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ॐ असतोमा सद्गमय। तमसोमा ज्योितगर्मय। मृत्योमार् अमृतं गमय॥
ॐ शािन्त:! शािन्त:! शािन्त:!
आदरणीय डा. �रता थापाज्यू, माननीय हाम्रा ‘ब्यौलाद्वय’ बैरागी
काइँलाज्यू र योगेश राजज्यू तथा उपिस्थत िवद्वान-् िवदुषी र
िमत्रह�।
भाषा, सािहत्य, संस्कृ ितलाई माया गन� र यसैलाई तपस्या ठान्ने समग्र
अग्रजप्रित हािदर्क नमन। सामग्रीह�को सङ्कलन र संर�णका
अित�र� मदन परु स्कार गठु ीका माध्यमद्वारा मदन परु स्कार र जगदम्बाश्री सम्मानको कल्पना गन�, प्रबन्ध िमलाउने र यसैमा अनवरत खिटने
संस्थापक कमल दीि�तको स्मरण गदर्छु। यसको आधार तयार ग�रिदने
मदन शमशेर तथा रानी जगदम्बालाई पिन सम्झन्छु।
६० वषर् लामो मदन परु स्कार तथा ३० वषर् लामो जगदम्बा-श्री
परम्परामा सँगै िहड्ने, िहड्नलाई प्रेरणा िदने अग्रज, हौसला बढाउन
यहाँ उपिस्थत ह�ने र बािहर बसेर माया गन�, सल्लाह-सझु ाव िदने
सबैलाई हािदर्क धन्यवाद। आजको यस सभामा पाल्नहु �ने वा टाढा रहे
पिन हामीलाई इन्टरनेट माफर् त् सन्ु नहु �ने सबैलाई हािदर्क स्वागत।
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लामो समयदेिख जनस्वास्थ्य �ेत्रमा समिपर्त डा. �रता थापाज्य,ू यहाँका
प्रेरणादायी काम र प्रयत्नह�ले हामीलाई जनस्वास्थ्यका िवषयमा चासो
राख्न, िचन्ता गनर् र थप कामह� गनर् प्रे�रत गरे को हो। िवगतदेिख
वतर्मानसम्मको किठन तर सफल यात्रामा बटुलेका यहाँका अनभु व र
�ानले नेपाली समाज र जनस्वास्थ्यको वतर्मान अवस्था बझ्ु न
सघाउनेछ। यस समारोहमा िवद्वद् प्रवचनका लािग हामीले गरे को आग्रह
स्वीकार गरी पाल्नभु एकोमा यहाँप्रित धन्य छौं। म यहाँलाई हािदर्क
स्वागत गदर्छु।
बैरागी काइँलाज्य,ू यहाँसँग धेरै लामो भेटघाट नभएपिन यहाँको
लोकिप्रय किवता "मातेको मान्छे को भाषण"ले यहाँसँग धेरैपटक भेट
गराएको छ। नेपाली समाज र लेखन-पठन परम्परालाई यहाँ जस्तै
अनवरत खिटनहु �ने व्यि�त्वह�को खाँचो छ। भाषा, �ेत्र, िलङ्ग वा
िवचार र मान्यताह� फरक-फरक ह�न सक्छन् तर समग्र नेपाली वाङ्मय,
संस्कृ ित तथा िचन्तन परम्पराको िवकास, िवस्तार तथा संर�ण हाम्रा
साझा चासो र सरोकार ह�न।् नेपालका सबै भाषा, संस्कृ ित, परम्परा र
िचन्तन पद्धित हाम्रा साझा ह�न।् यसको संर�ण र अध्ययन ह�न ज�री
छ। यस्ता कायर्का िनिम्त यहाँको प्रेरणा, माया र आशीवार्द आवश्यक
छ। यहाँको िनरन्तरता हामीह� सबैका लािग प्रेरणा बनोस।् यहाँलाई
पिन सधन्यवाद स्वागत गदर्छु।
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योगेश राजज्य,ू यहाँको पस्ु तक रणहारलाई मदन परु स्कारबाट सम्मािनत
गनर् सक्दा समाजले इितहासलाई हेन� र बझ्ु ने फरक आँखा भेटाएका
छन।् आख्यान माफर् त् भएको यस कामले हाम्रा पख
ु ार् र हामीले टेकेको
धत�, देखेको र महशसु गरे को कला, सस्ं कृ ित, वास्तक
ु ला तथा समग्रमा
मध्यकालीन समाज र भगू ोल बझ्ु न सघाएको छ। यसले ऐितहािसक
आख्यान लेखनको हाम्रो परम्परालाई फरािकलो बाटो िदएको छ र
पस्ु तक लेखन आफै मा तपस्या पिन हो भन्ने उदाहरण िदएको छ। गैरआख्यान लेखन र िचन्तनमा अभ्यस्त यहाँबाट आख्यान लेखनीले पिन
िनरन्तरता पाइरहने आशा राखेको छु। यहाँलाई बधाई।
अन्त्यमा,
आदरणीय िवद्वदज् न,् अिघल्ला पस्ु ताका भाषा/सािहत्य अनरु ागीह�ले
हामीलाई यो स्थान र नेपाली वाङ्मयको एउटा िवरासद् िदएर जानभु यो।
समग्र नेपाली वाङ्मयलाई यहाँसम्म ल्याउनहु �ने जन्मदाता र कमर्दाताह�
मध्ये धेरै हामीसँग ह�नहु �न्न। तर सोही परम्पराको िनरन्तरता िदने हाम्रो
प्रयासमा साथ िदन, हौसला िदन यस स्थलमा पाल्नहु �ने यहाँह�लाई
स्वागत गदर्छु। यहाँह�को उपिस्थितले हाम्रो हौसला बढेको छ।
परु स्कार रािश आफै मा मह�वपणू र् कुरा होइन तथािप यस वषर्दिे ख मदन
परु स्कार तथा जगदम्बा-श्री परु स्कारको रािश ४-४ लाख �पैयाँ भएको
छ। दादा, कमलमिण दीि�तको सम्झनामा मल
ू त: मदन परु स्कार
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पस्ु तकालयको सामग्री प्रयोग गन� गरी अध्ययन, अनसु न्धान र
प्रकाशनका िनिम्त वािषर्क १५,००,००० (पन्ध्र लाख) �पैयाँको प्रबन्ध
भएको छ। यस उदार सहयोगका लािग रातो बङ्गला स्कूल प�रवार
तथा सझु ावका लािग डा. प्रत्यषू वन्तलाई हािदर्क धन्यवाद।
एकपटक फे �र सबैलाई स्वागत। सबैको जय होस।्
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डा. �रता थापाज्यूको िवद्वद प्रवचन
शन्ू य तहदेिख सहस्राब्दीितरको यात्रा
मदन पुरस्कार गुठी प�रवार, जगदम्बा-श्रीद्वारा सम्मािनत श्री
बैरागी काइँलाज्यू, मदन पुरस्कारबाट सम्मािनत योगेश राजज्यू
तथा यस समारोहमा पाल्नुह�ने सम्पूणर् अितिथह�
मदन परु स्कार गठु ीका अध्य� श्री कुन्द दीि�तलाई धन्यवाद। मेरो
िचनारी िदनभु एकोमा। यो मेरो व्यावहा�रक पिहचान मात्र हो। त्यसमा
मेरो आफ्नै भने के ही पिन छै न। यो त के वल नेपाली माटो, पानी, मन र
सामािजक संस्कार तथा नेपालिभत्र रहेका चनु ौतीमय प�रिस्थह� माझ
भएका अन्तरिक्रयाबाट आएको एउटा प�रचय मात्र हो। तर त्यही नै मेरो
सौभाग्य पिन हो।
यस िवद्वत् सािहित्यक सभामा मलाई प्रवचन गन� मौका िदनभु यो, यो
मेरो अक� उत्कृ � सौभाग्य हो। एक सािहत्यकारक� आमा ह�नु बाहेक
यस गहन �ेत्रमा मेरो के ही दख्खल छै न। यिद सािहत्यले मानव समाज र
जीवनमा आउने सख
ु -दःु खका �णलाई सृजनशील शैलीमा िविभन्न
माध्यमबाट अनभु िू त गराउँछ भने, िचिकत्सकले, खास गरी जनस्वास्थ्य
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िचिकत्सकले मानवीय दःु ख-सख
ु सँगको सा�ात्कारका आधारमा
सामािजक िहतसँग सम्बिन्धत तथ्यह� प्रस्ततु गदर्छ। म एक
जनस्वास्थ्य िचिकत्सक ह�ँ र सख्ु खा शैली मै भए पिन नेपाली
जनजीवनका के ही द:ु ख-सख
ु सँग जोिडएर आउने सवं ेदनशील
चनु ौतीका �ण र अनभु िू त पस्कने जमक� गरे क� छु। यी �णह�मै
अनभु िू त गरे क� छु, आफ्नो जीवनको साथर्कता पिन।
नाग�रकले स्वस्थ्य जीवनयापन गनर्ु एक नैसिगर्क मानवीय अिधकार
हो। यसमा राज्य र समाज तथा नाग�रकको पिन मह�वपणू र् दाियत्व
ह�न्छ। हाल देखाप�ररहेको डेंगु महामारी यस्तै एक बह��ेत्रीय
कमजोरीबाट उिब्जएको समस्याको एउटा उदाहरण मात्र हो। २०७३
सालको नयाँ स्वास्थ्य संरचनामा िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय
जनशि� तथा अिधकार िवहीन भएका कारण स्थानीय तहमा
फै िलएको डेंगु महामारीको द्रुत िनयन्त्रण ह�न सके न।

िवषयवस्तु
के ही समय िवचार गरौ ँ र प्र� गरौं, हाम्रो दैिनक जीवनसँग जोिडएको
जनस्वास्थ्य भनेको के हो? के यो हामीले िपउने सरु ि�त पानी हो? िक
खानु अिघ हात धनु ु हो? या अिनवायर् िसट बेल्टको प्रयोग हो? के
कन्डोम जनस्वास्थ्य हो? के कोक निपउनु जनस्वास्थ्य हो? या
सतु �जन्य पदाथर् सेवन नगनर्ु जनस्वास्थ्य हो? अिन मिदरापान िन? फे �र
10

व्यि�गत स्वतन्त्रता र व्यि�गत छनौट गन� अिधकार के हो? यस्ता प्र�
र बहसको अन्त्य ह�दँ नै । तर, संि��मा भन्ने हो भने यी सबै जनस्वास्थ्य
ह�न।् जनु कुराले बह�संख्यक मानवको स्वास्थ्य र�ा, स्वास्थ्य प्रवद्धर्न र
स्वास्थ्य पनु स्थार्पना गछर् त्यही 'जनस्वास्थ्य' हो।
त्यसो भए स्वास्थ्य के हो त?
स्वास्थ्य के वल िबरामी नह�नु मात्र होइन, ब� शारी�रक, मानिसक तथा
सामािजक समग्र तन्द�ु स्तीको अवस्था पिन हो। यस अथर्मा स्वास्थ्य
भन्नाले स्वास्थ्य �ेत्र मात्र होइन, मानव स्वास्थ्य सम्बन्धी िविभन्न
मानव िवकास �ेत्रका कायर्क्रमह� माझ ह�ने अन्तरिक्रयाको प्रितफल
हो। यस कारण सबै सम्बिन्धत �ेत्रह� जस्तै: राजनैितक, स्वास्थ्य,
आिथर्क, सामािजक, लैंिगक, वातावरण, यातायात, सञ्चार आिदले
हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रत्य� या अप्रत्य� प्रभाव पारे का ह�न्छन।्

