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ॐ असतोमा सद ्गमय। तमसोमा ज्योितगर्मय। मतृ्योमार् अमतंृगमय॥ 

ॐ शािन्त:! शािन्त:! शािन्त:! 

आदरणीय गौतमवज्र वज्राचायर्ज्यू, सम्मािनत भैरवबहादुर 
थापाज्यू र भिगराज इङ्नामज्यू तथा सम्पूणर् िवद्वान-्िवदुषी र 
िमत्रह�। 

कोिभड महामारीको सङ्कट ट�रसकेको छैन। त्यसैले थोरै सङ्ख्यामा 
आज हामी प्रत्य� र धेरैजना अनलाइन माफर् त् जोिडएका छौ।ँ भाषा, 
सािहत्य, संस्कृित, इितहास तथा नेपालका िविवध प�ह�ले हामीलाई 
एकै ठाउँमा ल्याएको छ। हामीसँग जोिडनुह�ने यहाँह� सबैलाई हािदर्क 
स्वागत। 

हाम्रा अग्रजप्रित हािदर्क नमन। गुठीको कल्पना गनेर्, प्रबन्ध िमलाउने र 
यसैमा जीवनभर समिपर्त संस्थापक कमल दीि�तको स्मरण गदर्छु। 
गुठीको आधार तयार ग�रिदने मदनशमशेर तथा रानी जगदम्बालाई पिन 
सम्झन्छु। गुठीसँग सँगै िहड्ने, िहड्नलाई पे्ररणा िदने, माया गनेर् र सल्लाह-
सझुाव िदने सबैलाई हािदर्क धन्यवाद। 

इितहासकार गौतमवज्र वज्राचायर्ज्य,ू यहाँका पे्ररणादायी कामले 
हामीलाई प्राचीन ग्रन्थ परम्परा, चाडपवर् र ितनीसँग जोिडएर आउने 
मानव तथा ऋतुसंस्कृितको सम्बन्धका िवषयमा बझु्न र सोच्न पे्र�रत 
गनेर्छ। हाम्रा सांस्कृितक चाडपवर् र हाम्रा पखुार्ह� हजारौ ँवषर्दिेख कसरी 
ऋतुसंस्कृितसँग जोिडएका िथए र सोही आधारमा आफ्ना परम्पराह� 
धािनरहकेा िथए भन्ने कुरा पनुः सम्झाइिदन ु भएको छ। यहाँलाई 
काठमाण्डौमँा प्रत्य� भट्ेन सकेनौ ँतर प्रिविध माफर् त् यहाँलाई भट्ेनेछौ,ँ 
सनु्नेछौ।ँ हाम्रो अनरुोधलाई स्वीका�रिदन ुभएकोमा हािदर्क धन्यवाद। 
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भरैवबहादरु थापाज्य,ू नेपाली नतृ्य िवधालाई यो उचाइमा 
ल्याइपरु् याउनका लािग यहाँले गनुर्भएको अध्ययन, अनसुन्धान र 
प्रयोगात्मक �ान नेपाली जनका िनिम्त अिवस्मरणीय छ र रहनेछ। हालै 
प्रकािशत यहाँको पसु्तकले ६५ वषर् लामो यहाँको अनुभव, अध्ययन, 
मञ्चनका अभ्यास तथा सैद्धािन्तक व्याख्या सबैलाई एकैठाउँ ल्याएको 
छ। यहाँको यो योगदान कैयौ ँ पसु्ताका लािग पे्ररणाको स्रोतका �पमा 
रहनेछ। यहाँलाई हािदर्क बधाई। शभुकामना। 

भिगराज इङ्नामज्य,ू यहाँको पुस्तक िलम्बवुानको ऐितहािसक दस्तावेज 
सङग्रह सम्वत् (१७१९-२०२०)लाई मदन परुस्कारबाट सम्मािनत गनर् 
सक्दा हामीले नेपाली समाज, इितहास, भगूोल, संस्कृित र नेपाल 
राज्यको िवकासक्रम हनेेर् तथा बझु्ने फरक सन्दभर् सामग्री भटेाएका छौ।ँ 
नेपाली इितहासका प्राथिमक सामग्रीह�को यो सङ्कलन र पह�चँले हाम्रा 
व्याख्या, बझुाइ तथा सम्बन्धह�लाई अझ व्यापक, फरािकलो र 
भिवष्यमखुी बनाउने आशा िलएका छौ।ँ यसका अित�र� यहाँको कामले 
फरक-फरक भगूोलका हाम्रा घर-समदुायमा रहकेा यस्ता दलुर्भ 
सामग्रीह� िवस्तारै जनसम� ल्याउन पे्ररणा िमल्नेछ भन्ने पिन आशा 
गरेका छौ।ँ यस िनिम्त यहाँलाई हािदर्क बधाई। 

अन्त्यमा, आदरणीय िवद्वदज्न,् यो वषर् हामी दईु फरक ठाउँबाट 
यहाँह�सँग जोिडएका छौ।ँ समारोहमा गौतमवज्रजी अमे�रकाबाट र हामी 
लिलतपरुिस्थत कमलमिण िथएटरबाट जोिडएका छौ।ँ हामीले भोिगरहकेो 
यो किठन समयमा सबैसँग प्रत्य� भेट्न र आशीवार्द िलन सकेनौ।ँ 
िनि�त दरूी कायम गरेर बस्न सिकयोस भन्ने सोचेर िनम्ता पिन उमेर 
समहूलाई ध्यानमा राख्दै सकेसम्म थोरै मात्र गरेका हौ।ँ यसका लािग हामी 
दःुखी छौ।ँ सदाझै ँ यहाँह�को स्नेह पाइराखौ।ँ यहाँह�को आशीवार्द 
लािगरहोस।् यहाँह� सबैमा स्वस्थ जीवन र दीघार्यकुो कामना। 
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गौतमवज्र वज्राचायर्ज्यूको िवद्वत ्प्रवचन 

ऋतु ससं्कृितः वैिदक एका�का र कृष्णा�मी 

मदन परुस्कारबाट सम्मािनत भिगराज इङ्नामज्य ू तथा जगदम्बाश्रीबाट 
सम्मािनत भरैवबहादरु थापाज्यूलाई मेरो बधाई। यहाँ उपिस्थत ह�नहु�ने र 
अन्य माध्यमबाट मेरो प्रवचन सनु्नहु�ने सबैलाई मेरो नमस्कार। यस्तो शुभ 
अवसरमा िवद्वत्प्रवचन िदनको लािग मलाई आमन्त्रण गनुर्भएकोमा मदन 
परुस्कार गुठीलाई िवशेष गरी गुठीका अध्य� कुन्दमिण दीि�तज्यलूाई 
मेरो कृत�ता �ापन गदैर् म आफ्नो प्रवचन श�ु गछुर्। मेरो प्रवचनको 
शीषर्क छ “ऋतुसंस्कृित: वैिदक एका�का र कृष्णा�मी”।  
ऋतु शब्दको साधारण माने मौसम हो तापिन वषार् ऋतु सबभन्दा 
मह�वपणूर् ऋतु भएको ह�नाले वैिदक सािहत्यमा झरी वषार्द श�ु भयो र 
ह�रयो घाँसपात उम्रन थाल्यो भनेर वणर्न गदार् खे�र ऋतावागते “ऋतु 
आएपिछ” भनेर लेिखएको पाइन्छ। त्यसैले वषार् ऋतुसँग सम्बन्ध राख्ने 
संस्कृितलाई मैले ऋतुसंस्कृित (Monsoon Culture) भन्ने गरेको ह� ँ
(Gautama V. Vajracharya, Frog Hymns and Rain Babies: 
Monsoon Culture and the Art of Ancient South Asia, 2013)। 

ईस्वी पूवर् पन्ध्रौ ँशताब्दीितर संस्कृत बोल्ने वैिदक आयर्ह�को भारतमा 
आगमन ह�नभुन्दा पिन पिहले िहमालयको दि�ण भागमा यस संस्कृितको 
जग बिससकेको िथयो। यो पुरानो संस्कृित अिहले पिन जीिवत छ। 
भौगोिलक वातावरणको आधारमा बनेको ह�नाले धमर् अथवा राजनैितक 
सीमासँग यसको सम्बन्ध िथएन र छैन। ग्रीष्म ऋतुको अन्त्यमा पानी पनर् 
थालेपिछ उमे्रका घाँसपात र अनाजको आधारमा गाईवस्तु पाली 
जीिवका गनेर् दि�ण एिशयाको प्राचीन मानव जाितको संस्कृित हो यो। 
यहाँ जन्मेका र ह�केर् का िविभन्न धािमर्क परम्परा र िवचारधारा यही 
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संस्कृितका उपज ह�न्। भारत र नेपालको संस्कृितमा दिेखने समानता पिन 
यतैबाट श�ु भएको हो। 

 
अफगािनस्तानमा िहमपातको �श्य (Albawaba News फेब्रअु�र ५, २०१७) 

 
दि�ण एिशयाको खडेरी (Quartz India, मे २४, २०१६) 

वैिदक सािहत्य दि�ण एिशयाको सबभन्दा परुानो सािहत्य भएको ह�नाले 
यस सािहत्यमा पाइने ऋतुसंस्कृितसँग सम्बन्ध राख्ने िवषयह� 
अन्वेषणको लािग सबभन्दा बढी उपयोगी भएका छन्; तर िवचारणीय 
कुरो के छ भने आफूलाई आयर् भन्ने वैिदक मान्छेह�को मलूघर िहन्दकुुश 
पवर्तशङ्ृखलाको पि�मितर िथयो। तीन चार मिहनासम्म राम्रोसँग घाम 
नलाग्ने, िदनका िदन भने जस्तै िहमपात ह�ने, िहउँ पग्लेपिछ मातै्र खेती 
श�ु ह�ने िचसो दशेबाट उनीह� आएका ह�न।् यस्तो िचसो ठाउँमा लामो 
समयसम्म जीवजन्तुह� पिन िहउँबाट ज्यान जोगाउनको लािग 
झारपातिभत्र, ढुङ्गाको खोचँमा अथवा भुइँिभत्र लकेुर बस्छन।् वसन्त 
ऋतुको घामले िहउँ पग्लँद ै गएपिछ घाँस पलाउन थाल्छ। अिन 
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गाईवस्तुह� गोठबाट बािहर आउँछन ्र खशुी भएर उफ्र�-उफ्र� नाच्छन।् 
यस्तो जाडो दशेमा अिग्न र सयूर्को ठूलो मह�व ह�न ुस्वाभािवकै भयो। यी 
दवेताह�को वणर्न वैिदक सािहत्यमा जताततै पाइन्छन।् यो त 
िहमसंस्कृित (Hibernation culture) को कुरो भयो। 
यस्तो संस्कृितमा ह�केर् का आयर्ह� उ�र भारतमा बस्ती बसाएपिछ मातै्र 
ऋतुसंस्कृितसँग प�रिचत ह�न थाले। िहउँ पदार्खे�र आगो बालेर घरिभत्र 
बस्नपुनेर् समस्या यहाँ भएन, तर यहाँको समस्या अकैर्  रहछे भन्ने कुरा 
बझु्न उनीह�लाई धेरै समय लागेन। िहउँदमा होइन िक ग्रीष्म ऋतुमा 
गाईगो�लाई ह�रयो घाँस दलुर्भ ह�ने तथा वषार्द श�ुभएपिछ जताततै 
ह�रयो ह�ने दखेेपिछ उनीह�ले वषार् ऋतुको मह�व थाहा पाए। वषार् अ� 
ऋतु जस्तो होइन, यो अिनयिमत छ, किहले िढलो आउँछ, किहले आउँद ै
आउँदनै र गाईगो�ह� मात्र होइन अ� जीवजन्तुह�लाई पिन मिुश्कल 
पछर् भन्ने कुरा ऋग्वेद र अथवर्वेदको रचना ह�दँाखे�र नै उनीह�ले 
अनभुवद्वारा िसिकसकेका िथए। त्यसैले वैिदक सािहत्यमा िहमसंस्कृित र 
ऋतुसंस्कृितसँग सम्बन्ध राख्ने दबैु कुरा पाइन्छन्। ऋग्वेद सबैभन्दा परुानो 
वैिदक ग्रन्थ भएको ह�नाले यसमा ऋतुसंस्कृितका कुरा कम ्छन ् िकनिक 
नयाँ बसोवासको हावापानी बझु्न वैिदक आयर्ह�लाई केही समय 
लागेको िथयो। 
िहमपात ह�ने दशेमा अ� जीवजन्तु जस्तै भ्यागुता पिन िहउँदभ�र भइुिँभत्र 
लकेुर बस्छन।् वसन्त ऋतुको घामले िहउँ पगालेपिछ मात्र भइुबँाट बािहर 
आउँछन ् र ट्वाटर् ट्वारर् कराउन थाल्छन,् तर दि�ण एिशयामा चकोर् 
घामबाट बँच्न भ्यागुता ग्रीष्म ऋतुभ�र भइुिँभत्र लकेुर बस्छ वषार्द श�ु 
ह�नासाथ बािहर आउँछन ् र कराउन थाल्छन।् दि�ण एिशयाका प्राचीन 
मान्छेह�को िवचारमा पानी परेपिछ भ्यागुतो कराउने होइन, भ्यागुतो 
कराएपिछ पानी पछर् भन्ने िथयो। यसरी भ्यागुतो पानी पानर् सक्ने दवेताको 
�पमा प�रवतर्न भयो। वषार्दमा पानी परेपिछ ह�रयो घाँसपात प्रशस्त पाइने 
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र गाईवस्तु सिजलैसँग ह�कर् ने ह�नाले भ्यागुतोको प्राथर्ना गर् यो भने 
गोधनको समिृद्ध ह�न्छ भन्ने िवचार ऋग्वेदको मण्डूकसतू्रमा स्प�सँग 
उल्लेख भएको छ। दि�ण एिशयाको ऋतुसँग सम्बन्ध राख्ने यो परुानो 
िवचार िहमसंस्कृितमा ह�केर् का वैिदक आयर्ह�को मौिलक िवचार ह�न ु
सम्भव छैन। वास्तवमा ऋग्वेदको रचना भएको समयदिेख नै वैिदक 
आयर्ह�ले ऋतुसंस्कृितका केही मह�वपणूर् रीित�रवाज पणूर्तया अपनाइ 
सकेका िथए भन्ने कुराको उदाहरण हो यो। 
भ्यागुतो कराउने समयमा वैिदक आयर्ह�को वािषर्क पठनपाठन शु� 
ह�न्थ्यो। पिछ गएर यो परम्परा उपाकमर् (वेद पढ्ने िदनको प्रारम्भ) को 
नामले प्रिसद्ध भयो। अिहले पिन श्रावण शकु्ल पिूणर्माको िदन 
ब्रा�णह�को उपाकमर् गनेर् चलन कतै गएको छैन तर आ�यर्को कुरा के 
छ भने यही पिूणर्माको िदन नेवारह� भ्यागुताको पजूा गछर्न ् र 
भ्यागुतोलाई गेडागुडी चढाउँछन्।  

