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कायर्क्रम
सभार भ
मदन परु कार गठु ी अ यक्षबाट वागत
गठु ीका अ यक्षबाट परु कार अपर्ण
ी डा. तीथर्बहादरु े बाट िवद्वदप्र् वचन
‘जगद बा- ी’द्वारा स मािनत ी शा तदास मान धर यक
ू ो उदग् ार
‘मदन परु कार’द्वारा स मािनत ‘योगमाया’का
िनहािरकाको उदग् ार
गठु ीका सद य सिचवबाट ध यवाद ज्ञापन
सभा िवसजर्न तथा जलपान
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ा नीलम काकीर्
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गुठीका अ यक्ष ी कु द दीिक्षतद्वारा वागत भाषण
ॐ असतोमा सद्गमय। तमसोमा योितगर्मय। मृ योमार् अमृतं गमय॥
ॐ शाि त:! शाि त:! शाि त:!
आदरणीय तीथर्बहादुर े जी, माननीय हाम्रा ‘ यौलाद्वय’
शा तदास मान धर यू र नीलम काकीर् िनहािरका यू तथा
उपि थत िवद्वान-् िवदुषी र िमत्रह ।
भाषा, सािह य र कला-सं कृ ितको िवकास, िव तार र प्रबधर्न गनेर्
उ े यका साथ यस सं थालाई प्र यक्ष तथा परोक्ष माया गनेर्, स लाहसझु ाव िदने सबै अग्रज अिभभावकह प्रित हािदर्क द्धा। यहाँ म
नेपाली भाषा सामग्रीह को सङ्कलन तथा सरं क्षणका अितिरक्त
मदन परु कार गठु ीका मा यमद्वारा मदन परु कार र जगद बा- ी
स मानको क पना गनेर्, स पणू र् प्रब ध िमलाउने र यसैमा अनवरत
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खिटने यस सं थाका सं थापक वगीर्य कमल दीिक्षतलाई मरण
गदर्छु। यी सबै काम तथा सं थाको आधार तयार गिरिदने वगीर्य
मदन शमशेर र रानी जगद बालाई मरण गदर्छु।
गठु ीका अ यक्षका पमा दो ोपटक यस ठाउँमा उिभँदा मैले मदन
परु कार तथा जगद बा- ीबाट स मािनत सबैलाई मरण गछुर् र
सबैप्रित आभार प्रकट गदर्छु। ६० वषर् लामो यस पर परामा सँगै
िहड्ने, िहड्नलाई प्रेरणा िदने, हौसला बढाउने यहाँ उपि थत हुने र
बािहर बसेर माया गनेर् सबैलाई हािदर्क ध यवाद। हािदर्क वागत।
प्रकृ ितिवद् डा. तीथर्बहादरु े य,ू यहाँलाई २०६३ सालको
जगद बा- ीबाट स मािनत गनर् पाउँदा जित आनि दत भएका िथय ,
य तै आन द यहाँका प्रेरणादायी, ज्ञानमल
ू क िवषयव तहु का
प्र येक लेखह बाट प्रा हुने गछर् । आजको यस समारोहमा िवद्वद्
प्रवचनका लािग हामीले गरे को आग्रह वीकार गरी पा नभु एकोमा
यहाँप्रित ध य छ । यहाँको िवशाल ज्ञानभ डारबाट सदासवर्दा
सा दिभर्क रहने ‘प्रकृ ित र मानव जीवन’का िवषयमा हामीले नयाँ
कुरा िसक्नेछ , बु नेछ । म यहाँलाई हािदर्क वागत गदर्छु।
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शा तदास मान धर य,ू यहाँसँग मेरो प्र यक्ष भेटघाट नभएपिन हाम्रा
नयाँ पु ताले यहाँका कै य पु तकह पढेर नेपाली कथा पर परा
िसके को, बझु क
े ो कुरा हाम्रा लािग अिव मरणीय बनेको छ।
भिव यको यो पु तालाई यहाँ र यहाँ ज तै बाल-सािह य, लेखन,
स पादनमा सदैव सिक्रय रहने यिक्त वह को खाँचो छ। यहाँको
प्रेरणा, माया र आशीवार्द आव यक छ। यहाँको िनर तरता हाम्रा
लािग प्रेरणा बनोस।् यहाँलाई पिन सध यवाद वागत गदर्छु।
नीलम काकीर् िनहािरका य,ू यहाँको पु तक योगमायालाई मदन
परु कारबाट स मािनत गनर् सक्दा समाजले कम देखेका, कम
लेखेका, कम सनु ेका वा कम बझु ेका थप्रु ै पात्रह सािह य माफर् त्
हाम्रा अगािड आउनेछन् भ नेमा िव ास गनेर् ठाउँ बनेको छ। यहाँलाई
बधाई। यहाँको लेखनीले िनर तरता पाइरहोस।्

अ यमा,
आदरणीय िवद्वदज् न,् हामी अिहले भेला भएको ठाउँ निजकै को
बैठकमा २०१२ सालमा मदन परु कार गठु ीको ज म भएको िथयो।
अिघ ला पु ताका भाषा/सािह य अनरु ागीह ले यसलाई हुकार्ई
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बढाई यो थानस म याइपर्ु याउनु भयो। भौितक पमा अब यो
बैठक ऐले छै न, यसका ज मदाता र कमर्दाताह म ये पिन धेरै
हामीसँग हुनहु ु न। तर सोही पर पराको िनर तरता िदने हाम्रो प्रयासमा
साथ िदन, हौसला िदन यस थलमा पा नहु ुने यहाँह लाई वागत
िनवेदन गदर्छु। यहाँह को उपि थितले हाम्रो हौसला बढेको छ।
धेरै ध यवाद
सबैको जय होस।्
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डा. तीथर्बहादुर े यूको िवद्वद प्रवचन

म र मेरो नेपाल
मदन पुर कार गुठी पिरवार, जगद बा- ीद्वारा स मािनत ी
शा तदास मान धर यू, मदन पुर कारबाट स मािनत नीलम
काकीर् िनहािरका यू तथा यस समारोहमा पा नुहुने स पूणर्
अितिथह ।
यसो फकेर् र हेदार् मेरो स पणू र् जीवनकाल िव.सं. १९९४ देिख २०७५
सालस म संक्रमण राजनीितको छत्रछायाँमा नै िब यो ज तो अनभु व
भइरहेको छ। शैशवकालको बेला १९९७ सालको शहीद का ड
पटक्कै स झनामा छै न। य तै २००७ साल पिन ‘िज दावाद’ र
‘मदु ार्वाद’ भनेर उफ्रने बाहेक अ के ही भएन। यसपिछ २०१७
सालस म पढाइितर लाग। स वत् २०१७ मा िव े रप्रसादको
सरकारले जािगरे बनाइिदयो। यसपिछ २०४७ सालमा
िगिरजाप्रसादले ढाक्रे बनाइिदए। ३० वषर्को जािगरे अविधमा नेपाल
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घमु ेर हेर। नेपाली िददीबिहनी, दाजभु ाइलाई भेटेरै ढोगभेट गिरयो।
आजका िदनमा फकेर् र हेदार् यो नेपाल कहाँ पग्ु यो र ती नेपाली कहाँ
छन् भ ने प्र ह मगजमा खेिलब छ।
मेरो शैशवकालमा जित जनसंख्या नेपालिभत्र िथयो अिहले प्रायः
उि कै नेपाली नेपाल बािहर छन।् िकन? काम र मामको खोजीमा
अ को सेवा गनर्, नोकरी गनर्, चाकरी गनर्, गल
ु ामी गनर्। उ म खेती,
म यम यापार र िनिघर्न चाकरी भ दथे हाम्रा पवू र्जह । यसको अथर्
जित सेवा क्षेत्रबाट कमाइ हु छ, योभ दा बढी वािण य र उद्योगबाट
हुनपु छर् । यसभ दा अझ बढी आ दानी कृ िष र वन क्षेत्रबाट हुनपु छर् ।
अथर्– यव थाको यो तीनतले मि दर (आिथर्क िपरािमड) थायी र
िदगो िवकासको मल
ू त भ ब न सक्छ। हामीले हाम्रै भिू म यव था र
आ नै माटोको उ जनीबाट समृिद्ध िभ याउन सक्नपु छर् ।
हाम्रा ा एवं द्र ाह ले राि ट्रय िवकासका लािग कृ िष क्षेत्रलाई
अगािड सादार् तराई–मधेशमा अ नबाली, पहाडमा फलफूल र
तरकारी एवं िहमालमा पशपु ालनको िवकासलाई िनदेर्िशत
िसद्धा तको पमा अवल बन गनर् िसफािरश गरे का हुन।् ियनै तराई,
पहाड र िहमाललाई अझ िनयालेर हेनर् र बु न सके न र ितनका
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प्रकृ ित, ितनका पिरवेश र ितनका प्रवृि स मत िवकास िनमार्ण गनर्
सके न भने हाम्रो रा ट्रको भौितक ि थरता (Physical Stability)
मा सक
ं ट आउन था छ।
िहमाली क्षेत्र
नेपालको २३ प्रितशत भभू ाग ५,००० िमटरभ दा उ च भागमा पनर्
आउँछ। यहाँ सामा यतया बा ै महीना िहउँ ज छ। िहउँकै घर
भएकोले यसलाई (िहम+आलय) ‘िहमालय’ भनेको हो। यही घरमा
रह यमय प्राणी यती पिन ब छ भ ने धेरैको िव ास छ। कितपय
वैज्ञािनकह यतीको अि त वलाई वीकादैर्नन।् यतीको अि त व
वीकारे पिन न वीकारे पिन यती ज तो िहममानवको बास थान
पृ वीमा कतै छ भने यो िहमालय नै हुनपु छर् । यती कौतहु ल
बचाइराख्नु उिचत हु छ।
िव को सव च िशखर सगरमाथा लगायत क चनजगं ा, हो से,
मकाल,ु चोय,ु धौलािगिर, अ नपणू ,र् मना ल,ु लाङटाङ आिद
िहमिशखरह िव पवर्तारोहण पिर यमा िविश नाम हुन।्
पवर्तारोहण र पयर्टनको प्र यक्ष स ब ध पयार्वरणसँग गाँिसएको हु छ।
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थानीय प्रदषू णका िवषयमा नेपालले सकारा मक कदमह चा दै
आएको छ। तर िव को बढ्दो तापमानको प्रभाव भने हामीले
आकलन गनर् सके का छै न । िविभ न अ ययनले देखाउँदछ िक िव
तापमान वृिद्धको पिर यमा नेपालको तराई र पहाडमा भ दा िहमाली
क्षेत्रमा तापमान धेरै बढ्दोछ । एकताका सन् २००७ मा प्रकािशत
अ तरार्ि ट्रय त याङ्कले सन् २०३५ स ममा िहमालय सबै
पिग्लसक्छ भ ने होह ला पिन म चाइएको िथयो। य ता
िम याङ्कले पिन हामी पीिडत छ । त याङ्क र िम याङ्कको
फ दामा नपदार् पिन िहमालको िहउँ घटेको अनभु व र अवलोकनह
बार बार सु ने गरे का छ । िहमालयमा जमेको िहउँमा काबर्नका
कणह भेट्टाइएका छन।् िहमालको था लोमा मडािरने कालो बादल
हाम्रा नयाँ पाहुना हुन।् हाम्रा िछमेकी रा ट्र भारत र चीनको औद्योिगक
िवकासको प्रदषू ण ‘एिशयन कालो बादल’ (Asiatic Brown
Cloud) नामले प्रिसद्ध छ। हाम्रा िहमाल, िहमनदी तथा िहमतालह
अि थर र जोिखमपणू र् अव थामा पग्ु न थालेका छन।् यसप्रित बेलैमा
सचेत भएर जोिखम कम गनेर् क्षेत्रीय एवं अ तरार्ि ट्रय कदमह चा न
िढलो गनर्हु दुँ नै । िव जलवायु पिरवतर्न िवशेष गरे र िव
उ णीकरणको पिहलो िशकारको पमा िहमालय खडा छ।
12