समस्या र चुनौती
म जन्मदा र ह�क
ँ � दाको नेपालमा जनस्वास्थ्यलाई यी िविवध प�ह�बाट
हे�रन्न िथयो।
यगु ौंदेिखको ग�रबी, िनर�रता, सामन्ती रीित�रवाज, लैंिगक-जातीय
असमानता, पछौटेपनबाट उत्पन्न एक ददर्नाक जनजीवनको अवस्था
िथयो। धन्य, यी सबैका बाबजदू पिन हामी उपिनवेशी मानिसकताबाट
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म�
ु िथयौं। यो हाम्रो अमल्ू य स्वािभमान िबरासतका �पमा आएको
िथयो।
त्यित बेला छोरीह�को औपचा�रक िश�ामा काननू ी तथा सामािजक
बन्देज िथयो। राम्रो सम्पन्न प�रवारमा िववाह गनर्,ु सन्तान- खास गरी
छोराह� जन्माउनु नै तत्कालीन मिहलाह�को मख्ु य 'जीवन पेशा' ह�ने
गथ्य�। िबहे बाहेक अन्य सामािजक तथा आिथर्क आत्मिनभर्रताका
आधारह� कम ह�ने गथ�। प�
ु षमा बह�िववाह एक प्रचिलत सामािजक
संस्कार िथयो भने छोरीको बाल िववाह एक धािमर्क मान्यता। आफ्नो
बाल्य र नवयवु ा कालमा आफ्नै प�रवार वा नाताका धेरै जसो िववािहत
मिहलाह� खश
ु ी नदेख्दा मैले िभत्रिभत्रै िववाह नै नगन� सोच पिन
बनाउँथें।
सन् १९५० को प्रजातन्त्रको पिहलो लहरपिछ स्थािपत प्रथम मिहला
िवद्यालय पद्मकन्या माध्यिमक स्कूलले मिहला िश�ाको बाटो खोल्यो।
त्यही स्कूलले देखायो मलाई आकाश छुने सौभाग्य र सम्भावना।
िचिकत्सा शा� अध्ययनपिछ, थापाथली प्रसिू तगृहमा मेरो पिहलो
िनयिु � ह�नु अक� सौभाग्य िथयो। जहाँ मैले �ढीबाद र लैंिगक
असमानताबाट उिब्जएका जिटल जन्म-मरणको समस्यासँग सा�ात्कार
गन� र जझ्ु ने अवसर पाएँ ।
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त्यहाँ प्राय: गभार्वस्थाका कारण अत्यिधक ज्यान जोिखम भएको
अिन्तम अवस्थामा मिहलाह� आइपग्ु थे। एकिदन मैले िनराशा र
हतासमा उनीह�लाई सोधे "िकन तपाईह�
ं सधैं गभर्वती ह�न
चाहनहु �न्छ?" जवाफ आयो, "हामी तपाई ं जस्तो होइन। िबहे पिछ हाम्रा
श्रीमानले जे चाहन्छन,् हामीले त्यही गनर्पु छर् "।
म पिन त नेपाली िववािहत मिहला नै िथएँ तर उनीह�ले औल्ं याएको
िभन्नताले मेरो अन्तरआत्मालाई छोयो, िभत्रैसम्म। एकाितर यसले
आफ्नै सिु वधा सौभाग्यलाई सम्झेर एक िकिसमको आत्मग्लािन महससु
गरायो भने अक�तफर् मेरो िचिकत्सक मनलाई चनु ौतीको बोध पिन
गरायो।
किललै उमेरमा िबहे र त्यसपिछको वष�नी गभार्वस्थाले गदार् मिहलाह�
िनरन्तर अस्वस्थता, रोग र मृत्यक
ु ो द�ु क्र जालोमा बन्द ह�न्थे। सोचें, के
यी नेपाली आमाह�लाई वष�नी नचाहेको गभर्-सत्ु के रीको जालोबाट
म�
ु गनर् सिकएला? के ियनीह�लाई वष�नी गभर्वती ह�दँ ा आइपन�
अकाल मृत्यबु ाट बचाउन सिकएला र ियनका सन्तानलाई टुह�रो ह�नबाट
बचाउन सिकएला?
यही चनु ौती तथा सम्भावनाले छोयो मेरो मन। ममा ऊजार् जगायो।
मलाई साँघरु ो अस्पतालको प�रिधबाट पर्ु यायो जनस्वास्थ्यको
फरािकलो फाँटमा। सन् १९६५ मा नेपाल सरकारको प�रवार िनयोजन
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तथा मातृ िशशु स्वास्थ्यको प्रथम योजना प्रमख
ु भै काम गन� र
िजम्मेवारी सम्हाल्ने सौभाग्य पाएँ। यो एकाितर देशमा तत्कालको
कहाली लाग्दो मातृ तथा बाल मृत्यदु र घटाउने एउटा किठन चनु ौतीको
काम िथयो भने अक�ितर एक मानवीय उपकारको अवसर पिन।
मिहला तथा बाल बािलकाको स्वास्थ्य िस्थितको सचू काङ्कह�
अमानवीय स्तरमा िथए। प्रत्येक मिहलाले प्रत्येक प्रसवमा ‘मृत्यु या
जीवन’को दोसाँधमा �मिल्लनु पथ्य�। यस्ता अवस्थाबाट जीवन
गमु ाउने मिहलालाई जीवनको एक स्वाभािवक भोगाइ वा मृत्यक
ु ा
�पमा स्वीका�रन्थ्यो वा मान्यता िदइन्थ्यो।
सन् १९६५ मा ग�रएको नेपालको पिहलो स्वास्थ्य सव��णले देखाएका
सचू काङ्कह� िनकै कहालीलाग्दा छन।् नेपालको कूल मृत्यु मध्ये
३७% मृत्यु नवजात िशशक
ु ो मृत्यल
ु े ओगटेको िथयो भने ५ वषर् नपग्ु दै
मन� बालबािलकाह� प्रत्येक जीिवत जिन्मएका १००० मध्ये ३००४०० ह�न्थे । एक अनमु ान अनसु ार प्रत्येक जीिवत बच्चा जन्माएका
१,००,००० आमाह� मध्ये १,५०० या त्यो भन्दा बढी आमाह�को
मृत्यु प्रसवकालमै ह�न्थ्यो। यो एक अमानवीय कटु सत्य िथयो, त्यो
समयको।
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समाधानका अवसर
यो चनु ौतीले समाधानको अवसर पिन प्रदान गर्यो। जनस्वास्थ्यको यस
फरािकलो फाँटमा त पगु े ँ तर यो फाँट को ‘क’ ‘ख’ ‘ग’ समेतको पिन
मलाई �ान िथएन। नेपाल सरकारले मलाई जनस्वास्थ्य िसक्न िव�
प्रिसद्ध जोन्स हिप्कन्स िव� िवद्यालयमा पठायो। यो मेरो अक� ठूलो
सौभाग्य िथयो।
मैले िसके अनसु ार प्रमािणत तथा सरल प्रिविधह�को उपभोगमा सबै
मिहला तथा बालबािलकाको सहज तथा समान पह�चँ को प्रत्याभिू त
िदने िजम्मेवारी राज्यको ह�न्छ। अध्ययन-अनसु न्धानले देखाए अनसु ार
प�रवार िनयोजनका साधनले पिन आमा र बालबािलकाको स्वास्थ्य
अिभवृिद्ध र जीिवत रहनमा महत्वपणू र् भिू मका खेल्ने गछर् । तर यी
िसके का �ान र प्रिविधह�लाई बह�संख्यक आमा र बालबािलकाह�
माझ कसरी र कसले पर्ु याउने एक जिटल प्र� र चनु ौती िथयो हाम्रो
साम।ु
त्यित बेलाको नेपालमा स्वास्थ्यका आधारभतू संरचना प्राय: शन्ू य नै
िथए। न तािलम प्रा� जनशि� न त भौितक सरं चनाको आधार िथयो।
देशको पिहलो पञ्च वष�य योजना काल (सन् १९५६-१९६१) देिख
मात्र जनस्वास्थ्य लगायत अन्य सबै �ेत्रको योजनाबद्ध िवकासको
थालनी भएको िथयो। त्यित बेला िथयो त के वल िवकासका लािग
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आकां�ा राख्ने राजनैितक इच्छा शि� र त्यसैसँग मेलखाने प्रशासिनक
ऊजार् तथा उत्साह।
जिटल चनु ौती र के ही सभं ावनाह�का माझ एकातफर् तत्कालीन परु ाना
स्वास्थ्य सेवाको पद्धितलाई (Paradigm) आधारभतू प�रवार िनयोजन
तथा मातृ-िशशु स्वास्थ्य सेवाको अित खाँचो देिखन्थ्यो भने अक�तफर्
स्वास्थ्य सेवाको परु ानो पद्धितले यी सेवाह� प्रदान गनर् नसक्ने िस्थित
िथयो। परु ानो स्वास्थ्य पद्धित अनसु ार जे जस्तो िकिसमको स्वास्थ्य
सेवालाई पिन िचिकत्सकको आवश्यकता पन� र िचिकत्सकको
सहयोगमा समाधान गनर्पु न� मान्यता राख्थ्यो। यिद यो नीितसँग मेलखाने
गरी पयार्� संख्यामा तािलम प्रा� योग्य स्वास्थ्य िचिकत्सकको
जनशि� भएको भए यो नीित राम्रो ह�नसक्थ्यो तर त्यस्तो जनशि�
लगभग शन्ू य जस्तै िथयो।
यो एक संवेदनशील तर िवरोधाभासपणू र् िस्थित (Anomaly) िथयो।
यस प्रकारको िवरोधाभासपणू र् प�रिस्थितमा तत्कालीन राजनैितक
नेतत्ृ वले इच्छाए अनसु ार प�रवार िनयोजन तथा मातृ िशशु स्वास्थ्यसेवा
देशव्यापी �पमा िबस्तार गनर् नसिकने प्र� िथयो।
नेपाल प�रवार िनयोजन तथा मातृ िशशु स्वास्थ्य योजनाले यो
जिटलतालाई एक अवसरको �पमा िलयो र एउटा कायर् िव�े षण
(Functional Analysis) अध्ययनका आधारमा समाधानको उपाय
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सझु ायो। उ� िव�े षणले 'हाल िचिकत्सकले प्रदान ग�ररहेका कै यौ ँ
आधारभतू प�रवार िनयोजन तथा मातृ िशशु स्वास्थ्य सेवाका लािग
िचिकत्सकको उपिस्थित आवश्यक नपन�' औँल्यायो। यसैका आधारमा
नयाँ िकिसमको सामदु ाियक स्वास्थ्य सहायक (Paramedic)
प�रचालनबाट परु ानो स्वास्थ्य सेवा पद्दितको �पान्तर (Paradigm
Shift) को स�
ु वात भयो।
तर यो अनसु न्धानमा आधा�रत स्वास्थ्य सहायक प्रस्तावलाई
सरकारको नीितमा ढाल्न धेरै गाह्रो भएको िथयो। सम्बिन्धत सरकारी
तथा गैरसरकारी मेिडकल एसोिसएसन जस्ता िनकायह�बाट यस
प्रस्तावको िबरोध पिन भयो। िवदेशी सहायतामा गाउँ-गाउँमा स्थापना
ग�रने स्वास्थ्य सहायकको तलब-भ�ाको भार खेप्न नेपाल जस्तो ग�रब
मल
ु क
ु ले नसक्ने तकर् गद� अथर् मन्त्रालयले पिन चक� िबरोध गरे को
िथयो। यो चक� िबरोधलाई मत्थर पानर् हामीले एक नरम रणनीितको
प्रयोग गर्यौ ँ। हामीले वहाँह�को कुशल अथर् नेतत्ृ वले नेपाल चाँडैं धनी
बन्ने र ग्रामीण नेपालीका लािग के ही आधारभतू स्वास्थ्य सेवा िदने
स्वास्थ्य सहायकको तलब बेहोनर् चाँडै स�म ह�ने कुरामा वहाँह�लाई
िव�स्त पार्यौ ँ। यसले काम गर्यो। १०७ जना स्वास्थ्य सहायक
(Paramedic) को दरबन्दी सदर भयो। यसले काठमाडौ ँ बािहरका
िजल्लाह�मा प�रवार िनयोजन तथा मातृ िशशु स्वास्थ्य सेवा
िबस्तारको ढोका खोल्यो।
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तैपिन गाउँका मिहलाह�लाई स्वास्थ्य सहायक तािलममा ल्याउन के ही
लैंिगक �िढवादी सोचाइ तगारो बन्ने त होइन भन्ने डर भने हामीलाई
िथयो। तािलम पिछ पिन वहाँह�को सेवा प्रभावकारी र नितजामल
ू क
होला िक नहोला भन्ने िचन्ताले सताएको िथयो।
सन् १९६८ ताका इलाममा प्रत्य� �पमा जे अनभु िू त गरें त्यसले सबै
शङ्का मात्र हटाएन ब� आधारभतू स्वास्थ्य सेवालाई समस्त
वडाव्यापी बनाउन सक्ने उत्साह जगायो। मध्यरातितर एक हेल्थ
एिसस्टेन्टले आमाको काखको एक गम्भीर िबरामी बालकलाई जाँच्न
आग्रह गरे । बालक िदसा-पखालाबाट िसिकस्त िथयो। बालकलाई
उपचार गनर् मसँग के ही साधन िथएन। तैपिन एक िचिकत्सकले त्यो
बालकको ज्यान बचाउन के ही गनर्पु न� नै िथयो। मैले त्यही गरें ।
बालकक� आमालाई ५ िगलास पानीमा एक िचम्टी ननु र एक अन्जल
ु ी
िचनी हाली उमाल्न िसकाएँ र मनतातो भएपिछ बालकलाई खान िदनू
भनें। आमाको दधू पिन खवु ाउनू भन्दै बालक बाँचोस् भनी प्राथर्ना गद�
सत्ु न गएँ। कुनै पिन बेला ह�नसक्ने बालकको मृत्यु र आमाले खेप्नपु न�
पीडाको त्रास मनभ�र िथयो तर त्यसो भएन। िबहान िबस्तारै ढोका
खोलेर हेदार् त मैले चमत्कार देखें। बालक आफ्नी आमाको काखमा
खेिलरहेको िथयो। मलाई एक अमल्ू य आशीवार्द पाएको आभास भयो।
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ती आमा र बालकका माध्यमबाट नयाँ अनभु व तथा तीन तथ्यसत्यह� प्रा� भए।
१. एक साधारण घरे लु िविधबाट बनाउन सिकने "ननु िचनी पानी"
औषिधले सो समयको एक नम्बरको 'रोग' झाडा-पखालाबाट ह�ने बाल
मृत्यल
ु ाई घटाउन सिकन्छ भन्ने तथ्यको प्रत्य� अनभु वीय �ान।
२. आफ्नै भान्छामा "ननु िचनी पानी" प्रयोग गरी िदसा-पखालाबाट ह�ने
अनिगन्ती बालबािलकाको मृत्यल
ु ाई रोक्न आमाह�लाई सश� गनर्
सिकने �ान।
३. िदसा-पखाला लागेकालाई पानी खान निदने गाउँ घरको परु ानो
चलन-चल्तीका बाबजदु पिन ती आमाले आफ्नो काखे बालकलाई
"ननु िचनी पानी" खान िदनल
ु े स्वास्थ्य व्यवहार प�रवतर्न गनर् सिकने
सम्भावनाको ज्वलन्त उदाहरण।
यी प्रत्य� अनभु वीय �ान प्रदायक घटनाले जोन्स हिप्कन्सका िदवंगत
प्रोफे सर कालर् टेलरले बार बार दोहोर्याउनु ह�ने तीन िनम्न मन्त्रह�को
िनिहत शि�लाई उजागर गरे को िथयो।
क) आमाह�लाई स्वास्थ्य सेवाको प्रथम प्रदायकको �पमा तािलम
देऊ।
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ख) स्वास्थ्य सेवा प्रदान गनर् घर दैलो तथा समदु ायलाई एक नम्बरको
सिु वधा स्थलको �पमा प्रयोग गर।
ग) व्यवहार प�रवतर्नलाई एक नम्बरको अचक
ू औषिध-उपचार मानी
सम्मान गर।
यी सबै अनभु व र प्रयत्नह�सँगै सामदु ाियक स्वास्थ्य सहायकको
प�रचालनको सहयोगबाट समदु ाय आधा�रत के ही प्रमािणत सरु ि�त,
व्यावहा�रक, सरल तथा आधारभतू स्वास्थ्य प्रिविधह� िबस्तार गनर्
सहज भयो। यस्ता प्रिविधका के ही उदाहरणह� िथए; स्वास्थ्य िश�ा,
व्यि�गत सरसफाई, खान भन्दा पिहले हात धनु े, प�रवार िनयोजन
सेवा, सक्र
ं ामक रोग प्रितर�क खोपह�, घरे लु "ननु िचनी पानी"
औषिध, घरमै बन्ने पौि�क आहार जस्तै 'िलटो-सव��म िपठो', प्रोिटनक्यालोरी कमीको उपचार, िशशल
ु ाई आमाको स्तनपान आिद।
सन् १९७५ मा नेपाल सरकारको एक�कृ त सामदु ाियक स्वास्थ्यसेवा
िवकास योजना प्रमख
ु भई काम गदार् आधारभतू स्वास्थ्य सेवालाई
देशव्यापी बनाउने स-ु अवसर पाएँ। मले�रया प्रकोप फकर् ने जोिखमलाई
रोकथाम गनर् सरकारले िलएको यो एक�कृ त सामदु ाियक स्वास्थ्यसेवा
िवकास योजना एक आकिस्मक तर महत्वपणू र् रणनीित िथयो।
आधारभतू स्वास्थ्य सेवालाई यद्ध
ु स्तरमा िवकास गरे र मले�रया प्रकोप
फकर् ने संकट रोकथाम गनर्पु न� बाध्यता सरकारलाई िथयो।
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तसथर्, पाँचवटा स्वास्थ्य योजनाह�को छुट्टा-छुट्टै संरचना माफर् त् प्रदान
भैरहेका सेवाह� जस्तै: मले�रया िनयन्त्रण, िबफर उन्मल
ू न खोप,
�यरोग िनयन्त्रण, कु�रोग िनयन्त्रण र प�रवार िनयोजन, मातृ िशशु
स्वास्थ्य सेवाह�लाई एक�कृ त सामदु ाियक स्वास्थ्य सेवा अन्तगर्त
एउटै िनकायबाट प्रदान गन� नीितगत ल�य सरकारको िथयो। यसै उद्देश्य
अन�
ु प एक�कृ त सामदु ाियक स्वास्थ्य सेवाको िवकास र िवस्तार
यद्ध
ु स्तरमा भयो।
के ही वषर् अिघ इलाममा सा�ात्कार गरे का तीन सत्य-तथ्यह�
कायार्न्वयन गनर्का लािग यो योजना एउटा उपय�
ु मञ्च िथयो। यस
योजना अन्तगर्त िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लयका साथै प्रत्येक गाउँ
पञ्चायतमा एक ग्रामीण स्वास्थ्य कायर्कतार् सिहतको एक स्वास्थ्य
चौक� र प्रत्येक वडामा एक मिहला सामदु ाियक स्वास्थ्य स्वयम्
सेिवकाको िबस्तार भयो। एक प्रभावकारी आधारभतू स्वास्थ्य सेवा
प्रदायकका �पमा यस प्रणालीको िवकास र िवस्तार तीव्र गितमा
ग�रएको िथयो। यो प्रणाली िपरािमड ढाँचाको िथयो। यसको चौडा
िपंधले वडा-वडाका मिहला सामदु ाियक स्वास्थ्य स्वयम् सेिवकालाई
समेट्थ्यो भने यसका मािथल्ला भागह�ले क्रमशः स्वास्थ्य चौक�,
िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय ह�दँ ै के न्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सम्पकर्
राख्थ्यो। यसरी िवकास ग�रएको स्वास्थ्य प्रणालीको यो ढाँचाले
वडास्तरसम्म आधारभतू स्वास्थ्य सेवा पर्ु याउन समथर् भएको िथयो।
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सन् १९७८ को आल्मा-आटामा आयोिजत पिहलो अन्तरार्िष्ट्रय
प्राथिमक स्वास्थ्य सेवा सम्मेलनमा नेपालको प्रितिनिधत्व गन� सौभाग्य
पाएँ। स्थािपत भइरहेको घर दैलोसम्म प्राथिमक स्वास्थ्य सेवा पर्ु याउन
समथर् एक�कृ त स्वास्थ्य प्रणालीले त्यस अन्तरार्िष्ट्रय िवद्वद्
सम्मेलनबाट पाएको अनमु ोदनले प्राथिमक स्वास्थ्यमा कायर्रत हामी
सबैमा उत्कृ � रािष्ट्रय गौरव, ऊजार् र जाँगर जगायो। यो हामी सबैको
सफल पेशागत अनभु िू तको गौरवमय �ण िथयो। क्रमश: सन् २०१५
सालितर आइपग्ु दा ससं ारमा नै यो एक नमनु ाको �पमा नितजामल
ू क
प्रणालीमा सािबत पिन भयो। यो हो मेरो जीवनको उत्कृ � तक्माआभषु ण।
के ही वषर् पिहले अथर् मन्त्रालयमा हामीले प्रयोग गरे को नरम रणनीित
पिन सफल सािवत भयो। एक�कृ त स्वास्थ्य अन्तगर्तको संरचनामा पवू र्
स्वास्थ्य सहायकह� अब सरकारको बजेटबाट साधारण तलब-भ�ा
पाउने गरी प्रत्येक गाउँ पञ्चायतमा एक ग्रामीण स्वास्थ्य कायर्कतार्का
�पमा समावेश भए। छै ठौं पञ्च वष�य योजना कालसम्म (सन् १९८०१९८५) आइपग्ु दा ७५ मध्ये ४८ िजल्लाह�मा एक�कृ त स्वास्थ्य सेवा
प्रदायक प्रणालीको िबस्तार भैसके को िथयो।
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नितजा
सन् १९६० दशकको स्वास्थ्य सचू कह�लाई आजकोसँग दाँज्दा,
नेपालको स्वास्थ्य िस्थितमा आ�यर्चिकत प�रवतर्न देिखएको छ।
सबैभन्दा पिहले त नेपाल सहस्राब्दी िवकास ल�य मा मातृ तथा बाल
मृत्यु घटाउने ल�य सन् २०१५ अगावै हािसल गनर् सफल दि�ण
एिसयाको एक मात्र देश बनेको छ। मातृ मृत्यदु र १५०० भन्दा बढीबाट
२३९ मा झरे को छ। िशशु मृत्यु दर ३२ मा झरे को छ प्रित १०००
जीिवत जन्ममा। सरु ि�त प्रसव ० % बाट ५८ % ले वृिद्ध भएको छ।
पाँच वषर् मिु नको बाल मृत्यु दर २००-३०० बाट ३९ मा झरे को छ प्रित
१००० जीिवत जन्ममा।
१२ - २३ मिहनाका बालबािलका मध्ये ७८% ले सबै िकिसमका खोप
सेवा पाएका छन।् प्रित मिहलाको कूल प्रजनन् दर ६ बालबच्चाबाट
२.३ मा झरे को छ। प�रवार िनयोजन सेवा प्रयोग गन� दर ० % बाट
४३% ले वृिद्ध भएको छ।
नेपालबाट िबफर उन्मल
ू नको घोषणा भएको छ, सन् १९७७ अिप्रल
१३ मा। मले�रयालाई ०१९ मा िनयन्त्रण ग�रएको छ। कु�रोगलाई सन्
२००९ मा जनस्वास्थ्य समस्याको �पमा िनमर्ल
ू ग�रएको छ। सन्
२००९ सम्म ८५.५५ % �यरोगीह�लाई DOTS औषिध िदइएको
िथयो। नेपालमा 'शन्ू य पोिलयो' समारोह सन् २०१४ मे ७ मा मनाइएको
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िथयो। एच.आइ.भी. एड्सको महामारी स्तरको संक्रमण सन् २०१५
देिख रोिकएको छ। हाम्रो सा�रता १०% बाट ६६% पगु ेको र हाम्रो
आयु ४० बाट ७२ वषर् पगु ेको छ।
यगु ौंदेिखको पछौटेपनका साथै एक दशकको जनयद्ध
ु तथा राजनैितक
अिस्थरताका बाबजदु पिन नेपालको यो चमत्कारी छलांगले नेपालीको
आत्मबल र स्वािभमानको झलक िदन्छ। यसप्रकारका चमत्कारी
नितजा आउनमु ा धेरै प्रकारका साझेदारीह� कारक भए पिन समदु ायको
जगमा उिभएको यो मजबतू एक�कृ त स्वास्थ्य सेवा प्रणाली नै मख्ु य हो।
यो प्रणालीलाई िनरन्तर जीवन्त राख्ने हजारौ ँ लगनशील, कमर्ठ
स्वास्थ्यकम�ह� नै ह�न।्