 
उपाकमर्को िदनमा भ्यागतुोको पजूा           उपाकमर्को िविध 

नेवारीमा यो िदनको नाम व्याँचा नकेगु “भ्यागुतालाई खुवाउने” िदन भन्ने 
चलन छ। मैले Frog Hymns and Rain Babies भन्ने ग्रन्थ लेख्दा 
नेवारह�को यो चलन र उपाकमर् एकैिदन पनुर् काकताली ह�न सक्दनै भन्ने 
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लागेको िथयो। बिलयो प्रमाणको अभावमा िवशेष जोड िदएर लेख्न 
सकेको िथइन, तर हालैको मेरो अनसुन्धान अनसुार दईुवटा मह�वपणूर् 
कुरा पिहलेभन्दा िनकै बढी स्प� भएका छन।् पिहलो कुरा, ऋग्वेद आिद 
प्राचीन ग्रन्थको िनमार्ण भएको वेलामा श्रावणशकु्ल पिूणर्मा अथवा 
जनैपिूणर्मा आजभोिल जस्तो वषार्दको अन्त्यमा होइन िक उठानमा 
पदर्थ्यो। त्यसैले ह�रयो घाँस उम्रन थालेपिछ उपाकमर् ग�रन ुपछर् भनेर कुनै 
कुनै वैिदक ग्रन्थमा स्प�तया लेिखएको पाइन्छ (Electronic Journal of 
Vedic Studies Vol. 3, Issue 2, 2016: 3-17.)। श्रावण शकु्ल पिूणर्मा 
पिछ लग�ै आउने भाद्र मिहना वषार् ऋतुको पिहलो मिहना िथयो भन्ने 
कुरा रामायण जस्तो परुानो संस्कृत ग्रन्थबाट पिन बझु्न सिकन्छ। 

दोस्रो कुरो गाई पाल्ने प्राचीन गोठालाह�को जीवनचयार् र िवचारसँग 
सम्बद्ध छ। शरद ्ऋतु आउनभुन्दा केही िदन अिघ गाईले पेट बोक्यो भने 
वषार् ऋतुको प्रारम्भमा ह�रयो घाँस प्रशस्त पाइने वेलामा ब्याउँछ र गाई र 
बाच्छोको स्वास्थ्य राम्रो ह�न्छ भन्ने उनीह�को िवचार िथयो। त्यसैले 
उनीह� गाई गो�लाई एकै ठाउँमा राख्दनै िथए। शरद ्ऋतु आउनभुन्दा 
केही िदन अिघ मातै्र वषृोत्सगर् भन्ने िविधिवधान गरेर गो�लाई 
छािडिदन्थे। वषृोत्सगर्को िदन आजभोिल ितहारमा पछर्। नेवारह� यही 
िदन नेपाल संवत्को उठान मानी िडम्ब अथार्त् आमाको पेटमा भरखरै 
जन्म िलएको बच्चाको प्रितिनिधत्व गनेर् दवेता जम्भललाई त्यही नामको 
ठूलो फलको �पमा पूजा गरेर �पजूा मनाउँछन।् 

  
नेपाल संवत्को उठानमा ग�रने मोपजूाको �श्य गाईजात्राको िदन बालकृष्णको �पमा बच्चा 
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नेपालीमा यो िदनलाई गो�ितहार भन्ने चलन छ। ितहारमा पेट बोकेको 
गाई २८३ िदनपिछ जनैपिूणर्मा अथवा गाईजात्राितर ब्याउँछ। वास्तवमा 
गाईजात्रा गाईले बाछो पाउने िदनको उत्सव हो। त्यसैले गाईजात्राको िदन 
केटाह� गाईको मकुुन्डो लगाएर बाछोको �पमा शहर प�रक्रमा गछर्न ्
(G. Vajracharya, "Nepal Samvat and Vikrama Samvat: 
Discerning Original Significance," “https://www.asianart.com/ 
articles/gvv-lecture/index.html)। ितहारदिेख गाईजात्रासम्मको 
समयाविधलाई प्राचीन वैिदक ग्रन्थह�मा संवत्सर भन्ने चलन िथयो। 
संवत्सरको शािब्दक अथर् सं+वत्स+र “राम्रो बच्चा (पेटमा) भएको 
वेला” भन्ने ह�न्छ। संवत्सरको अन्त्यमा भ्यागुता कराउन थालेपिछ वेदको 
अध्ययन शु� ह�न्छ भनेर ऋग् वेदमा लेिखएकै छ। यस कारण उपाकमर्को 
िदनमा भ्यागुतोलाई गेडागुडी चढाउने नेवारह�को चलन काकताली 
ह�नकुो सट्टा वेद भन्दा परुानो ऋतुसंस्कृितको परम्परा नेवार संस्कृितमा 
अझै पिन बाँिचरहकेो छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो। 

अन्वेषणको िसलिसलामा सबभन्दा पिछ प�ा लागेको ऋतुसंस्कृित 
सम्बन्धी एक नयाँ कुरो गाईजात्राको सात िदनपिछ ह�ने एका�का भन्ने 
वैिदक िविधिवधान र कृष्णा�मीको बारेमा छ। मािथ बताए जस्तै 
गाईजात्राको िदन बाच्छोको �पमा मकुुन्डो लगाएर आउने आठ-नौ 
वषर्का केटाह�सँगै एक वषर् पिन नपगेुको सानो बालकलाई पिन कृष्ण 
जस्तै िसँगारेर बाबआुमाह�ले बोकेर गाईको बाच्छोसँगै शहर घमुाउने 
चलन छ। गाईजात्रा भाद्र मिहनाको पिहलो िदन मनाइन्छ। त्यसैले भाद्र 
मिहना प्राचीन कालगणना अनसुार वषार्दको उठानमा पथ्योर् भन्ने कुरा 
मनमा राखेर िवचार गरी हदेार् गाईजात्राको िदनसँग कृष्णको सम्बन्ध धेरै 
परुानो ह�नपुछर् भन्ने दिेखन आउँछ। 
झण्डै िबिसर्सकेको कृष्ण र वसदुवेको परुानो कथा अनसुार कृष्णको 
िपताजीको नाम आनकदनु्दिुभ हो। आनकदनु्दिुभ भनेकै वसदुेव ह�न भनी 
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अमरकोशमा लेिखएको छ तर पाली सािहत्यअनुसार आकाशमा आफै 
बज्ने नगरा जस्तो वषार् ऋतुमा गजर्ने बादलको नाम आनकदनु्दिुभ हो। 
यसको शािब्दक अथर् हावामा बज्ने नगरा हो। त्यसैले यस्तो नगरा 
बजेपिछ बादल गजर्न्छ र पानी पछर् भन्ने भावको कुरो पाली सािहत्यमा 
मात्र होइन िक वैिदक ग्रन्थह�मा पिन लेिखएको छ (G. Vajracharya, 
"Iconography and Images: A New Methodology" Brill's 
Encyclopedia of Hinduism, Vol. 2, https://www.academia.edu/ 
25817997/A_New_Methodological_Approach) । 

बच्चा जन्मनासाथ अनेक कारणले गदार् उनीह�को मतृ्य ुह�ने सम्भावना 
धेरै भएको ह�नाले बच्चा जन्मेको केही िदनपिछ मातै्र उनीह�को 
जन्मजयन्ती मनाउने परुानो चलनअनसुार वैिदक कालमा वषार्दको 
उठानमा जन्मेका बाच्छाह�को स्वास्थ्यको लािग उनीह� जन्मने िदन 
भनेर मािनएको गाईजात्राको िदनभन्दा सातिदनपिछ एका�का भन्ने 
�रच्यलु (िविधिवधान) गथेर्। यो िदन कृष्णा�मीमा पछर्। यसैले बच्चा 
दवेता ह�न् दवेता बच्चा ह�न ् भन्ने िवचार अनसुार कृष्ण गाईको बाच्छो 
जस्तै वषार्दको उठानमा जन्मेका दवेता ह�न।् झरीवषार्सँगै सिृ� शु� ह�न्छ र 
त्यसैवेला िव��पी महाप�ुष बच्चाको �पमा जन्मन्छ भन्ने कुरा 
अथवर्वेद (19.6.11) मा लेिखएकै छ। पिछ गएर ियनै महाप�ुष कृष्णको 
�प प�रवतर्न भयो। भगवदग्ीतामा वणर्न ग�रएको कृष्णको िव��प 
ऋग्वेद र अथवर्वेदह�मा उिल्लिखत प�ुषस�ूको िवकिसत �प हो। 
प्रवचन िसध्याउनभुन्दा अिघ भिनहाल्नपुनेर् कुरो के छ भने धेरै जसो 
पा�ात्य िवद्वान्ह�को िवचारमा एका�का मागर् मिहनामा पछर् भन्ने छ। यो 
कुरा साँचो हो तापिन एका�का मागर् मिहनामा मातै्र होइन िक वषार्दको 
श�ुमा पिन मनाइन्थ्यो। त्यसैले यसको नाम अपरा (अकोर्) एका�का 
भन्ने िथयो। यो कुरो हालैको मेरो अन्वेषणबाट प�ा लागेको हो। प्रकािशत 

https://www.academia.edu/%2025817997/A_New_
https://www.academia.edu/%2025817997/A_New_
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ह�न लागेको अंगे्रजीमा लेखेको लामो लेखमा मैले यस िवषयमा 
िवस्तारपवूर्क लेखेको छु।  
दवेता वच्चाको �पमा जन्मन्छ भन्ने वैिदक अथवा प्राग्वैिदक िवचार 
भारतमा धेरै शताब्दी अिघ नै हराइसकेको छ तर काठमाण्डौ ँउपत्यकाको 
नेवार संस्कृितमा, िवशेष गरी वािषर्क महास्नानको िविधिवधानमा, यो 
िवचार अझै जीिवत छ। भ्यागुतोलाई पजूा गनेर् िदनको भोिलपल्ट गाईले 
बाछो पाउने िदनमा सानो बच्चालाई कृष्ण जस्तै िसँगारेर शहर घमुाउने 
चलन त्यही परुानो िवचारको अिभव्यि� हो।  
नेवार संस्कृित र वैिदक सािहत्य सम्बन्धी यो मेरो प्रवचन कितलाई 
अनौठो लाग्न सक्छ िकनभने यस िवषयमा कसैले केही लेखेको पाइदँनै। 
वैिदक सािहत्यको अध्ययन गनेर् पा�ात्य िवद्वानह्� अक्सर गरेर नेवार 
संस्कृितसँग अप�रिचत छन।् त्यसै गरी नेवार संस्कृितमा अिभ�िच िलने 
व्यि�ह� वेद पढ्दैनन,् तर वैिदक सािहत्यमा पाइने ऋतुसंस्कृितसँग नेवार 
परम्पराको तुलनात्मक अध्ययन गरी हदेार् धेरै मह�वपणूर् कुराह� 
प्रकाशमा आएका छन।् यस िवषयमा मैले केही लेिखसकेको छु, केही 
लेख्न बाँक� नै छन।् 
अन्त्यमा आज मदन परुस्कारबाट सम्मािनत कृितका लेखक भिगराज 
इङ्नामज्य,ू जगदम्बा-श्रीबाट सम्मािनत भरैवबहादरु थापाज्यपू्रित पनु: 
हािदर्क बधाई �ापन गदर्छु। यो मेरो प्रवचन ध्यानपूवर्क सिुनिदनभुएकोमा 
यहाँह� सबैलाई हािदर्क धन्यवाद। 
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जगदम्बा-श्रीबाट सम्मािनत श्री भैरवबहादुर थापाज्यूको मन्तव्य 

 

मदन परुस्कार गुठीका श्रदे्धय अध्य�ज्यू, 
गुठीको सदस्यज्यहू� तथा गुठी प�रवार, 
गुठीको िनणार्यक मण्डलका सदस्यज्यूह�, 
लिलतपरु महानगरका प्रमखु श्री िचरीबाब ुमहजर्नज्यू,  
मदन परुस्कारद्वारा सम्मािनत श्री भिगराज इङ्नामज्यू 
उपिस्थत सम्पणूर् बिुद्धजीवी वगर्,  
तथा स्र�ाका अिधव�ा मािनने पत्रकार बन्धहु�! 

प्रथमतः म भरैवबहादरु थापा २०७७ को जगदम्बा–श्रीद्वारा सम्मािनत 
भएको समाचार सनु्न पाउँदाको बेला त्यो हषर्को बािछटा थेग्न मलाई धौ-
धौ पर् यो, राज्यले िबसेर्को बेला। 

दईु ह�ा निबत्द ैमदन परुस्कार गुठीबाट प्रा� भएको त्यो अनमोल बधाई-
पत्र जब मेरो ८९ वषर्को हत्केलामा पर् यो, त्यो हषर्को बयली झन,् बेग्लै 
िकिसमले थिपयो, शरीरका रोम-रोम नै तरङ्िगने गरी। मन चङ्गा भएपिछ 
अिततका िदनमा मलायादेिख नाच्न थालेको कुरा सिम्झनु स्वभािवक नै 
हो। 

त्यसबेला मलायामा भएको िब्रिटस गोखार् आमीर्को फस्ट िसक्स 
बटालयनमा “नेपाली टाजर्न’’, “नेपाली बाब”ु र “डान्सर” तीन उपनामले 
चिचर्त राईफलम्यान अिफस क्लकर्  म भरैवबहादरु थापालाई सन ्१९५३ 
को जनु २ ता�रखका िदन बेलायतक� महारानी एिलजावेथको 
शभुराज्यािभषेकको उपल�यमा रातभ�र नाच्न ुपदार्, अिफसरदिेख सबैले 
रमाइलो मानेर धन्यवाद िदएका िथए। फलस्व�प ६ मिहने घरछुट्टीको 
िबदा समेत मैले पाएँ। त्यसबेला म २० वषर्को िथएँ। 
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संयोगवश २०१० असार ६ का िदन मलायाबाट काठमाडौं आई पगेुको 
नौ िदनपिछ नै नेपाल नाटक संघका संस्थापक नाटककार भीमिनिध 
ितवारीजीले असार १५ मा मलाई नेपाल नाटक संघको “प्रितभाशाली 
कलाकार” भनेर घोिषत गनुर्भएको ती िदनका कुरा सबै िबिसर्सकेको बेला 
आज त्यो स्मरण शि� पिन जािग्रत भयो, जगदम्बा–श्रीको सम्मानले 
गदार्। 

म कलाकार घोषणा भएको ७२ िदनपिछ २०१० असोज ३ का िदन 
अिखल नेपाल िकसान संघको वािषर्क सम्मेलनको अिन्तम िदन 
भ�ुङखेलको चउरिस्थत डबली मञ्चमा अकस्मात मैले आफ्नो एकल 
भाव लोक साँस्कृितक नतृ्य एक घण्टासम्म प्रस्तुत गनुर् परेको िदन पिन 
सिम्झन थाले।ँ 