लेकाली क्षेत्र
सामा यतया ३००० िमटरभ दा उ च भ–ू भागलाई लेकाली क्षेत्र
मा य भने यहाँ खेतीपाती हुदँ नै । अपवादका पमा िहमालपािरका
भोट क्षेत्र भने ४,००० िमटरस म पिन अ नबाली लाग्दछ। िकनभने
यहाँ घाम लाग्छ। बादलले छे क्दैन।
िहमालय पवर्त ेणीको दिक्षणी भेकमा ४,००० िमटरको उँचाइ मािथ
ख उिम्रंदनै । सबैभ दा उ च क्षेत्रमा हुकर्ने मख्ु य ख भोजपत्र हो।
यसका साथमा िविभ न िचमाल र गरु ाँस तथा के ही िठंग्रे स ला पिन
हु छन।् वृक्ष रे खाभ दा उप लो लेकपाटनमा घाँसे मैदान अिधक हु छ
र हजार भ दा बढी प्रजाितका भईु ं फूलह प्रश तै फु दछन।् ितनका
साथमा जडीबटु ीह पिन प्रश तै फ टाउँछन।् आिथर्क ि ले
लेकाली क्षेत्र पशपु ालन र जडीबटु ीका लािग उपयक्त
ु ठहिरन आउँछ।
हाम्रो लेकाली क्षेत्र मेचीदेिख महाकालीस म सामा यतया एकै नासको
वन–वन पित पाइने क्षेत्र हो। पहाडी क्षेत्रमा ज तो पवू र्–पि म िभ नता
लेकाली भागमा पाइँदनै ।
हाम्रो लेकाली भ–ू भागको उ पादन र उ पादक वलाई वतर्मानमा
आएर तीनितरबाट नकारा मक प्रभाव पादैर्छ। पशपु ालनमा िवशेष
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दक्खल सँगालेका गोठालाह िवदेश पलायन भएबाट लेकाली खकर्
र पाटनह िरि न थालेका छन।् जलवायु पिरवतर्नको प्रभाव यसमा
थिपनाले चिरचरन क्षेत्र काँडेदार झारको अितक्रमणमा पनर् थालेका
उदाहरणह उजागर हुन थालेको छ। प्राकृ ितक वृक्ष रे खामा फे रबदल
भएर जैिवक िविवधतामा प्रभाव देिखन थालेको छ। याचार् गु बु
लगायत बहुमू य जडीबटु ीको उ पादनमा िवशेष यव थापनको
खाँचो देिखन थालेको छ। लेकाली उ पादनको िवकासमा राि ट्रय
प्रयास यनू रहेको अव था छ। बेलैमा सचेत हुन आव यक छ।
पहाड–पवर्त
नेपालको पिरचय िवशेषमा पहाड–पवर्तका कुरा अिधक झ क छ।
हुन पिन औलो िनमर्ल
ू हुनु भ दा पिहलेको नेपाललाई िनया य भने
अिधक मानव ब ती पहाडैितर के ि द्रत िथयो। पहािडया मल
ू का
शासक र प्रशासकका कारण पिन नेपालको पिरचय पहाड–पवर्तसँग
अिधक जोिडन पग्ु यो। यसमा िहमालयको प्रभाव थिपन पग्ु दा
नेपालको पिहचान नै िहमाल, पहाड–पवर्त अथार्त् अंग्रजे ी श दले
‘माउ टेन’ भ ने पिरवेश बिु झन था यो। यस पृ वीको लगभग २४
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प्रितशत भभू ाग पहाड–पवर्तले ओगटेको छ, तर पिन माउ टेनको
पिरभाषा िच बु दो पमा थािपत भएको छै न। पहाड–पवर्त अझै
पिन कौतहु लको िवषय छ। पहाड बु न यसलाई चढेरै हेनर्पु नेर् हु छ।
आफले न यहोिरकन पहाड–पवर्त बु न सिकंदैन। तसथर्, हाम्रा
िछमेकी रा ट्रह लाई पिन नेपाल बु न गा ो छ।
नेपाल िहमाल, पहाड र तराईको संयक्त
ु प हो। तर, ियनको पिरभाषा
र नामकरण गनेर् िवद्वानह बीच एकमत छै न। सबैभ दा सरल पिरभाषा
डा. हकर् गु ङले जरु ाइिदएका छन।् उनका अनसु ार बा ैकाल िहउँ
ज ने क्षेत्रलाई ‘िहमाल’ (५००० िमटर भ दा उ च क्षेत्र), जाडोमा
िहउँ पनेर् र अ बेला खु ने क्षेत्रलाई ‘लेक’ (३०००–५००० िमटर),
र िहउँ नपनेर् ख डलाई ‘पहाड’ (३००० िमटरभ दा होचो भाग) भ ने
अवधारणा थािपत हु छ।
िहमाली क्षेत्रले नेपालको २३ प्रितशत भभू ाग ओगटेको छ। लेकाली
क्षेत्रले २० प्रितशत जमीन ओगट्छ र यहाँ लगभग ७ प्रितशत मात्र
जनसख्ं या छ। पहाडी क्षेत्रले ३० प्रितशत भभू ाग ओगट्छ र यहाँको
जनसंख्या स पणू र् नेपालको ३८.१७ प्रितशत पग्ु न आउँछ। जनसंख्या
र जमीनको ि ले वतर्मान नेपालको पहाडी क्षेत्र सवं ेदनशील र
चलायमान (Dynamic) अव थामा छ। २०१८ सालदेिख २०३७
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सालको दौरानमा मैले घमु ेका पहाडमा कहीं सडक िथएन। वन
राि ट्रयकरणको प्रभाव र काठ–दाउराको अभावले वन मािसने क्रम
ती िथयो। डाँडाह नाङ्िगने र मािनसह तराईितर बसाइँ सनेर्
प्रवृि बढ्दै िथयो। भक्ष
ू यका कहाली लाग्दा वृ ा तह पढ्न
पाइ यो।
पहाडी क्षेत्रलाई ‘िमडल माउ टेन’ (Middle Mountain) भ ने संज्ञा
प्रचिलत छ। जैिवक िविवधता िवशेष गरे र वन िविवधताको ि ले
पहाडी क्षेत्र यादै धनी छ। नेपालका िविभ न ३५ प्रकारका वनम ये
२८ प्रकारका वन यस क्षेत्र िभत्र भेिट छ। पयार्वरण (Ecosystem)
को िववधताले हेदार् नेपालका ११८ िविभ न पयार्वरणम ये ५३ वटा
यसै क्षेत्र िभत्र पाइ छ। नेपालको सां कृ ितक िविवधताको सवार्िधक
प्रचरु ता यही पहाडी क्षेत्रमा कायम छ। जात–जाित, भाषा–भाषी,
भेषभषु ाको िविवधता मेचीदेिख महाकालीस मको पहाडी क्षेत्रमा
अिधक भेिट छ। वतर्मान नेपालका पहाडी िज लाह प्रायः सबै
सडक संजाल िभत्र पिरसके का छन।् पंचायतकालको गाउँ फकर् र
जन मदान यसपिछ ‘आ नो गाउँ आफ बनाऔ’ं भ ने अिभयान र
संघीय संरचनाको नयाँ जोशले बाटो ख ने कामलाई सवार्िधक मह व
िदइआएको छ। बाटो ख नक
ु ो अक िनयित नयाँ पिहरो िन याउनु र
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सवारी दघु टर् नामा यान फा नु वाभािवक बनेको छ। मोहन
मैनालीले देखक
े ो देश (२०७५) मा पहाडी बाटोको वातावरणीय
िच ता प्र सँग उजागर गरे का छन।् समयमा नै ग ती सधु ार भयो भने
हाम्रा पहाडी पिरवेश घाउ िनको पानर् सक्षम छ। यसको वल त
उदाहरण सामदु ाियक वन यव थापनले थापना गरे को छ। नेपालका
२२ हजारभ दा बढी सामदु ाियक वनम ये पहाडी क्षेत्रका सामदु ाियक
वनको भिू मका सराहनीय सािवत छन।्
वातावरणको ि ले पहाड सिक्रय पमा िजउँदो छ। पहाडलाई
फलफूल, तरकारी र जडीबटु ी खेतीले समृद्ध बनाउन धेरै समय
लाग्दनै । िचया, कफी, सठु ो, अदवु ा र अलची मात्र हैन िचराइतो र
िटमरु ज ता जडीबटु ी पिन प्रश तै उ पादनमा छन।् व ततु यिद
हामीले हाम्रो तराई र पहाडलाई उ पादनशील बनाउन सक्य भने
हामीकहाँ आइपग्ु ने रे ल होस् वा ट्रक यहाँबाट िर ै फकर् नपु नेर् ि थित
आउँदनै ।
पहाडी क्षेत्रको िवकासमा जलिवद्यतु ल
् ाई िवशेष बढावा िदने र पयार्–
पयर्टनको िवकासमा अ सिक्रय हुनपु नेर् कुरामा दईु मत नहोला। तर
जमीनको थािय व र सम याियक सामािजक यव थामा कुनै आँच
आउनहु दुँ नै ।
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तराई–मधेश
म मेरी आमाको काखमा दईु वषर्को दधू ेबालक छँ दा िचतवनको
जंगलमा जद्ध
