दू’ को यो अ  मदन अ  रहेछ । यो ‘मदन अ ’ का 
पानाह  पल्टाउँदै गदार् नेपाली भाषाका दईुओटा किवता समेत 
ूकािशत भएको देिखन्छ । िनकै खसुी लाग्यो । िवशेष गरी 
नेपाली याऽा सािहत्य लेखनमा ूिस  भएका केदारमिण आ. दी. 
(१९६१–२०४८) रिचत लामो किवताले ध्यानाकषर्ण गर् यो । 
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त्यसपिछ नेपाली ःवामीका नाउँमा छािपएको अक  सानो किवता 
पिन देख । आजभन्दा पचप  वषर् पिहले एउटा िहन्दी 
सा ािहक पिऽकामा ूकािशत ियनै दईु नेपाली किवका 
किवताका बारेमा आफ्ना मनमा उठेका केही भावना ूःततु गद 
छु । 

सा ािहक ‘िहन्दू’ हिर ारको १६ काि क २०१३ को 
यस अ लाई ‘मदन अ ’ भिनएको छ । ‘वैकुण्ठवासी 
ःवनामधन्य िहज हाइनेस ौी ३ महाराजा चन्ि शमशेर 
जंगबहादरु राणा नेपाल के उदारमना सपुऽु ःवगीर्य ले. जे. मदन 
शमशेर जंगबहादरु राणाकी पणु्यःमिृत म ूकािशत’– भिनएको 
यो अ मा सैिनक पोसाक लगाएका मदन शमशेरको िचऽ 
आवरणमा नै छ । सम्पादक हिर न्ि िसंहले ‘नेपालकी एक 
अमर िवभिूत’ शीषर्क सम्पादकीयमा ...उनका जीवन लआय था 
जीओ और जीने दो, जो कुछ कमाओ अपने पर उसका थोडा 
सा भाग खचर् करो मगर समाजके उस अ  पर ज्यादा िक 
िजसकी हालत दयनीय है ।’ आिद भाव व्यक्त गद ौ ा ली 
व्यक्त गिरएको छ । मदन शमशेरका ‘ ुटर’ ूोफेसर 
अिनमेषचन्ि राय चौधरीको मदन शमशेर सम्बन्धी लेख 
अङ्मजेीमा छ । धन्य ह वे महन ् आत्माय...’ शीषर्कमा 
सदानन्द जखमोला (सह–सम्पादक) ले आफ्नो ौ ा भाव ूकट 
गरेका छन ्। यसै गरी कमल सािहत्याल ार (िजला सूचना 
अिधकारी) ले किवतामा– ‘अमर होता वह दिुनया म जो काम 
और  के आता है’ भन्दै आफ्नो अिभव्यिक्त िदएका छन ् । 
सदानन्द जखमोलाकै मदनको जीवन चिरऽलाई देखाउने अक  
लेख छ ‘नेपाल के यशःवी महाराज’ शीषर्कमा एक जना अनाम 
व्यिक्तले ौी ३ चन्िका जीवन र कितपय कायर् उल्लेख गरेका 
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छन ्। मदन शमशेरका जीवनका िविवध पक्षलाई झल्काउने 
अक  लेख पिन रहेको छ । रानी जगदम्बा कुमारी देवीका 
कितपय ूशंसनीय कायर् सम्बिन्धत ूरेणाूद लेख समावेश 
गिरएको छ । यी ूमखु किवता-लेखसँगै अ  सामान्य 
ःवनामह  पिन ‘िहन्दू’को यस अ मा रहेका छन ्। ौी ३ 
चन्ि, मदन शमशेर र रानी जगदम्बा पिछ पं. केदारमिण आ. 
दी. का आकषर्क फोटोह ले गदार् यो अ  िचऽमय देिखन्छ । 
मखु्य पमा िहन्दी भाषाका पमा त्यसपिछ नेपाली भाषाका 
किवताका साथै एउटा अङ्मजेी भाषाको लेख पिन समावेश 
भएकोले ‘िहन्दू’को यो ‘मदन अ ’ ऽैभािषक समेत भएको  
छ । 

 
पिहलो नेपाली किवता 

‘िहन्दू’ िहन्दीको यो ‘मदन अ मा ूकािशत पिहलो 
नेपाली किवता ौी नेपाली ःवामी छोटेबाबा रिचत ‘ौी मदन 
ःमिृत’ शीषर्क भएको दईु ोके किवता छ । यसमा ौी मदन 
शमशेर तथा उनकी आमा बाल कुमारीलाई आधार बनाएर 
आध्याित्मक भाव व्यक्त गिरएको छ किवताको थालनी यसरी 
गिरएको छ–  

ौी िव शेपरुी िनवािसनी िथइन ्बाला कुमारी सती 
मेरो को के हो यो जीवन र िशवत्व एकत्व मा े सती 

अिन्तम दईु पिङ्क्त यःता रहेका छन–्  
रिव र शिशका िकरण सरी भई ममुा र छोरा दवैु  
मकु्तात्मा मदन शभुािशष िदऊन ्नेपाल उ त बनोस ्। 
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दोॐो नेपाली किवता 
‘ौी जनरल मदन शमशेर ज बहादरु राणाको पणु्य 

ःमिृतमा’ शीषर्क रािखएको यस किवताका रचियता िव त्भषूण 
ौीमान ् पिण्डत केदारमिण दीिक्षताचायर् भिनएको छ । 
किवताको ूारम्भ यसरी गिरएको छ:– 

‘छयह र साल मागर्को 
विद जाँदा िदन एक जन्म भो 
िशशकुो छिव पूणर् तेिजलो 
पटरानीितर तीन चन्िको ’ 
मदन शमशेरको जीवन चिरऽलाई सनु्दर र सरल 

शब्दावलीमा वणर्न गिरएको यस किवताको दोॐो ोकमा िपता 
चन्िले पऽु मदनलाई कित ःनेह गथ भ े कुरालाई यसरी वणर्न 
गिरएको छ:– 