त्यसबेला चउरभ�र उपिस्थत हजारौ ँ जनसमहूबाट अिविच्छन्न �पले 
गुञ्जेको कतर्ल-ध्विन पिन अचम्मकै जोिशलो िथयो। अकोर्ितर मलाया 
डान्सर भनेर “भरैवबहादरु थापाको लोक साँस्कृितक प्याखँ: उपत्यका 
वासीले नै हनेर् पाउनु पछर्” भनी माग ग�रएको एक हाते लामो िलिखत 
नेपाली कागज मञ्चका उदघ्ोषकको हातमा बझुाएको समेत सम्झना 
आयो। 

“जनताको माग भए बमोिजम भोिलदेिख ६ िदनसम्म मलाया डान्सरको 
लोक साँस्कृितक प्याख:ँ ह�ने” भएको िनणर्य उद्घोषकको �पमा 
सािहत्यकार कृष्णचन्द्रिसंह प्रधानजीले मञ्चको माईकबाटै घोषणा गनुर् 
भएपिछ मात्र जनताको हो-हल्ला शान्त भयो। साथै मलाई वचनबद्ध 
गराएर आफ्नो घरमा जाने अनमुित िदएको त्यो िदनको समेत सम्झना 
आउन ुभनेको जगदम्बा–श्री कै शि�ले हो।  
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आिखर ६ िदनसम्म मलाया डान्सरको लोक साँस्कृितक प्याखँ: हनेर् 
भ�ुङखेलको चउरमा बास बस्ने गरी आएका जनसमहूको िभड िभन्द ै
िथयो। 

मलाया डान्सरको लोक प्याख:ँ िसक्न चाहने इच्छुक िवद्याथीर्ह�को ह�ल 
िभन्द ै िथयो। साथै “भरैव सरले लोक प्याखँ: जसरी भए पिन 
िवद्याथीर्ह�लाई िसकाई िदनुपछर्” भिन अनरुोध गनर् आएका तत ्
िवद्याथीर्का अिभभावकह�को झणु्ड पिन िभन्द ैिथयो। 

जीवनमा पिहलोपटक आफ्नो नतृ्य कलाको प्रशंसकह�को नयाँ माहोल 
बढ्द ैगएको दखे्दा, प्रत्येक िदन भ�ुङखेलको डबलीमा हषर्ले म फूितर्ले 
नाच्द ै पिन छु। साथै “स्कूलमा नतृ्य िसक्ने व्यवस्था िमलाउनु भएमा म 
आएर िसकाइिदन्छु” पिन भन्दछुै िवद्याथीर्ह�लाई। तर भोिलपल्ट 
िवद्याथीर्ह� आएर आँस ु पुछ्द ै भन्न थाले “गाईजाते्र नाच िसकाउन 
दरबार स्कूल खोलेको हनै, प्रजातन्त्र आयो भन्दमैा भाँडभैलो नाच गनर् 
पाइदँनै भन्न ु भएर खबु झपानुर् भयो हाम्रा सरह�ले। हामी त बह�लाउने 
भयौं। अब के गनेर् भरैव सर?’’  

त्यसबेला तीन मिहना स्काउटको तािलम पाएका ज्याप ूभनेर िचिनने एक 
सज्जनज्यलेू िवद्याथीर्ह�का िबलौना सुनेर “भरैव सरलाई थाहा छ िक 
छैन? तपाईकँो लोक सांस्कृितक नतृ्यलाई यहाँ गाईजाते्र प्याखँ: भिनन्छ। 
त्यस्ता प्याखँ:ह� िवना चाडपवर् जथाभावी नािचने चलन ह�दँैन। स्कूलको 
मास्टरले झपारेर िवरोध गनुर् स्वाभािवकै हो। एक त लोग्ने मािनसको नाच 
दिेखयो भने िबरालोले बाटो काटेझै ँ अशभुको सङ्केत मािनन्छ। 
त्यसकारण गाईजात्राको पवर्मा मात्र प�ुष भषेमा प�ुषले नाच्न पाउँछन।् 
नत्र भने नारीको भषेमा नै मा�नी भएरै प�ुषले नाच्न ु पछर्, त्यो पिन 
पखु्यौर्ली पवर्को सन्दभर्मा पारेर। त्यस्तो परुानो रीित�रवाजको डबली 
मञ्चमा आज भरैव सरले प�ुषको भषेमा नाच्दा पिन प्रत्येक िदन हजारौ-ँ
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हजारौ ँमािनसह� िवना िवरोध हनेर् झुिम्मरहकेा छन।् �िढवादी सोचमा नै 
अचानक प�रवतर्न भएको देिखन ु अचम्म लाग्दो भएको छ। वास्तवमा 
भरैव सरको लोक सांस्कृितक नतृ्य क्रािन्तकै �पमा प्रकट भएको ह�नाले 
यिह मौकामा िवद्याथीर्ह�को इच्छा परु् याउन स्काउटको टे्रिनङ्ग गराउने 
भनेर भरैव सरले यही भ�ुङखेलको चउरमा आमीर् िड्रलको टे्रिनङ्ग 
सँगसँगै नतृ्यको पिन तािलम गराउनहुोस्। िवद्याथीर्ह� पिन खसुी ह�न्छन्। 
भरैव सरको प्रचार पिन ह�न्छ। यसरी स्काउट सँगसँगै प�रचालन भएको 
संगीत र नतृ्यलाई स्काउटकै प्रचलन भएको अङ्ग ठान्दछन।् स्काउटको 
नाताले म पिन भरैव सरिसत आवद्ध ह�न पाउँछु। साथै स्काउटको नाममा 
भ�ुङखेलको चउर पिन उपयोग गनर् पाईन्छ”। ज्यापजूीका यी सझुावह� 
सबैलाई िच�बझु्दो भएपिछ स्काउटका लािग एकै नासे डे्रस ह�नपुछर् भिन 
मैले आग्रह गदार् अन्दाजी ५६ जना िवद्याथीर्ह� पोशाक िसलाउन तयार 
भए। चार जना असमथर् िवद्याथीर्ह� �न थाले पिछ दईुजनाको पोशाक 
खचर् ज्यापजूीले व्यहोनेर् वचन िदनभुयो। अकोर् दईुजनाको मैले व्यहोनेर् गरी 
इन्द्रचोकको दजीर्लाई िसलाउने अडर्र ग�रयो। 

पोशाक तयार भएपिछ २०१० को असोज २२ का िदनदेिख २३ िमनेट 
आमीर् िड्रल, २३ िमनेट नतृ्य, फे�र २३ िमनेट आमीर् िड्रल अिन २३ िमनेट 
नतृ्यको िमिश्रत तािलम शभुारम्भ भयो। 

यसरी काठमाडौंको भ�ुङखेल चउरमा पिहलोपटक िवदेशी ड्रम प्रयोग 
नगरेर केवल मगखीकँो तालमा स्काउट सँगसँगै नतृ्यको तािलम पिन ह�न 
थालेपिछ हनेर् आउने बाल-विनता, यवुा-यवुती र वदृ्ध-वदृ्धाह�को ह�ल 
प्रत्येक िदन थिपद ैगएको चचार् समेत सवर्त्र फैिलयो। 

त्यो चचार्ले गदार् राजनीित� िवश् वेश् वरप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद 
भट्टराई, ऋिषकेश शाह, कामरेड पषु्पलाल श्रे�, कामरेड िप.एन. राणा, 
कामरेड िनमर्ल लामा, कामरेड तुलसीलाल अमात्य लगायत तत ्
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नेताह�का सम्बिन्धत िवद्याथीर् नेता र यवुा नेताको समेत आ-आफ्ना 
भाषण कायर्क्रमको अवसरमा सवर्प्रथमः मलाया डान्सरको नामले (म 
भरैवबहादरु थापा) को लोक साँस्कृितक प्याखँ: प्रस्तुत गनुर्पनेर् एक िनयम 
जस्तै ह�न पगु्यो, मािनसह� भलेा गनर्का िनिम्त। 

कुनै बेला राजनैितक नेताले राज्य व्यवस्था िव�द्ध भाषण गरेको 
अवस्थामा अचानक पुिलसह�ले झिम्टन खोज्दा मञ्चबाट भागेका नेता 
सँगसँगै आफूलाई पिन गल्ली-गल्ली लकेुर भाग्न ु परेको भोगाई समेत 
खबु सहन ुपथ्योर् मैले। 

एवम ्रीतले काठमाडौं र पाटनको िविभन्न टोल-टोलमा ह�ने आ-आफ्ना 
छुटै्ट िकिसमका स्थानीय धािमर्क पजूाह�मा समेत मलाया डान्सरको 
लोक प्याख:ँ चोक-चोकको डबली मञ्चमा प्रस्तुत भएकै ह�नपुथ्योर्। 
त्यस्तै किव गो�ी ह�दँा समेत सवर्प्रथमः भरैवबहादरु थापाको नतृ्य प्रस्तुत 
भएपिछ मात्र किवता वाचन ह�ने गथ्योर्। 

प्रायः जसो िदनमा राजनैितक मञ्च, धािमर्क मञ्च र सािहित्यक मञ्चमा 
आफ्नो नतृ्य प्रस्तुत गरेपिछ साँझपख भ�ुङखेलको स्काउट तािलममा 
पगु्न भ्याएकै ह�नपुथ्योर्। यो दैिनक चयार् जस्तै िथयो मेरो त्यसबेला। 

यसरी आफू नाच्दा र अ�लाई नचाउँद ै जाँदा भ�ुङखेलमा प�रचय 
भएको प्रिसद्ध नाटककार बालकृष्ण समजीका ऐितहािसक नाटक 
अमरिसंहमा समेत आवद्ध ह�न पगेु ँम। 

त्यसैबेला मबाट चार मिहना स्काउट र नतृ्यको तािलम िलएका 
िवद्याथीर्ह� मलाई बालशखा दलको अध्य� पदमा राख्नका लािग 
सल्लाह िलन नाटककार बालकृष्ण समजीको िनवासमा पगेुछन।् 
भरैवबहादरु थापा सरलाई नेपालमै रोकेर राख्न मनसाय भएको कुरा 
िवद्याथीर्ह�बाट बझु्ने िबि�कै उसैबेला ती िवद्याथीर्ह� सँगसँगै बालकृष्ण 
समजी मेरो िनवास आउनभुयो र भन्नभुयो- “यी तपाईकँा सािगदर्ह� 
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भरैवजीलाई बाल शखा दलको अध्य� पदमा राख्न ुपर् यो भन्न म कहाँ 
आउनभुयो।  

भरैवजीको नाम उठे पिछ मेरो पिन चासोको िवषय ह�न पगेुकोले 
भरैवजीलाई भट्ेन आएको ह�।ँ िवषेश नतृ्यको कुरा गदार् खासगरी 
नाटकको �श्य समा� भएपिछ पदार् लाग्छ र त्यही पदार् अगािड मात्र नतृ्य 
दखेाइने चलन ह�न्छ, यिद राख्न ुपरेमा। तर भरैवजीको लोक साँस्कृितक 
नतृ्यको प्रचारले गदार् “साँस्कृितक कायर्क्रम” भनेर छुटै्ट नतृ्य मात्र दखेाउने 
चलन ल्याउनु भयो भरैवजीले। त्यसकारण भरैवजीकै नामबाट “भरैव 
नतृ्य दल” संस्था िकन नखोल्ने? यो नाम नतृ्य िवधाको लािग उपय�ु 
पिन ह�न्छ। एक त भरैवजीको नतृ्य सबैले मन पराएको बेला कसैबाट 
िवरोध आउन सम्भव पिन छैन”। बालकृष्ण समजीका कुरा सनेु पिछ 
“असाध्य राम्रो लाग्यो” भनेर सबैले समथर्न जनाए। मैले ह�दँनै भन्न 
सिकन। िकनिक बालकृष्ण सम जस्ता प्रिति�त व्यि�को आगमनले नै म 
गौरवािन्वत भसैकको िथएँ।  

छलफल ह�दँ ै जाँदा बालकृष्ण समजीकै नेततृ्वमा नेपालम ै पिहलो नतृ्य 
िवधाको संस्थाका �पमा “भरैव नतृ्य दल” स्थापना भयो २०१० फागुन 
१० का िदन। 

भरैव नतृ्य दलको स्थापना भएपिछ िब्रिटस गोखार् आमीर्को सम्झना 
ह�दँाह�दँ ै पिन माया मानुर्पर् यो मलैे। भिवष्यमा सिुवधास्व�प आमीर्बाट 
पाउने अन्दाजी दईुलाख �पैयाँ प्रत्येक मािसक भ�ा समेत गुमाउन बाध्य 
भएँ। आफ्नो रहरले बाध्य भए ँवा कसैको आवश्यकताको खाँचो परुा गनर् 
बाध्य भए,ँ मेरो बयली उमेरले गदार् मलाई थाहा नै भएन। गुनासो गनेर् 
फुसर्द पिन भएन।  
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जे भयो, आफूलाई िच� बझु्दो नै भयो। स्काउटमा बजाईने िवदशेी ड्रम 
हटाएर मगखी ँ(मगर बाजा) अथार्त् मादलको तालबाट स्काउट र नतृ्यको 
तािलम पिन मबाट नै शु�वात भयो। 

गाउँ-गाउँका लोक नतृ्यह�लाई प�रमाजर्न गरेर िविधपवूर्क मञ्चनीय 
पद्धितमा प्रस्तुत गनेर् काम पिन मबाट नै श�ुवात भयो। साथै परम्परादिेख 
चल्द ै आएको “डबली नाच”लाई समेत िश� भाषामा “साँस्कृितक 
कायर्क्रम” भनेर श�ुवात भयो मबाट नै। 

गीित–नाट्य, मकू नाट्य, वाणी नाट्य लगायत मयरू नतृ्य, याक नतृ्य, 
झाँक्र� नतृ्य, पद्मसम्भव नतृ्य, प्रितध्विन (Echo) नतृ्य, एकता नतृ्य, िवद्या 
धनम ् नतृ्य रोइला, मछुवा, टप्पा, झ्याउरे, सोरठी, खकुुरी, डम्फे, सेलो, 
तािजया, िकम्ब-ुसुँताँ जस्ता अनेक नतृ्यह� िसजर्ना ग�रयो।  

मेरा यी सजृर्नाह� मध्ये केही नतृ्यह� आज राष्ट्रको साँस्कृितक सम्पदा 
ह�न पगेुका छन।् तर सजर्कलाई सम्पदाको पंि�मा अङ्िकत गनर् नसकेको 
दखे्दा राज्यका सम्बिन्धत फाँटह� कागलाई बेल पाकेको जस्तै भयो 
सजर्कका लािग। 

जे भए पिन मेरो “िकसान” भाव नतृ्यलाई चीनका प्रथम प्रधानमन्त्री श्री 
चाउ–एन–लाईज्यलेू अत्यािधक मन पराउन ुभयो।  

त्यस्तै भारतका प्रथमः प्रधानमन्त्री पिण्डत श्री जवाहरलाल नेह�जीले 
मेरो Echo नतृ्यको प्रशंसा गनुर्ह�दँ ै “नेपालके भरैव पाटीर् ने इको नामक 
पोएिटक ब्याले डान्स िक स�ुवात करते ह�ए दखेकर मेरी राय बदलदी” 
समेत भन्न ुभयो। तर नेपालका नेता र व्यवस्थापकह�ले केवल उपयोग 
मात्र गरे। 

तापिन ६५ वषर्को तपस्याबाट िवश् व उपयोगी नतृ्य िलिप सम्बन्धी 
“नतृ्या�र िव�ान” शा�को समेत रचना गनर् भ्याए।ँ भन्ने नै हो भने 
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िवदशेका िवकिसत नतृ्यको दाँजोमा नेपाली नतृ्यलाई प्रस्तुत गनर् सक्न ु
चानचनेु िवषय िथएन। 

साँिच्चकै भन्नपुदार् मेरा योगदानह� कला-सािहत्यका न्यायालय�पी 
श्रदे्धय मदन परुस्कार गुठीको नाङ्लोमा चािलन पगेुकोले नै जगदम्बा–
श्रीबाट सम्मािनत ह�न सफल भएँ। जसले गदार् आज गंगा समानको 
सम्मान कायर्क्रममा आफ्ना अिततका केही व्यथाह� समेत िबसाउने 
मौका पाएको ह�नाले आफूलाई धेरै–धेरै धन्य भएको ठानेको छु। 

जगदम्बा–श्रीको जय होस।् श्रदे्धय मदन परुस्कार गुठीका सम्पणूर् 
सदस्यह�को पिन जय होस!् अिन िनणार्यक मण्डलका सदस्यह�को पिन 
जय होस।् साथै उपिस्थत सबै सज्जन वगर्को दीघार्यकुो कामना गदैर्, 
सबैको जय होस ् पिन भन्दै सबैलाई हािदर्क नमस्कार! नमस्कार!! 
नमस्कार!! 