यस्तो चमत्कारी छलांगलाई के ले सघायो?
कुनै पिन िवकासका लािग राजनैितक िस्थरता अिनवायर् ह�न्छ। यस
प�रप्रे�यमा, तत्कालीन राजनैितक नेतत्ृ वको िवकासका लािग प्रबल
इच्छाशि�, त्यसैसँग मेलखाने उत्सािहत प्रशासिनक प्रणाली र ३०
वषर्को राजनैितक िस्थरताले वडास्तरसम्म पग्ु ने िपरािमड ढाँचाको
स्वास्थ्य प्रणालीको िवकास गनर् टेवा पर्ु याएको िथयो ।
स्वास्थ्य बह��ेत्रीय अन्तिक्रर्याको प्रितफल हो। तैपिन अनसु न्धानले
औँल्याए अनसु ार कुनै पिन प्रमािणत स्वास्थ्य प्रिविध जनसमदु ायमा
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वष�सम्म लगातार प्रयोग भएपिछ मात्र सम्बिधत स्वास्थ्य
सचू काङ्कमा सकारात्मक प�रवतर्न संभव ह�न्छ।
यस अथर्मा स्वास्थ्य सेवाको परु ानो पद्धित (paradigm) को स�ू म
�पान्तर एक महत्वपणू र् मौिलक प�रवतर्न (Paradigm Shift) का
�पमा स्थािपत भयो। वास्तवमा यी उल्लेखनीय स्वास्थ्य सधु ारका
सचू काङ्कह� वष�सम्म ग्रामीण जनसमहू ले उपभोग गरे का के ही
प्रमािणत आधारभतू सेवाह�को प्रितफल िथए।
सन् १९६२ मा थमस सामएु ल कुहनले (Thomas S. Kuhn) यस
प्रिक्रयालाई आफ्नो िव� प्रख्यात िकताब 'The Structure of
Scientific Revolutions मा व्याख्या गरे अनसु ार कुनै पिन स्थािपत
परु ाना या चिल्तका पद्धितमा जब िवरोधाभास सृजना भै काममा बाधा
ह�ने गछर् त्यसपिछ ती पद्धितह� भित्कन थाल्छन् र नयाँ वा पिहले
अमान्य पद्धितह� सञ्चािलत ह�न थाल्छन।् नेपालको उदाहरणले
उनको व्याख्यालाई पिु � गरे को छ।
१० वष� द्वन्द्वकालको समयमा पिन मातृ-बाल मृत्यु तथा प्रजनन घट्ने
क्रम जारी नै र�ो। यो एक अचम्म लाग्दो र िवरोधाभासपणू र् तथ्यले पिन
समदु ायको अपनत्वको बिलयो जगमा उिभएको यो आधारभतू स्वास्थ्य
सेवा प्रणालीको मजबतु ीलाई औँल्याउँछ।
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अिहले फिकर् एर हेदार्, एक�कृ त सामदु ाियक स्वास्थ्य सेवा िवकास
योजना परु ानो नेपालको एउटा आकिस्मक संकटकालीन िनणर्यका
�पमा श�
ु भएतापिन स्वािभमान रणनीितको �पमा फस्टायो। यसले
गदार् समय अगावै मातृ तथा बाल स्वास्थ्यका सहस्राब्दी ल�य हािसल
गन� दि�ण एिसयाको एक मात्र समथर् देशका �पमा नेपाल िचिनयो।
यसले हाम्रो रािष्ट्रय गौरवमा अझ चमक थपेको छ।

िनष्कषर्
५४ वषर् अिघको परु ानो नेपालमा काम गदार् भोगेका चनु ौतीमाझ
ग�रएको कै यौं सङ्कल्प साकार भएका छन।् यी संकल्पलाई साकार
पानर्मु ा स्थानीय अनभु व तथा �ानको पिन उि�कै योगदान छ। िव�
िवद्यालयका पाठ्यपस्ु तकमा िसके का कितपय वै�ािनक तथ्य तथा
िसद्धान्तलाई यथाभतु स्थानीय वास्तिवकतामा ढाल्न स्थानीय अनभु व
तथा �ानको उि�कै खाँचो पछर् । यसमा स्थानीय मिहलाह�को िवशेष
योगदान रहेको छ। समग्रमा मल
ु क
ु को यो संकल्पलाई साकार पान�
टोलीको एक सिक्रय सदस्य ह�ने सौभाग्य पाएकामा आफै लाई
भाग्यमानी ठानेक� छु। यसले मेरो जीवनलाई थप साथर्क बनाएको छ ।
आफ्नै अनभु िू तलाई सा�ी भावले हेदार् नेपालमा कुनै पिन प्रकारको
िबकास कायर् सफलतापवू र्क गनर् सिकन्छ भन्ने नै लाग्छ। यस्ता
सफलताको िबउ जनस्तरमा ग�रएको बह�जन िहताय कायर्बाट मात्रै
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अङ्कु�रत ह�न पाउँछ, फै लन पाउँछ र यसैबाट अिभव्य� ह�न्छ
रािष्ट्रयता र राष्ट्रप्रेम।
यही मान्यतालाई अँगाली अिहले पिन देशको भयावह चनु ौतीका
�पमा रहेको �दयरोगका प्रारिम्भक जोिखमह�का िवषयमा सातै
प्रदेशका स्कूले नवयवु ाह�सँग िमलेर काम गनर् र यो �ेत्रमा आवश्यक
प�रवतर्नका लािग भाष्कर-तेजश्री स्मृित प्रित�ान माफर् त् पहल ग�ररहेक�
छु। नवयवु ाह�मा रहेका यी जोिखमह�मा आएको उल्लेखनीय
प�रवतर्नबाट म झनै उत्सािहत भएक� छु।

अन्त्यमा
नेपाललाई शन्ू य तहदेिख सहस्राब्दी ल�यमा पग्ु ने सफल यात्राको
श्रेयका भागेदारी पात्रह� (आमा समहू देिख मिहला सामदु ाियक
स्वास्थ्य स्वयम् सेिवकाह�, हेल्थपोस्ट लगायत िजल्ला जनस्वास्थ्य
कायार्लयका स्वास्थ्यकम� सहयोगीह�, सम्बिन्धत अन्तरार्िष्ट्रय दातृ
सस्ं थाह� र स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीित िनमार्ता तहका महानभु ावह�
सबैमा आभार ब्य� गदर्छु।
धन्यवाद
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जगदम्बा-श्रीबाट सम्मािनत श्री बैरागी काइँलाज्यूको
मन्तव्य
श्रीमान् अध्य�ज्यू, मदन पुरस्कार गुठी
आरम्भमा नै यहाँह�ले श्री जगदम्बा-श्री परु स्कारका लािग मलाई योग्य
ठािनिदनु भएकामा कृ त�तासिहत हािदर्क आभार व्य� गदर्छु।म
मन्ु धमु प्रित मेरो चासो आरम्भमा सािहत्यकारको हैिसयतमा बढ्यो।
बढ्दै जाँदा िनकै पिछ मात्र मैले मन्ु धिु भत्रको िलम्बू जीवनदशर्नलाई हेनर्
थालेको भन्दा ह�न्छ। तर अझै पिन मलाई के लाग्दछ भने मन्ु धमु प्रितको
मेरो झक
ु ासनमा
ु ाउ मानवशा� तथा समाजशा� झै ँ �ानका अनश
आधा�रत नभएर मन्ु धमु िभत्रको सन्ु दर र प्रभावशाली काव्यात्मकताले
वशीभतू भएर तथा लोपोन्मख
ु मन्ु धमु को संर�ण र संबद्धर्नका हेतल
ु े हो।
ियनै कुराले मैले आफ्नो जीवनका महत्वपणू र् वषर्ह� मन्ु धमु को
सङ्कलन, सम्पादन र नेपाली भाषामा अनवु ाद गनर्मा खचर् गरे को छु।
िव.स. २०१२ सालमा लन्डन यिु नभिसर्टीको स्कूल अफ ओ�रयन्टल
एन्ड अिफ्रकन स्टिडजका प्राध्यापक आर.् के . िस्प्रग तत्कालीन इिन्डया
अिफस लाइब्रेरीमा बी. एच.् हज्सनले सङ्गृिहत गराएका (१८६४ ितर)
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िलम्बू िलिप, भाषा, मन्ु धमु , संस्कृ ित, इितहाससम्बन्धी िलम्बू िलिपमा
िलिपबद्ध हस्तिलिखत पाण्डुिलिपको छायाप्रित िलएर नेपाल आउँदा
पाँचथर, सारतापिस्थत हाम्रै घरमा मिहना िदनजित श्रीमतीसिहत बसेका
िथए। उनीह�लाई भेटेपिन िलम्बू िलिप र भाषाबाहेक मन्ु धमु को मल
ू
िवषयमा मेरो �ची नबढेको अवस्था रहेछ, उसबेला।
ईमानिसहं चेम्जोङले सङ्कलन, सम्पादन र अनवु ाद गरे का िकरात
मन्ु धमु (िकरातको वेद, िव.स.२०१८) पस्ु तक प्रकािशत भएर पढ्न
पाएपिछ िलम्बू भाषा, िलिप, सािहत्य, संस्कृ ित र इितहासका खोजीमा
र सबं द्धर्नमा लागेका ऋिषतल्ु य चेम्जोङबाट उत्प्रे�रत भएर लागेको ह�ँ
भन्दा अितशयोि� ह�दँ नै ।

िलम्बू दैिनक जीवनमा मुन्धुम र अनु�ान
हामी िलम्बजू ाितले घरमा पालेका सँगु रु वा कुखरु ा खान परे फे दाङ्मा
बोलाएर पजू ा गरे पिछ मात्र बिल िदएर खान्छौ ँ। उँधौली उँभौलीका
छे कामा वषर्मा घिटमा एकपटक िशर उठाउने पजू ा (माङ्गेन्ना) पिन
गदर्छौ ँ। घरमा कुनै छोरीबहु ारी दईु जीउक� भएमा दःु खक�िवना जायजन्म
होस् भनेर कोखपजू ा गदर्छौ ँ। तीन वषर्मा एकपटक कुलदेवताको पजू ा
भव्यताका साथ गछ�।ँ त्यसरी नै पख
ु ार्ह�सँगको सायज्ु य िमलनका
लािग तीनवषर्मा एक पटक तिङसङ मन्ु धमु को वाचन र अन�ु ान पिन
भव्यताका साथ गदर्छौ ँ। शभ्ु यफाप्यका लािग घरिभत्रका मङ्गलकारी
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देवीदेवताह� (थेबा साम्माङ, नाहाङ्मा तथा दङु ् दङु ् गे तथा यमु ा
साम्माङ)को िनयिमत पजू ा र अन�ु ान तथा नराम्रा वनका अिन�कारी
देवीदेवताह�का कोपभाजनबाट म�
ु रहनका लािग ितनलाई मन्साउने
पजू ाह� ग�ररहन्छौ ँ। एकै कुलवंशका िलम्बपू �रवार िमलेर वषर्मा
एकपटक घरबाट श�
ु गरे र खोलासम्म पगु ी आपसी वैरभाव र द्वेषजन्य
व्यवहार सदाका लािग हटाउन गालीसराप बगाउने पजू ा सामािजक
सद्भावको उत्सवका �पमा गदर्छौ ँ। खेतीपातीमा आधा�रत जीवन यापन
गनर् थालेका िलम्बू पख
ु ार्ह�ले उिहलेदिे ख ग�रल्याएका ऋतअ
ु नसु ारका
उँधौलीका अवसरमा चासोक (खेती उठाउने बेला, न्वाँगी पजू ा) र
उँभौलीका बेला यकवा (खेती लाउने बेला, धल
ू पजू ा) पजू ाह�
ग�रल्याएका छौ।ँ
मािथ विणर्त यामअनसु ारका तथा अन्य िविवध पजू ाअन�ु ान गदार्का
बेला वाचन ग�रने मौिखक पाठ, ितनका िवषयवस्तु र अन�ु ानका िविध
अलग-अलग ह�न्छन।्
हाम्रा फे दाङ्माले पजू ा गदार् कण्ठाग्र फलाके का वा गाएर ल्याएका िविवध
मन्ु धमु को मौिखक पाठिभत्र पाइने िविवधता, भाषा, िबम्ब, प्रतीक र
ितनमा िवद्यमान काव्यात्मक सािहत्यबाट म वशीभतू भएको छु।
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मुन्धुम शब्द र अनेक अथर्ह�
दैिनक व्यवहारमा मन्ु धमु शब्दलाई कथा, कुथङु ् ग्री, आख्यान, िमथक,
परु ाण, गाथा तथा शा� बझु ाउने अथर्मा प्रयोग ग�रएको पाइन्छ।
सामान्यतः सांस्कृ ितक मल्ू य र मान्यता मात्र नभएर उच्च धािमर्क महत्व
पिन ह�नाले मन्ु धमु शब्दलाई िवशेष गरे र श्रिु तपरम्परागत शा�को
अथर्मा िलइन्छ।