गणु गौरवले मनोहर 
अ  छोरा पिन ता छँदै िथए 

अनरुाग भने नरेशको  

तर ज्यादा नव बालमा भयो । 

दस वषर्का िकशोर मदनलाई ूजाले कसरी हेथ भ े 
भाव किवले यसरी उतारेका छन ्:– 

तर वषर् नलागदै दस 

किहले राजकुमार वािरस 

भइ दःुतर काम धािनदँा 
िलइ आ यर् स॑ाउँथे ूजा 
उमेर बढ्दै गएपिछ मदनले आफ्ना ूजालाई कसरी हेथ 

भ े कुरा बाइस  र तेइस  ोकमा यसरी व्यक्त भएको छ:– 
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िनपणुी सब नीितमा पिन 

अिन न्यायालयको कमान ली 
रहँदा हँिसला ूजा भए 

न त राजा नभई खसुी भए 

िनमखुा दिुनयाँ िनया ँिलई 

गणु गाई घर फकर् ने भए 

उजरुी नहुँदा कतै पिन 

अिन सकार्र रमाउने भए 

यःता उपकारी दानशील गणुी यवुक मदन शमशेरको 
च ितस वषर्मै अकःमात ् देहावसान हुँदाको द:ुखद िदनलाई 
छि स  ोकमा किव केदारमिणले यसरी िचऽण गरेका छन:्– 

दस साल असार सातको  

नवमी शकु्ल जलुाइ बीसमा 
रिवको छिव नै िवलीन भो 
िकन मध्या  अित मलीन भो 
अकार्ितर किवले यसै किवतामा नै मदन शमशेरकी 

धमर्प ी रानी जगदम्बाको िवयोग व्यथालाई िनकै ूभावपूणर् 
ढ मा चवािलस  ोकमा देखाएका छन:्– 

कुन पाप गरेछु जन्ममा 
पिहलो, दैव िदँदै छ यातना 
िकन पाउँछु नऽ व्यथर्मा 
नव वैधव्य, अस  वेदना 
लाऊँ, खाऊँ, रमाइलो ग  ँ भ े भावनाले भिरएको 

यवुावःथामा आफ्नो ूाणभन्दा प्यारा पितको िवयोग खप्न ुपरेकी 
एउटी िवरिहणी नारी रानी जगदम्बाका मनमा उलका वेदनाका 
लहरलाई छप  ोकमा ममर्ःपशीर् पमा उतािरएको छ:– 
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िकन ूाण अझै सकीरहे ? 

िकन रोप्दै सइुरा सरी अडे ? 

म पर पिछ नाथको िनकै, 
कसरी भेटँु सवारी आज नै ? 

मदन शमशेरलाई पाँच वषर्को उमेरदेिख नै हेरचाह गद 
आएका िनजी सिचव पिण्डत केदारमिण आ.दी. ले आफ्ना िूय 
ःनेही मदन शमशेरलाई गमुाउनपुदार् चौरािसऔ ँ ोकमा आफ्नो 
वेदनालाई यसरी ूकट गरेका छन:्– 

िनज पऽु िवयोग तलु्य भो 
अिहले मािलक ःवगर्वास भो 
दगुनुा मनमा छ वेदना 
कसरी दैव िदँदै छ ताडना 
सतासी ोक भएको यस किवताको अन्त्यमा किव 

केदारमिणले यःतो भाव अिघ सारेका छन:्– 

चाहारी सरुलोक लोक घमुने आत्मा िमलोस ्शािन्तको  

पल्लो घाट कपाट िवःततृ खलुा राखेर वैकुण्ठको 
फेरी मािनसको जनुी िलन भनी बाटो नदेऊन ्हिर 
यो संसार छ सार हीन िलन ुके फकर फेरी पिछ 
 

अन्त्यमा 
किव केदारमिणले सन्दभर् र िवषय अनु प यस किवतामा 

िवशेष गरी ोक अिन वेदनापूणर् उ ार ूकट गरेका छन ्। 
आजभन्दा अढाई दशक अिघको एउटा परुानो िहन्दी पिऽका 
‘िहन्दू’ मा ूकािशत यस किवताको आफ्नै छु ै िकिसमको 
मह व छ । भारतका ूमखु तीथर्ःथल मध्येको एक 
हिर ारबाट िनःकने यो पिऽका २०१३ सालमा २२ वषर्को 
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भइसकेको िथयो । यो िहन्दी सा ािहक ‘िहन्दू’ ले पं. 
केदारमिण आ.दी.को यो नेपाली किवता ूकािशत गनुर्भन्दा 
पिहले कित नेपाली भाषाका रचना छाप्यो भ े कुरा त 
अनसुन्धान गनर् सके माऽ थाहा लाग्ला । ‘िहन्दू’को यस 
अ मा ूकािशत नेपाली बाबाको सानो किवता र किव 
केदारमिण आ. दी. को लामो किवताले नेपाली भाषा सािहत्यको 
उत्थानमा भारतको िहन्दी पिऽकाले पिन केही योगदान गरेको 
रहेछ भ े सःुप  हनु्छ । 
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३६ औ ँसमारोहको ाघिनयता 
– मदनमिण दीिक्षत 

[नेपाली िव ान,् ूा , पूवर् उपकुलपित तथा मदन 
परुःकार िवजेता मदनमिण दीिक्षत ‘नेपाली’का लािग 
िचनाइरहनपुन नाम होइन, न त ‘नेपाली’ले आफ्ना पाठकह का 
साम ुउहाँको पिरचय पिःकरहनपुन नाम हो । तर यो लेखको 
भने एउटा हिुलया िदनै पर् यो । आजभन्दा झन्डै दईु दशक 
अिघ १० काि क २०४९ का िदन मदनमिणजीको कलमबाट 
एउटा िनबन्ध कोिरएछ ‘नेपाली’का लािग । हनु सक्छ 
सम्पादकले नै अनरुोध गर् यो होला । िकनभने त्यसको िठक 
२५ िदन पिहले (असोज १५ गते) िव ान ्मदनमिणजी मदन 
परुःकार िवतरण समारोहमा उपिःथत िथए र त्यस िदनको 
कायर्बम कःतो र ो भनेर सम्पादकले उनलाई सोध्यो  
होला । ूत्यु रमा मदनमिणजीको उ ार िथयो होला, ‘उ म 
आजसम्मको सबभन्दा राॆो’ भ े । त्यसो भए त्यो िलखतमै 
पाऊँ भ े सम्पादकको आमहमा यो लेख गठुीमा ूा  भएको 
बझु्नपुछर् । तर नबिुझने कुरो के भने त्यसपिछ यितका िदन यो 
गठुीको फाइलमै िकन लकुी बःयो त्यसको उ र कसैसँग 
नहोला । त्यसै हुँदा त्यो खोजतलास गनतफर्  नलागी हामी 
लेखको रसाःवादन गनतफर्  लाग  – सम्पादक] 