 

भरैवबहादरु थापा 

bbathapa@gmail.com 
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मदन पुरस्कारबाट सम्मािनत श्री भिगराज इङ्नामज्यूको मन्तव्य 

श्रदे्धय अध्य�ज्यू,  
मदनपरुस्कार गुठीका सम्पणूर् पदािधकारी,  
उपिस्थत िवद्वत् वगर्मा हािदर्क नमन  !  
मदन शमशेर राणाको स्मिृतमा ‘मदन परुस्कार गुठी’ को स्थापना गनेर् स्व .
जगदम्बा कुमारीदवेीप्रित श्रद्धाभाव व्य� गदैर् हािदर्क श्रद्धाञ्जली अपर्ण 
गदर्छु। 

िव.सं. २०१२ सालमा स्थािपत मदन परुस्कार गुठीले सु�मा सािहित्यक 
�ेत्रमा मात्र परुस्कार प्रदान गदैर् आएकोमा िव.सं २०२४ सालको मदन 
परुस्कार ‘नेपालको छापाखाना र पत्रपित्रकाको इितहास’ नामक 
सािहत्येतर कृितलाई िदई परुस्कारको �ेत्र व्यापक बनायो। यसै मेसोमा, 
िव.सं. २०७७ सालको मदन परुस्कार मेरो कृित ‘िलम्बवुानको 
ऐितहािसक दस्तावेज सङ्ग्रह’लाई प्रदान ग�रएको छ। यस्तो ग�रमामय 
परुस्कारले मलाई सम्मािनत गरेकोमा सवर्प्रथम गुठीका श्रदे्धय अध्य�, 
सञ्चालक सिमितका पदािधकारी तथा मलू्याङ्कन सिमितका समग्र 
सदस्यज्यहू�मा हािदर्क आभार व्य� गदर्छु। यितखेर, मैले भन्नैपछर्, यो 
परुस्कारबाट म मात्र होइन, पसु्तकमा परेका अिभलेखह� उपलब्ध 
गराउने समस्त मान्यवरह� पिन परुस्कृत ह�नुभएको छ। साथै, यसले म 
जस्ता अन्य ऐितहािसक कागजात खोज-अनसुन्धानकतार्लाई पिन 
उत्पे्ररणा जगाउने आशा गरेको छु। 

प�ृभूिम  

मेरो जन्मथलो आठराई, तेह्रथमु हो। २०३९ सालमा लोकसेवा 
आयोगबाट अिधकृत स्तरमा प्रवेश गदार् मैले नेपालको इितहास केही 
अध्ययन गरे।ँ त्यसबेला नै सेन तथा शाह राजाह�बाट प्रदान ग�रएका 
केही सरलीकृत स्याहामोहर र लालमोहरह� पढ्न पाएको िथएँ। पल्लो 
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िकराँत िलम्बवुान �ेत्रमा प्रदान ग�रएका सक्कल स्याहामोहर, लालमोहर 
तथा अन्य दस्तावेजह� उिचत समयमा खोजिवन गनेर् सोच मनमा गढेको 
िथयो। त्यस उप्रान्त यस्ता िविभन्न ऐितहािसक ग्रन्थह� अध्ययन गनेर् क्रम 
जारी राखे।ँ  

िहजोआज राज्यले दनैिन्दन काननूी व्यवस्था कायम राख्न संिवधान 
अनसुार ऐन, काननू र िनयमावली जारी गछर्। मल्लकालमा भोजपत्र, 
ताम्रपत्र, थ्यासफुमा लेिखन्थ्यो। सेनकालको क�रब उ�राधर् र 
शाहकालबाट स्याहामोहर, लालमोहरको प्रचलन स�ुआत भयो। 
स्याहामोहर, लालमोहरमा लेिखएका िववरणबाट िलम्बवुानमा खान्गी 
बापत् जग्गा, सबु्बाङ्गी िदएको दिेखन्छ। राज्यले िलम्बवुानका िलम्ब ू
याक्खा, आठपह�रया, खम्बलूाई राय, राई भनी सम्बोधन गरी लालमोहर 
कागजात िदएको िथयो। िकपट पाएका िलम्ब ू र याक्खाह�लाई सबु्बा, 
राई पगरी र मिझया भिनन्थ्यो। 

इङ्नाम िलम्बकूो वंशावली अनसुार मेरो रोलक्रम ५० औ ँपसु्तामा छ। 
मेरो हजरुबबुाको हजरुबुबा  ) सुच्याप्च ु (४६ औ ँ पसु्ताका कृष्णध्वज र 
हजरुबबुाको बबुा  ) च्याप्च ु (४७ औ ँ पसु्ताका िडल्लीराम इङ्नामले 
सबु्बाङ्गी पाएका िथए। िकपिटयाले आफनो िकपट �ेत्रमा रस्ती चलाई 
बस्ती बसाउने  ) रैती बसाउने (अिधकार िथयो र िकपट �ेत्रका जनता/ 
रैतीबाट मालपोत/ितरो उठाई सरकारमा बझुाउने, वन जङ्गलको संर�ण 
गनेर्, िवकास िनमार्णको कायर् गनेर्, िठङ्ग्रो मङ्ुग्रो ठोक्ने, मदु्दा-मािमला 
फ�े गनेर् अिधकार पाई शािन्त–सरु�ा कायम गनेर्समेत अिधकार िथयो। 
त्यस्तो सबु्बाङ्गी अिधकार सेखपिछ क्रमशः उ�रािधकारीमा सदैर् 
जान्थ्यो। उदाहरणका लािग मेरो हजरुबबुाको हजरुबबुाले पाएको 
िकपिटया सबु्बाको अिधकार स्वयम ् मेरो िपता काजीमान इङ्नामले 
िवक्रम संवत् २०२१–२०२३ ताका उपभोग गरे। 
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रैतीले िकपिटया सबु्बालाई जिमनको ितरो ितनुर् पथ्योर्। अथार्त् रैतीह� 
बबुाकहाँ संवत् २०२१–२०२३ ताका ितरो ितनर् आउँथ,े किहले सबु्बा 
स्वयम ् रैतीकहाँ ितरो उठाउन जान्थे। बबुाको वा�रस भई मेरो दाइ 
मोितबहादरु इङ्नाम किहलेकाही ँ ितरो उठाउन रैतीकहाँ जान्थे। म पिन 
दाइसँगै जान्थे।ँ यसक्रममा ितरो बझेुको भरपाई रिसद लेिखिदन्थे।ँ 
बदलामा ितरोका अित�र� एकमाना चामल िदन्थे। रैतीले सबु्बालाई 
बेठीबापत वषर्मा पाँच खेताला सघाउँथे।  

दशैतँाका रैतीह� सबु्बाको घरमा िससार  ) कोसेली (िलएर टीका लगाउन 
आउँथे। उनीह�ले खसी–बोकाका िफला, िघउ, दही, केरा, कुराउनी तथा 
मतवाली रैतीह�ले रक्सी समेत ल्याउँथे। उजरुबाजरु पदार् सबु्बाको घरमा 
कचहरी पञ्चबसी मदु्दा–मािमलाबारे न्यायिनसाफ गथेर्। यसरी मैले, 
बाल्यकालम ैकेही मात्रामा सबु्बाको काम कतर्व्य बझु्ने अवसर पाएको 
िथएँ। 

इितहास सम्बन्धी पसु्तकह� पढ्द ैगएपिछ मलाई िलम्बवुानका अझसम्म 
नलेिखएका कुरा लेख्नपुछर् भन्ने लाग्यो। मैले बाल्यकालदिेख दखे्द ै र 
अनभुव गदैर् आएको सबु्बाङ्गी प्रथा िथयो। यसबारे केही कुराह� 
लेिखएका िथए तर वहृद�्पमा सामग्री प्रकािशत भएका िथएनन।् म र 
नाताले दाइ पनेर् शेरबहादरु इङ्नामले िमलेर िव.सं .२०७० सालमा 
‘तेह्रथमु िजल्लामा सबु्बाङ्गी प्रथा’ पसु्तक लेख्यौ।ँ सो पसु्तक नेपाल 
प्र�ा–प्रित�ानबाट प्रकाशन भयो। उ� पसु्तक लेख्न मालपोत कायार्लय 
तेह्रथमुमा कैयौ ँ ह�ा परुाना ढड्डा हथे्यौर्।ँ सो पसु्तकमा लालमोहर, 
मालअड्डाको ढड्डाको आधारमा तेह्रथमु िजल्लामा संवत् १८६७ साल 
सम्ममा ७ जना सबु्बा िथए। त्यसताका सबु्बाबाट फुटीसबु्बा ह�ने नीित 
अनसुार संवत् १९९७ सालसम्ममा सबु्बा, राईिगरी, फुटीसबु्बा, 
िठङ्गेसबु्बा गरी जम्मा ८०४ जना सबु्बा भएको िनष्कषर् िनकालेका 
िथयौ।ँ  
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िव.सं. २०७१ सालमा धनकुटा िजल्लाको प्रमखु िजल्ला अिधकारी 
(िसिडओ)को �पमा काम गरे।ँ त्यसबेला, धनकुटा िजल्लाका प्रायः 
सबैजसो सबु्बासँग भएका ऐितहािसक कागजातको िटपोट गनेर् अवसर 
िमल्यो। २०७५ सालमा मेरो ‘िलम्बजूाितको इितहास’ पसु्तक प्रकाशन 
भयो। उिल्लिखत २ पसु्तक लेिखरहदँा मेरो मिस्तष्कमा ‘िलम्बवुानको 
ऐितहािसक दस्तावेज सङ्ग्रह’ पसु्तकको खाका तयार ह�दँ ैगएको िथयो। 
सेवािनव�ृ भएपिछ खोज–अनुसन्धान कायर्मा सश� �पमा लागे।ँ 

‘िलम्बवुानको ऐितहािसक दस्तावेज सङ्ग्रह’ मा िव.सं .१७१९–२०२० 
सालसम्मका जम्मा ३९५ वटा ऐितहािसक कागजात छन।् ती कागजात 
जारी ग�रएको आधारमा ३ भागमा िवभाजन ग�रएका छन।् पिहलो 
भागमा सक्कल स्याहामोहर, लालमोहर र कस्य�क्काह� छन।् दोस्रो 
भागमा स्याहामोहर, लालमोहर, कस्य�क्काका नक्कल र तेस्रो भागमा 
इिस्तहार, भारदार र तत्कालीन सरकारी कायार्लय प्रमखुबाट प्रदान 
ग�रएका कागजात सबु्बा र रैतीले राजा वा सरकारमा चढाएका िबन्ती–
पत्रह�, रैतीह�ले न्यायिनसाफ पाउन सबु्बासम� चढाएका िफराद–
पत्रह�सिहत सबु्बाले गरेका न्याियक फैसलाह� छन।् साथै, अिहलेसम्म 
प्रकाशमा नआएका राजाद्वय स्व .श्री ५ पथृ्वीनारायण शाह र श्री ५ 
प्रतापिसंह शाहको शंकास्पद मतृ्य ु िटपोट दस्तावेज पिन समावेश छ। 
त्यस्तै, महाराज जंगबहादरु राणाको दलुर्भ सही वा हस्ता�र भएको 
सकल इिस्तहार र सबु्बा, राई, थरीले हातहितयार िलई यदु्धको बेला 
ओलाङ्चङु गोला आउन ूभन्ने उदीर् ग�रएको आदशे पिन छ। 

त्यस्तै, गैर–िलम्बलूाई िदइएको सबु्बाङ्गी र गैर–िलम्बवुान �ेत्रको 
िकपटभिूम व्यवस्था बारेका केही कागजात पिन तुलनात्मक अध्ययनका 
लािग समावेश ग�रएको छ। िलम्बवुान �ेत्रमा सबु्बाले रैतीह�बाट ितरो 
उठाई सरकारमा बझुाएका रिसदसिहत अन्य करह� उठाई सरकारमा 
बझुाइएका कागजात पिन सङ्ग्रिहत छन।् जस्तै, गोडधवुा बापत्का 
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करह� (राजकुमारीको िववाहमा िदइने दाइजो बापतको रकम आिद) 
समावेश छन्। यस्ता कागजातह� राज्यका सम्पि� ह�न ् तर, त्यस्ता 
कागजात परुािनया सबु्बा, फुटीसबु्बा, राईिगरी, मिझयाका घरमा 
जतनबेगर मिक्कँद,ै सड्द ै गएको अवस्थामा िथए। मेरो ब्र�ले त्यस्ता 
महत्वपूणर् कागजात तु�न्त सङ्कलन गरी प्रकाशमा नल्याए केही 
दशकपिछ न� ह�न्छ भन्ने बतायो।  

खोज अिभयान  

यी ऐितहािसक दस्तावेज खोज अिभयानको मखु्य अध्ययन �ेत्र 
ताप्लेजङु, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सनुसरी, धनकुटा, तेह्रथमु, 
संखवुासभा, काठमाडौ,ँ लिलतपरु र भ�परुलगायत हो। यी �ेत्रका 
िविभन्न व्यि� र सरकारी कायार्लयह�मा कागजपत्रको खोज र अध्ययन 
ग�रएको िथयो। 