मुन्धुम र िमथक
मन्ु धमु लाई िमथक (कल्पनामा आधा�रत) पिन भिनन्छ।
लोकवातार्िवदह् �का अनसु ार िमथक सदु रू अतीतमा घटेका
घटनावलीको िववरण हो। समय, ितिथिमित आज हाम्रा स्मरणमा नरहे
तापिन ती घटनाह� यथाथर् िथए भन्ने मािनन्छ। यसरी िमथकलाई
िमथ्या भनेर अिव�ास ग�रए पिन हामीले हाम्रा ती सदु रू अतीतमा
घटेका घटनावलीलाई तीिभत्र िनिहत व्यञ्जना र ला�िणक अथर्ह�का
आधारमा िव�ास ग�रआएका छौ ँ।

मुन्धुमः श्रुितपरम्परा िक श्रुितशा�
प्राचीन समयदेिख ग�
ु परम्पराले पस्ु तान्तरण भइआएकाले मन्ु धमु लाई
लोकवातार्िवदह� श्रिु तपरम्परा भन्दछन।् मख
ु मख
ु ै भिनँदै आएकाले
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मन्ु धमु लाई चलनचल्तीको भाषामा थत्ु थरु े (थतु नु ो मात्र चलाएर पाठ
ग�रने) शा� भन्ने लोकोि� प्रचिलत छ। िलम्बू जातीय परू ोिहतह�
(फे दाङ्मा, साम्बा, येबा, येमाह�)ले मन्ु धमु मख
ु मख
ु ै भनेर आजसम्म नै
ल्याएका छन।् िलम्बू भाषामा मौिखक�पमा भिनने थत्ु थरु े मन्ु धमु लाई
थङु ् साप मन्ु धमु (मौिखक शा�) भिनन्छ।
ब्र�ाण्डको उित्प�देिख चराचर जगतको सृि�को िवकासक्रममा
मान्छे को सृि�पिछ मानव कुल, वंश र प�रवारको िवकाससँगै मानव
बसाइँ सराई वा स्थानप�रवतर्नका साथै मानवसमाजको उत्थान र
पतनको िववरण िविवध गाथा, िकंवदन्तीमा जीिवत राखेर िवगतका
गौरव सम्झाउने श्रिु तपरम्पराका �पमा जीिवत मन्ु धमु को पाठ प्राचीन र
अिलिखत इितहास पिन हो।

मुन्धुमको सरं चना र काव्यात्मक तत्व
मन्ु धमु को आफ्नै प्रकारको संरचनाको शैली छ। यसमा विणर्त
आख्यानको िवकास क्रमबद्ध र िवशद�पमा अथार्त् क्रमिवकासको
िसद्धान्तमा िवकिसत भएको भान ह�न्छ।
सदु रू अतीतदेिख श्रिु तपरम्परामा जीिवत मन्ु धमु गेयात्मक वा पद्यात्मक
ह�न्छ। मन्ु धमु िभत्र विणर्त सृि�को कथा, मान्छे को उत्थान र पतनका
आख्यान (िमथक), कल्याणकारी र अिन�कारी पारलौिकक शि�
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(देवीदेवता, भतू प्रेतािद)ह�को आख्यान गायन र वाचन गन� अलगअलग प�रपाटी, शैली, छन्द र लय ह�न्छन।् गायन ग�रने मन्ु धमु मा
िवषयवस्तु तथा प्रसङ्गअनसु ार उठानदेिख बैठानसम्म िभन्न-िभन्न
शैली र छन्दका प्रयोग ह�न्छन।् अथर्लाई गम्भीरता िदनु र िमठास प्रदान
गनर्ु गायनवाचनको बीचबीचमा पदह�को उिचत पनु रावृि�, अलङ्कार
र उपमाको साथर्क प्रयोगले मन्ु धमु लाई उच्चकोटीको काव्य सािहत्य
बनाएको छ। त्यित मात्र नभएर प्रसङ्ग र िवषयअनसु ार कतै हास्यरसले
पणू र् अिभनयसिहत गद्यात्मक शैली, कतै काव्यात्मक सवं ादको शैली,
कतै सन्ु दर अिभनयसिहतको नृत्य, गायन र वाचनले य�
ु मन्ु धमु ी
सािहत्य लोकनाटक�य तत्वले भ�रपणू र् ह�न्छ।

मुन्धुम र प्रकृितसँगको घिन�ता
िलम्बक
ू ा पख
ु ार्को प्रकृ ित र वातावरणसँगको तादात्म्य र घिन�ता
मन्ु धमु ले देखाउँ छ। मानवपख
ु ार्ह�को िविभन्न िदशामा बसाइँ सराइका
क्रममा ितनले पार गरे का मागर्का िचत्र, चच�का र भोगेका भिू मको
भौगोिलक प्रकृ ित आिदको मनोरम िववरण मन्ु धमु मा ग�रन्छ।
मानवजाितले आज�को वनजङ्गल, पशपु न्छी, वनस्पित, फलफूल,
कन्दमल
ू सम्बन्धी अद्भूत �ानको िववरणले भ�रएको ह�न्छ मन्ु धमु ।
मानवको उ�रजीवन (सवार्इवल) का लािग वनस्पित, जलचर,
क�टपतंग, पशपु न्छी र वातावरण महत्वपणू र् ह�न्छन।् ितनका मानवमैत्री र
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मानविवरोधी स्वभाव, िवशेषता, सीप र गणु ह�काबारे मानवजाितले
आफ्नो 'सवार्इवल'का लािग आज�को अत्यन्त उपयोगी अनभु वजन्य
�ानको सारसङ्ग्रह मन्ु धमु मा पाइन्छ।
मािनसको दुखान्त र मुि�को युि�
मन्ु धमु अनसु ार सृि�को क्रमिवकासको अिन्तम कडी मािनसको सृि� हो।
तर मािनस न�रचोलाको ह�नपगु ेको दख
ु द् घटनापिछ मािनसलई धरती
नामको िवशेष िस्थितमा एक्लो छोडेर असन्त�ु सृि�कतार् (ई�र) स्वयम्
कालको चक्र (इननु ु इिमलङु ् इननु ु इलङु ् समु )् मा अ�श्य ह�न बाध्य
भयो। त्यसपिछ के ही नजान्ने (थेमेिन्नमा सा), के ही नदेख्ने (थेमेन्धा सा)
र नबझ्ु ने (थेमेल्ले सा) असहाय भएको एक्लो मािनसका लािग
सृि�कतार् ई�र अ�ात, जानेर नजािनने (मेिन्नमाङ) र आँखाले देख्न
नसिकने (मेन्धामाङ) स�ा भयो। मानव ह�नक
ु ो दःु खान्त यही ँबाट श�
ु
भयो।
मानव जीवनको त्रासदी
यसरी आइलागेको त्रासदीको चपेटामा मािनसले अनेक आरोह-अवरोह
बेहोनर्ु परे को छ। अ�ानता र प्राकृ ितक िवपदासँगसँगै मानवसमाज,
जाित, कुलवंश र पा�रवा�रक सम्बन्धको उद्भव र िवकासक्रममा भएका
समीकरणमा फे रबदलले 'सवार्इवल'का लािग मान्छे ले गरे को प्रयत्न र
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सघं षर्को क्रममा पा�रवा�रक र सामािजक अस्वस्थ प्रितद्विन्द्वता,
आँखीडाही, ईष्यार्, लोभलालच, व्यिभचार, �रस र क्रोधजस्ता भावनाले
समाज, कुलवंश तथा प�रवार असरु ि�त र अशान्त भयो। नकारात्मक
गणु ह�को समद्रु मा आकण्ठ डुब्नपग्ु यो मानवजीवन। तर अब यी सबै
मािनसको आफ्नै कमर्का फल ह�नाले यसका लािग उ�रदायी मािनस नै
ह�ने भयो।
मानवको अिस्तत्वमा आइलागेको त्रासद् सङ्कटह�बाट मानव
अिस्तत्व सरु ि�त राख्न मान्छे आफै ले नै प्रयत्न गनर्पु न� भयो।
सङ्कटह�बाट उन्मिु �को उपायको खोजीमा मान्छे ले पाएको मागर्
भनेको सकारात्मक मल्ू य र मान्यतामा आधा�रत सदाचारको समि�
�ानको सङ्ग्रह मन्ु धमु को िनमार्ण भयो। त्यितमात्र नभएर ई�र तथा
जीवन र जगतस् ँग सम्बिन्धत रहस्यबारे मा मान्छे को कौतहू लपणू र्
िज�ासाबाट जन्मेका किठनतर प्र�ह�का उ�रको खोजीमा आिदम
कालदेिख िलम्बजू ाितले मागर्दशर्न बनाएर ल्याएको आस्था र
िव�ासह�को प्रणाली र जीवनदशर्न नै मन्ु धमु हो।

मुन्धुममा चोत्लुङ (िसिद्धप्राि�) अथवा मो�
मन्ु धमु अनसु ार ई�र स्वयंले पिन टानर् नसके को जीवनको सत्य भनेको
कालको चक्र (इननु ु इलङु ् समु ) अथवा मृत्यु हो। तर मृत्यल
ु ाई असल
कमर् (good/right) ले परािजत गनर् सक्दछन।् मान्छे को जीवनमा
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आइलागेको यही द:ु खान्त वा त्रासदी (ट्रेजेडी) जस्तो सङ्कटबाट म�
ु
भएर मान्छे ह�नक
ु ो गौरव र अथर् बचाउन असल कमर्को िदशामा उसको
प्रयत्नको आख्यान नै आजको मान्छे को यथाथर् हो।

सत् छ सन्ु दरै, सुन्दरै छ सत्
सृि�को प्रारम्भ गदार्कै �णदेिख ई�रले सृि�को प�रपणू र्ता नै सन्ु दरता हो
भनेर भाव व्य� गरे का छन।् के ही नभएको महाशन्ू यबाट सृि�कायर् जारी
ग�ररहँदा “सृि� सहु ाएन िन, सहु ाएन िन। राम्रो देिखएन िन, राम्रो देिखएन
िन” भन्दै ई�र स्वयं िवरह र वेदनाले व्याकुल भएको वणर्न िलम्बू
मन्ु धमु मा मात्र पाइन्छ। मान्छे को सृि�पिछ सृि�कायर्ले पणू र्ता पाएर
सन्ु दर देिखएको अनभु िू तले ई�र सन्त�ु भए। ह�न पिन अपणू र्ता सधै ँ
असन्ु दर ह�न्छ र प�रपणू र्ता सदा सन्ु दर ह�न्छ। त्यसैले सम्पणू र् ह�न सके को
सृि�िस्थित मात्र सन्ु दर ह�नाले सत्य पिन ह�न्छ। अक� शब्दमा सन्ु दर नै
पणू र् हो र सत्य हो। ह�न पिन किवह� (जोन िकट्स, महाकिव
ल�मीप्रसाद देवकोटा) का अनसु ार “सत् छ सन्ु दरै , सन्ु दरै छ सत”्
(truth is beauty, beauty is truth)।

मुन्धुम र अमूतर् सम्पदा
मानव उ�रजीवन (Survival) का लािग हाम्रा पख
ु ार्ह�ले अलौिकक,
आिधदैिवक शि� र प्राकृ ितक प्रितकूलतासँग गरे का संघषर्, ितनका
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शरू वीरता र मानवोिचत कतर्व्याकतर्व्यका गाथा, देवी-देवताका
प्रकल्पना र धािमर्क आस्थाका िमथकह�, इितहासको जन्मभन्दा सदु रू
अतीतमा घिटत घटनाका श्रिु तपरम्परागत दस्तावेज, पख
ु ार्ले आज�को
�ानले समृद्ध मन्ु धमु को अमतू र् सम्पदाका �पमा ठूलो महत्व छ।
िलम्बजू ाितको साझा जातीय अनभु वजन्य �ानको पञ्ु ज श्रिु तपरम्परागत
मन्ु धमु हो। मािनस (िलम्ब)ू जाितले समयक्रममा सभ्यता र संस्कृ ितको
�ेत्रमा उपलब्ध गरे का उच्चतम उपलिब्धह� श्रिु तपरम्परा वा
मन्ु धमु िभत्रका लोककथा, लोकगीत, िमथक र ितनले व्यविस्थत र
िनद�िशत गरे को िथित, नीित र चालचलन जस्ता धािमर्क, आध्याित्मक
र नैितक मल्ू यमान्यता र जीवनदशर्न हाम्रा सांस्कृ ितक सम्पदा ह�न।्
मािनसले अन्तरमनबाट कलह, झगडा, यद्ध
ु र िवनाश िनम्त्याउने �रस र
इबी, आँखी र डाही, लोभ र लालच अिन छलकपटजस्ता
मानवतािवरोधी गणु ह�को समल
ू िवनास गनर्पु छर् । हाम्रा िव�ास र
आस्थाह� मात्र असल भएर ह�दँ नै , व्यावहा�रक जीवनमा ितनको
पालना ह�नपु छर् । सम्पणू र् स्थावर र जङ्गम, वनस्पित, पशपु न्छी र
मािनसको सृि�पिछ मात्र प�रपणू र् भएर सन्ु दर ह�नसके को हो, यो पृथ्वी।
यो जगत् मािनसको मात्र पेवा सम्पि� होइन। पृथ्वी सम्पणू र् चराचरजगत्
र प्रकृ ितकै साझा सम्पि� हो। सबैको उ�रजीवन (सवार्इबल) भनेको नै
मािनसको उ�रजीवन (सवार्इबल) हो। त्यसैले पृथ्वीको वातावरण, र
प्रकृ ितको संर�ण मािनसको उ�रजीवनका लािग अिनवायर् शतर् ह�न्छ।
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सन्ु दर र प�रपणू र् संसारको िनमार्णका लािग मािनसले जनु ी पाएको हो
भन्ने हाम्रा पख
ू ार्ह�को सामिू हक अनभु वजन्य �ान नै हाम्रो जीवनदशर्न
हो। मन्ु धमु बाट हामीले पाएको यही �ानलाई मािनस लगायत यो
जगतक
् ो भलाईका लािग उपयोग गरौ ँ। यसरी हामी चोतलङु
(िसिद्धस्थल)को आरोहणमा सफलता पाएर पख
ु ार्ह�सँग सायज्ु यमा
पग्ु दछौ ँ।

अन्त्यमा
एक व्यि�ले देखेको बझु ेको संसार र सामिू हक �पमा बिु झएको
संसारमा िवराट् अन्तर ह�न्छ। सदु रू अतीतदेिखका हाम्रा मानव पख
ु ार्का
सामिू हक अनभु व र �ानको सारसङ्ग्रह मन्ु धमु आजको एकजना
स्र�ाव्यि�को काव्य सृजना–कमर्भन्दा महान् ह�न्छ। साझा अनभु व र
बझु ाइले आिजर्त सामिू हक �ान नै मन्ु धमु ह�नाले िलम्बसू मदु ायलाई
यसले एकापसमा बिलयोसँग आबद्ध राखेको छ।
आधिु नक समयमा िश�ा, िव�ान, प्रिविध, बसाइसराइ, िमिश्रत
बसोबास, आधिु नकता र भमू ण्डलीकरणको िनरन्तर आक्रमणले अमतू र्
सांस्कृ ितक सम्पदाका �पमा रहेको सामिू हक बझु ाइ र �ानको स्रोत
मन्ु धमु सङ्कटग्रस्त छ।
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यगु ानयु गु देिख श्रिु तपरम्परामा जीिवत अमतू र् सम्पदा मन्ु धमु सबैका
�ि�मा पगु ोस,् संर�ण र सम्बद्धर्नमा आंिशक टेवा पगु ोस् भनेर यस
िदशामा सानो प्रयाससम्म गरे को ह�।ँ यसो गदार् िलम्बजू ाितको मन्ु धमु लाई
िलम्बू भाषा लेिखने िस�रजङ्गा िलिप र देवनागरी िलिपमा िलम्बू
भाषाको िलिपवद्ध गन� काम र नेपाली भाषामा अनवु ाद गरे र िलम्बू
भाषाभाषीका साथै नेपाली लेख्नेपढ्ने र बझ्ु ने जनु ै भाषाभाषी
पाठकह�मा पगु ोस् भनेर अग्रजह�ले प्रारम्भ गरे का कामलाई मैले पिन
िनरन्तरता िदएको मात्र ह�।ँ
यित नै सानो कामलाई पिन मदन परु स्कार गठु ीले सम्मानयोग्य ठानेर
जगदम्बा-श्री परु स्कारले सम्मािनत गरे कामा मदन परु स्कार गठु ीप्रित
हािदर्क आभार व्य� गदर्छु। धन्यवाद।
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मदन पुरस्कारबाट सम्मािनत श्री योगेश राजज्यूको मन्तव्य
�र�ा ठाउँको इितहास
रणहारका पाठक, प्रकाशक, मदन परु स्कार गिु थका िव�सिमित र
सभालाई धन्यवाद।
यहाँह�ले रणहारका लेखकलाई यो ठाउँमा उिभन िदनभु यो। यो ठाउँ
यसअिघ धेरैले ओगिटसके । आउँदा वषर्मा धेरैले ओगट्ने छन।्
उनीह�मध्ये कितजना जीिवत छै नन,् कितजना यही ँ छन,् कितजनालाई
यो ठाउँिसत आफ्नो सम्बन्धको कुनै छनक अझै छै न। अ� कितजना
िसजर्नशील स्र�ाह�ले यसै ठाउँलाई आफू नपग्ु ने अथवा पग्ु न नचाहने
ठाउँ भन्ने ठम्याएर लेिखरहेका छन।् उनीह� सबैिसत आज सम्बन्ध
गाँिसएको छ। उनीह� सबैप्रित कृ त� छु।
हरे क ठाउँका धेरैवटा अथर् ह�न्छन।् ितनको इितहासका धेरै बान्क�
ह�नसक्छन।् इितहास लेख्दा ठाउँले हामीलाई कसरी हेद� हो, र हामीले
ठाउँमािथ के -के आरोप लगाउँदा हौ ँ भन्ने िवषय व�रप�र आफूलाई
लागेका दईु चार कुरा भन्ने यहाँह�िसत अनमु ित चाहन्छु।
स्थानकल्पनाले प्रे�रत भएर हामीले आकाशमा ठाउँ बनाउँछौ ँ। एउटा
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ठाउँलाई िविभन्न स्व�पमा ढाल्छौ ँ। कित गल्ु जार ठाउँलाई छाड्छौ ँ र
सनु सान बनाउँ छौ ँ। सारमा, सबै ठाउँले हामीलाई सहेको ह�न्छ। हामीमध्ये
थोरै मात्र के ही ठाउँको इितहास अथवा उपन्यास लेख्न अिभश� ह�न्छौ ँ।