यो वषर्को १६ असोजको समारोहलाई मदन परुःकार 
गठुीले आफ्ना यःता वािषर्क समारोहको ३६ वषर्को इितहासमा 
सबैभन्दा गहिकलो, गौरवशाली र ओजःवी भनेर अि त गनुर् 
सवर्था िठक मूल्या न ठहिरने छ । यो समारोहमा भएका सबै 
कायर्लाई मैले ःवागत गनर् नसक्न ु सामािजक सेवा प ित 
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सम्बिन्धत मेरा आफ्ना ःथापना र मान्यता हनु ् तापिन यो 
समारोह ःवयंले चािहँ वौि क क्षेऽमा यो देशको एउटा अ ले 
ूा  गरेको उच्च तथा सम्मािनत ठहिरने धरातललाई 
सावर्जिनक तवरमा अि त गर् यो । 

सावर्जिनक संःथाह ले सजृनशील पिरणाम ूा  गद, 
एकपिछ अक  सफलता ूा  गद संःथागत िवकास गद जाँदा 
आफ्ना संःथाह  र पदािधकारीभन्दा पिन उच्चतर र सम्मािनत 
हुँदै जान्छन,् रा लाई िनदशनकारी भिूमकायकु्त संःथामा पिरणत 
हुँदै जान्छन ् । संःथाले त्यसरी ऊध्वर्गामी जीवनी ऊजार्को 
िवकास गद जाँदा त्यसलाई शैशवकालमा माता-िपताबाट ूा  
संरक्षण बमश: घटाउँदै लैजान ुर आफ्नै राि य खु ामा उिभने 
बनाउनपुछर्, झन ् झन ् आमाको काखमा सीिमत तलु्याउनाले 
सन्तानको ःवाभािवक िवकासमा बाधा पन जःतै सम्भावना 
बढ्छ । 

असोज १५ को मदन परुःकार गठुीको समारोह ौी 
केदारमान व्यिथतको ओजःवी र मनोहारी नयाँ किवता बडा 
गु ज्यू ौी अिम्बका ूसादको सवर्तोमखुी ूभावोत्पादक अ तु 
बोलन, गिरमायकु्त ूवचन र स भ को साहिसक ू ोिक्त तथा 
िचन्तनपरक उत्साह ारा ओतूोत अिभव्यिक्तले गदार् ऐितहािसक 
मह वको हनु गएको िथयो । नयाँ ःथािपत ‘सीताराम परुःकार’ 
तथा ‘भारती खरेल परुःकार’लाई समारोहमा म. प.ु गठुी ारा 
ःवागत र अनमुोदन गिरन ु नेपाली वा य ौीविृ मा देिखने 
समपर्णभाव र ूयासूित त्यो संःथामा रहेको िन ावान ्र सिहंण ु
स ावको अिभिव्यक्त ठहिरने छ । यःतै उदारताका 
पारःपािरकताबाट देशमा ूजातन्ऽको संःथागत िवकासको िनिम्त 
जग िनमार्ण हनु थाल्छन ्। 
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बडा गु ज्यू  

बडा गु ज्यूको त्यो िदनको ूत्यु रले (यसै अ मा 
ूकािशत छ) आफ्नो आफै पिरचय त िदएकै छ, किव र 
काव्यको िवषयलाई िलएर त्यसले यो देशका िचन्तनले ूा  
गरेको उच्च धरातल समाधानमा सहायक आधारभतू राि य 
ि कोणयकु्त (त्यसकारण जनुसकैु सामािजक क्षेऽका िनिम्त पिन 
ःवीकायर्, व्यवहारयोग्य र मागर्दशर्नकारी) परम्परा र 
आधिुनकतािबच समायोजन गरी आन्तिरक िवस ितबाट 
हरूकारले मकु्त वै ािनक ूःतिुत गरेको छ । उच्चतम िचन्तन 
र िनिदध्यासनबाट माऽ, िवषय र समःयाबारे िस ान्तिन  
वःतिुन  ू ताबाट माऽ त्यःता अिभव्यिक्त हनु सक्छन ् । 
अिम्बका ूसादज्यूका ई रवादी आःथा वहाँको िनजात्मक ौ ा 
हो । आफ्ना ौ ा र आःथाका अनशुासनिभऽ रही वौि क 
क्षेऽका िनिम्त ःवीकायर् र व्यवहायर् पिरभाषा तथा िव षेण र 
िनंपि  ूःततु गरेर वहाँले ‘बडा गु ज्यू’ भ े आफ्नो पदको 
गिरमालाई इितहासमा ँय र उल्लेख्य पमा उच्चतर तथा 
ूिति त समेत तलु्याउनभुएको छ । बडा गु को त्यो ूवचन 
िव  िवशाल सभाका ःनातक छाऽ सामकुो दीक्षान्त भाषण 
होइन िक रा को सव त्कृ  बौि क उपिःथितका सामूिहक 
िचन्तन िनिम्त मागर्दशर्नकारी अिभव्यिक्तको पमा म हािदर्क 
ूशंसा गछुर् । त्यो ूवचन नेपालको मेरो पिहले त्यःतो अनभुव 
भएको छ, जो आ ादकारी छ र जनु ूवचनका िनिम्त म माऽ 
होइन, नेपालबासी हामी सबै िव साम ुसाहसका साथ अिभमान 
गनर् सक्छ  । 
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केदारमान व्यिथत 