ु शमशेरको एउटै िशकारमा १२० वटा बाघ, ३८ वटा
गडा, १५ वटा भालु र २७ वटा िचतवु ाको िशकार भएको िथयो।
अग्रं ेज पाहुना लडर् िलनिलथगो (Lord Linlithgow) पिन कित
प्रस न भए होला? िचतवनको वनजंगल कित घना िथयो होला?
आज यहाँ मात्र ९३ बाघ छन।् यो पिन सरकार, सेना र अ तरार्ि ट्रय
संघसं थाको ४६ वषर्को प्रयास पिछ। िचतवनदेिख पवू र्मा कोशी
नदीस मको तराई भावरमा पिन िनकै घना वनजगं ल िथयो भ ने
िववरण कोलोनेल ककर् पािट्रक (Colonel Kirkpatrik) ले
आजभ दा २२५ वषर् पिहले (सन् १७९३) उ लेख गरे का िथए।
सोमे रदेिख कोशीस मको क्षेत्रबाट प्र येक वषर् २०० देिख ३००
हा ीलाई जगं लबाट क जा गरे र भारतमा िबक्री गनर् लैजाने चलन
िथयो। अिहले यो क्षेत्र प्रदेश–२ मा पनर् आउँछ। सबैभ दा कम वन
क्षेत्र भएका िज ला यहीं पछर् न।् जनघन व यहीं बढी छ। बाढीको
प्रकोपले यहींका मािनस बढी प्रभािवत छन।् स कोशी शत्रभु दा
िनदर्यी बनेर परू ा िज ला नै स री (स +अरी) को नामले थािपत छ।
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प्र येक वषर्को वषार्याममा मािनसह एक जीवन बाँ न हजार मृ यक
ु ो
सामना गदर्छन।्
प्रदेश–२ मा के ही मौिलक वन बाँकी रहेको क्षेत्र बारा, पसार् र
रौतहटमा पदर्छ। बाराको वन आजभोिल चक िववादमा छ। यस
िज लामा हाल ३० हजार ८०० हेक्टर वन क्षेत्र कायम छ। यसम ये
२७ प्रितशत लगभग ८ हजार हेक्टर वन मासेर अ तरार्ि ट्रय
िवमान थल र यसका लािग आव यक नगर िनमार्णको प्र ताव छ।
यस आयोजनाको िववरणले २४ लाख ख बारा िज लामा कािटने
र यसको बदला ६ करोड १२ लाख ख अ यत्र रो ने कुरा बताउँछ।
ख रो ने कहाँ हो भ ने ठाउँको यिकन छै न। ख रोिपहा दा पिन
सय वषर्को समयाविध पिछ मात्र वनले आ नो व प लेला। भिन छ
सालको वृक्ष ‘सौ साल खडा, सौ साल लडा र सौ साल सडा’।
समया धी सोच (Time blind thinking) वातावरणका लािग
उपयक्त
ु हुदँ नै ।
‘तराई हेर कित राम्रो हिरयो वन हुनाले’ भ ने लोकिप्रय गीत
वा तवमा २०१७ साल पिहलेको नेपालमा अित उपयक्त
ु हुने िथयो।
यसवेला वनका रक्षक एवं सरं क्षक िथए लामखट्टु े र ितनका भा जा
औलोको वरो। औलो िनमर्ल
ू भएदेिख तराई–मधेश वन कसैबाट
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सरु िक्षत भएन। िव.स.ं २०१७ देिख २०३७ स म िनकै वन फडानी
भयो र वनक्षेत्र घटेर ६,४५,३०० हेक्टरमा झर्यो। यो आँकडा
१२/१३ वषर्पिछ २०५० साल ताका ५,४५,९०० हेक्टरमा झर्यो।
आजभ दा चार वषर् पिहले सन् २०१४ को सरकारी आँकडाले
नेपालको तराई क्षेत्रको २०.४१ प्रितशत भभू ागमा मात्र वन क्षेत्र
(४,११,५८० हेक्टर) कायम छ। बारा िज लामा िनजगढको
अ तरार्ि ट्रय िवमान थल र सदु रू –पि म प्रदेशको राजधानी बसाउन
तराई भावरको वन मािथ नयाँ दबाब िसजर्ना हुदँ छ
ै । वतर्मान नेपालको
तराई भावर र चरु े को पािरि थितकीय प्रणालीमा हाल मौजदु ा वन
क्षेत्रको अहं भिू मकालाई िबसेर्र वन अितक्रमण र जग्गा अिधग्रहण
गनर् था नु िवकास नभई िवनाशको कारण ब न सक्छ। वातावरणीय
स तल
ु न र ि थरतामा आघात पग्ु छ। अझ चरु े लाई नै िचरे र पवू र्–पि म
लोकमागर् िनमार्ण गनेर् हो भने यो ‘िवनाशकाले िवपरीत बिु द्ध’ हुन
जानेछ।
नेपालमा तराईको वनजगं ल र सरं िक्षत क्षेत्रह िव कै दल
ु र्भ
व यज तु र वन पितका अि तम आ य थलको पमा मौजदु छन।्
सरं िक्षत क्षेत्रह लाई बािहरी अ वन क्षेत्रह ले जैिवक मागर् र
आ य थलको टेवा िदन सके न भने हाम्रा राि ट्रय िनकु जह मानव
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सागरका बीचमा टु लक्ु क टापु मात्र हुनेछन।् ितनको भिव य लामो
हुदँ नै । आजभोिल चचार्मा रहेको िनजगढ िवमान थलले जगं ली
हा ीको आवतजावत गनेर् जैिवक मागर् अव द्ध हु छ। कै लालीको
गोदावरी क्षेत्रमा वन िवनाश भयो भने पाटे बाघको जैिवक मागर्
अव द्ध हु छ। बाघ, हा ी, गडा आिद जीवज तु पयार्वरणका
‘ि ट्रटलाइट’ ज तै संकेत िच मात्र हुन।्
वतर्मान अव थामा तराई, भावर, चरु े र मधेशको वनलाई सरं क्षण िदन
सके न भने यस क्षेत्रको कृ िष िवकासमा पिन नकारा मक प्रभाव पदर्छ।
तराई–मधेशलाई अ नबाली उ पादनको मल
ू थलो बनाउने सपना
साकार हुदँ नै । आजभोिल हाम्रा तराई िज लाह जाडोको याममा
शीतलहरको िशकार बिनरहेका छन।् भारतको काि मरदेिख
बंगलादेशस म शीतलहरबाट प्रभािवत हु छन।् यसको मल
ू कारण
वन िवनाश र प्रदषू ण िवकास हो। तराईको वातावरणीय सरु क्षाका
लािग यनू तम वन क्षेत्र कित आव यक पछर् र हाम्रा संवेदनशील
क्षेत्रह (Critical hot spots) कहाँ छन् भ ने शीघ्र पिहचान
हुनपु छर् । तराई, भावर र चरु े का अित सवं ेदनशील क्षेत्रह का लािग
संरक्षण नीित पिन तजर्मु ा हुनपु छर् । यसो हुन सके मात्र नेपालको
५४.२६ प्रितशत जनसंख्या बोक्ने भिू म ि थर र िदगो ब न सक्ला।
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अ यमा,
नेपालको अि त व िहमाल, पहाड र तराईको सहअि त वमा िटके को
छ। हराभरा तराई, रिसलो पहाड र सु दर िहमालको पिर यमा
नेपालको पिहचान खु दछ। वतर्मान अव थामा जनसख्ं या वृिद्ध र
यसिभत्रको चलखेल, भ–ू उपयोगमा फे रबदल तथा जलवायु
पिरवतर्नका िवशेष प्रभावले िहमाल पग्लन थालेको छ। पहाड भ कन
थालेको छ। तराई म भिू म ब दछ। म भिू मलाई फुलााएर मह र दधू को
देश बनाउने सक
ं प इजरायलीह ले परू ा गरे । अब नेपालीह ले
तराईलाई अ न भ डार, पहाडलाई फलफूल-तरकारीको बागवानी र
लेकाली क्षेत्रलाई पशधु न र जडीबटु ीले स प न बनाउने अठोट गनर्ु
परे को छ। गाहर् य उ पादनको पिर यमा सेवाबाट प्रा हुने
रािशलाई यापारले िज नु छ र यापारलाई कृ िषले उिछ नु छ। कृ िष,
यापार र सेवाको यस स तिु लत अनपु ातलाई मजबतू बनाउन वन र
हिरयाली अिन वन पित र व यज तक
ु ो सरं क्षणलाई भु नहु दुँ नै ।
यसका लािग आव यक शिक्त संचालन गनेर् क्रममा नेपाली जनशिक्त
र नेपालको जल शिक्तलाई सव पिर मह व िदनपु दर्छ। समृद्ध नेपाल र
सख
ु ी नेपालीको सपनालाई िवपनामा साकार पानर् नेपाललाई यँझु ेर
हेनर् सक । यही मेरो शभु कामना।
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जगद बा- ीबाट स मािनत
ी शा तदास मान धर यूको उद्गार