ठाउँसगँ िनिवर्कल्प नाता
२०५८ को दशै ँताका िहमाल पाि�कमा एकजना लब्धप्रिति�त
सम्पादक-लेखकको एउटा िनबन्ध छािपएको िथयो। त्यो सस्ं मरणमा
उनले काठमाडौ ँ खाल्डोसँग श�
ु श�
ु का संसगर्का प्रसङ्ग उठाएका
छन।् िनबन्धको सार यस्तो िथयो। आफू जन्मेर ह�क�को स्वगर्को
टुक्राजस्तो गाउँ कतै िथयो। त्यसलाई छाडेर यो खाल्डोमा बसेको आधा
शतक भइसक्यो। गाउँले उनलाई िचनेजस्तो गनर् छाड्यो। काठमाडौ ँले
उनलाई आफ्नो भन्दैन। उनी बाध्यताले यसको चौिगदार्िभत्र कै द भइरहे।
चाहेर पिन उिम्कन सके नन।् यो गिहरोमा भािसनु उनको जीवन बन्यो
(िहमाल १-३०, २०५८ असोज)।
उनको भािसनु िक्रयापदले छाडेन। आजसम्म छाडेको छै न। ती
लेखकसँग कुनै िवमित िथएन। ह�नसक्दैन। गज्र
ु ेको आधा शताब्दीमा
ठूलो सख्ं यामा नेपालीह�ले यस्तै अनपु िस्थितको पीडा सहनपु रे को छ।
घर भएको ठाउँ, पिहलो देशमा, हामी बस्दैनौ ँ। हामी िबत्ने ठाउँ, दोस्रो
देशमा, घर बन्न सके को ह�दँ नै । होमी के भाभा (सस्ं कृ ितको अविस्थित,
सन् १९९४) लाई सम्झेर भन्ने हो भने, हामी 'तेस्रो देश'मा बस्नक
ु ो
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द:ु खमा बाँच्छौ ँ। अ�ले हेदार् हामी सङ्कर (पातलो स) ह�न्छौ ँ।
भिवष्यबाट हेदार् हामीबाटै नयाँ संस्कृ ित बन्न थालेको ह�न्छ। हामी भने
आफ्नै अलमलमा िपिल्सएका ह�न्छौ ँ। यो उ�र-आधिु नक िनयित हो।
यित बझु ेपिन भािसनु िक्रयाले घोिचर�ो।
िन�य पिन िवस्थापनका धेरै जीवनी प�रबन्दमा टुङ्िगन्छन।् ितनको
थालनी भने सिवकल्प ह�नसक्छ। कितका जीवनमा त फिकर् ने िवकल्प
बेलामौकामा कायमै देिखनसक्छ। भािसनु महँगो परे को िदन ितनले यो
गतर् छाड्न पाउनेछन।् ितनलाई फक� र जाने असिजलो सिु वधा ह�न्छ।
ितनको फिकर् ने छनोट बाँक� रहन्छ। फक� र पग्ु ने कुनै ठाउँ ह�न्छ। पग्ु दा त्यो
ठाउँ अप�रिचत भइसक्ला तर परु ाना िचनाजानीका सबै धागा
चँिु डसके का ह�दँ नै न।् त्यो ठाउँलाई आफ्नो भन्ने के ही आधार र एकदईु
सा�ी बचेकै ह�न्छन।्
कुनै मनोहर थातथलो पिछ फकर् ने गरी, अथवा प�रबन्दमा परे र किहल्यै
नफिकर् ने गरी यो खाल्डोमा पाइला टेक्न आउनेह�को द:ु ख गाह्रो हो।
तर यही खाल्डोमा जन्मेह�क�काह�को द:ु ख सोच्नसु ।् ियनीह� कही ँ
जान सक्दैनन।् फकर् दँ ा पिन ियनले यही ँ भािसन आउनपु छर् । प्रलय गए
पिन ियनलाई भाग्ने सिु वधा छै न। यो ठाउँले ियनलाई समातेको छ। माया
लागोस् नलागोस,् ियनले यही ठाउँलाई बेहोनर्ु छ। ियनै ढल बनेका
खोला िकनारमा ियनले कित पवू र्जका अिस्थ सेलाएका छन।् कित
स्वजनको िहक्क िहक्क जीउलाई यही ँका साँघरु ा अँध्यारा िछँ डीमा
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उतारे का छन।् टेको लगाई उभेका ियनै स�लमा ियनले कित
आफन्तिसत अिन्तम िवदा मागेका छन।् जोश मलीहावादी (सन्
१८९८-१९८२) ले भने झै ँ यो ठाउँिसत वाक्किदक्क लागेर ियनले घर
छाडौ ँ भनेपिन कहाँ छाउनी लगाउलान?् यो खाल्डोसँग �रसाएर मन
मारे र ियनले कहाँ घर खोज्न सक्लान?्
आिखर संरचना र संसगर्ले मात्र घर बन्ने होइन। पख
ु ार्, जन्म र भिवष्य
नघोलेसम्म कुनै ठाउँमा घर बन्दैन। तपाइँलाई नसमात्ने, नतान्ने घर ह�दँ नै
(गृह र ग्रहण पदको धात्वाथर् निजकै छन)् । जसरी जैिवक सम्बन्ध
नातागोता हाम्रो छनोटमा ह�दँ नै न।् ितनले हामीलाई छाड्दनै न।् त्यसरी नै
जो यो गतर्मा जन्मे, ियनलाई यो गतर्ले छाड्दनै । ियनीह� यो
धल
ु ोधँवु ाले धिमिलँद,ै वैिलँदै खइु िलँदै गएको, आगन्तक
ु अितिथको
पीर मकार् र कोलाहलले त्रस्त खाल्डो छाडेर जान सक्दैनन।् ियनको
प्रारब्ध यही ँ तय भयो। ियनीह� पख
ु ार्को सपनािभत्र िजउन अिभश�
छन।् परम्पराले बाँिधएका छन।् पख
ु ार्को कुन आदशर् च�रताथर् गनर्
जन्मेका ह�न् ियनीह� जान्दैनन।् आफू व�रप�र िकन िन�ाको
कमर्काण्डको बाक्लो जञ्जाल छ ियनलाई थाहा छै न। त्यसैले ियनले
ठाउँिसत गन� प्रेम पिछ झाँिगने सम्बन्धको पवू ार्भ्यास होइन। ठाउँसँग ह�ने
ियनको प्रेम िदइएको सम्बन्धमा पिछ उत्पन्न ह�नसक्ने एउटा प्रभाव मात्रै
हो। ियनको घरठाउँ िनिवर्कल्प सम्बन्धको सञ्जाल हो। ियनले कतै
रमाइलो घमाइलो ह�रयोप�रयो ठाउँमा आफन्तमाझ दशै ँ मनाएर
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भािसनपु दार्को द:ु ख होइन, बेग्लै प्रकृ ितको - आफ्नो ठाउँको अिस्तत्व
नै संकटापन्न ह�दँ ाको - द:ु ख भोिगरहेका ह�न्छन।्
जसका माझ जिन्मन्छौ,ँ ज-जसलाई आफू जिन्मँदा आफ्नो छे उछाउ
पाउँछौ ँ, जोसँग अभ्यस्त ह�नु छ, जिन्मनअिघका लेनदेन चलाउनु छ,
ितनलाई बझ्ु नु र सहनक
ु ो हामीिसत िवकल्प ह�दँ नै । पख्ु य�ली वेदनासँग
बल्झेको ठाउँलाई सहनक
ु ो िवकल्प छै न। ठाउँ लाई सहने कामको एउटा
प�रणाम उपन्यास हो। ठाउँको िनयितमा अल्झेको पीडा बझ्ु नक
ु ो
िवकल्प छै न। यो बझ्ु ने कामको प�रणाम ठाउँको इितहास हो। द:ु ख भोग्ने
सबैजनाले उपन्यास लेख्दैनन।् ती जम्मै भावनाको रापले डढेका ह�न्छन।्
बझ्ु न खोज्ने सबैजनाले इितहास लेख्दैनन।् ती जम्मै इितहास-बोधको
रासमिु न दबेका ह�न्छन।्

इितहास र भावनाले डढेको मािनस
ज-जसले ठाउँ लाई बझ्ु न इितहास लेखे, ितनको स्थानकल्पना बािह�रया
इितहासिवदभ् न्दा बेग्लै िथयो। परदेशी प्रा�ह�ले यो खाल्डोमा आदशर्
र अनभु वको पत्रेदार बनोट देखे। आज बगै ँचा रहेको ठाउँ मा तीनसय
वषर्अिघ बस्ती भेटे। बजारको चहलपहलमिु न पाँचसय वषर्अिघ कुलो
बगेको प�ो लगाए। गरा गरा खेत पल्टाएर एक हजार वषर् परु ानो बौद्ध
मठ खोजे। ितनले भने, यो परु ातन ठाउँ हो। यहाँ अतीत सतहमै छरप�
छ। यहाँ एउटै घरमा िछँ डीको दलान राणाकािलक देिखन्छ। चोटाको
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पासक
ू ाझ्यालमा चौधौ ँ शताब्दीितर बािहरी हमला अंिकत भेिटन्छ।
मातंमा प्रतापमल्लको लश्कर हेनर् िनह�रेको सँझ्याल छ। त्यसमािथ
१९९० सालको भै ँचालोपिछ थपेको बादर्ली छ। अिम्रकनह�सँगै नेपाल
पसेको जस्तापाताले त्यो घर छोपेको छ। यसरी बािह�रया
इितहासकारले यो िसँगो खाल्डोको सतहमै समयक्रमको उथलपथु ल
देखे। समयक्रम भङ्ग भएका संरचना पाए। ितनले िशलालेख खटु ् याए,
पढे, मिू तर् रचनाकाल पिहल्याए, काठका चौकोसको काबर्नडेिटङ गरे ।
भइु मँ ा भेटेका परु ावस्तु पग�लेर ितनले यो ठाउँको इितहास लेखे।
कित स्थानीय इितहासकारह�ले जीवनभर वतर्मानबाट अपमान पाए।
परम्परादेिख िनवार्सनको त्रास बोके । आफूलाई िदनरात घरव्यवहारमा
आफन्त, गोितया र समदु ायको िनगरानीिभत्र पाए। आफ्नो तनमनभरी
अटेसमटेस स्मृितको उठानबैठान सहेर बाँचे। ितनको स्थानकल्पना
अितिथ इितहासकारह�को झै ँ स्थल
ू सतही परु ात�व ह�नसक्दैनथ्यो।
त्यसैले ितनले भौितक, साँस्कृ ितक र भािषक अितक्रमणका िचन्ह
खोजे। जातीय, वग�य र समहू गत स्वाथर् िसद्ध गनर् अ�ले लादेका
िहसं ाबाट �तिव�त ठाउँ का नाम र गितिविध िचनाए। रै थाने र
आगन्तक
ु ह�बीच फरकफरक ध्येय, शैली र स�ाका प्रभाव देखाए।
ितनले पयर्टक�य हातेपचार्भन्दा फरक बान्क�मा ठाउँ को इितहास लेखे।
भने, शि�को हानथापमा यो ठाउँको इितहास के रमेट छ। भइु मँ ा के
भेिटन्छ भन्ने कुरा स�ामा बस्नेले तय गरे का ह�न।् परािजतह�को कथा
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लेख्न नबोल्नेह�को बोली सन्ु न सक्नपु छर् । संरचनाले उिभनु अथवा
ढल्नपु दार्को भय बझ्ु न सक्नपु छर् ।
उपन्यास लेखक चािहँ भावनाको रापमा डढेको मािनस हो। उसले देख्ने
ठाउँको इितहास अझ बेग्लै ह�न्छ। उसलाई ठाउँले एकै पल्ट अतीत र
भिवष्यसँग जोड्छ। अन्त�र�लाई कसैको जीउसँग जोडेपिछ िदशा बन्ने
ह�न।् आकाशलाई कसैको आत्मासँग जोडेपिछ ठाउँ बन्ने ह�न।् उपन्यास
लेखकले ठाउँ लाई आफ्नो जीउ र आत्मासँग जोड्छ। त्यसैले जहाँ
खाली ठाउँ ह�न्छ, त्यहाँ उसले भतू देख्छ। भतू भनेका अशरीरी। ठाउँ
खाली नह�दँ ा त्यहाँ मािनस, जीवजन्त,ु चीजिबज, सरं चना देख्छ। ितनको
अतीत देख्छ, भिवष्य देख्छ। अ�ले भिवष्यमा िवमानस्थल देिखरहेका
बेला उसले पिसर्सके को िसँगो जङ्गल देख्छ। अ�ले आज
िवमानस्थल देखेका ठाउँमा उसले पशपु ितकहाँ चढाइएका साँढेका
िनिम्त छाडेको गौचर देख्छ। मैदानको रमाइलोिभत्र भावनाको बलैले
उसले घाँसको द:ु ख देख्छ। �र�ा कुनामा िबितसके को मािनसको स्वर
सन्ु छ। तपाईलेँ र मैले नबोल्दा बचेको खाली ठाउँमा पख
ु ार्ले बोलेका
शब्द सन्ु छ। ऊ भन्छ, ितनले बोलेका कित शब्दले अझै आश्रय पाएका
छै नन।् हाम्रो बोलीको साम्राज्यमा नजन्मेका सन्तानका बोली अझै
अटेका छै नन।् उपन्यास लेखकले भावनाको बलले ठाउँको इितहास
खोज्छ। उसको स्थानकल्पना, काश्मीरी शैवह�ले भने झै ँ, भावनाको
बलले फे �र फे �र हेन� र नाप्ने अभ्यास गरे पिछ ससं ारमा चलबलाउन
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थाल्ने, आकारप्रकार रङ स्प� ह�न थाल्ने कालको जीउ हो
(काश्मीरशैवदशर्नबृहत्कोष: पृ. ७८४)।