ौी केदारमान व्यिथतको किवताबारे आफ्ना कुनै पूवर् 
कायर्बममा मैले थप्न सक्ने एउटै कुरो माऽ रहेको अनभुव  
गर । किव र काव्य दशर्नबारे बडा गु ज्यूले जनु ूःतिुत 
गनुर्भयो व्यिथतले आफ्नो त्यो िदनको किवता ारा त्यही 
दशर्नलाई नेपालमा ूाणवन्त र गितमान ् रहेको ूमािणत  
गनुर्भयो । वहाँह का आफ्नै छु ाछु ै सजृनशीलताबाट ती दईु 
अिभव्यिक्त भएका िथए तापिन दवैु नै समान सन्देशवाही रहेका 
चार दशर्नको व्यावहािरक पमा सावर्कािलकता र शा तता 
रहन्छ भ े नै घत लाग्दो तवरमा ूकट भयो । 

त्यसमािथ उमेरको नव  दशकको सँघारमा उिभदँा पिन 
किव व्यिथतमा यवुकोिचत कौशल, ओज र जीवन्तता आफ्नो 
मािमर्क ऊजार्ले ओतूोत छ भ े सखुद अनभुव मलाई  
भयो । 
 
स भक्त र शून्यतावाद 

त्यो समारोहमा मदन परुःकार महण गदार्का 
स भक्तलाई िनकै वषर् पिहले आफूले लेखेको पऽको सम्झना 
मलाई भइर ो । मेरो सो पऽ सके वहाँले पाउनभुएन । ने. 
रा. ू. ू. मा त्यो वषर् वहाँको नाटकले वहाँ आफूले ठाने 
सरहको अनमुोदन नपाएकोमा गनुासो गनुर्भएको िथयो । 
वहाँको त्यस बेलाको ूितिबयाबाट असन्तु  भएर मैले पऽ 
लेखेको िथए ँ। 

आजको स भक्त त्यस बेलाभन्दा िभ  पिन र समान 
पिन देिखनहुनु्छ । वहाँको यो पटक परुःकृत कृित मैले 
नपढेको हुँदा पःुतकका सम्बन्धमा म केही भ  सिक्तन ँ । 
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समारोहमा भएको वहाँको अिभव्यिक्तमा ओज र िवचार िथए तर 
िवस ितरिहत समेत भनी ःवीकार गनर् मलाई अप् ारो  
भयो । 

‘वाद’को ॐःटा हनेु सोखमा लाग्न ु कदािप पिन 
आलोच्य होइन तर सोखबाट वादको जन्म पिन हुँदैन । 
आफूले ‘शून्यतावाद’ को ूितपादन गरेको भनी वहाँले 
बताउनभुयो । ‘शून्यतावाद’ भ े शब्द आफ नै आन्तिरक 
िवस ितयकु्त ठहिरन्छ । त्यसै कारण शून्यतावादितरका ूत्येक 
ूयासलाई इितहासको हरेक कारणले सबै ठाउँमा व्यिक्तका 
अःथायी तिृ  ूयास भ ेमा सीिमत राखेर समाजमा व्यवहार 
िनिम्त अयोग्य ठान्दै अन्ततोगत्वा इन्कार नै गद आयो । 
आयामवाद, तरलतावाद, अःवीकृत जमात, अमलेख आिदआिद 
जःता िनजात्मक पिरचय ूत्यािशत भन्दा बढ्ता केही अथवा 
फरक केही होइनन ्त्यःता ःथापना भ े मलाई लाग्छ । 

तैपिन स भक्त भनेको यो मलुकुको आजको उदीयमान 
र िचन्तन तथा ूयोगपरक ूितभा भने अवँय नै हो । 
शून्यतावाद भनेको जे ठहिरयोस ् तर त्यो समारोहमा वहाँबाट 
ूःततु अिभव्यिक्तह मा सजृनशीलताूित आकषर्ण, मािमर्कता र 
उच्चःतरीय िश ता तथा आत्मानशुासन िथए । 
 
मेरो ददुर्शा 

त्यो समारोहमा ददुर्शामा चािहँ म आफू पगेुको आफ 
मैले अनभुव गर । कुि  िकन हो, म नयाँ सटु पैि॑एर त्यो 
समारोहमा पगेुको िथए,ँ पिरणाम के भयो भने म आफू सटुमा 
पिरणत भए ँ र मेरो पिरचय त्यो सटुले आफ्नो िनिम्त  
िलइिदयो । सो॑ वषर् पिहले मैले सटु भ े वःत ुपिहलो पटक 
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िभदार् त्यःतो हनु पाएको िथएन । यो दोॐो सटुले िकन म 
मािथ आफ्नो ौे ता ःथािपत गनर् सक्यो– बझु्न ु नाटक नै  
छ । 

गत वषर् सु  चैतमा ू. म. को चीन ॅमणमा सँगै जाने 
आकषर्क औसर पाएको िथए ँ। मलाई िवमान घाटमा परु् याउन 
आएका मेरा तेॐा सपुऽुले त्यहा ँ चीन जान एकिऽत अन्य 
नेपालीह का भन्दा अनाकषर्क पोसाकमा म रहेको छु भ े 
िवचार गरेका कारणले मेरो िनिम्त नयाँ महँगो, भला ी र सके 
सखु्यात तलु्याउने महँगो सटु िनिम्त मैले सूचीकार छेउ गएर 
आफूलाई िफ ाले नपाउनपुर् यो । ती सबै अनभुवबाट िविचऽ 
मान्दै म गिुळए ँ । सत्य हो, सके पाःनी हुँदा आफ्नो 
थाङ्नोबाट पेटेभोटोमा म सािरएपिछ र पिछपिछ सूचीकानीर् 
िददीले मलाई बारम्बार छेिकन ् होिलन,् झन ् पिछपिछ ती 
कलाकार ॐ ाह ले मलाई कपडा च्यात्दै नाप्ने काम सु  
गरेका पिन िथए होलान ् । यसपािल नयाँ सटुका िनिम्त म 
िसन्थेिटक िफ ाले नािपए ँ । छाती बढेछ, पेट घटेछ, हात 
लामो भएको ठहिरएन । सौभाग्यवश टोपी िसउनपुरेको िथएन, 
नऽ मैले आफ्नो िगदी-बाकस टाउको पिन मैले नपाउनपुन  
िथयो । 