मदन पुर कार गुठीका आदरणीय अ यक्ष यू,
मदन पुर कारद्वारा स मािनत
द्घेय नीलम काकीर्
िनहािरका यू,
यस िविश समारोहमा उपि थत मिहला तथा स जनवृ द,
बालबािलकाको दिु नयाँमा रमाइरहेको मलाई “बाल सािह यको
िवकास, िव तार र प्रवधर्नमा पाँच दशकदेिख समिपर्त” भनेर
स झनभु एको बेला सबभ दा पिहले यस क्षेत्रमा पाइला टेक्न र दरो
भई लािगरहन मलाई अनवरत पमा बल र जाँगर िदइरहनहु ुने सबै
सबैलाई स झँदै उहाँह मा हािदर्क कृ तज्ञता यक्त गदर्छु।
िव.स.ं २०१५ ितरको कुरा हो, अङ्ग्रेजी भाषामा स-साना िनब धह
लेखेर तयार पारे को िकतापका लािग भिू मका लेिखिदन आदरणीय
गोपालप्रसाद िरमालकहाँ अनरु ोध गनर् जाँदा,“ितम्रा लेखह राम्रा
छन,् िकन अङ्ग्रेजीमा लेखेको, नेपालीमा लेख्नू अिन म लेिखिद छु”
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भनेर मलाई नेपाली भाषामा लेख्न लगाउनहु ुने उहाँलाई आज म
झ झ ती सि झरहेछु। वा तवमा यस िदनदेिख नै मैले नेपाली
भाषामा लेख्न थालेको हु।ँ यसै ताकाको कुरा हो, कुलह मा
पढाउँदै िहँड्दा मैले के कुरा थाहा पाएँ भने बालबािलकाह
िचत्रकला बढी मन पराउनहु ु छ र िचत्रका मा यमबाट पढाइएका कुरा
उहाँह का िनि त बढी िचकर र प्रभावकारी हु छ। यसैले मैले
िचत्रकलाकै मा यमबाट बालबािलकाह लाई िसकाउँदै जाँदा म
बालबािलकाह िसत राम्ररी निजक हुन पाएँ र मैले उहाँह को
िवषयमा नजानेका र नदेखेका धेरै धेरै राम्रा कुरा देख्न र जा न थाले।ँ
ती सब कुराले नै मलाई बालसािह य माफर् त् यस क्षेत्रको सेवामा
लािगरहन सक्ने बनाएको हुनपु छर् ।
िव.स.ं २०१६ ितर आदरणीय यामप्रसाद शमार्िसत मेरो स पकर्
भए यो र ‘सािह य’ पित्रकािसत गाँिसने अवसर मैले पाएँ। यसैताका
मैले नेपाली तथा िवदेशी लेखकह का िकतापह पिन पढ्ने मौका
पाएँ। खासगरी चीनका लेखक लू सनु र सका लेखक गोकीर्का के ही
िकतापह पढ्न पाएँ। उहाँह का लेखह ले िवद्यालयका
बालबािलकाह बीच काम गिररहेको मलाई बालबािलकाह को
क्षेत्रमा राम्ररी लाग्न अझ प्रेिरत गरे । िव.सं.२०१७ पिछ, मेरो आ नै
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वडाको ‘बालसेवा िवद्या म’ (िन न मा यिमक)मा प्रधाना यापक
भई िशक्षा क्षेत्रमा सिक्रय हुने मौका पिन पाएँ। यितखेर हाम्रा
िवद्यालयह मा िवज्ञान र वा यज ता िवषयह पढाइ न यो तर
हामीले आ नै पहलमा यितबेलै सबै कक्षाह का लािग िवज्ञान,
वा य र िचत्रकला स ब धी पाठ्यसामग्री तयार पार्यौर पढायौ ँ। यी
तीन िवषय समेत पढ्न पाउँदा के टाके टीह राम्ररी रमाउनु भएको
िथयो। यसै बेला हामीले हाम्रो िवद्या ममा हरे क शक्र
ु बार
िवद्या मको प्राङ्गणमा अितिरक्त कायर्क्रमह – गाउने, ना ने,
किवता–कथा सनु ाउने तथा सरसफाइको काम गनेर् आिद चलायौ ँ।
यसका साथै िवद्या मका बालबािलकाह का लािग आ नै
त परतामा ‘तारा’ नाउँको िभ े बाल–पित्रका पिन िनकाले।ँ यसरी
यसबेलाका यहाँका गितिविधह र ितनै पित्रकाले समेत मलाई
बालसािह य जग मा पाइला टेक्न लगाएको हुन सक्छ।
बालबािलकाह का लािग िकतापह खो ने क्रममा यितबेला
बजारमा ‘प चत त्रका कथाह ’, ‘िहतोपदेशका कथाह ’ र ‘इसप
नीितकथा’ मात्र उपल ध भएको कुरा थाहा पाएँ। यित बेला
महाकिव देवकोटा एकै जना हुनहु ु यो जसले बालकह लाई नै भनेर
के ही किवताका िकतापह लेख्नभु एको िथयो तर उहाँका किवताह
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बालबािलकाह का लािग सरल भने िथएनन।् िव.स.ं २०२२
सालितर मैले दगु ार्लाल े िसत नेवारभाषामा बालकिवताह लेख्न
पटक पटक अनरु ोध गरे ।ँ उहाँले एउटा िकताप नै तयार पानर्भु यो। ती
किवताह को सँगालो “िचिनया ह िकिसचा” नाउँबाट िन के को
िथयो। यसको गाता मैले नै बनाएको िथएँ। िचिनया किवताह को
अनवु ादको अक सानो पु तक पिन उहाँले तयार पानर्भु यो। ‘िचिनया
च पा’ नाउँको यो पु तक ‘सयू दय प्रकाशन’बाट म आफै ँ ले
िनकाले।ँ बालसािह य प्रकाशनको क्षेत्रमा मेरा ती पिहला पाइलाह
िथए।
यसपिछ बालपित्रका प्रकाशनका लािग म साथीह खो दै िहडे ँ ।
धेरै साथीह ‘काम त राम्रो हो तर...’ भ दै पि छनभु यो। यसै क्रममा
िव.स.ं २०३७ सालमा िमत्र जनकप्रसाद हुमागाइँ र गोपालराज
मैनालीिसत भेट भयो र मेरो प्र ताव सनु ेर उहाँह खबू उ सािहत
हुनभु यो। यसरी उहाँह समेत भई मैले ‘बालपोष’ िनकाले ँ तर ६
अङ्कपिछ यो िन कन सके न। यसपिछ आफू एक्लैले के ही
साथीह को सहयोग िलएर ‘बालकोसेली’ िनका न थाले ँ र अ य
पु तकह पिन प्रकाशन गनर् सु गरे ।ँ
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बालसािह य माफर् त् नयाँ पु ताको सवार्ङ्गीण िवकास अथार्त् यस
पु तालाई व थ, सचेत र सक्षम हुने गरी हुकार्उने अिभयानमा
एक्लैले के ही पिन गनर् सिक न भ ने कुरा काम गदैर् जाँदा मलाई अझ
प्र ट हुदँ ै गयो। तर हार नमानेर म परु ानो पु ताका आदरणीय यद्ध
ु प्रसाद
िम देिख इितहासकार िदनेशराज प त, िमत्र खगे द्र सग्रं ौला, िमत्र
शारदारमण नेपाल, डा. िहरामन प्रधान, िमत्र बलराम ‘ मजीवी’, ई.
सोहनलाल रि जतकारका साथै िचत्रकार कुलमानिसहं भ डारी,
पु पर न शाक्य, िमलन शाक्य, के . के . कमार्चायर् लगायत धेरै
िवधाका धेरै लेखकह , िचत्राङ्कनकतार्ह , सङ्गीतकारह िसत
गहु ार माग्दै उहाँह को समेत सहयोग पाएर अिघ बढ्न सके ँ र अिघ
सदैर् रहे ँ। रा यले हुकार्उने िज मा निलएका र बा-आमाले समेत ‘भरु ा,
मल
ु ा’ भनी (हेला गरी) हुकार्एका बालबािलकाह को धरालो हुन,ु
यो पिन आफूखसु ी धरालो हुन,ु यितबेला आजको ज तो मयार्दापणू र्
काम पटक्कै िथएन तर बालबािलकाह बाट यित बेलै पाएको
उहाँह को ममतापणू र् चासो र मायाको भने म बयानै गनर् सिक्तनँ।
वा तवमा मेरो िवचारमा मैले िलएको यो काम ‘िनःशतर्, िनः वाथर् र
िनःशु क’ गछुर् भनी आफै ले थालेको काम हो र बालबािलकाका
लािग काम गरे कै कारणले म देशका पवू र् र पि मका धेरै
िज लाह मा पगु ेर आ नो देश आ नै आँखाले देख्न पाएँ, िसक्न
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पाएँ। मलाई लाग्छ उहाँह को िनकट रहेर के ही गनेर् अवसर पाएकै
कारणले आज मैले किह यै निचताएको ऊजार् पाइरहेको छु। यस
बाहेक ‘बालकोसेली’ले कथालेखन–कायर्शालाह चलाउँदा मैले
धेरै बालबािलकाह िसत िमलेर काम गनेर् अवसर पाएको िथएँ।
यसबेलाका ती कायर्शालाह मा सहभागी हुनभु एका मेरा साथीह
अिहले आ–आ ना क्षेत्रमा राम्ररी काम गिररहनभु एको देख्न पाउँदा
गवर्को अनभु व गनेर् गछुर्। आजस ममा मैले धेरै सङ्घ सं थाह र
यिक्तह बाट ढाडस पाएको छु र ती सबैका लािग पिन म
उहाँह प्रित कृ तज्ञता यक्त गदर्छु।
आज बालबािलकाह को यस क्षेत्रमा धेरै साथीह लाग्नभु एको छ
यसैले यसको भिव य उ वल छ। मलाई िव ास छ,
बालबािलकाह को क्षेत्रमा लािगरहेका हामीह ‘आ ना
नानीह बारे आमाह जि कै िचि तत तर हुनस मको आशावादी’
भएर लािगरहने छौ ँ। यसैले यो क्षेत्र उ वल छ!
अ यमा, मदन परु कार गठु ीले ‘जगद बा– ी’ परु कारद्वारा हौसला
प्रदान गरे कोमा कृ तज्ञता प्रकट गदैर् आ नो छोटो म त य टुङ्ग्याउने
अनमु ित माग्दछु।
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मदन पुर कारबाट स मािनत ी नीलम काकीर्
िनहािरका यूको उद्गार
यस गिरमामय सभाका समादरणीय सभा यक्ष यू!
मदन पुर कार पु तकालय गुठीका स पूणर् पिरवार !!
जगद बा- ी स मानबाट स मािनत मेरा अग्रज शा तदास
मान धर यू!!!
िनम त्रणा वीकार गरी पा नुभएका िविश मा यवरप्रित म
हािदर्क नमन गदर्छु ।
– योगमाया उप यासलाई स मािनत मदन परु कारबाट सश
ु ोिभत गनर्
उिचत ठहयार्उनु भएकोमा म िनणार्यक म डल र मदन परु कार
गठु ीप्रित सवर्प्रथम अ तर दयबाट आभार यक्त गदर्छु।
-यस समारोहको यस थानमा उिभइरहँदा कता–कता डर लािगरहेको
आभास भएको छ। अिन थप िज मेवारी बोध पिन भएको छ।
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- मैले आजस म महससु गरे का अित सख
ु द सयं ोगका ग तीमा पनर्
आउँछ यो पिरवेश तर यितबेला के ही अभाव खड्िकएको महससु
भएको छ र अपणू र् लाग्दै छ खश
ु ी पिन।
- थान उही, व प दु तै, छ त के वल पृथक् समय! मदन परु कार
पु तकालयका मात्र होइन िसङ्गो नेपाली वाङ्मयका अिमट इितहास
अग्रज यिक्त व कमल दीिक्षतप्रित स-स मान श द-पु प अपर्ण
गदर्छु।
– यसै पिरवेशमा म मरण गनर् चाह छु– मेरा गु दाहाल
यज्ञिनिधलाई। म सानै छँ दा गाउँमा रहँदादेिख नै रे िडयो नेपालमा
दाहाल यज्ञिनिधले स चालन गदैर् आउनु भएको ‘सािह य संसार’
कायर्क्रमको िनयिमत ोता िथएँ। मेरो सौभाग्य पिछ यही कायर्क्रममा
आबद्ध भै उहाँसँगै आवाज िमसाएर कायर्क्रम स चालनको सवु णर्
अवसर प्रा भयो। चाहे स चारमा होस् या सािह य क्षेत्रमा उहाँबाट
मैले िनकै ज्ञान आजर्न गनेर् अवसर पाएँ। ’योगमाया’ उप यास लेखन
स दभर्को चचार् गदार् मेरा गु दाहाल यज्ञिनिधले मलाई गृहकायर्को
िनि त अिल किठन पाठ सझु ाउनु भएको िथयो। मैले सहषर् वीकारी
ईमा दारीपवू र्क खोज अनसु धान गरी गृहकायर् पणू र् गरी उक्त पाठ
बझु ाएँ।
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मैले लेिखसके को अवगत गराउँदा उहाँ अित नै हिषर्त हुनभु एको
िथयो; मेरो दभु ार्ग्य जब मदन परु कार घोषणा भयो, मेरो गु भने यस
दिु नयाँमा रहनु भएन। यस िविश समारोहमा आज योगमाया
स मािनत हुदँ ा, मेरो गु नहुनक
ु ो पीडा म िभत्र दिु खरहेको छ।
– य तै म हरपल मरण गिररहेछु २०५६ पसु एक गतेको एक सडक
दघु टर् नाले एकसाथ मबाट खोसेर लगेको र मैले किह यै नाम
अिघि तर ‘ वगीर्य’ जोड्न नसक्ने मेरो िमत्रज ता दाजु डा. देवे द्र
काकीर्, बबु ा भद्रबहादरु काकीर् र भाउजू कौिश या देवीलाई। म
भाग्यशाली भएको भए आज उहाँह लाई यही ँ सभाकक्षको कुनै
आसनमा अित प्रस न मद्रु ामा बिसरहेको पाउने िथएँ ।
– मेरी पजू नीय आमा जसले म नबोली, मेरा सारा इ छा–आकाङ्क्षा
बिु झिदनु हु छ। मेरा मनका भाव अनभु िू त गनर्ु हु छ। हुन त संसारका
सबै आमा य तै महान हु छन् भ ने मेरो ठ याई छ। यसैले ‘आमा’
श दप्रित नै मेरो सबैभ दा गिहरो प्रेम र स मान छ। म अवगत गराउन
चाह छु– मेरी आमाले सािह य िसजर्नाको लािग सध उ प्रेिरत
गनर्भु यो। प्रथम उप यास प्रकाशन गनेर् मेरो मनको हुटहुटी परू ा
गिरिदनको लािग वष अ यापन गरी ज मा पारे को आ नो स चय