तेह्रथमु �ेत्रको कागजात खोज्ने क्रमममा नाताले फुपाज ूपनेर् रामबहादरु 
तुम्बाहाम्फेसँग सम्पकर्  गरे।ँ उनले मैले खोजेका कागजात काठमाडौिँस्थत 
िडल्लीबजार मालपोत कायार्लयमा पाउन सिकने बताए। त्यही सचूनाका 
आधारमा मालपोत कायार्लय िडल्लीबजार पगुी केही ऐितहािसक 
कागजातह� सङ्कलन गरे।ँ पसु्तकमा समावेश भएका कितपय 
कागजातह� यस्तै सचूनाकै आधारमा प्रा� गनर् सकेको ह�।ँ यस्तै, 
ऐितहािसक कागजात सम्बिन्धत लालमोहो�रया वा परुाना सबु्बा, 
राईपगरी, फुटीसबु्बा, ित�वासबु्बा र इितहासमा �िच राख्ने व्यि�ह�सँग 
ह�न्छन ्भन्ने हके्का िथयो। ‘िलम्बजूाितको इितहास’ शीषर्क पसु्तक लेख्ने 
क्रममा िलम्बवुानिभत्रका थमुथमुका सबु्बाह�को नामसमेत िटपोट गरेको 
िथएँ। यसैका आधारमा धेरैजसो सबु्बाका सन्तितको घरघरमा पगु्न 
सिजलो भयो।  
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िलम्बवुानका सबै िजल्लाका अिधकांश सबु्बाका सन्तित काठमाडौ ँ
उपत्यका वा तराईमा बसोबास गरेका छन।् राजाबाट िलम्बहू�लाई 
लालमोहरबाट सबु्बाङ्गी र राई पगरी िदइएका िथए। त्यस्ता दस्तावेजह� 
पिन उनीह�सँगै ह�न सक्ने भएकाले सबै िजल्लाका प्रबदु्ध व्यि�ह�सँग 
सम्पकर्  गरी सबु्बाह� र पाएसम्म कागजात ह�नसक्ने सम्भािवत 
व्यि�ह�को नाम, ठेगाना र सम्पकर्  नम्बर िटपोट गरे।ँ माझ िकराततफर्  
पिन खोज–अनसुन्धान गनेर् इच्छा िथयो। भोजपरु र खोटाङ् िजल्लाका 
िमत्रह�सँग सम्पकर्  गरे।ँ त्यस्ता सामग्रीह� ह�ने सम्भावना कम दखेेर सो 
योजना स्थगन गरे।ँ यसरी कागजात ह�ने सम्भािवत सबु्बाह� खोज्नेक्रममा 
उपत्यकामा रहकेा िलम्ब ूसमदुायका थरिवशेष व्यि�ह�सँग पिन सम्पकर्  
गरी िनजका वंशमा कागजात ह�नसक्ने सबु्बाह�को नाम िटपोट ग�रयो। 

कागजात खोज्द ैजाँदा सोचेजस्तो सिजलै पाउन सिकएन। िकन चािहयो, 
केका लािग चािहयो, के गनुर् ह�न्छ, कसलाई िदनहु�न्छ, के पाउन ुह�न्छ !
आिद प्र� गदर्थे। काठमाडौबँाट बाटो पिहल्याउँद ै बल्लतल्ल पगेुको 
घरमा उिल्लिखत प्र�को जवाफ िददँािददँा हरैान भइन्थ्यो। धेरैले आफ्नै 
िनजी खचर्मा घमु्द ै िहडेँको पक्कै होइन होला भन्थे। मैले भन्ने गरेको 
कुराचािह ँ त्यस्ता कागजात प्रकािशत गनुर्पछर् िकनभने, यस्ता कागजात 
समदुाय तथा राष्ट्रकै सम्पित ह�न।् खोजिबन गरी प्रकािशत नगरे िनकट 
भिवष्यमा नािशन्छन।् राज्य र िलम्बवुान �ेत्रबीच आदान–प्रदान भएका 
साना–ठूला सबै कागजातको फेह�रस्त गनर् सिकयो भने इितहास रहन्छ। 
यसैले, व्यि�गत चाहना र आफ्नै िनजी खचर्मा कागजात खोज्द ैिहडेँको 
हो भनेर बताउँथे।  

म उनीह�लाई प्र�सँग अनरुोध गदर्थे ँ िक ‘िव�ास लागे सक्कलप्रित नै 
िदनहुोस,् काठमाडौ ँलगी रािष्ट्रय अिभलेखालयमा समेत अिभलेखीकरण 
गरी अिभलेखालयबाटै िटकाउ ह�ने गरी ममर्त र स्क्यािनङ् पिन गरेर 
प्रकाशनका लािग प्रयोग गछुर् र सक्कलप्रित जस्ताको तस्तै िफतार् गछुर्’। 
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सक्कलप्रित निदए त्यसको फोटो िखचेर लैजान्छु। गाउँ निजक स्क्यािनङ् 
गनेर् ठाउँ भए त्यहाँसम्म लगेर स्क्यान गदर्थे।ँ गाउँमा नभए सदरमकुाम गई 
स्क्यािनङ् गरी इमेल, पेनड्राइभ, क्यामेरा र मोबाइलमा गरी चार-चार 
ठाउँमा व्याकअप राख्दथे।ँ कितको फोटो नै िखच्थे।ँ काठमाडौ ँ
आउनासाथ हाडर्िडक्समा साथेर्ं। यसरी ज-जसले सक्कल िदए, 
इमान्दारीताका साथ रािष्ट्रय अिभलेखालयमा अिभलेख राखी र ममर्त 
समेत गरेर िफतार् ग�रिदएको छु। 

मािथको आरोिपत प्र�मा के सत्यता पिन छ भने एकताका िलम्बवुानका 
गाउँघरमा झणु्डका झणु्ड मािनसह� परुाना सामग्री अनमोल मोलमा 
िबक्र� ह�ने भ्रममा गाउँ चहादैर् परुाना पैसा, स्यालको िसङ् र िसमाला 
खोज्द ैपरुाना िचहान समेत भत्काउँद ैिहड्ँदथे। मैले पिन ‘िलम्बजूाितको 
इितहास’ िकताब लेख्ने क्रममा परुाना ऐितहािसक सामग्रीह� ढाल, 
तरवार, खुँडा र लालमोहरह� पिन खोज्द ैचहादैर् डुलेको िथएँ।  

पिछल्लो पटकको घमुाइमा कागजातवाला सहमत भए तु�न्तै उपलब्ध 
गराउँथे। केहीले भने पिहले िथयो, फािलयो वा सडेर गयो भन्थे। कितले त 
अकैर्  ठाउँ बसेका ितनका दाजुभाइका प�रवारले पो लगेका छन ्भन्थे। 
फे�र, त्यतै जान्थे।ँ यसरी घमु्दा गाउँमा यस्ता कागजात को-कोसँग छ 
भन्नेचािह ँप�ो पाइन्थ्यो।  

दस्तावेज खोज्ने िशलिशलामा तेह्रथमु फेदाप गाउँपािलका पोक्लाबाङ् 
जाँदा लप्टन लीलाबहादरु पङ्याङ्गू िलम्बकूो घरमा ३ बोरा ऐितहािसक 
कागजात िथए। धेरै कागजात उनकै सहमितमा काठमाडौ ँ ल्याएँ।  ती 
कागजात एक बाकस बनाई सरुि�त राख्न भनी केही रकम िदएँ। 
कागजात अिभलेखालयमा अिभलेक�करण र ममर्त गराई आफूले प्रयोग 
गरे ँ र परैू कागजात काठमाडौ ँ कोटे�रमा पसल गरी बस्ने िनजक� 
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छोरीलाई बबुालाई पठाई िदन ूभनी हात लगाइ िदएँ। पिछ सनेु,ँ कागजात 
िदने लीलाबहादरुको िनधन भएछ।  

तेह्रथमु फेदाप गा.पा. ३ मे�रङ्बङ्ु पङ्याङ्गु प�रवारकहाँ केही कागजात 
भएको कुरा सोधीखोजी गदार् प�ा लाग्यो। आफू आउनाको कारण बताएँ। 
झपक्क साँझ परेकाले सो रात त्यही ँ बास बसी कागजात हनेेर् मनसाय 
पोख्दा सकारात्मक सङ्केत पाइन। बस्ने ठाउँ होटल दखेाई िदन ू भोिल 
िबहान आउँछु भने ँतर उनले ‘ब�ी छँदछै, अिहले हनेूर् म मोटरसाइकलमा 
परु् याई िदन्छु’ भन्दा ढुक्क भएँ। परुानो डेलीमा राखेको कागज–पत्र केही 
काम लाग्ने िथए। ‘मलाई काम छैन, फाल्ने िवचार गरेको िथएँ लैजान’ू 
भनेपिछ मैले पिन ‘यी महत्वपणूर् कागजात ह�न्, प्रयोग गरी काठमाडौ ँ
रािष्ट्रय अिभलेखालयमा अिभलेखीकरण गरेर ममर्त गरी पठाउँछु’ भने।ँ 
उनैले मोटरसाइकलमा सोही गाउँको सानो बजारमा परु् याए। यो २०७५ 
साल फागुन ३ गतेका िदनको कुरा हो। अनायासै, ती कागज िदने व्यि� 
भोिलपल्ट िबहानै म बसेको होटलमा आए। ‘कागजात निदन ू रे’ भनी 
तु�न्त िफतार् लाने कुरा गरे। उनले रातभर िचनजानसँग सम्पकर्  गरेछन ्
क्यारे! ‘अनमोल भाउमा िबक्र� ह�न्छ’ भिनिदए होलान्। अिन मैले प्रस्ताव 
राखे,ँ ‘एकडेढ घण्टामा तेह्रथमुको मेयङ्लङु बजार पिुगन्छ। 
मोटरसाइकलमा तेल हािलिदन्छु। बजारम ैखाना खाऊँ। स्क्यािनकङ् गछुर् 
र कागजात िफतार् िलन’ु, तर उनले मान्द ै मानेनन्। परुाना कागजात 
िमलाउन पित्रका िभत्र राखेर हल्का आइरन गनुर्पछर्। गाउँको होटलमा 
आइरन भिेटएन। मोबाइलबाट केहीको फोटो िखची उनलाई त्यही ँ िफतार् 
गरे।ँ यो पसु्तकमा ती कागजात पिन सङ्ग्रिहत छन।् 

कागजात खोज्ने क्रममा ताप्लेजङु फुङ्िलङ् बजारमा एक ह�ा बसे। 
पवूर्मन्त्री िवष्णकुुमार मादनेका छोराह�कहाँ कागजात ह�नसक्ने जानकारी 
पाएँ तर पाउन किठन ह�न्छ िक भन्ने सचूना पिन पाएँ। उनका जेठा छोरा 
चन्द्र मादने अमे�रकामा १८ वषर् बसी स्वदशे फकेर् का िथए। उनी मेरो छोरा 
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अतीत इङ्नामसँग पिहले अमे�रकामा �म पाटर्नर भई सँगै बसेका रहछेन।् 
अिहले छोरा क्यानडामा छन्। मैले छोरालाई फोन गरेर व्यहोरा बताएँ। 
छोराले तु�न्तै चन्द्र मादनेलाई फोन ग�रिदए। चन्द मादेनको घरमा गएँ। 
चारवटा सक्कल लालमोहर सेफमा सरुि�त राखेका रहछेन।् िनजह�को 
मागबमोिजम स्रोतमा उपनाम समेत दबैु दाजभुाइको नाम उल्लेख गरेको 
छु। 

कागजात खोज्ने क्रममा पाँचथर फेदने ् (िफिदम) बजारमा बसेको िथएँ। 
पाँचथर याङ्नाम आकासेका बजृहाङ्पित जबेगुकहाँ धेरै कागजात 
ह�नसक्ने कुरा सनेुको िथएँ। उनी सो भगेमा नामचलेका राजनीित� पिन 
िथए। उनी २०१३ सालमा िकपट थमौितका लािग काठमाडौमँा जाने 
प्रितिनिध मण्डलका सदस्य पिन ह�न।् उनी शेरबहादरु इङ्नामका मामा पनेर् 
भएकाले शेरबहादरु दाइलाई फोन गनर् लगाएँ। त्यसका लािग एक िदन 
गाडीबाट आकासे गाउँ पगुें। आकासेमा सानो बजार रहछे। केही दोकान 
पिन िथए। त्यहाँबाट िसिक्कम निजक पनेर्। गोलाकार आकार बो�लको 
एक िसिक्कमे रम ख�रद गरे।ँ घर सोध्द ै खोज्द ै झमक्क साझँमा पगेु।ँ 
औपचा�रक िचनजान गरे।ँ दाइको मामालाई मैले पिन मामा साइनो 
लगाएँ। उनले कुखरुाको भाले र तोङ्बाले भव्य स्वागत गरे। मैले 
कुराकानी गदैर् आतुरसाथ आफू आउनाको योजना बताएँ। कागजात 
ह�नसक्ने सबु्बाह�को फेह�रस्त भन्द ैभोिल िबहानै उनका छोराले पयुार्उने 
वचन िदए। 

योजनाअनसुार उनका छोरासँग ४ जना सबु्बाह� कहाँ गइयो। कतै 
कागजात पाउन सिकएन। उकालो, ओह्रालो अिसन- पिसन ह�दँ ैसाँझमा 
आकासे घर पिुगयो। वहाँसँग भएका कागजातको कुराकानी भयो। लाइट 
र लालिटन िलई तलामा चढ्न ु भयो। िनकै समयपिछ एक कागजात 
िव.सं. १९७२ को चन्द्रशमशेरबाट जारी भएको एउटा सक्कल इिस्तहार 
िलएर िलएर झनुर्भयो। त्यस्ता इिस्तहार िलम्बवुानभ�रका सबु्बाह�लाई 
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जात अनसुार सेनामा भतीर् ह�न आ�ान गरी जारी ग�रएका िथए। म सबै 
कागजात हनेर् र आवश्यक कागजात फोटो िखच्न चाहन्थे ँ तर घमुाउरो 
पारामा सबै बाकसका सबै कागजात हनेर् निदने आसय व्य� गनुर्भयो। 
जोडबल गनेर् कुरा भएन। िनराश भएता पिन वहाँको एउटै कागजातमा 
िच� बझुाउन ुपर् यो। 