सूचीकारले मेरो नाप िलएको ूित मैले यसरी असन्तोष 
जाहेर गनर् खोजेको चािहँ होइन । ‘यो देशमा राजा, मन्ऽी, 
गु , परेुत र पिण्डतह  सबै मेरा साम ुमौकामौकामा नतमःतक 
हनेु गछर्न’् भनी एउटा नाउले गव िक्त गरेको कथा मैले 
बाल्यकालमा पढेको अझै सिम्झन्छु । म नािपन ु ठुलो कुरो 
होइन िक उिचत कुरो हो । म त के एक पटक त मेरो यो 
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घर नै नािपएर ठुलो ठहिरएको िथयो भ े मैले सिम्झराखेको  
छु । 

नापेर तयार भएपिछ उपयोग गन कतर्व्य पालन गनर् 
नयाँ सटु अनकूुल घाँटीमा दाम्लो समेत बाँधी कालो जु ालाई 
झन ् टल्काएर म मदन परुःकारको रातो बगचामा त्यो िदन  
पगु । अिन पो सटुको मह व थाहा हनु थाल्यो । कसैले प ो, 
कसैले दस उमेर घटेको, कसैले पराबमी भएको, कसैले 
‘ ाण्डी’ पको देखे मलाई । म चािहँ ननु खाएको कुखरुो, 
नऽ झेको िबरालो झ अनभुव गिररह । खसुी पिन लाग्यो । 
िबतेका िऽयासी लाख उनान्सय हजार नौ सय उनान्सय जनुी 
मध्ये कुनैमा कुखरुो र अक मा िबरालो अवँय भएको िथए ँहुँला 
म । त्यस बेलाका अनभुव मानव जनुीमा सटु पैि॑एर ढाँचा 
पान शभुावसर आफ्नो जीवनमा अन्य कसैले के पाएको  
होला । कसो त्यस बेला त्यहाँ ःवगीर्य िवंण ु िधतालले मलाई 
पिन छोटो भाषण गनर् आ ान गरेनन,् नऽ त्यो सटुिभऽबाट 
छोटो माऽ िकन, नीच नै भाषण गनर् बेर लगाउने िथइन ँ। 

सटु पैि॑एपिछ आफ्नो उमेर दस वषर् घटेको बारे त्यहाँ 
सनु्दा मैले हाँःदै िङच्च दातँ देखाएको िथए ँ र मलाई झ्वा  
पािकःतानका पिहला पररा  मन्ऽी िफरोज खाँका तनुको कुरा 
सिम्झएको िथए ँ। ितनीिसत सो॑ सय किमज, आठ सय दाम्ला 
र चार सय जोर सटु रहेका बारे सन ् ५० ितर होला मैले 
अखबारमा पढेको िथए ँ। िवचराको उमेर ूत्येक नयाँ सटुमा 
कुन दरले घटेको िथयो होला । मिसत अझ सात जोर सटु 
भएको भए मेरो उमेर घट्दै गछर् आफू जिन्मन अझै दस वषर् 
पिखर्ने ददुर्शामा पगु्नपुन िथयो, यो सटुले गदार् जित घटेको होस ्
भइगयो, आइन्दा म आफ्नो उमेर घटाउने छैन, झन ्नयाँ प ो 
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देिखएर न कुनै प ीलाई लोभ्याउने छु न प ीमा श ा बढाउने 
छु भ े िनणर्य गरी सन्तोष धारण गरेरै छाडी बडा गु ज्यूको 
भाषण सिुनरह । 

ानाजर्न र अध्ययन भनेको के हो र कसरी गन ? 
एउटा ूाकृितक प ित हो अक  िशक्षा प ित । ूाकृितकलाई 
प ित भन्दा पिन ःवभावजन्य भनेमा बढी उपयकु्त होला । 
जन्म पाउनासाथ ूत्येक ूाणधारी जीवन धारण गनर् र िनि त 
अिघपिछ आफू जःतै अक लाई जन्म िदने र जाितकै 
अिःतत्वलाई लम्ब्याउँदै जान थाल्छ । त्यसो गदार् आइपन 
बाधाह लाई पन्छाउने ूिबया पिन त्यसबाट जीवन धारण 
ूिबया अन्तगर्त ःवतः सम्प  हुँदै जान्छन ्। आफ्नो समय 
पगेुपिछ त्यःता अिःतत्वका जीवनका अन्त्य हनु्छन ्। मनुं य 
व्यितरेक सबै ूाणधारीको जीवन र गित यही हो । यो 
प ितमा ब्याक्टेिरया र भाइरसका अिःतत्व न्यूनतम क्षणका र 
कछुवाको जीवन ितन सय वषर्सम्मको हनु सक्छ । केही 
वनःपित हजार वषर्सम्म पिन बाँच्छन ्। 

ानाजर्नको िशक्षा प ित मानव जाितको आफ्नो 
िवशेषता हो । हनु त बाँदनीर्ले आफ्ना बच्चालाई िसकाएको र 
बच्चाले गल्ती गदार् आमा चािहँले कान िनमोिठिदएर सजाय 
िदएको मैले ःवयम्भमूा एक िदन आफैले देखेको िथए ँ। िशक्षा 
त्यःतो उच्चतम सचेत कोिसस हो, जसले अभ्यासको पमा 
बानी आवँयक र अनावँयकलाई छु ाउने महणशीलता, 
धरातलको पिरमाजर्न िनिम्त अ ानलाई नै ान ठा े 
अन्धिव ासबाट मिुक्त, परम्परागत संःकारूित ःपहृाहीन 
िनरपेक्षता, िवशेषको सम्पूणर् ूयोग गन िववेचनाशीलता, 
सम्बिन्धत िवषयबारे उठेका ूत्येक ू ूित पूवार्मह रिहत 
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संवेदनशीलता र सत्य ानको ःवाथर्मा आफ्नै पूवर् ानमा 
संशोधन न त त्यसको पिरत्यागसम्म गन तत्परता आिदको 
समम अपेक्षा गछर् । आफ्नै ूत्येक ानमािथ ू  गद जान ु
िशक्षा र ानाजर्नको अिनवायर् पूवर्सतर् हो । 

यो समि लाई ध्यानमा राख्ता म ानलाई कठोरतम 
मानिसक र चािरिऽक अनशुासन ठान्छु । जो िवचार गरेर 
िहँड्छन,् ितनका ान र अन्धिव ासिबच िवशेष अन्तर  
रहँदैन । तर जो आफिसत ू  गद र आफैलाई झन ्झन ्
सन्तोषपूणर् उ र िदँदै अिघ बढ्दै जान्छन,् ानका अिधकारी र 
ःवामी ितनीह  नै हनु ्। 
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ग ीत्यागको भाषण 