कोषको रकम िनकालेर बबु ालाई समेत जानकारी निदई मेरो हातमा
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रािखिदनु भयो। यसलाई गणु स झ भने तमाम आमाको अथाह
नेहप्रितको अवमू यन हुन जा छ। आमाबवु ा स तानलाई गणु
लाउँदनै न,् सदा सवर्दा िनशतर्, िन वाथर् प्रेम वषार् गिररह छन।् स पणू र्
आमाबबु ाप्रित कोटी–कोटी प्रणाम!
– दईु वषर् अिघस म मेरी आमाले मेरा हरे क रचना पढ्न सक्नु हु यो।
मेरो अक दभु ार्ग्य, अिहले उहाँका आँखा बैरी भइिदयो। उहाँले पढ्न
त टाढाको कुरा आफले ज माएको स तानस म देख्न सक्नु हु न।
पशर् गनर्हु ु छ। बोली सनु ेर ठ याउनहु ु छ। अिन मलाई लेखनमा
मागर्िनदेर्श गनर् चक्ु नहु ु न।
– पु षको सफलतामा जसरी नारीको हात रह छ यसरी नै नारीको
सफलतामा पिन पु षको हात रह छ, यो सामािजक स यलाई
किहलेकाही ँ वीकार गिरंदनै या यक्त गिर न तर म सहषर् भ न
चाह छु– मेरो यो यात्रामा पक्कै पु षको पिन हदर्म द ो साथ रहेको
छ। मरण गनर् चाह छु, म लडेको बेला मलाई उठाउने हात पु षको
िथयो। आज पयर् त यो हात मेरो िनि त द ो भरोसा र िह मत बनेर
रहेको छ। आजको यो अित सख
ु द पलमा उहाँ उपि थत हुन असमथर्
रहनु भयो तर मेरा मा यवरह लाई साक्षी राखेर औपचािरक पमा म
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उहाँप्रित कृ तज्ञता ज्ञापन गनर् चाह छु। स-ध यवाद डा. भा कर
कुवँर य!ू
– लामो समय हजरु वाणीका ोक बनेर रिहन् योगमाया! एकादेशको
कथा ज तो भएर पिन रिहन् योगमाया। शासन स ाको भयङ्कर भय
र त्रासको बीचमा पिन दयमा जोगाई राखे योगमायालाई उनका
अनयु ायीले। स पणू र् अनयु ायी प्रित पिन नमन। जनकलाल शमार्,
ज्ञानमिण नेपाल, ड मर बहादरु ब नेत, बबर्रा िनम्री अिजज,
पािरजात, उ म प्रसाद प त, मातृका ितिमि सना, लेखनाथ
भ डारी....हुदँ ै डा. गोिब दमान िसहं काकीर्, पवन आलोक, डा.
दीपेश नेउपाने, मोहन ब नेत, भरत ब नेत लगायत अ य के ही
शभु िच तकका यिक्तगत र सं थागत सत् प्रयासबाट योगमायालाई
उलदो अ णबाट पु तकका पानाह माफर् त् आम मािनसका घर–घर
र आज िसंहदरबारस म पयु ार्उने भिू मका िनवार्ह भयो। सबै–सबैलाई
साधवु ाद छ। जनताको इितहासलाई उ खनन गनेर् दािय य य तै
कलमको हो।
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स बोधन योगमायाको नाममा िप्रय ‘योगमाया!
ितमीबारे जा न बु न म अ पज्ञानीलाई यित लामो समय प्रतीक्षा गनर्ु
परे छ। यसको लािग िधक्का ँ कसलाई? यो जहािनयाँ शासनको
समयमा क्राि तको वाला बनेर िनि कएर, हजरु वाणी बनेर
घि कएकी ितमी िकन प्रजात त्र थापना प ात् पिन यितका समय
गमु नाम ज तै हुनु पय ? ितम्रो समाज सधु ारको अग्रणी कदमलाई
इितहासको पैतालामिु न िकन दबाई रािखयो? घामको सनु ौलो
िकरणले छोइरहँदा पिन, न उ यालो न त यानो नै! अिन कहाँनेर र ो
बाँ नक
ु ो अि त वबोध?
लेखनको क्रममा त यह उद्घािटत हुदँ ा िभत्र–िभत्र आ दोिलत भएँ
कित कित। र थिनएँ पिन! ितमीसँगको म थनमा कै यन् रात याङ्ग
िबते। सौभाग्य, म पिन के ही योगमाया बाँच। अहोभाग्य-िनकै
शिक्तशाली अनभु िू त बाँच। अिन ितमीबाट अगल भै छुिट्टन िनकै
समय पिन लाग्यो।
योगमाया मेरो िवमित छ, ितमीलाई नारी मिु क्तसँग मात्र जोडेर हेिर छ
भने िकमाथर् स हुदँ नै मलाई। यहाँनेर फे िर ितमीमािथ हामीबाट
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ठुलो अ याय हुन जा छ। आ नो यानको पवार्ह नगरी स पणू र् समाज
सधु ारको िनि त अग्रणी भिू मकामा िथयौ िन ितमी! भ ने ग य –
माछर् न् िक भ ने डर छै न के ही
आिखर काल गितको छ िभरे को देही
अिन अक पिरचय हाम्री अग्रणी किव पिन हौ ितमी योगमाया! ितम्रा
पङ्िक्तह मरण भइरह छन।् कित सरल र स त िथयौ है ितमी?
ककर् लो र िनगरु ो िस नाह का मु टा ।
दख
ु ीजनले खानु सु नु आन दीका गु टा ।
महाजनका स पि ले िच पो दै याउँछ ।
मनमा स तोस नहुदँ ा गु टा िबझाउँछ ।
योगमाया ितम्रो जीवनका के ही पाटा, ितमी र ितम्रा अनयु ायीले
िदएको महान् योगदानलाई मैले िलिपबद्ध गनेर् प्रयास गर। योगमाया
शीषर्कमा पु तकको व प पिन िदएँ। सहषर् जानकारी गराउन
चाह छु। ितम्रो सनु ौलो नाम अंिकत ‘योगमाया’ ले प्रथमतः पाठकको
नेह प्रा गय , अिन नेपाली सािह य जग को अित नै गिवर्लो
परु कार- मदन परु कारबाट पिन आज परु कृ त हुन सफल भएको छ।
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ितमी बाँचेको पिरवेश, ितमीले काटेको कहर, ितम्रो साहस र
योगदानलाई स-स मान समाजमा पिरिचत गराउने सानो प्रसाय मात्र
गरे की हु।ँ दयको आवाज सु दै, माटो टेकेर बो नु पछर् । म
भिनरह छु- यितले मात्र पिन ितम्रो पणू र् स मान हुन सक्दैन।
राणा शासनको अ य मात्र पिन ितम्रो चाहना िथएन। धमर्रा य
थापनाको िभक्षापत्र बोके र िनधर्क्क ितमी शासक रहने राजधानीको
ढोकासमेत ढक्–ढकाउन पगु ेकी िथयौ। धमर्रा यको िनि त ितमी
लगायत ६७ अनयु ायीले प्राणको आहुित िदयौ। जब ितमीले
पिरक पना गरे को धमर्रा य अथार्त् सश
ु ासन थापना हुनेछ, तब मात्र
हुनेछ ितम्रो महान् यद्ध
ु को िव ाम र ितम्रो स चा स मान।
ितम्रो बारे मा सोधीखोजी गदैर् जाँदा सामािजक पिरवतर्नको ितम्रो
आ दोलनमा साथ िदने, जेल–नेल भोग्ने, ितमीसँगै समािध िलने ितम्रा
अनयु ायीका पिरवारबाट मलाई िन:शतर् सहयोग प्रा भयो। उहाँह
प्रित म अित नै कृ तज्ञ छु। ितमी बाँचेकी रिहछौ ती दयह मा।
अवगत गराउँदा हषर् लािगरहेछ योगमाया, ितमीप्रित कित उ च
स मान! िक्षितज ज तो कित फरािकलो माया! योगमाया मेरो हािदर्क
कामना छ ितमीलाई सारा दिु नयाँले पिन बिु झदेओस।् दयङ्गम
गिरदेओस।्
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अ यमा,
– िददी आरती, दाजु च डी अयार्ल र िबमल भ काजी लगायत घर,
देश-प्रदेशबाट सवर्था साथ र हौसला प्रदान गदैर् आउनु एका
िददीबिहनी, दाजभु ाइ, बबु ा-आमा इ िमत्र स पणू र्प्रित आभार अपर्ण
गनर् चाह छु।
- य तै पु तक प्रकाशनको िज मेवारी बहन मात्र होइन
अनसु धानको लािग समेत साथ िदने साङ्िग्रला प्रकाशनका प्रब ध
िनदेर्शक मिण शमार् र योगमायाको बारे मा सवर्प्रथम जानकारी िदने
भाइ के शवराज ज्ञवालीलाई स–ध यवाद मरण गछुर्।
– सािह य साधना, सजर्क र िसजर्नालाई स मान गनेर् पर पराको
प्रार भ गनर्ु भएकोमा मदन परु कार गठु ीको सं थापकमा म लगायत
सम त सजर्कका तफर् बाट एकमु आभार यक्त गदर्छु।
– म पिन सािह यको एक साधक हु।ँ अटल िव ास छ आफै ँ सँग,
आज म साधना गिररहने छु। मा यवरको आशीवार्द, िमत्रह को साथ
र िप्रय पाठकह को नेह यसरी नै िनर तर िमिलरहोस,् बडा दशै ँको
संघारमा ी दगु ार् भवानीसँग यही मंगलमय कामना छ।
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सद य सिचवका तफर् बाट ध यवाद ज्ञापन
गुठीका अ यक्ष यू, डा. तीथर्बहादुर े यू, शा तदास
मान धर यू, नीलम काकीर् िनहािरका यू तथा उपि थत भद्र
मिहला तथा स जन वृ द।
नेपाली भाषा, सािह य, कला-सं कृ ितलाई माया गनेर् समग्र िवद्वद्
समाजप्रित हािदर्क आभार। यहाँह को उपि थितले हाम्रो हौसला
बढाएको छ। यहाँह सबैलाई हािदर्क ध यवाद।
हामी सबैको साझा चासो, िच ता र सरोकार ‘प्रकृ ित’का िविवध
पक्षह मािथ प्रािज्ञक िच तन गनर्हु ुने डा. तीथर्बहादरु े य;ू यस
समसामियक याख्यानका िनि त यहाँलाई हािदर्क ध यवाद।
आदरणीय शा तदास मान धर य,ू मानव जीवनको सबैभ दा
ऊजार्मय, सृजना मक र नयाँ कुरा िसक्नका लािग सदैव त पर रहने
बालबािलकाह का िवषयमा यहाँको िच ता, चासो र सोही पु ताका
िनि त यहाँको समपर्ण हामी सबैका लािग प्रेरणा हो। यहाँको योगदान
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र सकृ यताको मह व वतर्मानमा आमा-बाबु र आगामी िदनमा छोराछोरी पु ताले अझ धेरै बु नेछन,् स झनेछन।् समारोहमा यहाँलाई
स मान गनर् पाएकोमा हामी हिषर्त छ । यहाँलाई धेरै-धेरै ध यवाद।
नीलम काकीर् िनहािरका य,ू ऐितहािसक पात्र, िवषयव तु र घटनालाई
आख्यानका मा यमबाट धेरै भ दा धेरै नेपाली पाठकह समक्ष
पयु ार्इिदनु भयो। िवगतमा भएका तर वतर्मानमा ‘िबिसर्ए ज ता’ लाग्ने
य ता कथाह आइरहून।् यहाँलाई पिन हाम्रो तफर् बाट धेरै-धेरै
ध यवाद।
यस समारोह यव थापनका स पणू र् िज मेवारी िलइिदनु हुने रातो
बङ्गला कूललाई िवशेष ध यवाद। समारोहलाई िवशेष बनाउन
सघाउने जगद बा प्रेस र मदन परु कार पु तकालयलाई पिन हािदर्क
ध यवाद। कायर्क्रम स चालनका िनि त सधु ा ओझा र यहाँ पा नहु ुने
यहाँह सबैलाई दयदेिख आभार, ध यवाद।
सबैको जय होस।्
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मदन पुर कार गुठीबारे के ही त यह
१. मदन परु कार थापना हुने घोषणा सवर्प्रथम २०१२ साल
असोज १० गते भएको िथयो।
२. २०१२ साल मङ्िसर २८ गतेका िदन मदन परु कार गठु ीको
दानपत्रमा सिहछाप भयो। यसपिछ पसु १ गतेका िदन ल.प.ु
पोता रिज ट्रेसन अड्डामाफर् त सो कागत रिज ट्रेसन पास
भएको हो।
३. पिछ सं था रिज ट्रेसन ऐन, २०१६ बमोिजम २०२० साल
काितर्क ३ गते लिलतपरु यािज ट्रेट अिफस माफर् त यो दतार्
भएको छ र ल.प.ु िज ला कायार्लयबाट पनु नर्वीकरण हुदँ ै
आएको छ।
४. २०२५ सालस म गठु ीले चार–चार हजारका ज मा चार
ओटा परु कार प्र येक वषर् िदन सक्ने यव था िथयो।
यसपिछ दस–दस हजार िपयाँका दईु ओटा परु कार िदने
यव था भयो। अिन २०३३ सालदेिख एउटा मात्र प चीस
हजारको, २०४० सालदेिख तीस हजारको, २०४२
सालदेिख चालीस हजारको र २०४३ सालदेिख परु कार
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पचास हजारको भयो। यसपिछ २०५१ सालदेिख परु कार
१ लाखको िदने गरी िनयममा संशोधन गिरएको हो। २०६१
सालको परु कारदेिख भने परु कारको राशी २ लाख
िपयाँको गराइएको छ।
५. गठु ीको मल
ू धन हाल . ३५ लाखको छ। रकम लगानी भई
यसबाट प्रा हुने याजबाट मात्र गठु ीले काम चलाउनपु छर् ।
मल
ू धन खचर् गनेर् अिधकार गठु ीलाई छै न। खचर्लाई धा ने
रकम नपगु ेमा चािहँ यसको ब दोब त अ यक्षबाट हुदँ ै
आएको छ तर के ही वषर्दिे ख भने जगद बा– ीको
परु कार–राशी जगद बा प्रेसले जटु ाइिदने भएको छ।
६. मदन परु कार स ब धी कायर्प्रणालीमा “एकपटक मदन
परु कार पाइसके का यिक्तलाई साधारणतः अक पटक
परु कार िदइने छै न” भ ने धारा थिपएको छ।