िववरणको अथर्
भावनाको रापले डढेको मािनसको िनिम्त ठाउँको इितहासको मल
ू प्र�
को आिदवासी अथवा रै थाने हो भन्ने होइन। कसलाई कुन आधारमा
कस्तो अग्रािधकार िदने भन्ने मात्र पिन होइन। मल
ू प्र� त अतीतसँग
कसैले आत्मीय ह�ने संस्कार गछर् गद�न भन्ने हो। कसैले पख
ु ार्का िन:शब्द
आकां�ालाई जीउभरी बोक्ने अभ्यास गछर् गद�न। कसैले पेटीका ढुंगामा
िबतेका मािनसह�को न्यानो सेक्छ सेक्दैन। कसैले पोखरीको पानीमा
अशरीरी मािनसको गन्ध सँघ्ु छ सँघ्ु दैन। कसैले खेतको माटोमा अकतृर्
हातको खरानी भेट्छ भेट्दनै । गल्लीमोड, पाटी, ढुंगेधारा, दलान
दोबाटोमा िबतीसके काह�को गन्थन सन्ु छ सन्ु दैन भन्ने हो। उसको
उपन्यासमा देखापन� ठाउँ को इितहास यस्तै िववरणले भ�रएको ह�न्छ।
हामी िबतेपिछ हामीमध्ये धेरैजना आ-आफ्नै कुरा मनमनै आफै सँग कुरा
गद� कतै बस्नेछौ ँ। हामीमध्ये थोरै चािहँ अ�को आख्यानिभत्र पस्नेछौ ँ।
त्यितबेला हामी आफ्ना कुरा राख्न सक्दैनौ।ँ अ�ले हाम्रो व्याख्या
ग�रिदन्छन् (िहलारी म्यान्टेल, �रथ लेक्चसर् २०१७)। व्याख्या भन्नु
वास्तवमा अनपु िस्थितको दसी हो। तर धेरैजना इितहासकारह� तकर् र
व्याख्या गनर् मािहर भएपिन आफ्नो िवधागत अनश
ु ासनमा ती यित
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वासनाबद्ध ह�न्छन् िक ितनले अनपु िस्थित देख्दैनन,् देख्न चाहँदनै न।्
िववरणबाटै तकर् प्रस्ततु गनर् खोज्ने एकाध इितहासकार भेिटन्छन।्
ियनीह� प्राय: ठाउँका इितहासकार ह�न्छन।् उपन्यास लेखक अझै िभन्न
छ। उसले िववरण िदन्छ, व्याख्या गद�न। उसको िववरण शब्द-आडम्बर
जस्तो सिु नन सक्ला। उसले सतही र बािहरी तथ्य मात्र देखाउन
खोजेजस्तो लाग्ला। िववरणबाट पाठकह�लाई �श्यमा अलमल्याउन
खोजेजस्तो लाग्ला। तर लेखक अनभु वी छ। पाठकह� अलमिलन
चाहँदनै न।् ितनमा त्यित धैयर् ह�दँ नै । ितनीह� �र�ो पृ�भिू मतफर् ध्यान िदन
थाल्छन।् �श्य होइन, त्यसको इितहासप्रित ितनीह� सजग ह�न थाल्छन।्
उपन्यास लेखकले िववरणबाट िलन खोजेको काम वास्तवमा यो हो।
िववरणलाई जित बाक्लो बनायो, त्यित उपन्यास लेखकले
पाठकह�लाई ठाउँको इितहास र भिवष्यितर लग्न खोजेको हो भन्ने
हामीले बझ्ु नपु न� ह�न्छ। यो तथ्य मध्यकािलक कलाको आदशर् िथयो
भन्ने कुरा त्यित वेलाका िभि�िचत्र र का�िशल्प देिखने ठाउँ र ितनमा
रहेको िमिहन कलालाई हेदार् स्प� ह�न्छ।

अन्त्यमा
यो मन्तव्यमा िवचारका तीन पाइला यहाँह�ले भेट्नभु यो होला।
पिहलो, पख
ु ार्, जन्म र भिवष्य घोलेपिछ कुनै ठाउँ हाम्रो घर बन्छ। त्यो
ठाउँले हामीलाई सहन्छ। प्रेम होस् नहोस,् हामी पिन त्यो ठाउँलाई
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िनयित मानेर बेहोछ�।ँ दोस्रो, ठाउँलाई सहँदा र बझ्ु दा ठाउँको इितहास र
उपन्यास लेिखने हो। यस्ता इितहास अितिथ प्रा�ह�को सतही
परु ात�वभन्दा गिहरा ह�न्छन।् ठाउँको नाम र स्व�पमा शि�को के रमेट
देखाउने गरी रिचन्छन।् तर भावनाले डढेको उपन्यास लेखकलाई
अग्रािधकारको प्र� मह�वपणू र् लाग्न सक्छ, पयार्� लाग्दनै । उसको
स्थानकल्पमा भावना प्रबल ह�न्छ। त्यसमा ठाउँको अतीत र भिवष्य
दवु ैको अनपु िस्थित बोल्न थाल्छ। तेस्रो, उपन्यास लेखकले िववरणलाई
औजारसरह प्रयोग गछर् । उसले �श्यमान जगत् जित िमिहन ढंगले
देखाउँछ, पाठक त्यित िववरणको पृ�भिू मबारे सजग ह�न्छ। �रि�सके का
ठाउँमा इितहास र भिवष्यका िविभन्न बान्क� देख्न थाल्छ। ऐितहािसक
उपन्यास वास्तवमा िववरणात्मक आख्यान हो। आफै बोल्न नसक्ने
�र�ा ठाउँ रहेको देश नै उसको उपन्यास हो। ती �र�ा ठाउँलाई कुनै बेला
ओगटे पिन अिहले िबतेका जीवजन्तु र नरहेका चीजिबज जम्मै सजीव
भएर बोल्ने देश नै उसको उपन्यास हो।
नेपाली इितहास र ऐितहािसक उपन्यास लेखनमा स्थानकल्पनाका
बान्क� छुट्टै अध्ययनको िवषय हो। अिहलेलाई ठाउँको इितहास र
उपन्याससम्बन्धी मन्तव्य यो छोटो मख
ु बन्धमै टुङ्ग्याऊँ। मलाई सहनु
भएकोमा यहाँह� सबैलाई धन्यवाद।

49

सदस्य सिचवका तफर् बाट धन्यवाद �ापन
गुठीका अध्य�ज्यू, डा. �रता थापाज्यू, जगदम्बा-श्रीबाट
सम्मािनत बैरागी काइँलाज्यू, मदन परु स्कारबाट सम्मािनत
योगेश राजज्यू तथा उपिस्थत भद्र मिहला तथा सज्जन वन्ृ द।
नेपाली भाषा, सािहत्य, कला-संस्कृ ितलाई माया गन� समग्र िवद्वद्
समाजप्रित हािदर्क आभार। यहाँह�को उपिस्थित र माया हाम्रा लािग
िवशेष छ। यहाँह� सबैलाई हािदर्क धन्यवाद।
डा. �रता थापाज्य,ू साझा चासो र सरोकारको िवषय ह�नपु न�
'जनस्वास्थ्य'का िविवध प�ह�मािथको समसामियक व्याख्यानका
िनिम्त यहाँलाई हािदर्क धन्यवाद।
आदरणीय बैरागी काइँलाज्य,ू नेपाली सस्ं कृ ितको अिभन्न अङ्गका
�पमा हामीले जान्नपु न�, बझ्ु नपु न� र सरं �ण गनर्पु न� 'मन्ु धमु 'का
िवषयमा यहाँको िचन्ता, चासो र यसको सरं �ण तथा अिभलेखनमा
यहाँको योगदान र सिक्रयताप्रित नेपाली समाज सदैव ऋणी रहनेछ।
समारोहमा यहाँलाई सम्मान गनर् पाएकोमा गठु ी प�रवार हिषर्त छ।
यहाँलाई धेरै-धेरै धन्यवाद।
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योगेश राजज्य,ू हामीले पढेका धेरै नेपाली उपन्यासमा स्थान
िवशेषको वणर्न त ह�न्छ तर स्थान िवशेष आफै कथा बनेर कम आउने
गछर् । यहाँले ऐितहािसक घटना, पात्र र स्थानलाई आख्यानका
माध्यमबाट पनु : पढ्न, बझ्ु न र सोच्न प्रे�रत ग�रिदनभु एको छ। नेपाली
पाठ्यपस्ु तकमा पढेको, शैि�क भ्रमण वा पयर्टकका �पमा घम्ु दा
देखक
े ो भ�परु को कथा-व्यथालाई ऐितहािसक आख्यान माफर् त् पनु :
पढ्ने र बझ्ु ने मौका िदनभु एकोमा यहाँलाई धन्यवाद।
यस समारोहसम्म आइपग्ु दा प्रत्य�-अप्रत्य� सल्लाह िदनहु �ने
शभु िचन्तक, िविभन्न सिमितमा रहनहु �ने िव�ह� तथा गठु ीका सम्पणू र्
सदस्यह�लाई हािदर्क धन्यवाद। समारोहको सम्पणू र् व्यवस्थापनका
लािग रातो बङ्गला स्कूललाई िवशेष धन्यवाद। समारोहलाई िवशेष
बनाउन सघाउने जगदम्बा प्रेस र मदन परु स्कार पस्ु तकालयलाई पिन
हािदर्क धन्यवाद। कायर्क्रम सञ्चालनका िनिम्त सधु ा ओझाज्यू र
यहाँ पाल्नहु �ने सबैलाई �दयदेिख आभार, धन्यवाद।
सबैको जय होस।्
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मदन पुरस्कार गुठीबारे
१. मदन परु स्कार स्थापना ह�ने घोषणा सवर्प्रथम २०१२ साल
असोज १० गते भएको िथयो।
२. २०१२ साल मङ्िसर २८ गतेका िदन मदन परु स्कार गठु ीको
दानपत्रमा सिहछाप भयो। त्यसपिछ पसु १ गतेका िदन ल.प.ु
पोता रिजस्ट्रेसन अड्डामाफर् त सो कागत रिजस्ट्रेसन पास
भएको हो।
३. पिछ संस्था रिजस्ट्रेसन ऐन, २०१६ बमोिजम २०२० साल
काितर्क ३ गते लिलतपरु म्यािजस्ट्रेट अिफस माफर् त यो दतार्
भएको छ र ल.प.ु िजल्ला कायार्लयबाट पनु नर्वीकरण ह�दँ ै
आएको छ।
४. २०२५ सालसम्म गठु ीले चार–चार हजारका जम्मा चार
ओटा परु स्कार प्रत्येक वषर् िदन सक्ने व्यवस्था िथयो।
त्यसपिछ दस–दस हजार �िपयाँका दईु ओटा परु स्कार िदने
व्यवस्था भयो। अिन २०३३ सालदेिख एउटा मात्र पच्चीस
हजारको, २०४० सालदेिख तीस हजारको, २०४२
सालदेिख चालीस हजारको र २०४३ सालदेिख परु स्कार
पचास हजारको भयो। त्यसपिछ २०५१ सालदेिख परु स्कार
१ लाखको िदने गरी िनयममा संशोधन ग�रएको हो। २०६१
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सालको परु स्कार राशी २ लाख �िपयाँको गराइएको छ।
२०७५ सालको परु स्कार राशी ४ लाख �िपयाँ भएको छ।
५. गठु ीको मल
ू धन हाल �. ३५ लाखको छ। रकम लगानी भई
त्यसबाट प्रा� ह�ने ब्याजबाट मात्र गठु ीले काम चलाउनपु छर् ।
मल
ू धन खचर् गन� अिधकार गठु ीलाई छै न। खचर्लाई धान्ने
रकम नपगु ेमा चािहँ त्यसको बन्दोबस्त अध्य�बाट ह�दँ ै
आएको छ तर के ही वषर्दिे ख भने जगदम्बा–श्रीको
परु स्कार–राशी जगदम्बा प्रेसले जटु ाइिदने गरे को छ।
६. मदन परु स्कार सम्बन्धी कायर्प्रणालीमा “एकपटक मदन
परु स्कार पाइसके का व्यि�लाई साधारणतः अक�पटक
परु स्कार िदइने छै न” भन्ने धारा थिपएको छ।
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सवं त् २०१३ देिख मदन पुरस्कारबाट सम्मािनत
स्र�ाह�को सच
ू ी
1

(१) २०१३
गद्य–* ‘हाम्रो लोक संस्कृ ित’
श्री सत्यमोहन जोशी
सामािजक शा�– ‘जनरल भीमसेन थापा’ श्री िच�रञ्जन नेपाली
िव�ान– *‘अिधकिवभव िस्थरिवद्यतु ् उत्पादक’ डा. बलराम जोशी
(२) २०१४
गद्य– *‘मन’
िव�ान– *‘मृि�का उद्योग’

श्री लीलाध्वज थापा
श्री क�णाकर वैद्य

(३) २०१५
गद्य– ‘किव व्यिथत र काव्यसाधना’
िव�ान– *‘उद्यान’

श्री कृ ष्णचन्द्रिसंह प्रधान
श्री गंगािवक्रम िसजापित

(४) २०१६
गद्य– *‘महाकिव देवकोटा’

श्री िनत्यराज पाण्डे

1

*अमिु द्रत अवस्थामा परु स्कृ त।
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(५) २०१७
पद्य– *‘िवस्फोट’
सामािजक शा�– *‘नेपाली रािष्ट्रय मद्रु ा’

श्री भीमिनिध ितवारी
श्री सत्यमोहन जोशी

(६) २०१८
गद्य– *‘नयाँ सडकको गीत’

श्री रमेश ‘िवकल’

(७) २०१९
पद्य– *‘आमाको सपना’

श्री गोपालप्रसाद �रमाल

(८) २०२०
पद्य– ‘नैषधीय च�रत’ अन.ु
श्री कोमलनाथ अिधकारी
सामािजक शा� – ‘जोसमनी सन्त परम्परा र सािहत्य’ श्री जनकलाल शमार्
(९) २०२१
गद्य– ‘नेपाली भाषा र सािहत्य’
पद्य– ‘प्राकृ त पोखरा’
सामािजक शा�– ८‘प्राचीन िहन्दु अथर्शा�’
िव�ान– * ‘व�–िनमार्णकला’

श्री बालकृ ष्ण पोखरे ल
श्री मक
ु ु न्दशरण उपाध्याय
श्री नवराज चािलसे
श्री ल�मीबहादरु श्रे�

(१०) २०२२
गद्य– ‘िशरीषको फूल’

सश्रु ी पा�रजात
55

(११) २०२३
गद्य– ‘स्र�ा र सािहत्य’
पद्य– ‘मानव महाकाव्य’

श्री उ�म कँु वर
श्री मोदनाथ ‘प्रिश्रत’

(१२) २०२४
गद्य– ‘एब्स्ट्र्याक्ट िचन्तन प्याज’
श्री शक
ं र लािमछाने
सा. शा�– ‘नेपालको छापाखाना र पत्रपित्रकाको इितहास’
श्री ग्रीष्मबहादरु देवकोटा
(१३) २०२५
गद्य– ‘िटपन–टापन’
पद्य– ‘मङ्गली कुसमु ’

श्री पारसमिण प्रधान
श्री धमर्राज थापा

(१४) २०२६
सािहत्य– ‘बेलाइतितर बरािलंदा’

श्री ताना समार्

(१५) २०२७
दशर्न-िव�ान– ‘नेपाली िनवर्चनको �परे खा’ श्री महानन्द सापकोटा
(१६) २०२८
दशर्न-िव�ान – ‘कणार्ली लोक संस्कृ ित’
संय�
ु �पमा– श्री सत्यमोहन जोशी, श्री िस्थरजङ्गबहादरु िसंह,
श्री िवहारीकृ ष्ण श्रे�, श्री चडू ामिण ‘बन्ध’ु र श्री प्रदीप �रमाल
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(१७) २०२९
सािहत्य – ‘आगोका फूलह� ह�न् आगोका फूलह� होइनन’् श्री ई�रवल्लभ
(१८) २०३०
दशर्न-िव�ान – ‘िलच्छिवकालका अिभलेख’
(१९) २०३१

श्री धनवज्र वज्राचायर्

(कसैलाई पिन प्रदान ग�रएन।)

(२०) २०३२
सािहत्य – ‘आगत’

श्री भवानी िभ�ु

(२१) २०३३

(कसैलाई पिन प्रदान ग�रएन।)

(२२) २०३४
‘लेखनाथ पौड्यालको किवत्वको िव�े षण तथा मल्ू याङ्कन’
डा. वासदु वे ित्रपाठी
(२३) २०३५
‘घामका पाइलाह�’
(२४) २०३६
‘नेपालका परम्परागत प्रिविध’

श्री ध.च. गोतामे

डा. छिवलाल गजरु े ल + श्री क�णाकार वैद्य
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(२५) २०३७
‘नरिसंह अवतार’

श्री जगदीशशमशेर राणा

(२६) २०३८
‘नदी िकनाराका माझी’

श्री मोहन कोइराला

(२७) २०३९
‘माधवी’

श्री मदनमिण दीि�त

(२८) २०४०
‘अिलिखत’

श्री ध्रवु चन्द्र गौतम

(२९) २०४१
‘प्रत्यागमन’

श्री कञ्चन पडु ासैनी

(३०) २०४२
‘वैकुण्ठ एक्सप्रेस’ –

श्री मोहनराज शमार्

(३१) २०४३
‘िलच्छिव संवतक
् ो िनणर्य’