– कमल दीिक्षत 

राणा ौी ३ ह  बोल्थे समयसमयमा, आफूलाई परेको 
बेला, टँुिडखेल खरीको बोटबाट । औपचािरक हनु्थे ती 
भाषणह  । कल्ले लेख्थ्यो त्यो थाहा छैन, तर ितनका 
अिभलेखह  पाइन्छन ्यदाकदा मिुित पमा या गोरखापऽमा 
छािपएका । मपपु-ुमा एउटा त्यःतो भाषण छ तर हःतिलिखत, 
राॆा अक्षरमा लेिखएको । त्यसो त अक  एउटा हःताक्षर 
भएको यःतै अिभभाषण हामीले पाई अिघ नै ूकािशत पिन 
गिरसकेका िथय   ‘चन्िज्योित’ (२०४१) मा, त्यो त महाराज 
चन्ि शमशेरले आफ्नै हातले लेखेका िथए । यो भाषण भने 
जु  शमशेर महाराजको हो तर यो उनको हःताक्षरमा छैन । 
राॆा िमलेका अक्षरमा कुनै जा े मान्छेले लेखेको दःतावेज छ 
यो ९ पृ को ..... । 

मैले ‘नेपाली’ ऽैमािसकको दोॐो पृ मा छाप्न तयार गनर् 
लागेको ‘मपपु-ुको पाना’को यो लेखोट त्यहीिँनर आइपगेुर 
रोिकयो । अिघ बढ्न सकेन । दईु-ितनओटा कुराले रोके 
मलाई । पैलो त त्यो नौ-पेजी भाषण महाराज जु  शमशेरले 
साँच्चै पढेका होलान ् ? पढेका भए गोरखापऽमा होला, हे ँ 
भनेर २००२ साल मिङ्सर १४ पिछको त्यो गोरखापऽ खोज्न 
पःुतकालयमा पस । गोरखापऽका परुाना फाइल पल्टाए ँ
(साइबर कपी, कम्प्यटुरमा)  तर, त्यो देिखएन । १४ गतेपिछ 
िनःकनपुन अधर्सा ािहक गोरखापऽको १५ र १९ मिड्सरको 
अ  मपपु-ुमा रहेनछ । त्यसपिछको अ  भने छ २२  
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गतेको । ती अ  िकन छैनन ्हाॆो स लनमा भ ेपि  नलागेर 
म खोला धाउनेितर लाग । अथार्त ् गए ँ गोरखापऽकै  
शरणमा । त्यहाकँा िजएम किपल िघिमरे मेरा परुाना िमऽ  
हनु ्। मैले उनलाई आफ्नो समःया बताए ँ। उनले त्यसलाई 
सिजलै समाधान गिरिदए । मलाई त्यो १९ गतेको गो. प. मा 
भएको जु  शमशेर महाराजको भाषणको  पूरै अ  फोटोकपी 
उतानर् लगाएर पठाइिदए । सबै पढ । तर त्यसले मेरो 
समःया सलु्झाउने स ा अझ उल्झाइिदयो । यो भाषणसँग त्यो 
१९ गतेको भाषण त एक अक्षर पिन िमल्दैन । के िमलोस ्? 
गो.प. को त्यो भाषण त जु  शमशेरले अिल अिघ नै काितर्क 
२७ गते (टँुिडखेलमा ?) िदएको चािहँ पो परेछ । त्यसो भए 
के गोरखापऽले ‘राजिषर्’ भएर गएका महाराजको त्यो 
ग ीत्यागको भाषण छाप्दै छापेन ? अचम्म लाग्यो । 

िदएको भए त्यो भाषण १५ गतेको गोरखापऽमा 
छािपनपुथ्य  तर छैन । त्यस िदनको गोरखापऽमा जु  
शमशेरले छोडेको र प  शमशेरले राजकाज सम्हालेको खबर 
मखुपृ मा भव्यतासाथ छापेको छ । त्यित गरेर पिन राजकाज 
छाड्दा उनले िदएको भाषण गोरखापऽले छापेनछ । त्यसपिछ 
िनःकने १९ मिङ्सरको गोरखापऽमा (मािथ भने जःतै) जु  
शमशेरको त्यसअिघको काितर्क २७ को भाषण पूरै अ  आठै 
पेज भरेर छाप्ने गोरखापऽले महाराजको ग ीत्यागको त्यो 
मह वपूणर् भाषणलाई चािहँ परैु बेवाःता गरेर छाप्दै छापेनछ । 
त्यो देख्दा जु  शमशेरले त्यस िदन त्यो भाषण नै पढेनछन ्िक 
भ े पिन श ा भयो । तर होइन, पढेका रहेछन ्। िकनभने 
गोरखापऽले नै समाचार िदएको छ ‘महाराज ूभबुाट एउटा 
सारगिभर्त भाषण बिक्सयो’ भनेर । २००२ साल मिङ्सर १५ 
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गते शबुबारको त्यो समाचारको लेखोट सारै मािमर्क लाग्छ । 
िकनभने त्यो लेखाइमा सम्पादक ूमेराज शमार्को सम्पादकीय 
सझुबझु सबै ूयोग भएको देिखन्छ । िवचार ग ँ– नेपाल 
देशको सबभन्दा शिक्तशाली ौी ३ दईु जना एकै ठाउँमा छन ्
त्यस िदन िसंहदरबारमा । त्यःताका बारेमा लेख्न ुछ– एउटा 
अःताउँदै छन,् अकार् उदाउँदा । दवैुमा कुनैको पिन इज्जत र 
मानमिनतोमा कमबेसी देिखन ु हुँदैन खबर लेख्न े बममा । 
तरबारको धारमा िहँडे जःतो भएको िथयो होला ूमेराजलाई । 
तर उनको चातयुर् हे ँ– उनले कसरी सन्तलुन िमलाएर 
समाचार लेखे । शीषर्क िदए– "राजिषर् ौी ३ जु  महाूभकुो 
अवकाश महण– पिछ ौी ३ महाराज प  शमशेर ज बहादरु 
राणा ।" शीषर्क माऽ होइन, समाचारका जम्मा १८ पिड्क्तले 
त्यो पिहलो पृ  भिरएको परैु बेहोरा त्यि कै बिु  परु् याएर 
लेिखएको छ । त्यो पिढहे ँ : 