41

सवं त् २०१३ देिख मदन पुर कारबाट स मािनत
हुनेह को सूची 1
(१) २०१३
गद्य–* ‘हाम्रो लोक सं कृ ित’
ी स यमोहन जोशी
सामािजक शा – ‘जनरल भीमसेन थापा’
ी िच र जन नेपाली
िवज्ञान– *‘अिधकिवभव ि थरिवद्यतु ् उ पादक’ डा. बलराम जोशी
(२) २०१४
गद्य– *‘मन’
िवज्ञान– *‘मृि का उद्योग’

ी लीला वज थापा
ी क णाकर वैद्य

(३) २०१५
गद्य– ‘किव यिथत र का यसाधना’
िवज्ञान– *‘उद्यान’

ी कृ णच द्रिसंह प्रधान
ी गगं ािवक्रम िसजापित

(४) २०१६
गद्य– *‘महाकिव देवकोटा’

ी िन यराज पा डे

(५) २०१७
पद्य– *‘िव फोट’
सामािजक शा – *‘नेपाली राि ट्रय मद्रु ा’

ी भीमिनिध ितवारी
ी स यमोहन जोशी

1

*अमिु द्रत अव थामा परु कृ त।
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(६) २०१८
गद्य– *‘नयाँ सडकको गीत’

ी रमेश ‘िवकल’

(७) २०१९
पद्य– *‘आमाको सपना’

ी गोपालप्रसाद िरमाल

(८) २०२०
पद्य– ‘नैषधीय चिरत’ अन.ु
ी कोमलनाथ अिधकारी
सामािजक शा – ‘जोसमनी स त पर परा र सािह य’ ी जनकलाल शमार्
(९) २०२१
गद्य– ‘नेपाली भाषा र सािह य’
पद्य– ‘प्राकृ त पोखरा’
सामािजक शा – ८‘प्राचीन िह दु अथर्शा ’
िवज्ञान– * ‘व –िनमार्णकला’
(१०) २०२२
गद्य– ‘िशरीषको फूल’

ी बालकृ ण पोखरे ल
ी मक
ु ु दशरण उपा याय
ी नवराज चािलसे
ी ल मीबहादरु े
सु ी पािरजात

(११) २०२३
गद्य– ‘ ा र सािह य’
पद्य– ‘मानव महाका य’

ी उ म कँु वर
ी मोदनाथ ‘प्रि त’
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(१२) २०२४
गद्य– ‘ए ट्र्याक्ट िच तन याज’
ी शक
ं र लािमछाने
सा. शा – ‘नेपालको छापाखाना र पत्रपित्रकाको इितहास’
ी ग्री मबहादरु देवकोटा
(१३) २०२५
गद्य– ‘िटपन–टापन’
पद्य– ‘मङ्गली कुसमु ’

ी पारसमिण प्रधान
ी धमर्राज थापा

(१४) २०२६
सािह य– ‘बेलाइतितर बरािलंदा’

ी ताना समार्

(१५) २०२७
दशर्न÷िवज्ञान– ‘नेपाली िनवर्चनको परे खा’

ी महान द सापकोटा

(१६) २०२८
दशर्न÷िवज्ञान – ‘कणार्ली लोक सं कृ ित’
संयक्त
ु पमा– ी स यमोहन जोशी, ी ि थरजङ्गबहादरु िसंह,
ी िवहारीकृ ण े , ी चडू ामिण ‘ब ध’ु र ी प्रदीप िरमाल
(१७) २०२९
सािह य – ‘आगोका फूलह हुन् आगोका फूलह होइनन’् ी ई रव लभ
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(१८) २०३०
दशर्न-िवज्ञान – ‘िल छिवकालका अिभलेख’ ी धनवज्र वज्राचायर्
(१९) २०३१
(कसैलाई पिन प्रदान गिरएन।)
(२०) २०३२
सािह य – ‘आगत’

ी भवानी िभक्षु

(२१) २०३३

(कसैलाई पिन प्रदान गिरएन।)

(२२) २०३४
‘लेखनाथ पौड्यालको किव वको िव ेषण तथा मू याङ्कन’
डा. वासदु वे ित्रपाठी
(२३) २०३५
‘घामका पाइलाह ’

ी ध.च. गोतामे

(२४) २०३६
‘नेपालका पर परागत प्रिविध’
डा. छिवलाल गजरु े ल + ी क णाकार वैद्य
(२५) २०३७
‘नरिसंह अवतार’

ी जगदीशशमशेर राणा
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(२६) २०३८
‘नदी िकनाराका माझी’

ी मोहन कोइराला

(२७) २०३९
‘माधवी’

ी मदनमिण दीिक्षत

(२८) २०४०
‘अिलिखत’

ी ध्रवु च द्र गौतम

(२९) २०४१
‘प्र यागमन’

ी क चन पडु ासैनी

(३०) २०४२
‘वैकु ठ एक्सप्रेस’ –

ी मोहनराज शमार्

(३१) २०४३
‘िल छिव संवतक
् ो िनणर्य’

ी नयराज प त

(३२) २०४४
‘उ सगर् प्रेम’

ी राजे र देवकोटा

(३३) २०४५
‘ योित, योित, महा योित’

ी दौलतिवक्रम िव
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(३४) २०४६
‘नेपालको प्रजाताि त्रक आ दोलनमा नेपाल प्रजापिरषदक
् ो भिू मका’
ी राजेश गौतम
(३५) २०४७
‘मृ यु जय महाका य’

ी भानभु क्त पोखरे ल

(३६) २०४८
‘पागलब ती’

ी स भक्त

(३७) २०४९
‘पा पामा प्रजाताि त्रक आ दोलनका सय िदन (िव.सं. २००७)’
ी भवे र पंगेनी
(३८) २०५०
‘मा यिमक नेपाली गद्याख्यान’

ी शरदच द्र शमार् भट्टराई

(३९) २०५१
‘सही श द’

फादर िविलयम बकर्

(४०) २०५२
‘योजनग धा’

ी िवनोदप्रसाद िधताल
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(४१) २०५३
‘नेपाली राि ट्रय डा’

ी दयाराम े

(४२) २०५४
‘िवसजर्न’ कथा सङ्ग्रह

ी लोके द्रबहादरु च द

(४३) २०५५
‘दःु खा त नाटकको सृजना पर परा’

डा. के शवप्रसाद उपा याय

(४४) २०५६
‘अितिरक्त अिभलेख’

ी िदनेश अिधकारी

(४५) २०५७
‘नेपालको िसमाना’

ी बिु द्धनारायण े

(४६) २०५८
‘अिभनव सं कृ ित कोष’

ी हिरराम जोशी

(४७) २०५९
‘नेपाली काननू को ऐितहािसक परे खा’

ी रे वतीरमण खनाल

(४८) २०६०
‘नयाँ ई रको घोषणा’

ी गोपाल पराजल
ु ी
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(४९) २०६१
‘प पसा क्याफे ’

ी नारायण वाग्ले

(५०) २०६२
‘राधा’

ी कृ ण धरावासी

(५१) २०६३
‘छापामारको छोरो’

ी महेशिवक्रम शाह

(५२) २०६४
‘अ तमर्नको यात्रा’

ी जगदीश िघिमरे

(५३) २०६५
‘एक हातको ताली’

ी यवु राज नयाँघरे

(५४) २०६६
‘नेपालका बालीनाली र ितनको िदगो खेती’

ी नरबहादरु साउद

(५५) २०६७
‘जीवन काँडा िक फूल’

ी मक िघिमरे

(५६) २०६८
‘सेतो धरती’

ी अमर यौपाने
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(५७) २०६९
‘दिमनी भीर’

ी राजन मक
ु ाङ

(५८) २०७०
‘खलंगामा हमला’

ी राधा पौडेल

(५९) २०७१
‘खश
ु ी’

ी िवजय कुमार

(६०) २०७२
‘ऐना’

ी रामलाल जोशी

(६१) २०७३
‘धृतरा ट्र’

ी घन याम कँ डेल

(६२) २०७४
‘योगमाया’

ी नीलम काकीर् िनहािरका
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७. कुनै साल परु कार िवतरण हुन नसके मा यसको रकमबाट िवद्वदव् िृ
िदने पिन िनयम छ। आजस म िन न चार जनालाई मदन परु कार िवद्वद्विृ
प्रदान गिरएको छ–
१.
२.
३.
४.