श्री नयराज पन्त

(३२) २०४४
‘उत्सगर् प्रेम’

श्री राजे�र देवकोटा
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(३३) २०४५
‘ज्योित, ज्योित, महाज्योित’

श्री दौलतिवक्रम िव�

(३४) २०४६
‘नेपालको प्रजातािन्त्रक आन्दोलनमा नेपाल प्रजाप�रषदक
् ो भिू मका’
श्री राजेश गौतम
(३५) २०४७
‘मृत्यञ्ु जय महाकाव्य’

श्री भानभु � पोखरे ल

(३६) २०४८
‘पागलबस्ती’

श्री स�भ�

(३७) २०४९
‘पाल्पामा प्रजातािन्त्रक आन्दोलनका सय िदन (िव.सं. २००७)’
श्री भवे�र पंगेनी
(३८) २०५०
‘माध्यिमक नेपाली गद्याख्यान’

श्री शरदचन्द्र शमार् भट्टराई

(३९) २०५१
‘सही शब्द’

फादर िविलयम बकर्
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(४०) २०५२
‘योजनगन्धा’

श्री िवनोदप्रसाद िधताल

(४१) २०५३
‘नेपाली रािष्ट्रय झण्डा’

श्री दयाराम श्रे�

(४२) २०५४
‘िवसजर्न’ कथा सङ्ग्रह

श्री लोके न्द्रबहादरु चन्द

(४३) २०५५
‘दःु खान्त नाटकको सृजना परम्परा’

डा. के शवप्रसाद उपाध्याय

(४४) २०५६
‘अित�र� अिभलेख’

श्री िदनेश अिधकारी

(४५) २०५७
‘नेपालको िसमाना’

श्री बिु द्धनारायण श्रे�

(४६) २०५८
‘अिभनव संस्कृ ित कोष’

श्री ह�रराम जोशी

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

श्री रे वतीरमण खनाल
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(४८) २०६०
‘नयाँ ई�रको घोषणा’

श्री गोपाल पराजल
ु ी

(४९) २०६१
‘पल्पसा क्याफे ’

श्री नारायण वाग्ले

(५०) २०६२
‘राधा’

श्री कृ ष्ण धरावासी

(५१) २०६३
‘छापामारको छोरो’

श्री महेशिवक्रम शाह

(५२) २०६४
‘अन्तमर्नको यात्रा’

श्री जगदीश िघिमरे

(५३) २०६५
‘एक हातको ताली’

श्री यवु राज नयाँघरे

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

श्री नरबहादरु साउद

(५५) २०६७
‘जीवन काँडा िक फूल’

श्री झ्मक िघिमरे
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(५६) २०६८
‘सेतो धरती’

श्री अमर न्यौपाने

(५७) २०६९
‘दिमनी भीर’

श्री राजन मक
ु ा�ङ

(५८) २०७०
‘खलंगामा हमला’

श्री राधा पौडेल

(५९) २०७१
‘खश
ु ी’

श्री िवजय कुमार

(६०) २०७२
‘ऐना’

श्री रामलाल जोशी

(६१) २०७३
‘धृतराष्ट्र’

श्री घनश्याम कँ डेल

(६२) २०७४
‘योगमाया’

श्री नीलम काक� िनहा�रका

(६३) २०७५
'रणहार'

श्री योगेश राज
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७. कुनै साल परु स्कार िवतरण ह�न नसके मा त्यसको रकमबाट िवद्वदव् िृ �
िदने पिन िनयम छ। आजसम्म चार जनालाई मदन परु स्कार िवद्वद्विृ � प्रदान
ग�रएको छ–
१. श्री चडू ामिण बन्धु –
२. श्री राममिण �रसाल –
३. श्री कोमलप्रसाद सवु दे ी –
४. श्री जयराज आचायर् –

२०२०
२०२३/२४
२०२५
२०३५/३६

८. श्री कमलमिण दीि�तको सम्पादनमा गठु ीको मख
ु पत्र त्रैमािसक
‘नेपाली’ गठु ीका समाचार तथा अ� लेख–िनबन्धह� िलएर २०१६
सालदेिख िनयिमत �पले प्रकािशत भइरहेको छ।
९. प्रत्येक वषर् कलक�ामा डाक्टरी पढ्न जाने दईु िवद्याथ�को छनोट गन�
काम पिन गठु ीले सवं त् २०१३–१४ सालदेिख गद� आएको छ।
१०. २०४५ सालमा गठु ीले छुट्टै परु स्कार ‘जगदम्बा–श्री’को पिन
स्थापना गरे को छ।
११. २०६१ साल मङ्िसर २८ गते प्रारम्भ गरे र २०६२ साल मङ्िसर २७
गतेसम्म गठु ीको स्वणर्वषर् िविभन्न कायर्क्रम गरी मनाइयो।
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परु स्कार जगदम्बा–श्री: सामान्य जानकारी
१. आफ्ना सस्ं थािपका स्व. रानी जगदम्बाकुमारी देवीको स्मृित
िचरस्थायी राख्ने उद्देश्यले गठु ीले यो परु स्कार, जगदम्बा–श्री स्थापना
गरे को हो।
२. गठु ीको साधारण सभाद्वारा स्व. रानी जगदम्बाको पैंतालीस िदनको
अवसरमा िमित २०४५/६/१/२ का िदन यो परु स्कार िविधवत् स्थापना
भएको हो।
३. यो परु स्कार मदन परु स्कार सरह अथार्त् (हाललाई) �. २,००,०००।–
को छ।
४. यो परु स्कार कसरी, कसलाई, कुन प्रिक्रयाले िदनु उिचत ह�न्छ 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 गद� गठु ीले छलफल गरी िमित २०४५।१२।३०।४ का िदन
‘जगदम्बा–श्री’ सम्बन्धी िनयमह� पा�रत गर्यो। यी िनयमह�को मसौदा
गन� काम पिन, ‘मदन परु स्कार’ स्थापना ह�दँ ा सवं त् २०१२ सालमा
गठु ीको दानपत्र–िनयमावलीह� सबै तजर्मु ा गन�, श्री शम्भप्रु साद
�वालीद्वारा नै भएको हो।
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५. ‘जगदम्बा–श्री’ िवतरण गन�बारे को कायर्–प्रणाली मदन परु स्कार
गठु ीको िनयमावलीको प�रच्छे द ५–क अन्तगर्त िनयम ३६ को उप–िनयम
(क) देिख (ज) सम्ममा परे का छन।् त्यस बाहेक मदन परु स्कार गठु ीको
�ापनपत्रको दफा २ (उद्देश्य) अन्तगर्त पिन िनम्नअनसु ार एउटा उपदफा
थिपएको छ:–
“श्रव्य, �श्य वा अ� िकिसमका कृ ित�वह�बाट नेपाली वाङ्मयको
श्रीवृिद्धमा उल्लेख्य योगदान गन� व्यि� र शैि�क, सामािजक वा
सांस्कृ ितक माध्यमबाट नेपाली भाषाको समन्ु नितमा उल्लेख्य योगदान
गन� व्यि�ह� मध्येबाट वष�वषर् छनोट गरी सम्मानयोग्य ठह�रएका
व्यि�लाई मदन परु स्कार सस्ं थािपका स्व. श्री रानी जगदम्बाकुमारी
देवीको स्मृितमा ‘जगदम्बा–श्री’ नामले मदन परु स्कार सरहको अक�
परु स्कार प्रदान गन�।”
६. जगदम्बा–श्री परु स्कारका लािग नेपाली भाषाको सेवालाई नै एक मात्र
आधार मािनएको छ। वणर्, िलङ्ग, धमर्, जात वा जातीयताको कुनै बन्धन
वा िवशेष ग्रा�ता यसमा रहँदनै । मरणोपरान्त जगदम्बा–श्री परु स्कार
साधारणतया प्रदान ग�रंदनै । प्रत्येक वषर् गठन ग�रने छनौट सिमितले
सङ्कलन गरे का नामावलीबाट छानी एकमतले िसफा�रस गरे को
व्यि�लाई यो परु स्कार िदइन्छ।
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पुरस्कार जगदम्बा–श्री िववरण
१. सवं त् २०४५ को परु स्कार श्री नारायणगोपाललाई “तीन दशकभन्दा
बढी समयदेिख सङ्गीतको माध्यमबाट नेपाली भाषाका गीतह�लाई देश
तथा िवदेशमा समेत लोकिप्रय बनाउनमा उल्लेखनीय योगदान गरे
बापत।”
२. सवं त् २०४६ को परु स्कार मह–जोडी (श्री मदनकृ ष्ण श्रे� र श्री
ह�रवश
ं आचायर्को जोडी) लाई “श्रव्य, �श्य दवु ै प्रकारले प्रहसनका
माध्यमबाट नेपाली भाषालाई देश िवदेशमा लोकिप्रय बनाउन प्रशसं नीय
कायर् गरे बापत।”
३. सवं त् २०४७ को परु स्कार िसिक्कमका श्री नरबहादरु भण्डारीलाई
“नेपाल बािहर नेपाली भाषा र सािहत्यको समन्ु नितमा व्यि�गत तथा
सस्ं थागत स्तरमा असाधारण योगदान गरे बापत।”
४. सवं त् २०४८ सालको परु स्कार किव के दारमान व्यिथतलाई “उत्कृ �
काव्य कृ ितत्व र िविभन्न सस्ं थागत माध्यमबाट नेपाली वाङ्मयको
श्रीवृिद्धका िनिम्त आधा शताब्दीभन्दा बढी समयदेिख अनवरत �पमा
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सृजनशील र िक्रयाशील रही नेपाली भाषा र सािहत्यको प्रित�ा बढाए
बापत।”
५. सवं त् २०४९ को परु स्कार नेपाली सािहत्य सम्मेलन दाज�िलङलाई
“स्थापनाकाल िवक्रम सवं त् १९९१ देिख नै नेपाली भाषा र सािहत्यको
सरं �ण, प्रवद्धर्न र श्रीवृिद्धका िनिम� अनवरत िक्रयाशील रही असाधारण
सस्ं थागत योगदान गरे बापत।”
६. सवं त् २०५० को परु स्कार श्रीमती तारादेवीलाई “गत
चारदशकदेिखको अथक साधनाद्वारा गायन कलामा उत्कृ �ता हािसल
गरी नेपाली भाषालाई स्वदेशिभत्र र बािहर समेत सङ्गीतको मध�ु रमाद्वारा
लोकिप्रय बनाई नेपाली वाङ्मयको श्रीवृिद्ध गनर्मा उल्लेखनीय योगदान
ग�ररहे बापत।”
७. सवं त् २०५१ को परु स्कार श्री इन्द्रबहादरु राईलाई “िवगत ४५
वषर्दिे ख नेपाली सािहत्यका साधनामा िनरन्तर सल
ं ग्न रही कथा, उपन्यास,
िनबन्ध र समालोचना आिद िविवध िवधामा नवीन प्रवृि�का उत्कृ �
रचनाह�द्वारा नेपाली वाङ्मयको श्रीवृिद्धका िनिम्त अित िविश� योगदान
गरे बापत।”
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८. सवं त् २०५२ को परु स्कार कोिहमा, नागाल्याण्ड, भारतका श्री
ह�रप्रसाद ‘गोखार्’ राईलाई “िवगत ६ दशकभन्दा बढी समयदेिख
अिविच्छन्न �पले नेपाली भाषा र सािहत्यको सवं द्धर्नका िनिम� िविभन्न
माध्यमबाट उल्लेखनीय सेवा प्रदान ग�ररहे बापत।”
९. सवं त् २०५३ को परु स्कार मोगोक, म्यान्मारका श्री ठाकुरप्रसाद
गरु ागाईलाई
ू का बम�लीह�का
ं “म्यानमारमा बसोबास गन� नेपाली मल
माझ्मा नेपाली भाषाको प्रचार–प्रसार र सवं द्धर्नमा असाधारण योगदान
गरी नेपाली भाषालाई जीिवत राखेर यसको श्रीवृिद्ध गनर्मा समिपर्त भए
बापत।”
१०. सवं त् २०५४ को परु स्कार गायक कलाकार श्री अम्बर ग�
ु ङलाई
“िवगत चार दशक यता सङ्गीत–साधनामा िनरन्तर लगनशील रही
साङ्गीितक माध्यमद्वारा नेपाली कला र सस्ं कृ ितको उत्थानका साथै
नेपाली भाषा सािहत्यको श्रीवृिद्ध गनर् सश� योगदान गरे बापत।”
११. सवं त् २०५५ को परु स्कार व�र� सािहत्यकार श्री गोिवन्द–बहादरु
मल्ल “गोठाले”लाई “नेपाली भाषा–सािहत्यका िविवध िवधामा–खास
गरे र कथा, नाटक र उपन्यासमा– गत पाँच दशकभन्दा बढी समयदेिख
उच्च दजार्का कृ ितह�को िसजर्ना गरी नेपाली वाङ्मयको श्रीवृिद्धका लािग
उल्लेखनीय योगदान गरे बापत।”
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१२. सवं त् २०५६ को परु स्कार नेपाली िश�ा प�रषदल
् ाई “भाषा र
सािहत्यतफर् िनरन्तर सिक्रय रही िविभन्न सस्ं थागत िक्रयाकलापका
माध्यमबाट नेपाली वाङ्मयको श्रीवृिद्धका लािग उल्लेखनीय योगदान गरे
बापत।”
१३. सवं त् २०५७ को परु स्कार जनकिवके शरी धमर्राज थापालाई
“श्रव्य–पाठ्य िविभन्न माध्यमबाट आधा शताब्दीभन्दा लामो अविधसम्म
नेपाली भाषाको सेवा गरी नेपाली वाङ्मयको श्रीवृिद्धमा बह�मख
ु ी िविश�
योगदान गरे बापत।”
१४. सवं त् २०५८ को परु स्कार डायमनशमशेर राणालाई “िवगत आधा
शतािब्ददेिख नेपाली सािहत्यको आराधनामा सल
ं ग्न भई गद्याख्यानद्वारा
उल्लेखनीय योगदान ग�ररहे बापत।”
१५. सवं त् २०५९ को परु स्कार श्रीकृ ष्णप्रकाश श्रे�लाई “नेपाली
भाषाको िसजर्ना, अनसु न्धान तथा प्रचार–प्रसारमा क�साध्य �पमा
सल
ं ग्न भई चार दशकअिघदेिख नेपाली वाङ्मयको सेवामा समिपर्त भइरहे
बापत।”