"काठमाण्डौ, मागर् १४ गते आज िदउसोको १:४५ बजे 
नेपालका ूाइिम्मिन र ौी ३ महाराज जु  शमशेर ज बहादरु 
राणाबाट आफ्ना बाहलुीले ूाइिम्मिन रको ौीपेच ौी कम्याण्डर 
इनिचफ (वतर्मान ौी ३ महाराज) प  शमशेर ज बहादरु 
राणालाई पिहराइिदबक्ःयो । सनुका तोडा सम्मका िनजामती, 
ज ी अिफसर पगरीह लाई िदनको १२ बजे िसंहदरबारमा 
हािजरी िथयो । अन्दाजी १ बजेितर ौी ३ जु  ूभबुाट एउटा 
सारगिभर्त भाषण बक्ःयो । सो भाषण सनु्दा त्यहाँ उपिःथत 
मािनसका आखँाभिर आसूँ नपान कोही िथएनन ् । मौसूफको 
भाषण सिकएपिछ कम्याण्डर इनिचफका हैिसयतले वतर्मान ौी 
३ महाराज प  शमशेर ज बहादरु राणाबाट ँदै दैँ 
कृत ताको एउटा भाषण बक्ःयो । १:५५ बजेको शभु 
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महूुतर्मा १३ वषर् २ मिहना १६ िदनको सशुासन पिछ ७१  
वषर्को उमेरमा ौी ३ जु  ूभबुाट वतर्मान ौी ३ महाराजलाई 
ौीपेच पिहराइिदबक्ःयो आफूले चािहँ राजकाजको कामबाट 
िवौाम िलइबक्ःयो । २:१५ बजेको समयमा जम्मा भएका 
भाइभारदार अिफस पगरीह सँग हँःयाइलो महुारले िबदावारी भै 
िरडीतफर् को सवारीलाई िसंहदरबारबाट ूःथान गिरबक्ःयो । 
मेरो एकान्त जीवनमा मलाई कसैले िचठीपऽ नपठाउनू भ  े
आदेश पिन ौी ३ जु बाट आफ्नो भाषणमा बिक्सएको  
िथयो । 

उहाँपिछ वतर्मान ौी ३ महाराज प  शमशेर 
ज बहादरु राणाको उपिःथत दिुनयाँ भाइभारदार आिफसरह ले 
जय-जयकार मनाए । ूत्येक जय-जयकारमा बाहलुी जोडेर ौी 
३ महाराजबाट नमःकार गिरबक्ःयो । ‘राजा भनेका दिुनयाकँो 
नोकर हो, मैले आफूलाई ितमीह को नोकर भ े सम्झेको छु’ 
इत्यािद हकुुम पिन भो । ४ बजे ौी ३ महाराजको सवारी 
िसंहदरबारबाट िवशालनगर दरबारतफर्  भयो । 

(भाषणह  पिछ –सम्पादक)"* 

* यस सन्दभर्मा इितहासकार पु षो म शमशेरले मलाई बताएको 
यसैसँग सम्बिन्धत, किरब एक ह ापिछ बटुवलमा भएको 
घटनाको उल्लेख गनुर् उपयकु्त लाग्यो । ‘राजिषर्’ भएका जु  
शमशेर महाराज िरडी जाने बममा पाल्पा उक्लन ुअिघ बटुवल 
पगुेका िथए । पाल्पाका गभनर्र पिँमतफर् का कम्यान्डर इनिचफ 
बडाहािकम जनरल ि शमशेर जाडो छल्न भनी त्यित बेला 
बटौली झरेका िथए । उनीह  राजिषर् महाराजको दशर्न गनर् 
बाटामा कुिररहेका िथए । जु  शमशेरले ि शमशेरलाई देख्नासाथ 
मोटरबाट ओलर भनÑे "हेर काइँला, कःतो नालायकलाई नपेाल  
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कऽो सन्तलुन िमलाउनपुरेको िथयो सम्पादकलाई यो 
समाचार बनाउन राॆ ै बझु्न सिकन्छ । तर यहाँिनर जित 
सन्तिुलत हनु खोजे पिन नेपालको ‘बलेको आगो ताप्ने’ ूविृ ले 
होला सम्पादकले पिछ त्यो समन्वय गनर् सकेको देिखएन । 
िकनभने यो समाचारको बममा जु  शमशेरको भाषणको जित 
ूशंसा गरे पिन सम्पादकले उक्त भाषण गोरखापऽमा छाप्दै 
छापेनन ् । हामीले मपपु-ुमा त्यो कपी नपाएको भए जु  
शमशेरको ग ीत्यागको त्यो मािमर्क वक्तव्य इितहासबाटै गायब 
हनेु रहेछ । 

अब ू  उठ्छ ९ पृ को त्यो मिसनो एक् सरसाइज 
कापी मपपु-ुमा अइपगु्यो कसरी र कहाँबाट ? मदन शमशेर या 
महारानी बालकुमारीको तहिबल या कागजपऽसँग आएको होइन 
यो जु  शमशेरको अिभलेख । मेरो सम्झनाले काम गरेन यहा ँ
र अनमुान लगाउनपुर् यो । अनमुानले मलाई कोमलनाथ 
अिधकारीितर तान्यो । कोमलनाथ महाराज जु  शमशेरका 
िभिऽया पिण्डत भएका िथए– पत्यारका मान्छे, ‘कोमलगीता’ 
छािपएपिछ । महाराजका गोप्य कागजपऽ लेख्न/ेसान काम 
उनले पाउँथे । त्यसको एउटा ूमाण हामीले पाइसकेका छ  
‘खपुार्को िबडँ’मा । ‘ज बहादरुका नेकीका काम’ बारे लेख्दा 
मैले भनेको छु– त्यो लेखौट जु  शमशेरको अ॑ोट बमोिजम 