ी चडू ामिण ब धु –
ी राममिण िरसाल –
ी कोमलप्रसाद सवु दे ी –
ी जयराज आचायर् –

२०२०
२०२३/२४
२०२५
२०३५/३६

८. ी कमलमिण दीिक्षतको स पादनमा गठु ीको मख
ु पत्र त्रैमािसक
‘नेपाली’ गठु ीका समाचार तथा अ लेख–िनब धह िलएर २०१६
सालदेिख िनयिमत पले प्रकािशत भइरहेको छ।
९. प्र येक वषर् कलक ामा डाक्टरी पढ्न जाने दईु िवद्याथीर्को छनोट गनेर्
काम पिन गठु ीले सवं त् २०१३–१४ सालदेिख गदैर् आएको छ।
१०. २०४५ सालमा गठु ीले छुट्टै परु कार ‘जगद बा– ी’को पिन
थापना गरे को छ।
११. २०६१ साल मङ्िसर २८ गते प्रार भ गरे र २०६२ साल मङ्िसर २७
गतेस म गठु ीको वणर्वषर् िविभ न कायर्क्रम गरी मनाइयो।
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परु कार जगद बा– ी: सामा य जानकारी
१. आ ना सं थािपका व. रानी जगद बाकुमारी देवीको मृित
िचर थायी राख्ने उ े यले गठु ीले यो परु कार, जगद बा– ी थापना
गरे को हो।
२. गठु ीको साधारण सभाद्वारा व. रानी जगद बाको पतालीस िदनको
अवसरमा िमित २०४५/६/१/२ का िदन यो परु कार िविधवत् थापना
भएको हो।
३. यो परु कार मदन परु कार सरह अथार्त् (हाललाई) . २,००,०००।–
को छ।
४. यो परु कार कसरी, कसलाई, कुन प्रिक्रयाले िदनु उिचत हु छ भनी
नेपाली बिु द्धजीवीह लाई पत्रपित्रका र नेपाल टेिलिभजनबाट पिन
आ ान गरी सझु ाव मािगएको िथयो र ती सबै प्रा राय सझु ावह को
यथोिचत कदर गदैर् गठु ीले छलफल गरी िमित २०४५।१२।३०।४ का िदन
‘जगद बा– ी’ स ब धी िनयमह पािरत गर्यो। यी िनयमह को मसौदा
गनेर् काम पिन, ‘मदन परु कार’ थापना हुदँ ा सवं त् २०१२ सालमा
गठु ीको दानपत्र–िनयमावलीह सबै तजर्मु ा गनेर्, ी श भप्रु साद
ज्ञवालीद्वारा नै भएको हो।
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५. ‘जगद बा– ी’ िवतरण गनेर्बारे को कायर्–प्रणाली मदन परु कार
गठु ीको िनयमावलीको पिर छे द ५–क अ तगर्त िनयम ३६ को उप–िनयम
(क) देिख (ज) स ममा परे का छन।् यस बाहेक मदन परु कार गठु ीको
ज्ञापनपत्रको दफा २ (उ े य) अ तगर्त पिन िन नअनसु ार एउटा उपदफा
थिपएको छ:–
“ य, य वा अ िकिसमका कृ ित वह बाट नेपाली वाङ्मयको
ीवृिद्धमा उ लेख्य योगदान गनेर् यिक्त र शैिक्षक, सामािजक वा
सां कृ ितक मा यमबाट नेपाली भाषाको समु नितमा उ लेख्य योगदान
गनेर् यिक्तह म येबाट वषैर्वषर् छनोट गरी स मानयोग्य ठहिरएका
यिक्तलाई मदन परु कार सं थािपका व. ी रानी जगद बाकुमारी
देवीको मृितमा ‘जगद बा– ी’ नामले मदन परु कार सरहको अक
परु कार प्रदान गनेर्।”
६. जगद बा– ी परु कारका लािग नेपाली भाषाको सेवालाई नै एक मात्र
आधार मािनएको छ। वणर्, िलङ्ग, धमर्, जात वा जातीयताको कुनै ब धन
वा िवशेष ग्रा ता यसमा रहँदनै । मरणोपरा त जगद बा– ी परु कार
साधारणतया प्रदान गिरंदनै । प्र येक वषर् गठन गिरने छनौट सिमितले
सङ्कलन गरे का नामावलीबाट छानी एकमतले िसफािरस गरे को
यिक्तलाई यो परु कार िदइ छ।
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पुर कार जगद बा– ी िववरण
१. सवं त् २०४५ को परु कार ी नारायणगोपाललाई “तीन दशकभ दा
बढी समयदेिख सङ्गीतको मा यमबाट नेपाली भाषाका गीतह लाई देश
तथा िवदेशमा समेत लोकिप्रय बनाउनमा उ लेखनीय योगदान गरे
बापत।”
२. सवं त् २०४६ को परु कार मह–जोडी ( ी मदनकृ ण े र ी
हिरवश
ं आचायर्को जोडी) लाई “ य, य दवु ै प्रकारले प्रहसनका
मा यमबाट नेपाली भाषालाई देश िवदेशमा लोकिप्रय बनाउन प्रशसं नीय
कायर् गरे बापत।”
३. सवं त् २०४७ को परु कार िसिक्कमका ी नरबहादरु भ डारीलाई
“नेपाल बािहर नेपाली भाषा र सािह यको समु नितमा यिक्तगत तथा
सं थागत तरमा असाधारण योगदान गरे बापत।”
४. सवं त् २०४८ सालको परु कार किव के दारमान यिथतलाई “उ कृ
का य कृ ित व र िविभ न सं थागत मा यमबाट नेपाली वाङ्मयको
ीवृिद्धका िनि त आधा शता दीभ दा बढी समयदेिख अनवरत पमा
सृजनशील र िक्रयाशील रही नेपाली भाषा र सािह यको प्रित ा बढाए
बापत।”
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५. सवं त् २०४९ को परु कार नेपाली सािह य स मेलन दाजीर्िलङलाई
“ थापनाकाल िवक्रम सवं त् १९९१ देिख नै नेपाली भाषा र सािह यको
सरं क्षण, प्रवद्धर्न र ीवृिद्धका िनिम अनवरत िक्रयाशील रही असाधारण
सं थागत योगदान गरे बापत।”
६. सवं त् २०५० को परु कार ीमती तारादेवीलाई “गत
चारदशकदेिखको अथक साधनाद्वारा गायन कलामा उ कृ ता हािसल
गरी नेपाली भाषालाई वदेशिभत्र र बािहर समेत सङ्गीतको मधिु रमाद्वारा
लोकिप्रय बनाई नेपाली वाङ्मयको ीवृिद्ध गनर्मा उ लेखनीय योगदान
गिररहे बापत।”
७. सवं त् २०५१ को परु कार ी इ द्रबहादरु राईलाई “िवगत ४५
वषर्दिे ख नेपाली सािह यका साधनामा िनर तर सल
ं ग्न रही कथा, उप यास,
िनब ध र समालोचना आिद िविवध िवधामा नवीन प्रवृि का उ कृ
रचनाह द्वारा नेपाली वाङ्मयको ीवृिद्धका िनि त अित िविश योगदान
गरे बापत।”
८. सवं त् २०५२ को परु कार कोिहमा, नागा या ड, भारतका ी
हिरप्रसाद ‘गोखार्’ राईलाई “िवगत ६ दशकभ दा बढी समयदेिख
अिवि छ न पले नेपाली भाषा र सािह यको सवं द्धर्नका िनिम िविभ न
मा यमबाट उ लेखनीय सेवा प्रदान गिररहे बापत।”
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९. सवं त् २०५३ को परु कार मोगोक, या मारका ी ठाकुरप्रसाद
गरु ागाईलाई
ू का बमेर्लीह का
ं “ यानमारमा बसोबास गनेर् नेपाली मल
मा मा नेपाली भाषाको प्रचार–प्रसार र सवं द्धर्नमा असाधारण योगदान
गरी नेपाली भाषालाई जीिवत राखेर यसको ीवृिद्ध गनर्मा समिपर्त भए
बापत।”
१०. सवं त् २०५४ को परु कार गायक कलाकार ी अ बर गु ङलाई
“िवगत चार दशक यता सङ्गीत–साधनामा िनर तर लगनशील रही
साङ्गीितक मा यमद्वारा नेपाली कला र सं कृ ितको उ थानका साथै
नेपाली भाषा सािह यको ीवृिद्ध गनर् सशक्त योगदान गरे बापत।”
११. सवं त् २०५५ को परु कार विर सािह यकार ी गोिव द–बहादरु
म ल “गोठाले”लाई “नेपाली भाषा–सािह यका िविवध िवधामा–खास
गरे र कथा, नाटक र उप यासमा– गत पाँच दशकभ दा बढी समयदेिख
उ च दजार्का कृ ितह को िसजर्ना गरी नेपाली वाङ्मयको ीवृिद्धका लािग
उ लेखनीय योगदान गरे बापत।”
१२. सवं त् २०५६ को परु कार नेपाली िशक्षा पिरषदल
् ाई “भाषा र
सािह यतफर् िनर तर सिक्रय रही िविभ न सं थागत िक्रयाकलापका
मा यमबाट नेपाली वाङ्मयको ीवृिद्धका लािग उ लेखनीय योगदान गरे
बापत।”
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१३. सवं त् २०५७ को परु कार जनकिवके शरी धमर्राज थापालाई
“ य–पाठ्य िविभ न मा यमबाट आधा शता दीभ दा लामो अविधस म
नेपाली भाषाको सेवा गरी नेपाली वाङ्मयको ीवृिद्धमा बहुमख
ु ी िविश
योगदान गरे बापत।”
१४. सवं त् २०५८ को परु कार डायमनशमशेर राणालाई “िवगत आधा
शताि ददेिख नेपाली सािह यको आराधनामा सल
ं ग्न भई गद्याख्यानद्वारा
उ लेखनीय योगदान गिररहे बापत।”
१५. सवं त् २०५९ को परु कार ीकृ णप्रकाश े लाई “नेपाली
भाषाको िसजर्ना, अनसु धान तथा प्रचार–प्रसारमा क सा य पमा
सल
ं ग्न भई चार दशकअिघदेिख नेपाली वाङ्मयको सेवामा समिपर्त भइरहे
बापत।”
१६. सवं त् २०६० को परु कार ी अली िमयाँलाई “िवगत ६
दशकभ दा बढी समयदेिख लोकगीत गायन र का यसृजनाद्वारा नेपाली
लोकसं कृ ित तथा नेपाली भाषालाई समृद्ध तु याउन िन पृह, िनिलर् र
िनर तर योगदान गिररहे बापत।”
१७. सवं त् २०६१ को परु कार ी फणी द्रराज खेतालालाई “आधा
शता दीभ दा अिघदेिख नेपाली भाषा िशक्षणका साथै अनवरत पमा
सािह यसेवामा लागी नेपाली भाषामा उ लेख्य योगदान गिररहे बापत।”
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१८. सवं त् २०६२ को परु कार ी भैरव िरसाललाई “गत आधा
शता दीदेिख नेपाली छापादेिख िवद्यतु ीय मा यमस म पणू र् पले सल
ं ग्न
रही नेपाली पत्रकािरतालाई सवं द्धर्न गदैर् नेपाली भाषाको िवकासमा
अद्यािप उ लेखनीय योगदान गरे बापत।”
१९. सवं त् २०६३ को परु कार डा. तीथर्बहादरु े लाई “नेपालीह लाई
िवज्ञानको ज्ञान गराउने कायर्मा सल
ं ग्न भई दशक देिख उ कृ ताका साथ
नेपाली भाषाको सेवामा िनर तर लािगरहे बापत।”
२०. सवं त् २०६४ को परु कार ी कृ णप्रसाद पराजल
ु ीलाई “ याकरण,
गीत, किवता, बालसािह य तथा सं कृ ित लगायत िविवध िवधामा
अनेकानेक ग्र थको िसजर्ना गरी नेपाली वाङ्मयको अतल
ु नीय तथा
अनवरत भाषासेवा गिररहे बापत।”
२१. सवं त् २०६५ को परु कार ी रामशरण दनार्ललाई “लोकसङ्गीत र
बाजाको सङ्कलन, अ ययन अनसु धान तथा लेखनका मा यमले गत ३
दशकदेिख अनवरत पमा कायर्रत रही नेपाली भाषाको ीवृिद्धमा
योगदान गिररहे बापत।”
२२. सवं त् २०६६ को परु कार डा. राजे द्र िवमललाई “गत चार
दशकदेिख िमिथला क्षेत्रमा मैिथली भाषी िवद्याथीर्ह लाई नेपाली भाषामा
िशिक्षत गराई िवद्वान् बनाउने पनु ीत कायर्का साथै नेपाली भाषामा
58

अनेकानेक ग्र थ रचना गरी नेपाली भाषा वाङ्मयलाई समृद्ध तु याउने काम
समेत गिररहे बापत।”
२३. सवं त् २०६७ को परु कार किव ी दगु ार्लाल े लाई “गत छ
दशकदेिख आ नो मातृभाषा तथा नेपाली भाषामा अ य त समु धरु गीत,
किवता, का य तथा बालसािह य लेखी नेपाली वाङ्ग्मयलाई समृद्ध
तु याउने कायर् गिररहे बापत।”
२४. सवं त् २०६८ को परु कार सश
ं ोधन म डललाई “गत छ दशकभ दा
बढी समयदेिख नेपाली इितहास र सं कृ ितका अितिरक्त योितष, गिणत,
याकरण र सािह यका फाँटमा गु कुलीय सगं िठत र सं थागत प्रयासबाट
प्रामािणक अनसु धान गरी ितनको प्रकाशन तथा प्रचारका लािग ‘पिू णर्मा’
पित्रकाको िनर तर प्रकाशन गरे र नेपाली वाङ्मयको सेवा र ीवृिद्धमा
िनर तर पले उ लेखनीय योगदान गिररहे बापत।”
२५. सवं त् २०६९ को परु कार ी र नशमशेर थापालाई “गत पाँच
दशकदेिख नेपाली गीत र किवता लेखनमा िनर तर लागेर नेपाली भाषाको
उ नयन र ीवृिद्धमा उ लेखनीय योगदान गिररहे बापत।”
२६. सवं त् २०७० को परु कार ी िशव रे ग्मीलाई “सािहि यक
पत्रकािरताको अ वेषण, पत्रपित्रकाको सक
ं लन, समीक्षा, समालोचना
तथा लेखनद्वारा नेपाली भाषाको अिवरल पमा सेवा गिररहे बापत।”
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२७. सवं त् २०७१ को परु कार ीमती अङ्गरू बाबा जोशीलाई
“नेपालमा नारी िशक्षाको प्रचार प्रसार एवं प्रवद्धर्नका साथै नेपाली भाषा
सािह यको ीवृिद्धमा िनर तर दीघर्साधना गरी उ लेख्य योगदान पयु ार्इरहे
बापत।”
२८. सवं त् २०७२ को परु कार ी लीलबहादरु क्षेत्रीलाई “६० वषर्भ दा
लामो समयदेिख नेपाली भाषा र सािह यको ीवृिद्धका लािग िनर तर
समिपर्त रहनभु एकाले।”
२९. सवं त् २०७३ सालको परु कार ी दगु ार् बराल “बा यायन’लाई
'समसामियक िवषय र िवसङ्गितह लाई काटुर्न िचत्रमा छोटो र
प्रभावकारी भािषक अिभ यिक्तको प्रयोग गरी समाजमा सचेतना जगाउँदै
िनर तर नेपाली भाषाको सेवा गिररहनु भएकाले”।
३०. सवं त् २०७४ सालको परु कार ी शा तदास मान धर यल
ू ाई “बाल
सािह यको िवकास, िव तार तथा प्रवधर्नमा पाँच दशकदेिख िनर तर
समिपर्त रहनु भएकाले”।
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मदन पुर कार गुठीको वणर्वषर्मा स मािनत यिक्त व र सं थाह :
१. ी आर.डी. ‘प्रभास’ चटौत
२. ी घटराज भट्टराई
३. ी चडू ामिण रे ग्मी
४. ी िदलबहादरु नेवार (िशलाङ)
५. ी भरतराज प त
६. ी मिणराज उपा याय
७. ी रमेश खकुरे ल
८. ीमती रािधका राया
९. ी यामदास वै णव
१०. ी वस तकुमार श मा नेपाल
११. यिु जक नेपाल
१२. र न पु तक भ डार
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मदन पुर कार/जगद बा- ी िवद्वद् प्रवचनका लािग आमि त्रत
िवद्वान/् िवदुषीह
२०२९
२०३०
२०३१
२०३२
२०३३
२०३४
२०३५
२०३६
२०३७
२०३८
२०३९
२०४०
२०४१
२०४२
२०४३
२०४४
२०४५