पाँचथर रानी गाउँका नरेन्द्र सम्बाहाङ्फेकहाँ लालमोहर भएको जानकारी 
पाएँ। पवूर् राजसभा स्थायी सिमित सदस्य बमबहादरु सम्बाहाम्फेबाट घर 
प�ा लगाई नरेन्द्रको घर जाँद ैगदार् बाटोमा बेस्सरी पानी दिकर् यो। बाटोमा 
गाउँ िथएन मसुाझै ँ िनथ्रकु्क िभिजयो। बल्ल घर खोज्द ै पिुगयो। नरेन्द्र 
घरमा भिेटएनन।् उनका भाइबहुारी दाउरा काट्ने खेतालालाई खाजा 
परु् याउन डोकोमा खाजा बोक� प्लाि�क ओढेर उकालो वनितर लािगन।् 
घरको पालीमा ओत लाग्द ैबिसयो। पानी रोिकएन। जाडोले मटुु काम्यो। 
सम्झना भएसम्म जाडोले त्यित िबघ्न लगुलगु कामेको पिहलो पटक हो। 
पानी रोिकएपिछ पुनः वहाँको घरमा गइयो। मेरो ददर्नाक िस्थित दखेेपिछ 
वहाँले भन्नभुयो ‘आज मेरो घरमा बस्ने, िभजेको लगुा सुकाउने, मेरो 
लगुा फेनेर् वा बइुगँलमा आगो बाल्ने र िसरक ओडी बस्ने।’ िवकल्पह� 
स-सम्मान अस्वीकार गरी वहाँलाई धन्यवाद िददँै तु�न्तै फेदने िफतार् 
भयौ।ँ फेदनेबाटै बाहक समेत मोटरसाइकल भाडामा िलएको िथएँ। 
बाटामा घाम लाग्द ैगयो। लगुा पिन अिलिल सकु्द ैगए। फेदनेिस्थत बसेको 
होटलमा आई पोशाक फे�रयो। बल्ल ढुक्क भइयो। 

छथरथमु तेह्रथमु ओख्रेका पे्रमभ� तुम्खेवाकहाँ ऐितहािसक कागजात 
भएको जानकारी पाएँ। उहाँको घरमा गई आफ्नो उद्दशे्य बताएँ। कागजात 
दखेाउनभुन्दा पिहले शतर् राख्नुभयो, म झसङ्ग भएँ। उहाँले िसधै भन्न ु
भयो, ‘पसु्तकमा मेरो फोटो राख्ने भएमात्र िदन्छु।’ शतर् सहज लाग्यो। 
पिहले उहाँको तिस्बर क्यामेरा र मोबाइलमा िखच्ने काम ग�रयो। 
कागजात महत्वपूणर् रहछेन्। केही सक्कल पिन िथए। यस पसु्तकका स्रोत 
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व्यि� धेरै छन।् सबैको तिस्बर राख्न सम्भव िथएन। साथै, स्रोत व्यि� 
उल्लेख गदार् एक�पता पिन ह�नपुर् यो। कसैको फोटो राख्नु, कसैको 
नराख्न ुअन्याय ह�न्छ। 

यसमा एउटा जिु� फुयोर्। िव.सं. २०१३ सालमा िकपट थमौती गनर् 
िलम्बवुानका प्रितिनिध मण्डलमा सदस्य भई पे्रमभ� तुम्खेवा काठमाडौ ँ
पगेुका िथए। सो समयमा िलम्बवुानबाट १७ थमुका २ जनाका दरले ३४ 
जना काठमाडौ ँ जाने िनणर्य भएको तर जाँदा २९ जनामात्र रहछेन।् 
सामिूहक फोटो िखचाउँदा २५ जनामात्र उपिस्थत िथए। तीमध्ये २ जना 
चािह ँ अझै गुजारा ग�ररहकेा छन।् त्यसैले, सो प्रितिनिध मण्डलका 
जीिवत पाँचथरका बजृहाङ्पित जबेगु र तेह्रथमुका पे्रमभ� तुम्खेवाको 
फोटो पुस्तकमा समावेश गनर् सिजलो भयो। यसले, स्रोत व्यि�को 
मनोभाव बिुझयो भने तथ्याङ्क प्रा� गनर् सिकने रहछे भन्ने �ान ह�न्छ। 

गाउँघरमा ऐितहािसक सामग्रीह� परुाना काठका बाकस, िटनका बाकस, 
डेली, पेटारो, बाँसको ढुङ्ग्रो र कपडामा पोको पारी राखेको पाइयो। 
केहीले यस्ता कागजातका महत्व बुझेकाले सेफमा समेत राखेका िथए। 
समग्रमा केही कागजात सरुि�त त केही संर�णिवहीन भई तु�न्तै संर�ण 
गनुर्पनेर् अवस्थामा िथए। कितपय कागजात धिमरा र क�राले खाएर न� 
भएका र केही पढ्न नसिकने अवस्थामा फेला परे। 

केही कागजात मसुाले काटेको, गुँड बनाएको र मसुाको िलँडैिलँड भएको 
त कतै कच्याक्कुचकु गरी एउटै पोका, एउटै डल्लो पारेर घरको कुनामा 
राखी बेहाल िस्थितमा रहकेो पिन पाएँ। त्यस्ता नािशएका, िबिग्रएका, 
च्याितएका सामग्रीह�लाई अिभलेखालयबाट ममर्त गनर् सके पढ्न र 
अ�र उतार गनर् सिकने अवस्था िथयो। 

एक सरकारी कायार्लयमा ‘कागजात अध्ययन गनर् र प्रकािशत गनर् पाऊँ’ 
भनी िनवेदन िलएर गएँ। महािनदेर्शकले िनवेदन हरेे र अकार् िनदेर्शक तथा 



 
 

34 

सम्बिन्धत फाँटवालालाई बोलाई छलफल गरे। छलफलमा िनष्कषर् 
िनिस्कयो, ‘िनवेदनमा लेिखएका कागजात प्रकािशत गदार् जातीय सद्भाव 
िबथोिलन्छ’। यसरी ती कागज-पत्र िदन नसिकने र मन्त्रालयको स्वीकृित 
चािहने जवाफ आयो। िनवेदनमा ‘पल्लो िकरात िलम्बवुान सम्बन्धी 
कागजात हनेर् र प्रकािशत गनर् पाऊँ’ भन्ने व्यहोरा िथयो। यो वाक्य नै 
िनजह�का लािग जातीय सद्भाव िबथोिलने सवाल भएछ। सौभाग्यवश 
सोही मन्त्रालयम ैएक िचनजानका सिचव िथए। आिखर, उनकै सहयोगले 
हनेर् र प्रकािशत गनर् पाएँ। 

रािष्ट्रय अिभलेखालयमा भएका कागजातह� वै�ािनक त�रकाले कैयौ ँ
वषर्सम्म सरुि�त रहने अवस्थामा छन। अिभलेख शाखा िडल्लीबजारको 
कागजात २०७२ सालभन्दा अिघ सरुि�त भरपदोर् अवस्थामा िथए तर, 
२०७२ को महाभकूम्पले भवन भित्कएपिछ ती कागजात भरपदोर् गरी 
सरुि�त रािखएको पाइएन। कितपय पोकाह� पानीले िभजेर कागजमा 
प्वाल परेको, असङ्ख्य कागजातह�को सचूी समेत तयार नरहकेोले 
पोका खोली हनेुर्पनेर् अवस्था रहकेो छ।  

जे खोज्द ै िहिँडन्छ सो प्रा� गदार् त्योभन्दा खसुीको �ण के पो ह�न सक्छ 
र? संवत् २०७५ मङ्िसर २७ गते मेरो लािग एक सखुद ् �ण र�ो। 
कागजात खोज गदैर् भितज टपन इङ्नामसँग धनकुटाको राजारानी केन्द्र 
बनाई चौिबस थमुमा पिुगयो। धनकुटा बढुी मोरङ्का दवे इवाहाङ्सँग 
कागजात भएको सचूनाका अधारमा फोन गरे।ँ इङ्नाम इवाहाङ् एकै 
बन्धहु�दँा नातामा उनी नाित ह�न्। उनीसँग भएको कागजात सरुि�त राख्न 
धरानका के.बी. इवाहाङ्लाई िदएका रहछेन।् धरानको एक साइबरमा 
खोजी गरेको कागजात प्रोसेिसङ् गदैर् गदार् ितनै नातामा भितज पनेर् के.बी. 
इवाहाङ् केही कागजात िलई साइबरमा आए। कागजात दखेाउँद ै‘यो कुन 
भाषा हो बझु्नै सिकएको छैन’ भने। यसो नजर लगाएँ। मैिथली अ�रबाट 
लेिखएको संवत् १८१४ को सक्कल स्यामोहर। अरे बाफरे! सक्कल 



 
 

35 

स्याहामोहर! साथमा संवत् १८५६ को लालमोहर पिन! शाहकालीन 
लालमोहर अन्य स्थानमा पाइएको भए पिन सक्कल स्याहामोहर कतै 
पाइएको िथएन। हषर्ले िवभोर भएँ। आनन्दले पलुिकत भएँ। सो िदन 
जस्तो खशुी सायद ैभएको िथएँ। 

सािबक जैसीकोठा हाल परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएका अिभलेखह� 
पिछल्ला पटक २०६७ सालमा रािष्ट्रय अिभलेखालयमा बुझाइए पिन 
औपचा�रक हस्तान्तरण भने भएको छैन। ती सामग्री अध्ययन गनर् परराष्ट्र 
मन्त्रालयको स्वीकृित चािहदँो रहछे। िनवेदन लेखेर परराष्ट्र मन्त्रालय 
गइयो। िनवेदनमा स्याहामोहर, लालमोहार, कस्य�क्का र इिस्तहार भन्ने 
शब्द परेको िथयो। फाँटवालाले अथर् जान्न चाह।े मौिखक भन्दा 
नपत्याएपिछ भोिलपल्ट १३५० प�ृको नेपाल बहृत् शब्दकोष र ५५८ 
प�ृको बाबरुाम आचायर्को श्री ५ बडामहाराजािधराज पथृ्वीनारायण 
शाहको सङ्ि�� जीवनी लगायतका पसु्तकका पाना दखेाएँ। त्यसपिछ 
मात्र िटप्पणी उठाउने काम भयो। 

मालपोत कायार्लय िडल्लीबजारमा अिभलेख शाखाको कागजात प्रा� 
गनर् सम्बिन्धत मन्त्रालयका िचनजानका सिचवज्यबूाट भनसनु गराई सोसर् 
लगाएर मात्र कागजात प्रा� गनर् सिकयो। िवदेशमा रहकेा व्यि�बाट 
सामग्री जटुाइयो। यस्ता सबै बतृान्त लेख्दा िनकै पन्ना थिपने भएकाले 
यहाँ बयान ग�रन। पसु्तकमा पिहल्यै प्रकािशत नभएका कैयौ ँऐितहािसक 
कागजात समेिटएका छन।् यसमा सबु्बाङ्गी पाउने सबु्बाले सरकार र 
जनताप्रित गनुर्पनेर् कतर्व्य, िनवार्ह गनुर्पनुर् उ�रदाियत्व तथा सबु्बालाई 
प्रदान ग�रएका अिधकारह� उल्लेख ग�रएका कागजातह� पिन समावेश 
छन।् यो कागजात राज्य, शासक र जनताबीचको दोहोरो इितहास हो। 
अतः यस पसु्तकले तथ्यपरक इितहास लेखनमा सहयोग गनेर्छ भन्ने 
अपे�ा गरेको छु।   
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पुरस्कार घोषणा  

पसु्तक प्रकाशन भयो। मदन पुरस्कार पाउने आश त के कल्पना समेत 
नगरेकाले परुस्कारका लािग िनवेदन िदने सोचै िथएन। शुभेच्छुकको 
सल्लाह अनसुार मदन परुस्कार गुठीमा पसु्तक दतार् गरे।ँ उप्रान्त त्यस्तो 
चासो पिन िदइन िकनिक, एकरती पिन यस्तो गहन परुस्कार पाउने आशै 
िथएन। यो वषर्को २२२ कृितमध्ये शीषर् ९ वटामा मेरो पसु्तक समावेश 
भएको सचूना केही शुभचे्छुक माफर् त् थाहा पाएँ। प्रारिम्भक चरणमा यो 
कृित पनुर् नै कता हो कता िवजय भएको अनभुतू गरे।ँ हषर्को सीमा रहने। 
अित प्रफुिल्लत भएँ। अग्रज, साथीभाइ, इ�िमत्र िचनजानका िमत्रजनले 
बधाई िददँ ैपरुस्कार प्राि�को अग्रीम शभुकामना िदए। 

प्रारिम्भक छनौटमा परेका सबै पसु्तक ख�रद गरे।ँ ितनलाई भाषा र 
िवषयवस्तु उठानको िहसाबले पढे।ँ लेखनशैली नदीझै ँ बगेका अ� 
पसु्तक साम ुमेरो कृितको उचाइ नपगु्ने ठहर् याएँ। मेरो कृितको िवषयमा 
सम्बद्ध छनौट सिमितका सदस्यह�को िच�मा गढेछ भनेर खशुी भएँ। 
यद्यिप, िवषयवस्तुको �ि�ले अ�सँग समक�ी जस्तै १९–२०नै पाएँ। 

सबैभन्दा पिहले एक शभुिचन्तक अन्नपणूर् पो�का संवाददाताले बधाई 
िददँ ैमेरो कृित परुस्कृत भएको जानकारी िदए। सु�मा त पत्याउनै सिकन। 
उनैले, मदन परुस्कार गुठीको िव�ि� मेसेन्जरमा पठाए। अिनमात्र िव�स्त 
भएँ। खसुीको सीमा रहने। जीवनको अिहलेसम्मकै उत्कृ� सफलता 
प्राि�को अनभुिूत भयो। बधाईको वषार् भयो। नातागोता, इ�िमत्र, 
शभुिचन्तक, गु�जनलगायत मान्यजनह�बाट समेत बधाई पाउन थाले।ँ 
पत्रकारह�ले पित्रका, एफएम, टेिलिभजनका लािग अन्तरवार्तार् िलए। धेरै 
अनलाइन माध्यमह�ले वातार् गरी समाचार छापे। रािष्ट्रय दिैनक 
कािन्तपरु, गोरखापत्र, अन्नपणूर् पो� र द काठमाण्डु पो�, िहमालखबर 
आिदमामा समाचार, अन्तवार्तार् र समी�ा प्रकािशत भए। केही त 
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इमानिसंह चेम्जोङ्, िलयोलेन कप्लान र िशवकुमार श्रे�पिछका िलम्ब ू
जाितबारेका लेखकमा चौथो दजार् िदनसमेत पिछ परेनन्।  

सम्वत् २०७८ साल आि�न १७ गते रािष्ट्रय अिभलेखालयको 
वािषर्कोत्सवमा सहस्राब्दी प�ुष सत्यमोहन जोशी; संस्कृित, पयर्टन तथा 
नाग�रक उड्ययन मन्त्रालयका सिचव यादव कोइराला र कायार्लय प्रमखु 
सौभाग्य प्रधानाङ्गबाट दोसल्ला ओढाऐ बधाई िदए। २०७८ आि�न 
१८ तेह्रथमु काठमाडौ ँसम्पकर्  मञ्चले पिन खादा ओढाई बधाई िदए। 
यस्तो बधाई र सम्मान िदनेक्रम अझै जारी छ। सम्माननीय राष्ट्रपित 
िवद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट २०७८ आिश्मन २५ गते भौितक उपिस्थितमै 
बधाई पाउने सौभाग्य िमल्यो। उहाँको �िच इितहास र सािहत्य पिन रहछे।  