69

१६. सवं त् २०६० को परु स्कार श्री अली िमयाँलाई “िवगत ६
दशकभन्दा बढी समयदेिख लोकगीत गायन र काव्यसृजनाद्वारा नेपाली
लोकसस्ं कृ ित तथा नेपाली भाषालाई समृद्ध तल्ु याउन िनस्पृह, िनिलर्� र
िनरन्तर योगदान ग�ररहे बापत।”
१७. सवं त् २०६१ को परु स्कार श्री फणीन्द्रराज खेतालालाई “आधा
शताब्दीभन्दा अिघदेिख नेपाली भाषा िश�णका साथै अनवरत �पमा
सािहत्यसेवामा लागी नेपाली भाषामा उल्लेख्य योगदान ग�ररहे बापत।”
१८. सवं त् २०६२ को परु स्कार श्री भैरव �रसाललाई “गत आधा
शताब्दीदेिख नेपाली छापादेिख िवद्यतु ीय माध्यमसम्म पणू र् �पले सल
ं ग्न
रही नेपाली पत्रका�रतालाई सवं द्धर्न गद� नेपाली भाषाको िवकासमा
अद्यािप उल्लेखनीय योगदान गरे बापत।”
१९. सवं त् २०६३ को परु स्कार डा. तीथर्बहादरु श्रे�लाई “नेपालीह�लाई
िव�ानको �ान गराउने कायर्मा सल
ं ग्न भई दशकौंदेिख उत्कृ �ताका साथ
नेपाली भाषाको सेवामा िनरन्तर लािगरहे बापत।”
२०. सवं त् २०६४ को परु स्कार श्री कृ ष्णप्रसाद पराजल
ु ीलाई “व्याकरण,
गीत, किवता, बालसािहत्य तथा सस्ं कृ ित लगायत िविवध िवधामा
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अनेकानेक ग्रन्थको िसजर्ना गरी नेपाली वाङ्मयको अतल
ु नीय तथा
अनवरत भाषासेवा ग�ररहे बापत।”
२१. सवं त् २०६५ को परु स्कार श्री रामशरण दनार्ललाई “लोकसङ्गीत र
बाजाको सङ्कलन, अध्ययन अनसु न्धान तथा लेखनका माध्यमले गत ३
दशकदेिख अनवरत �पमा कायर्रत रही नेपाली भाषाको श्रीवृिद्धमा
योगदान ग�ररहे बापत।”
२२. सवं त् २०६६ को परु स्कार डा. राजेन्द्र िवमललाई “गत चार
दशकदेिख िमिथला �ेत्रमा मैिथली भाषी िवद्याथ�ह�लाई नेपाली भाषामा
िशि�त गराई िवद्वान् बनाउने पनु ीत कायर्का साथै नेपाली भाषामा
अनेकानेक ग्रन्थ रचना गरी नेपाली भाषा वाङ्मयलाई समृद्ध तल्ु याउने काम
समेत ग�ररहे बापत।”
२३. सवं त् २०६७ को परु स्कार किव श्री दगु ार्लाल श्रे�लाई “गत छ
दशकदेिख आफ्नो मातृभाषा तथा नेपाली भाषामा अत्यन्त समु धरु गीत,
किवता, काव्य तथा बालसािहत्य लेखी नेपाली वाङ्ग्मयलाई समृद्ध
तल्ु याउने कायर् ग�ररहे बापत।”
२४. सवं त् २०६८ को परु स्कार सश
ं ोधन मण्डललाई “गत छ दशकभन्दा
बढी समयदेिख नेपाली इितहास र सस्ं कृ ितका अित�र� ज्योितष, गिणत,
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व्याकरण र सािहत्यका फाँटमा ग�
ु कुलीय सगं िठत र सस्ं थागत प्रयासबाट
प्रामािणक अनसु न्धान गरी ितनको प्रकाशन तथा प्रचारका लािग ‘पिू णर्मा’
पित्रकाको िनरन्तर प्रकाशन गरे र नेपाली वाङ्मयको सेवा र श्रीवृिद्धमा
िनरन्तर �पले उल्लेखनीय योगदान ग�ररहे बापत।”
२५. सवं त् २०६९ को परु स्कार श्री रत्नशमशेर थापालाई “गत पाँच
दशकदेिख नेपाली गीत र किवता लेखनमा िनरन्तर लागेर नेपाली भाषाको
उन्नयन र श्रीवृिद्धमा उल्लेखनीय योगदान ग�ररहे बापत।”
२६. सवं त् २०७० को परु स्कार श्री िशव रे ग्मीलाई “सािहित्यक
पत्रका�रताको अन्वेषण, पत्रपित्रकाको सक
ं लन, समी�ा, समालोचना
तथा लेखनद्वारा नेपाली भाषाको अिवरल �पमा सेवा ग�ररहे बापत।”
२७. सवं त् २०७१ को परु स्कार श्रीमती अङ्गरू बाबा जोशीलाई
“नेपालमा नारी िश�ाको प्रचार प्रसार एवं प्रवद्धर्नका साथै नेपाली भाषा
सािहत्यको श्रीवृिद्धमा िनरन्तर दीघर्साधना गरी उल्लेख्य योगदान पयु ार्इरहे
बापत।”
२८. सवं त् २०७२ को परु स्कार श्री लीलबहादरु �ेत्रीलाई “६० वषर्भन्दा
लामो समयदेिख नेपाली भाषा र सािहत्यको श्रीवृिद्धका लािग िनरन्तर
समिपर्त रहनभु एकाले।”
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२९. सवं त् २०७३ सालको परु स्कार श्री दगु ार् बराल “बात्स्यायन’लाई
'समसामियक िवषय र िवसङ्गितह�लाई काटुर्न िचत्रमा छोटो र
प्रभावकारी भािषक अिभव्यि�को प्रयोग गरी समाजमा सचेतना जगाउँदै
िनरन्तर नेपाली भाषाको सेवा ग�ररहनु भएकाले”।
३०. सवं त् २०७४ सालको परु स्कार श्री शान्तदास मानन्धरज्यल
ू ाई “बाल
सािहत्यको िवकास, िवस्तार तथा प्रवधर्नमा पाँच दशकदेिख िनरन्तर
समिपर्त रहनु भएकाले”।
३१. सवं त् २०७५ सालको परु स्कार श्री बैरागी काइँलाज्यू (तील िवक्रम
नेम्बाङ) लाई "िलम्बू भाषा तथा मन्ु धमु सस्ं कार र सस्ं कृ ितको अध्ययनअनसु न्धान तथा अिभलेखन गरी नेपाली वाङ्मयको समृिद्धमा उल्लेखनीय
योगदान गनर्ु भएकाले"।
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मदन पुरस्कार गुठीको स्वणर्वषर्मा सम्मािनत व्यि�त्व र
सस्ं थाह�
१. श्री आर.डी. ‘प्रभास’ चटौत
२. श्री घटराज भट्टराई
३. श्री चडू ामिण रे ग्मी
४. श्री िदलबहादरु नेवार (िशलाङ)
५. श्री भरतराज पन्त
६. श्री मिणराज उपाध्याय
७. श्री रमेश खकुरे ल
८. श्रीमती रािधका राया
९. श्री श्यामदास वैष्णव
१०. श्री वसन्तकुमार श�मा नेपाल
११. म्यिु जक नेपाल
१२. रत्न पस्ु तक भण्डार
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मदन पुरस्कार/जगदम्बा-श्री िवद्वद् प्रवचनका लािग आमिन्त्रत
िवद्वान/् िवदुषीह�
२०२९
२०३०
२०३१
२०३२
२०३३
२०३४
२०३५
२०३६
२०३७
२०३८
२०३९
२०४०
२०४१
२०४२
२०४३
२०४४
२०४५

िसिद्धचरण श्रे�
सयू र्बहादरु शाक्य
मदन परु स्कार समारोह भएन।
नयनबहादरु खत्री
मदन परु स्कार समारोह भएन।
जगतमोहन अिधकारी
लैनिसहं वाङ्देल
कृ ष्णवम मल्ल
रणधीर सब्ु बा
के दारमान व्यथीत
भपू ालमान िसहं
द्रोणशमशेर ज.ब.रा.
मोहनमान सैंजु
माधव िघिमरे
राजे�र देवकोटा
अिम्बकाप्रसाद अिधकारी
छिवलाल गजरु े ल
75

२०४६
२०४७
२०४८
२०४९
२०५०
२०५१
२०५२
२०५३
२०५४
२०५५
२०५६
२०५७
२०५८
२०५९
२०६०
२०६१
२०६२
२०६३
२०६४
२०६५
२०६६

बैरागी काइँला
के दारभ� माथेमा/ ऋिषके श शाह
अिम्बकाप्रसाद अिधकारी
यदनु ाथ खनाल
सरु े शराज शमार्
ई�र बराल
मदनमिण दीि�त
राजे�र देवकोटा
माधव िघिमरे
माधवराज गौतम
के शरीराज पाण्डे
लैनिसहं बाङ्देल
वासदु वे ित्रपाठी
माधव भट्टराई
कमलप्रकाश मल्ल
अङ्गरु बाबा जोशी
बालकृ ष्ण पोखरे ल
टङ्क सब्ु बा
सत्यमोहन जोशी
िनलाम्बर आचायर्
िबहारीकृ ष्ण श्रे�
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२०६७
२०६८
२०६९
२०७०
२०७१
२०७२
२०७३
२०७४
२०७५

रामप्रसाद श्रे�
चैतन्य िमश्र
उपेन्द्रमान मल्ल
नाङ्वाङ् छे म्पो शेपार्
िललामिण पौडेल
प्रकाश सायमी
सदु शर्नराज ितवारी
तीथर्बहादरु श्रे�
�रता थापा

[सामान्यतया उिल्लिखत िमितको ठीक एक वषर् पिछ ह�ने मदन परु स्कार
समारोहमा िवद्वद् प्रवचन िदने प्रचलन छ तर कुनै प्रवचन के ही वषर् पछािड
भएको वा फरक-फरक व्यि�त्वले एकै वषर् प्रवचन िदएको उदाहरण पिन
छ। िवस्तृत िववरणका लािग मदन परु स्कार: प्रवचनह� २०६२ हेनर्हु ोस।् ]
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मदन पुरस्कार गुठीबाट मनोनीत भई सम्माननीया जगदम्बाका िसटमा
कलक�ाका मेिडकल कलेजह�मा अध्ययन गनर् जाने िवद्याथ�ह�:
साल
मेिडकल कलेज
आर.जी.कार.मेिडकल कलेज
१९५६–५७ एम.एल लोढा, जोधपरु
+ +
१९५७–५८ तिडत्कािन्त च्याटज�, कलक�ा
िशिशरकुमार शाह, कलक�ा
१९५८–५९ नवीनचन्द्र शमार्, कलक�ा
नरे न्द्रकुमार शमार्, बनारस
१९५९–६० सन्ु दरमिण आ.दी., लिलतपरु
कुमारी पण्ु यवती शमार्, खरसाङ
१९६०–६१ रामिनवास राठी, िवराटनगर
गोपालबहादरु श्रे�, वीरगन्ज
१९६१–६२ के शरिसहं मल्ल, काठमाडौं
गोपालदास जोशी, काठमाडौं
१९६२–६३ प्रदीप शमशेर राणा, काठमाडौं
राजेन्द्रनाथ प�या, कलक�ा
१९६३–६४ ल�मीलता तल
िचत्रलाल भट्टचन, बागलङु ् ग
ु ाधर, काठमाडौं
१९६४–६५ जयाप्रसाद बराल, झापा
अनवर अहमद खाँ, तौिलहवा
१९६५–६६ शेखरबाबु �रजाल, कै लाली
कुमारी कस्तरु ी श्रे�, लिलतपरु
१९६६–६७ हेमन्तशमशेर राणा, काठमाडौं
जनकके शर प्रसाई,ं इलाम
१९६७–६८ लइु सा राजपतु , लिलतपरु
श्यामबहादरु कमार्चायर्, काठमाडौं
१९६८–६९ िवजयकुमार शमार्, तौिलहवा
जोन शमार् (बमार्), कलक�ा
१९६९–७० अ�णकुमार रौिनयार, काठमाडौं अशोकशमशेर ज.ब.रा., काठमाडौं
१९७०–७१ के शवराज शमार्, नेपालगन्ज
माधवप्रसाद खनाल, नेपालगन्ज
१९७१–७२ शैलेशकुमार उपाध्याय, िवराटनगर प्रकाशनारायण मिल्लक, जले�र
१९७२–७३ पीयषू राज पाण्डे, काठमाडौं
+ +
१९७३–७४ धनराज अयार्ल, काठमाडौं
राजेनसन्ु दर श्रे�, लिलतपरु
१९७४–७५ ध्रवु नाथ ित्रपाठी, वीरगन्ज
शरदकुमार शमार्, किपलवस्तु
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१९७५–७६ अमरकुमार देउजा, काठमाडौं
मदन कोइराला, िवराटनगर
१९७६–७७ अिनलबहादरु श्रे�, िवराटनगर कुमारी पिवत्रािसहं ढुङ्गाना, िचतवन
१९७७–७८ मधु दीि�त, काठमाडौं
सरु े शकुमार काफ्ले, सनु सरी
१९७८–८९ अञ्जु श्रे�, लिलतपरु
देवन्े द्रनाथ दास, सलार्ही
१९८९–८० िवद्यादेव शमार्, लिलतपरु
समु नशमशेर ज.ब. राणा, वीरगन्ज
१९८०–८१ सङ्गीता अिधकारी, काठमाडौं
तहु ीनकािन्त भट्टाचायर्, धनषु ा
१९८१–८२ दीना रायमाझी, काठमाडौं
भागर्वमिण दीि�त, काठमाडौं
१९८२–८३ िवनोद राजभण्डारी, काठमाडौं
श्रीकृ ष्ण भट्ट, बैतडी
१९८३–८४ स्वयम्भमू ान तल
चन्द्रमोहन यादव, धनषु ा
ु ाधर, काठमाडौं
१९८४–८५ िवद्या पराजल
दीपकबाबु श्रे�, गोरखा
ु ी, म्याग्दी
१९८५–८६ सञ्जय लाखे, वीरगन्ज
कुमारी ज्योत्स्ना �रमाल, काठमाडौं
१९८६–८७ अपर्णा �रसाल, लिलतपरु
मखलाल श्रे�, काठमाडौं
१९८७–८८ सङ्गीता श्रे�, काठमाडौं
जीवनकुमार आत्रेय, बिदर्या
१९८८–८९ अल्पनािसंह, सलार्ही
अजयराज पाण्डे, काठमाडौं
१९८९–९० कमलराज अयार्ल, धािदङ
शरदराज सत्याल, काठमाडौं
१९९०–९१ डेला जोशी, काठमाडौं
िदनेश काफ्ले, स्याङ्जा
१९९१–९२ अपनार् �रजाल, काठमाडौं
महेश ढकाल, काठमाडौं
१९९२–९३ मनीषा काक�, धरान
सबु ोधकुमार ढकाल, स्याङ्जा
१९९३–९४ सिवना भट्टराई, काठमाडौं
कुमारी सलोना श्रे�, काठमाडौं
१९९४–९५ िकरण गजरु े ल, काठमाडौं
िववेक शमार्, दाङ
१९९५–९६ लनु ा शमार्, काठमाडौं
सिु मतराज अिधकारी, काठमाडौं
१९९६–९७ सजमु ा भज,ु काठमाडौं
मनोहर बढु ाथोक�, सल्यान
१९९७–९८ िविनता शमार्, काठमाडौं
नेत्रप्रसाद दवाडी, काठमाडौं
१९९८–९९ वीरे न्द्र के .सी., मोरङ
सिु नलकुमार कणर्, सलार्ही
१९९९–२००० शोभेन्द्र गौतम, काठमाडौं
अरिवन्द देव, स�री
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२०००–००१ सभु ाष के .सी., पोखरा
दीप लािमछाने, काठमाडौं
२००१–००२ इ�रना खड्का, काठमाडौं
धमार्गत भट्टराई, मेघौली िचतवन
२००२–००३ सबु ज भट्टराई, िसन्धपु ाल्चोक
भीष्म पोखरे ल, काठमाडौं
२००३–००४ दीपक गौतम, स्याङ्जा
शनीश ग�
ु ङ, पोखरा
२००४–००५ सबीन साह�, भ�परु
आजर्न खनाल, कास्क�
२००५–००६ पवन शमार्, पाल्पा
सरु ज आले, कास्क�
२००६–००७ िदवस मरािसनी, गल्ु मी
सन्तोष ढुङ्गाना, पाँचथर
२००७–००८ कुमारी िनशा शमार्, काठमाडौं
ल�मण ठाकुर, मोरङ
२००८–००९ नारायण अिधकारी, काभ्रे
घनश्याम ितमिल्सना, कास्क�
२००९–०१० िवनदु ा पौडेल, स्याङ्जा
किपल दवाडी, काठमाडौं
२०१०–०११ प्रिजना प्रधान, काठमाडौं
मोनाली शाह, धनषु ा
२०११–०१२ जेनी खरे ल, काठमाडौं
िशिशर थापा, कास्क�
२०१२–०१३ शंकर ढुङ्गेल, धनषु ा
प्रीित आचायर्, दाङ
२०१३–०१४ िनहा�रका पन्त, काठमाडौं
जीत पनु , म्याग्दी
२०१४–०१५ यानी खरे ल, काठमाडौं
ऋितक देवकोटा, �पन्देही
२०१५–०१६ सिलना श्रे�, िसराहा
सन्तोष उपाध्याय, धािदङ
२०१६-०१७ ++
++
२०१७-०१८ सागर आचायर्, िसन्धल
िवजय के सी, �कुम
ु ी
२०१८-०१९ सन्ध्या पौडेल, िचतवन
रमेश गौतम, तेह्रथमु
२०१९-०२० िप्रयंका शमार्, स�री
शा�त ढुंगाना, भ�परु
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गुठीका सदस्यह�
१) श्री कुन्दमिण दीि�त *
२) डा. गोिवन्द टण्डन *
३) डा. चडू ामिण बन्धु
४) डा. जगमान ग�
ु ङ
५) डा. महादेव अवस्थी
६) डा. माधव भट्टराई
७) रथी श्रीधरशमशेर ज.ब.रा. *
८) श्री कनकमिण दीि�त *
९) श्री अमर ग�
ु ङ
१०) श्री ठाकुर पराजल
ु ी
११) श्री दीपक अयार्ल *
१२) श्री िभक्टर प्रधान
१३) श्री रमेश खकुरे ल
१४) श्री सधु ा ओझा
१५) श्री सल
ु ोचना मानन्धर
* गठु ीका प्रबन्ध–सिमितका सदस्यह�
(जगदम्बा प्रेस प्रा.िल.)
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