समु्पेर आएछु मैले ! दिुनयाँदारलाई नमःते गद म ितमीहक  
नोकर हुँ" भन्दै िहँड्दो रहेछ त्यो !" जु  शमशेरको त्यो 
उ ारको औिचत्यभन्दा पिन गोरखापऽको मखुपृ को यो 
समाचारको ममर् यस उ ारसँग ाकै्क िमलेको देख्दा उदेक  
लाग्छ । — क.दी. 
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उनले सारेर राखेका, उनैले मलाई िदएका हनु ्भनी । त्यसैका 
साथ यो कपी पिन मलाई उनले उसै बेला िदएको हनु  
सक्छ । 

जु  शमशेरको ग ीत्यागको त्यो भाषण महाराजले नै 
पढ्नका लािग कोमलनाथले राॆा सग्ला अक्षरमा लेिखराखेको 
हनु ुधेरै सम्भव छ । तर पक्का भ  म असमथर् छु । त्यसैले 
अब बढी मीनमेख नगरी त्यो भाषण नै पढँू– ूमेराजको भाखामा 
त्यो ‘आखँाभिर आसँ ु पान’ अिभलेख– वाउने ग ीत्यागको 
भाषण ! 
(अब त्यो भाषण पढँू: मपपुकुो ह–४२८) । 
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िचठी हामीले पाय  (मपपुकुो हब– ४३२) ौीमती सरला 
खकुरेलको सौजन्यबाट । पुं करनाथ उूतेीकी जेठी छोरी र 
किव रमेश खकुरेलकी प ी हनु ् । िचठीका बुदँाह  मािथ 
टीकािटप्पणी गनुर् आवँयक छैन । यसै पिन त्यःतो मीनमेख 
गनुर् यस ःतम्भको संिहतािभऽ पदन । तर यित भिनराखूÔँ– यही 
एउटा िचठीले पिन भन्छ, धेरै िभऽी र गिहरा राजनीितक कुरा 
प ायत कालका । िचठी यही हो– 

(पषृ्ठ २ को बाँकी) 
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क.दी. 
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सम्पादकीय 
 
यो अ  
 यो अ  अिलकित ऐितहािसक र अिलकित सािहित्यक 
साममीले भिरएको देिखने छ । ऐितहािसकमा यस पटक 
‘नेपाली’ ले एउटा ौेय िलए हनेु देिखन्छ । मदन परुःकार 
पःुतकालयमा आइपगेुर त्यसै बसेको रहेछ एउटा िनकै 
मह वपूणर् ऐितहािसक हःतिलिखत दःतावेज । तर कसैलाई 
त्यो वःत ु त्यितसम्म मूल्यवान ् होला भ े अन्दाज िथएन । 
हामीकहाँ त्यसरी लकेुर बसेको त्यो वःत ुऐले खोजतलास गदार् 
के थाहा भयो भने गोरखापऽले (िकन हो) नछापेको  महाराज 
जु  शमशेरको अिभभाषण रहेछ त्यो र ऐले यहाँ ूकािशत 
नभएको भए त्यो इितहासबाटै हराउने रहेछ । यित ६६ वषर् 
बेप ा भएको त्यो भाषण अत्यन्त मह वपूणर् रहेछ । जु  
शमशेरले आफूले ौी ३ को ग ी ःवेच्छाले छाडेका हनु ् िक 
कुनै बाध्यताले हो, त्यो हामीलाई थाहा छैन । तर उनले त्यस 
बेला बोलेका ती कुरा– कुनै व्यङ्ग्य जःतो, कतै िच दखुाइ 
जःतो छ र कतै भने उनी िरस जःतो पिन ूकट गछर्न,् तर 
सारै नरम पाराले । कूटनैितक ढ ले त्यो भनेको देिखन्छ । 
राणा राजकाजको उत्कृ  नमनुा हो त्यो िनःसन्देह । त्यो वःत ु
हराएको भए िनकै ठुलो कुरा गमु्थ्यो देशको । ‘नेपाली’ यःतो 
ऐितहािसक वःत ुजोगाउन सफल भएकोमा गौरव बोध गदर्छ । 
 
भाषामा बहस 

२०६७ सालको पसुमा ू ा-ूित ानले एउटा राॆो काम 
गरेछ– नेपाली भाषाको लेखाइमा भएको गन्जागोललाई हटाउन 
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एउटा स ो ी बोलाएछ । तर त्यित राॆा कामको पिन 
उपलिब्ध चािहँ उित राॆो आएनछ । १९९२ सालमै 
ने.भा.ू.स.ले ‘ने.क.श.ुले’ िनकालेर एक पता िनधार्रण गरे 
जःतो गिरिदन अझै सकेनछ ू ा-ूित ानले । हामी त्यसको 
पखार्इमा छ  । ू ा-ूित ानको कोश पच् ाउन हामीलाई 
िवकल्पको पौल भैिदँदा िनकै अन्यौलमा पछ  । ‘हरेकको 
आफ्नै िनयम’ हनेु अव्यवःथाको अन्त्य होस ् र एउटा मानक 
िनयम आओस ्भ े ूाथर्ना छ । 

 
किव जन्म शत-वािषर्की 

यो २०६८ सालमा ितन जना नेपाली किव-लेखकह को 
शत-वािषर्की मनाइँदै छ । काशीका काशीबहादरु ौे को, 
िसि चरण ौे को र भीमिनिध ितवारीको । त्यसो त म्याग्दीका 
मोहनबहादरु मल्ल र िवराटनगरका मातकृाूसाद  
कोइरालाको पिन मनाउनपुन हो । तर उ रािधकारीह को 
अभावले होला, ती दईु जनाको शत-वािषर्की मनाउने गाइँगइँु 
कतै सिुनएको छैन । यी पाचँ जना मध्ये काशीबहादरुको शत-

वािषर्की सबभन्दा भव्य पले भारत र नेपालमा मनाइयो । 
भारतमा त सरकारको ‘सािहत्य अकादमी’ले नै गर् यो एउटा 
समारोह वाराणसीमा । भीमिनिध र िसि चरणको नेपालको ू ा
-ूित ानले गद छ । 

हामी पिन यी पाचैँ जना सािहित्यक महारथीको हािदर्क 
अिभनन्दन गदर्छ  । 