परुस्कारका लािग शीषर् ९ मा मनोनय भएपिछ यो पुस्तकको चचार् र िबक्र� 
स�ु भयो। परुस्कारको घोषणापिछ िवतरक र िबके्रताह� घरमै नगद िलएर 
आए। केही िवतरक नगदम ै बाँक� रहकेा सबै प्रित िकताब उठाउने 
प्रस्तावका साथ आए तर मैले मािनन। पुस्तक माग्न आउने, फोन गनेर् र 
सबै िबके्रतातालाई व्यापारीले आफ्नो िनयिमत ग्राहकह�लाई सामान 
अभावको बेला फारो गरी सबैलाई परुय्ाएँ। थोरबह�त प�रपञ्च िमलाएँ। 
परुस्कार घोषणाको ह�ािदनमा सबै पुस्तक सिकयो। अझै पिन माग 
आइरहकेो छ। धेरै प्रकाशन गहृले पसु्तक छाप्ने प्रस्ताव राखे। केहीले 
वतर्मान सांसदब्ाट पिन पह�चँ लगाए भने केही चिचर्त लेखक, मदन 
परुस्कार िवजेताबाट पिन भनसुन गराए। कित प्रकाशन गहृले �ेत्रीय र 
भौगोिलक आधार िलँद ैआफूले प्रकाशन गनर् पाउनपुनेर् हकदार नै ह� ँभन्न 
पिन पिछ परेनन्। कितले पसु्तक तु�न्तै छाप्न प्रोत्सािहत गरे। प्रकाशन गनर् 
माग्ने जित सबैलाई िदन सक्ने िस्थित भएन। अिन स्वतन्त्र िनयर्ण गरेर 
अिहलेका लािग साझा प्रकाशनलाई छाप्ने अनमुित िदएँ। त्यस बेलासम्म, 
बाँक� रहकेा पसु्तक िबक्र�ले प्रकाशन खचर् लगभग पतुार्ल भयो। 
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परुस्कारको घोषणापिछ मैले लेखेको पसु्तक समाज र राष्ट्रको लािग 
उपयोगी र आवश्यक नै रहछे भन्ने लाग्यो, साथै िलम्बुवानको इितहासले 
संस्थागत मान्यता पाएको बोध भएको छ। मेरो मनोबल उच्च भयो। 
मलाई दशेको नाग�रक वा साझा नाग�रक भएको महशसु भई अझ 
दाियत्व बढेको अनुभव भयो। मेरो प�रवार, मेरो समाज र समग्र िवद्वत् 
वगर्कै शीर उठेको वा ‘माङ्गेन्ना’ भएको महससु गरेको छु। हाम्रो मनु्धमुी 
भाषा र संस्कारमा हामी सबै प्रकाशक प�रवार आफ्नो उद्दशे्यको सवोर्च्च 
िसिद्धस्थल ‘चोःत्लङ्ु’मा पगेुका छौ।ँ ए .एच .मास्लो (A.H. Maslow) 
ले सन ् १९४३ मा लेखेको ‘अ िथअरी अफ् �मुन मोिटभसेन’ (A 
Theory of Human Motivation) पसु्तकमा उल्लेख गरे अनसुार 
आवश्यकताको पाँच तहगत िसद्धान्तमा आत्मसम्मानको उच्च िवन्दमुा 
पगु्न सफल भएको अनभुतू भएको छ। यसरी हाम्रो िशर ‘माङ्गेन्ना’ 
उठाइिदने परुोिहत ‘फेदाङ्मा’ वा ‘साम्बा’ को भिूमका िनवार्ह ग�रिदने 
गुठी प�रवार तथा सहयोगी ‘साङ्लाङ्गोबा’ को भिूमका खेिलिदने 
समस्त सञ्चार जगत् र िवद्वत् वगर्मा फे�र पिन हािदर्क नमन गदर्छु।  

यो परुस्कारले मलाई हिषर्त मात्र तुल्याएको छैन। यसले त अझ गहु्रगो 
कतर्व्य बोध पिन थिपएको आभास भएको छ। पसु्तकको तयारीको 
उद्दशे्यमै दशार्एको छु िक यहाँ समावेश भएका कागजात पणूर् छैनन।् बाँक� 
कागजातह�को पिन खोजिबन गरी प्रकाशन गनेर् थप दाियत्व छ। यसो 
नगरे हराएर वा नािशएर न� ह�ने छन।् अब बाँक� समय पिन यसै कायर्मा 
समिपर्त गनेर् अठोट िलएको छु। 

नेपाल एक बह�भािषक, बह�ऐितहािसक, बह�सांस्कृितक र बह�पिहचानले 
भ�रएको सनु्दर मलुकु हो। यहाँ हरेकले फुल्न र फल्न पाउन ुपदर्छ। यहाँका 
हरेक समदुायमा यस्ता मिणतुल्य ऐितहािसक कागजातह� ह�नसक्ने प्रबल 
सम्भावना छ। सबै जातजाित तथा समदुाय िसङ्गो दशेका जग र जरा ह�न।् 
जग बिलयो भए घर बिलयो ह�न्छ। जरा बिलयो भए �ख दिह्रलो ह�न्छ। 
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यी जगको आधार र जराह�को नशा खोजी एक�कृत गनर्सके दशेको 
तथ्यपरक इितहास लेख्न सिकन्छ। यसरी, समाजको जग र जरा मजबतु 
पानर् सम्बद्ध समदुायको िशर उठाउने अन�ुान ‘माङ्गेन्ना’ गनुर्पदर्छ। 
मलाई िव�ास छ, अ� अध्येयताह�ले पिन मैले जसरी नै सम्बिन्धत 
ठाउँ, �ेत्रमा रहकेा ऐितहािसक कागजातह� खोजिबन गनुर्ह�नेछ। राज्यले 
सबै जाित र समदुायको िशर उठाउने परुोिहत फेदाङ्मा वा साम्बाका �पमा 
ने�तृ्व िलन ज�री छ। यसले यस्ता इितहासका जग र जराबाट िसङ्गो 
दशेको िशर ‘माङ्गेन्ना’ उठ्नेछ। 

यहाँ, मदन परुस्कार गुठी र मेरो जन्म गाउँ आठराईको सम्बन्ध केलाउन 
चाहन्छु। आठराईसँग गुठीको घिन� सम्बन्ध छ। आठराई मलूपानी 
िनवासी सबु्बा स्व. भानुभ� िसटौलाको पहल र स्व. कमलमिण 
दीि�तको सिक्रयताले आठराई सङ्क्रािन्त बजारले महुार फेरेको हो भन्दा 
अन्यथा ह�दँनै। स्व. जगदम्बादेवीको दानदातव्यबाट आठराई सङक्रािन्त 
बजारमा खाने पानीको व्यवस्था, जगदम्बा औषधालय, जगदम्बा अितिथ 
भवन (३२ कोठे) क्रमशः २०१४, २०१६ र २०१९ सालमा िनमार्ण 
भएको िथयो। आिथर्क वषर् २०७७-०७८ बाट अितिथ भवन िनमार्ण गनर् 
बह�वषीर्य योजना स्वीकृत भएको छ। 

अन्तमा, िव.सं .२०७७ सालको मदन परुस्कार मलाई प्रदान ग�रएकोमा 
पनुः मदन परुस्कार गुठीप्रित हािदर्क आभार व्य� गदैर् मेरो मन्तव्य 
यहाँह� माझ राख्न पाएकोमा उपिस्थत सबैलाई धन्यवाद व्य� गदर्छु। 

धन्यवाद   ! नोगेन ्सेवारो   !  

भिगराज इङ्नाम 
काितर्क १० गते, २०७८ साल 
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शब्दाथर्  

स्याहामोहरः सेन राजा तथा मन्त्रीह�ले कालो छाप लगाई जारी गरेका कागजात। 

लालमोहरः पथृ्वीनारायण शाहको पालाबाट रातो छाप लगाई जारी गरेका 
सरकारी कागजात। लालमोहरमा राजाको गणुगान उल्लेख्य मात्रामा लेिखएको 
ह�न्छ। 

कस्य�क्काः यो पिन राज्यले जारी गरेको कागजात हो। यसमा रातै िनसाना 
लगाइएको ह�न्छ।  लेखाई लामो ह�दनै र राजाको जयजय गान ग�रएको ह�न्न तर 
केही अपवाद पिन छन। संवत ् १८९४ साल चतै्र १२ वद मा नरिसंह राईको 
नाममा जारी भएका सक्कल कस्य�क्काको पेटबोलीका ‘�पैया ८० ठेक वंिद 
लालमोहर ग�र वक्स्यौं’ भिनएको छोटो व्यहोरा छ। त्यसलाई पिन लालमोहर 
मािनएको छ। 

�क्काः रातो छाप लागेको राजा वा सरकारीस्तरबाट जारी भएको कागजात 
जसलाई लालामोहर भिनन्थ्यो। राणा शासकबाट जारी भएकोलाई पिन �क्का 
भिनन्थ्यो तर कालो छाप लगाएको ह�न्थ्यो।  

खड्ग: यस पसु्तकमा समावेश ग�रएका सबै सक्कल लालमोहर, 
कस्य�क्काह�मा खड्गको छाप छ।  खड्ग छाप भएका कागजात लालमोहर 
होइन भन्न ेकेही इितहासकारको भनाइ रहकेो पाइयो तर, यहाँ समावेश ग�रएको 
संवत् २००७ साल फागनु २८ रोज १ को मन्त्रीमण्डल गठनसम्बन्धी 
लालमोहरमा खड्गको छाप छ। तसथर्, खड्गको छाप लागेको पिन लालमोहर नै 
हो भन्न ेबिुझन्छ। 

इिस्तहार: सरकारका तफर् बाट सम्बिन्धत समदुायलाई सावर्जिनक �पमा िदइन े
सचूना वा िवशेष आदशे, िव�ि� वा जनाउ नै इिस्तहार हो। इिस्तहार िदन ेचलन 
राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादरु राणाको समयबाट स�ु भएको दिेखन्छ। यसमा, श्री 
३ र तु�न्तै ह�नेवाला श्री ३ अथार्त ् रोलवालाको छाप लगाउन े प्रचलन भएको 
पाइन्छ। 

मोहर: िचन्ह आिद छाप्ने साधन; छाप; िनसाना। 
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सनदः कसैलाई केही िदन ेवा कुन ैबन्दोबस्त गनेर् िवषयमा सरकारबाट ग�रिदएको 
कागत, प्रमाणपत्र; सरकारी आ�ापत्र।  

 परुािनया वा लालमोह�रया सबु्बाः माटोमरुी सरकारमा नचढाई लालमोहरबाट 
सबु्बाङ्गी पाएका सबु्बा, िनजह�लाई चारिकल्ला तोक� रस्तीचलाई बस्ती 
बसाउन अिधकार िदइएको ह�न्थ्यो।  

फुटीसबु्बाः ६०-३० उठती ह�न े िकपट खेत रैकर ह�न े गरी सरकारमा चढाएका 
पाउन े पद, नयाँ सबु्बा पिन भिनन्छ। िनजलाइ परुािनया सबु्बा सरह अमाल 
चलाउन ेअिधकार िथयो। 

राईिगरी/राई पगरी: ३०-१५ उठती ह�न े िकपट खेत रैकर ह�न े गरी सरकारमा 
चढाएमा पाउन ेपद। िनजलाई सबु्बा सरह अमाल चलाउने अिधकार िथयो। 

ित�वासबु्बाः डोके भाइ   ) सबु्बाका अंिशयार भाइ (ले  सलामी बापत � १– थप 
ितरो ितरी पाउन ेपदवी। िनजले सािलन्दा ७।५० �पैया ितरो बझुाउन ुपदर्थ्यो। 

िठङ्ग ेसबु्बाः अन्य सबु्बाको जस्तो अिधकार िवहीन, पदाविध मात्र िदएको, तर 
िनजको अंशमा परेको िकपटभिूम रैकरमा प�रणत ह�न्थ्यो। 

स्याहाः फारसी शब्दावलीमा कालो रङई कहन े‘िसहाय’ भिनन्छ। यसैबाट स्याहा 
शब्द बनेको हो। 
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सदस्य सिचव कल्पना पराजुलीज्यूका तफर् बाट धन्यवाद �ापन 

गुठीका अध्य�ज्यू, डा. गौतमवज्र वज्राचायर्ज्यू, जगदम्बा-श्रीबाट 
सम्मािनत भैरवबहादुर थापाज्यू, मदन पुरस्कारबाट सम्मािनत 
भिगराज इङ्नामज्यू तथा आदरणीय भद्र मिहला तथा सज्जन 
वृन्द। 

भाषा, सािहत्य, कला-संस्कृित, इितहासलाई माया गनेर् यहाँह�प्रित 
हािदर्क आभार। यहाँ प्रत्य� पाल्नहु�ने तथा अनलाइन माफर् त् हामीलाई 
सनु्नहु�ने यहाँह� सबैलाई हािदर्क धन्यवाद। आजको समारोहमा गुठीसँग 
प्रत्य�-अप्रत्य� सम्बन्ध राख्ने सबै अग्रजह�को सम्झना।  

आदरणीय गौतमवज्र वज्राचायर्ज्य,ू यहाँले प्रकृित र संस्कृितसँग 
गाँिसएका हाम्रा सम्बन्धलाई हनेेर् र बझु्ने नयाँ बाटो दखेाइिदनुभएको छ। 
यसले राजनीितक वा धािमर्क सीमा र बन्धनह� भन्दा पिन पर पगेुर 
प्रकृितसँग गाँिसएका हाम्रा सांस्कृितक उत्सवह�ले हामीलाई कसरी 
अतीत र वतर्मानसँग एकैपटक जोिडरहकेा छन ् भन्ने िवषयमा थप प्र� 
पारेको छ। समसामियक व्याख्यानका िनिम्त यहाँलाई हािदर्क धन्यवाद।  