िसिद्धचरण े
सयू र्बहादरु शाक्य
मदन परु कार समारोह भएन।
नयनबहादरु खत्री
मदन परु कार समारोह भएन।
जगतमोहन अिधकारी
लैनिसहं वाङ्देल
कृ णवम म ल
रणधीर सु बा
के दारमान यथीत
भपू ालमान िसहं
द्रोणशमशेर ज.ब.रा.
मोहनमान सजु
माधव िघिमरे
राजे र देवकोटा
अि बकाप्रसाद अिधकारी
छिवलाल गजरु े ल
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२०४६
२०४७
२०४८
२०४९
२०५०
२०५१
२०५२
२०५३
२०५४
२०५५
२०५६
२०५७
२०५८
२०५९
२०६०
२०६१
२०६२
२०६३
२०६४
२०६५

बैरागी काइँला
के दारभक्त माथेमा/ ऋिषके श शाह
अि बकाप्रसाद अिधकारी
यदनु ाथ खनाल
सरु े शराज शमार्
ई र बराल
मदनमिण दीिक्षत
राजे र देवकोटा
माधव िघिमरे
माधवराज गौतम
के शरीराज पा डे
लैनिसहं बाङ्देल
वासदु वे ित्रपाठी
माधव भट्टराई
कमलप्रकाश म ल
अङ्गरु बाबा जोशी
बालकृ ण पोखरे ल
टङ्क सु बा
स यमोहन जोशी
िनला बर आचायर्
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२०६६
२०६७
२०६८
२०६९
२०७०
२०७१
२०७२
२०७३
२०७४

िबहारीकृ ण े
रामप्रसाद े
चैत य िम
उपे द्रमान म ल
नाङ्वाङ् छे पो शेपार्
िललामिण पौडेल
प्रकाश सायमी
सदु शर्नराज ितवारी
तीथर्बहादरु े

[सामा यतया उि लिखत िमितको ठीक एक वषर् पिछ हुने मदन परु कार
समारोहमा िवद्वद् प्रवचन िदने प्रचलन छ तर कुनै प्रवचन के ही वषर् पछािड
भएको वा फरक-फरक यिक्त वले एकै वषर् प्रवचन िदएको उदाहरण पिन
छ। िव तृत िववरणका लािग मदन परु कार: प्रवचनह २०६२ हेनर्हु ोस।् ]
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मदन पुर कार गुठीबाट मनोनीत भई स माननीया जगद बाका िसटमा
कलक ाका मेिडकल कलेजह मा अ ययन गनर् जाने िवद्याथीर्ह :
साल
मेिडकल कलेज
आर.जी.कार.मेिडकल कलेज
१९५६–५७ एम.एल लोढा, जोधपरु
+ +
१९५७–५८ तिड काि त याटजीर्, कलक ा
िशिशरकुमार शाह, कलक ा
१९५८–५९ नवीनच द्र शमार्, कलक ा
नरे द्रकुमार शमार्, बनारस
१९५९–६० सु दरमिण आ.दी., लिलतपरु
कुमारी पु यवती शमार्, खरसाङ
१९६०–६१ रामिनवास राठी, िवराटनगर
गोपालबहादरु े , वीरग ज
१९६१–६२ के शरिसंह म ल, काठमाड
गोपालदास जोशी, काठमाड
१९६२–६३ प्रदीप शमशेर राणा, काठमाड
राजे द्रनाथ प या, कलक ा
१९६३–६४ ल मीलता तल
ाधर,
काठमाड
िचत्रलाल
भट्टचन, बागलङु ् ग
ु
१९६४–६५ जयाप्रसाद बराल, झापा
अनवर अहमद खाँ, तौिलहवा
१९६५–६६ शेखरबाबु िरजाल, कै लाली
कुमारी क तरु ी े , लिलतपरु
१९६६–६७ हेम तशमशेर राणा, काठमाड
जनकके शर प्रसाई,ं इलाम
१९६७–६८ लइु सा राजपतु , लिलतपरु
यामबहादरु कमार्चायर्, काठमाड
१९६८–६९ िवजयकुमार शमार्, तौिलहवा
जोन शमार् (बमार्), कलक ा
१९६९–७० अ णकुमार रौिनयार, काठमाड अशोकशमशेर ज.ब.रा., काठमाड
१९७०–७१ के शवराज शमार्, नेपालग ज
माधवप्रसाद खनाल, नेपालग ज
१९७१–७२ शैलेशकुमार उपा याय, िवराटनगर प्रकाशनारायण मि लक, जले र
१९७२–७३ पीयषू राज पा डे, काठमाड
+ +
१९७३–७४ धनराज अयार्ल, काठमाड
राजेनसु दर े , लिलतपरु
१९७४–७५ ध्रवु नाथ ित्रपाठी, वीरग ज
शरदकुमार शमार्, किपलव तु
१९७५–७६ अमरकुमार देउजा, काठमाड
मदन कोइराला, िवराटनगर
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१९७६–७७ अिनलबहादरु े , िवराटनगर
१९७७–७८ मधु दीिक्षत, काठमाड
१९७८–८९ अ जु े , लिलतपरु
१९८९–८० िवद्यादेव शमार्, लिलतपरु
१९८०–८१ सङ्गीता अिधकारी, काठमाड
१९८१–८२ दीना रायमाझी, काठमाड
१९८२–८३ िवनोद राजभ डारी, काठमाड
१९८३–८४ वय भमू ान तल
ु ाधर, काठमाड
१९८४–८५ िवद्या पराजल
ु ी, याग्दी
१९८५–८६ स जय लाखे, वीरग ज
१९८६–८७ अपर्णा िरसाल, लिलतपरु
१९८७–८८ सङ्गीता े , काठमाड
१९८८–८९ अ पनािसंह, सलार्ही
१९८९–९० कमलराज अयार्ल, धािदङ
१९९०–९१ डेला जोशी, काठमाड
१९९१–९२ अपनार् िरजाल, काठमाड
१९९२–९३ मनीषा काकीर्, धरान
१९९३–९४ सिवना भट्टराई, काठमाड
१९९४–९५ िकरण गजरु े ल, काठमाड
१९९५–९६ लनु ा शमार्, काठमाड
१९९६–९७ सजमु ा भज,ु काठमाड
१९९७–९८ िविनता शमार्, काठमाड
१९९८–९९ वीरे द्र के .सी., मोरङ
१९९९–२००० शोभे द्र गौतम, काठमाड
२०००–००१ सभु ाष के .सी., पोखरा
२००१–००२ इिरना खड्का, काठमाड
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कुमारी पिवत्रािसहं ढुङ्गाना, िचतवन
सरु े शकुमार का ले, सनु सरी
देवे द्रनाथ दास, सलार्ही
समु नशमशेर ज.ब. राणा, वीरग ज
तहु ीनकाि त भट्टाचायर्, धनषु ा
भागर्वमिण दीिक्षत, काठमाड
ीकृ ण भट्ट, बैतडी
च द्रमोहन यादव, धनषु ा
दीपकबाबु े , गोरखा
कुमारी यो ना िरमाल, काठमाड
मखलाल े , काठमाड
जीवनकुमार आत्रेय, बिदर्या
अजयराज पा डे, काठमाड
शरदराज स याल, काठमाड
िदनेश का ले, याङ्जा
महेश ढकाल, काठमाड
सबु ोधकुमार ढकाल, याङ्जा
कुमारी सलोना े , काठमाड
िववेक शमार्, दाङ
सिु मतराज अिधकारी, काठमाड
मनोहर बढु ाथोकी, स यान
नेत्रप्रसाद दवाडी, काठमाड
सिु नलकुमार कणर्, सलार्ही
अरिव द देव, स री
दीप लािमछाने, काठमाड
धमार्गत भट्टराई, मेघौली िचतवन

२००२–००३ सबु ज भट्टराई, िस धपु ा चोक
२००३–००४ दीपक गौतम, याङ्जा
२००४–००५ सबीन साहू, भक्तपरु
२००५–००६ पवन शमार्, पा पा
२००६–००७ िदवस मरािसनी, गु मी
२००७–००८ कुमारी िनशा शमार्, काठमाड
२००८–००९ नारायण अिधकारी, काभ्रे
२००९–०१० िवनदु ा पौडेल, याङ्जा
२०१०–०११ प्रिजना प्रधान, काठमाड
२०११–०१२ जेनी खरे ल, काठमाड
२०१२–०१३ शंकर ढुङ्गेल, धनषु ा
२०१३–०१४ िनहािरका प त, काठमाड
२०१४–०१५ यानी खरे ल, काठमाड
२०१५–०१६ सिलना े , िसराहा
२०१६-०१७ ++
२०१७-०१८ िवजय के सी, कुम
२०१८-०१९ रमेश गौतम, ते थमु
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भी म पोखरे ल, काठमाड
शनीश गु ङ, पोखरा
आजर्न खनाल, का की
सरु ज आले, का की
स तोष ढुङ्गाना, पाँचथर
ल मण ठाकुर, मोरङ
घन याम ितमि सना, का की
किपल दवाडी, काठमाड
मोनाली शाह, धनषु ा
िशिशर थापा, का की
प्रीित आचायर्, दाङ
जीत पनु , याग्दी
ऋितक देवकोटा, प देही
स तोष उपा याय, धािदङ
++
सागर आचायर्, िस धल
ु ी
स या पौडेल, िचतवन

गुठीका सद यह
१) ी कु दमिण दीिक्षत *
२) डा. गोिव द ट डन *
३) डा. चडू ामिण ब धु
४) डा. जगमान गु ङ
५) डा. महादेव अव थी
६) डा. माधव भट्टराई
७) रथी ीधरशमशेर ज.ब.रा. *
८) ी कनकमिण दीिक्षत *
९) ी ठाकुर पराजल
ु ी
१०) ी दीपक अयार्ल *
११) ी िभक्टर प्रधान
१२) ी रमेश खकुरे ल
१३) ी सल
ु ोचना मान धर
* गठु ीका प्रब ध–सिमितका सद यह
(जगद बा प्रेस प्रा.िल.)
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