आदरणीय भरैवबहादरु थापाज्य,ू आफ्नो सम्पणूर् जीवन नतृ्य �ेत्रको 
िवकास, िवस्तारमा समिपर्त गनुर्ह�ने यहाँप्रित हाम्रो समाज सदवै ऋणी 
रहनेछ। नतृ्य िवधालाई यो उचाईमा ल्याइपरु् याउन, यसको प्रयोगलाई 
व्यापक बनाउन मात्र होइन सैद्धािन्तक व्याख्या गदैर् ‘नोटेशन’का लािग 
सम्पणूर् जीवन समिपर्त यहाँको तपस्याले हामीलाई यस �ेत्रमा अझ धेरै 
काम गनेर् र यस िवधालाई अझ फैलाउने पे्ररणा िमलोस।् गत छ दशकदिेख 
यसै �ेत्रमा तपस्यारत यहाँलाई सम्मान गनर् पाएकोमा गुठी प�रवार हिषर्त 
छ। यहाँलाई धेरै-धेरै धन्यवाद। 
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भिगराज इङ्नामज्यू, यहाँको पुस्तकले नेपाली इितहास मात्र होइन भाषा, 
संस्कृित, आिथर्क तथा सामािजक सम्बन्धका िविवध आयामको व्याख्या 
गनेर् कामलाई अझ फैलाएको छ। प्राथिमक सामग्री सिहतको यो भव्य 
पसु्तकले मलू सामग्रीमािथको पह�चँ बढाएको छ र व्याख्या र िव�ेषण 
गनेर् थप आधारह� प्रदान गरेको छ। झण्डै-झण्डै लोप ह�ने अवस्थाका 
कितपय ऐितहािसक दस्तावेजह� अब हाम्रो सामनु्ने आइपुगेका छन।् 
यहाँको यस कामसँगै फरक-फरक �ेत्र र भाषाका अन्य ऐितहािसक 
दस्तावेजह� पिन सावर्जिनक ह�ने अिभयान चल्नेछ भन्ने आशा िलएका 
छौ।ँ लामो समयपिछ गैर-आख्यान िवधा सम्मािनत भएको छ। यो मौका 
िदनुभएकामा यहाँलाई धन्यवाद। 

यस समारोहमा यहाँ पाल्नहु�ने सम्पणूर् महानुभावह�, समारोहलाई घर-घर 
परु् याइिदनुह�ने पत्रकार िमत्रह�, आजको यस समारोहसम्म आइपगु्दा 
प्रत्य�-अप्रत्य� सल्लाह-सझुाव िदनहु�ने शुभिचन्तक, पसु्तक समी�ा 
ग�रिदन ु समी�क, िभन्न-िभन्न सिमितमा रहनहु�ने िव� तथा गुठीका 
सम्पणूर् सदस्यह�लाई हािदर्क धन्यवाद। 

यहाँह� सबैको जय होस।् 
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मदन पुरस्कार गुठीबारे 

मदन परुस्कार स्थापना ह�ने घोषणा सवर्प्रथम २०१२ साल असोज १० 
गते भएको िथयो। 

२०१२ साल मङ्िसर २८ गतेका िदन मदन परुस्कार गुठीको दानपत्रमा 
सिहछाप भयो। त्यसपिछ पसु १ गतेका िदन ल.प.ु पोता रिजस्टे्रसन 
अड्डामाफर् त सो कागत रिजस्टे्रसन पास भएको हो। 

पिछ संस्था रिजस्टे्रसन ऐन, २०१६ बमोिजम २०२० साल काितर्क ३ गते 
लिलतपरु म्यािजस्टे्रट अिफस माफर् त यो दतार् भएको छ र ल.प.ु िजल्ला 
कायार्लयबाट पनुनर्वीकरण ह�दँ ैआएको छ। 

२०२५ सालसम्म गुठीले चार–चार हजारका जम्मा चार ओटा परुस्कार 
प्रत्येक वषर् िदन सक्ने व्यवस्था िथयो। त्यसपिछ दस–दस हजार 
�िपयाँका दईु ओटा परुस्कार िदने व्यवस्था भयो। अिन २०३३ सालदिेख 
एउटा मात्र पच्चीस हजारको, २०४० सालदिेख तीस हजारको, २०४२ 
सालदिेख चालीस हजारको र २०४३ सालदिेख परुस्कार पचास हजारको 
भयो। त्यसपिछ २०५१ सालदिेख परुस्कार १ लाखको िदने गरी िनयममा 
संशोधन ग�रएको हो। २०६१ सालको परुस्कार राशी २ लाख �िपयाँको 
िथयो भने २०७५ सालबाट परुस्कार राशी चार लाख �िपयाँ भएको छ।  

मदन परुस्कार सम्बन्धी कायर्प्रणालीमा “एकपटक मदन परुस्कार 
पाइसकेका व्यि�लाई साधारणतः अकोर्पटक परुस्कार िदइने छैन” भन्ने 
धारा थिपएको छ। 
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सवंत ्२०१३ देिख मदन पुरस्कारबाट सम्मािनत स्र�ाह�को सचूी 0
1 

(१) २०१३ 
गद्य–* ‘हाम्रो लोक संस्कृित’           श्री सत्यमोहन जोशी  
सामािजक शा�– ‘जनरल भीमसेन थापा’    श्री िच�रञ्जन नेपाली  
िव�ान– *‘अिधकिवभव िस्थरिवद्यतु् उत्पादक’ डा. बलराम जोशी 

 
(२) २०१४  
गद्य– *‘मन’                    श्री लीलाध्वज थापा 
िव�ान– *‘मिृ�का उद्योग’             श्री क�णाकर वैद्य 

 
(३) २०१५ 
गद्य– ‘किव व्यिथत र काव्यसाधना’       श्री कृष्णचन्द्रिसंह प्रधान 
िव�ान– *‘उद्यान’                 श्री गंगािवक्रम िसजापित 

 
(४) २०१६ 
गद्य– *‘महाकिव देवकोटा’           श्री िनत्यराज पाण्डे 
 
(५) २०१७  
पद्य– *‘िवस्फोट’                 श्री भीमिनिध ितवारी 
सामािजक शा�– *‘नेपाली रािष्ट्रय मदु्रा’    श्री सत्यमोहन जोशी 
 
(६) २०१८ 
गद्य– *‘नयाँ सडकको गीत’          श्री रमेश ‘िवकल’ 

 
 

                                                           
1 *अमिुद्रत अवस्थामा परुस्कृत। 
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(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’         श्री बालकृष्ण पोखरेल 
पद्य– ‘प्राकृत पोखरा’              श्री मकुुन्दशरण उपाध्याय 
सामािजक शा�– ८‘प्राचीन िहन्द ुअथर्शा�’ श्री नवराज चािलसे 
िव�ान– * ‘व�–िनमार्णकला’         श्री ल�मीबहादरु श्रे� 

 
(१०) २०२२ 
गद्य– ‘िशरीषको फूल’             श्री पा�रजात 

 
(११) २०२३ 
गद्य– ‘स्र�ा र सािहत्य’              श्री उ�म कँुवर 
पद्य– ‘मानव महाकाव्य’             श्री मोदनाथ ‘प्रिश्रत’ 

 
(१२) २०२४ 
गद्य– ‘एब्स्ट््रयाक्ट िचन्तन प्याज’        श्री शंकर लािमछाने 
सा. शा�– ‘नेपालको छापाखाना र पत्रपित्रकाको इितहास’ 

श्री ग्रीष्मबहादरु दवेकोटा 
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(१३) २०२५ 
गद्य– ‘िटपन–टापन’              श्री पारसमिण प्रधान 
पद्य– ‘मङ्गली कुसमु’            श्री धमर्राज थापा 
 
(१४) २०२६  
सािहत्य– ‘बेलाइतितर बरािलंदा’         श्री ताना समार् 

 
(१५) २०२७ 
दशर्न-िव�ान– ‘नेपाली िनवर्चनको �परेखा’  श्री महानन्द सापकोटा 

 
(१६) २०२८ 
दशर्न-िव�ान – ‘कणार्ली लोक संस्कृित’ 
संय�ु �पमा–   श्री सत्यमोहन जोशी, श्री िस्थरजङ्गबहादरु िसंह,  

श्री िवहारीकृष्ण श्रे�, श्री चडूामिण ‘बन्ध’ु र श्री प्रदीप �रमाल 
(१७) २०२९ 
सािहत्य – ‘आगोका फूलह� ह�न ्आगोका फूलह� होइनन’्    

श्री ई�रवल्लभ 
 
(१८) २०३० 
दशर्न-िव�ान – ‘िलच्छिवकालका अिभलेख’ श्री धनवज्र वज्राचायर् 
 
(१९) २०३१                 (कसैलाई पिन प्रदान ग�रएन।) 
 
(२०) २०३२ 
सािहत्य – ‘आगत’               श्री भवानी िभ�ु 
 
(२१) २०३३                 (कसैलाई पिन प्रदान ग�रएन।) 
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(२२) २०३४ 
‘लेखनाथ पौड्यालको किवत्वको िव�ेषण तथा मलू्याङ्कन’  

                       डा. वासुदवे ित्रपाठी 
 

(२३) २०३५ 
‘घामका पाइलाह�’                 श्री ध.च. गोताम े
 
(२४) २०३६ 
‘नेपालका परम्परागत प्रिविध’  छिवलाल गजरेुल+ श्री क�णाकार वैद्य 
(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 ध्रवुचन्द्र गौतम 
 
(२९) २०४१ 
‘प्रत्यागमन’                     श्री कञ्चन पडुासैनी 

 
(३०) २०४२ 
‘वैकुण्ठ एक्सपे्रस’ –               श्री मोहनराज शमार् 
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(३१) २०४३ 
‘िलच्छिव संवत्को िनणर्य’           श्री नयराज पन्त 
 
(३२) २०४४ 
‘उत्सगर् पे्रम’                   श्री राजे�र दवेकोटा 
 
(३३) २०४५ 
‘ज्योित, ज्योित, महाज्योित’          श्री दौलतिवक्रम िव� 

 
(३४) २०४६ 
‘नेपालको प्रजातािन्त्रक आन्दोलनमा नेपाल प्रजाप�रषदक्ो भिूमका’  

श्री राजेश गौतम 
 

(३५) २०४७ 
‘मतृ्यञु्जय महाकाव्य’              श्री भानुभ� पोखरेल 

 
(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 
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(३९) २०५१ 
‘सही शब्द’                    फादर िविलयम बकर्  

 
(४०) २०५२ 
‘योजनगन्धा’                   श्री िवनोदप्रसाद िधताल 

 
(४१) २०५३ 
‘नेपाली रािष्ट्रय झण्डा’              श्री दयाराम श्रे� 

 
(४२) २०५४ 
‘िवसजर्न’ कथा सङ्ग्रह             श्री लोकेन्द्रबहादरु चन्द 

  
(४३) २०५५ 
‘दःुखान्त नाटकको सजृना परम्परा’       डा. केशवप्रसाद उपाध्याय 
 
(४४) २०५६ 
‘अित�र� अिभलेख’              श्री िदनेश अिधकारी 
 
(४५) २०५७ 
‘नेपालको िसमाना’               श्री बिुद्धनारायण श्रे� 

 
(४६) २०५८ 
‘अिभनव संस्कृित कोष’             श्री ह�रराम जोशी 
 
(४७) २०५९ 
‘नेपाली काननूको ऐितहािसक �परेखा’    श्री रेवतीरमण खनाल 
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(४८) २०६० 
‘नयाँ ई�रको घोषणा’              श्री गोपाल पराजलुी 

 
(४९) २०६१ 
‘पल्पसा क्याफे’                 श्री नारायण वाग्ले 

 
(५०) २०६२ 
‘राधा’                       श्री कृष्ण धरावासी 
 
(५१) २०६३ 
‘छापामारको छोरो’                श्री महशेिवक्रम शाह 

 
(५२) २०६४ 
‘अन्तमर्नको यात्रा’                श्री जगदीश िघिमरे 

 
(५३) २०६५ 
‘एक हातको ताली’               श्री यवुराज नयाँघरे 
 
(५४) २०६६ 
‘नेपालका बालीनाली र ितनको िदगो खेती’  श्री नरबहादरु साउद 

 
(५५) २०६७ 
‘जीवन काँडा िक फूल’              श्री झमक िघिमरे 
(५६) २०६८ 
‘सेतो धरती’                    श्री अमर न्यौपाने 
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७.  कुनै साल परुस्कार िवतरण ह�न नसकेमा त्यसको रकमबाट िवद्वत्विृ� 
िदने पिन िनयम छ। आजसम्म चार जनालाई मदन परुस्कार िवद्वत्विृ� 
प्रदान ग�रएको छ– 

 

१. श्री चडूामिण बन्ध ु–    २०२० 

२. श्री राममिण �रसाल –    २०२३/२४ 

३. श्री कोमलप्रसाद सवेुदी –  २०२५ 

४. श्री जयराज आचायर् –    २०३५/३६ 

 

८.  श्री कमलमिण दीि�तको सम्पादनमा गुठीको मखुपत्र तै्रमािसक  

‘नेपाली’ गुठीका समाचार तथा अ� लेख–िनबन्धह� िलएर २०१६  

सालदिेख िनयिमत �पले प्रकािशत भइरहकेोमा हाल प्रकाशन स्थिगत 
छ।  

९. प्रत्येक वषर् कलक�ामा डाक्टरी पढ्न जाने दईु िवद्याथीर्को छनोट गनेर् 
काम पिन गुठीले संवत् २०१३–१४ सालदिेख गदैर् आएको छ।  

१०. २०४५ सालमा गुठीले छुटै्ट परुस्कार ‘जगदम्बा–श्री’को पिन 
स्थापना गरेको छ।  

११. २०६१ साल मङ्िसर २८ गते प्रारम्भ गरेर २०६२ साल मङ्िसर 
२७ गतेसम्म गुठीको स्वणर्वषर् िविभन्न कायर्क्रम गरी मनाइयो।  
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पुरस्कार जगदम्बा–श्री: सामान्य जानकारी 
 
१. आफ्ना संस्थािपका स्व. रानी जगदम्बाकुमारी दवेीको स्मिृत 
िचरस्थायी राख्ने उद्दशे्यले गुठीले यो परुस्कार, जगदम्बा–श्री स्थापना 
गरेको हो।  

२. गुठीको साधारण सभाद्वारा स्व. रानी जगदम्बाको पैंतालीस िदनको 
अवसरमा िमित २०४५/६/१/२ का िदन यो परुस्कार िविधवत् स्थापना 
भएको हो।  

३. यो परुस्कार मदन परुस्कार सरह अथार्त् (हाललाई) �. ४,००,०००।– 
को छ। 

४. यो परुस्कार कसरी, कसलाई, कुन प्रिक्रयाले िदन ु उिचत ह�न्छ भनी 
नेपाली बुिद्धजीवीह�लाई पत्रपित्रका र नेपाल टेिलिभजनबाट पिन 
आ�ान गरी सझुाव मािगएको िथयो र ती सबै प्रा� राय सुझावह�को 
यथोिचत कदर गदैर् गुठीले छलफल गरी िमित २०४५।१२।३०।४ का िदन 
‘जगदम्बा–श्री’ सम्बन्धी िनयमह� पा�रत गर् यो। यी िनयमह�को मसौदा 
गनेर् काम पिन, ‘मदन परुस्कार’ स्थापना ह�दँा संवत् २०१२ सालमा 
गुठीको दानपत्र–िनयमावलीह� सबै तजुर्मा गनेर्, श्री शम्भपु्रसाद 
�वालीद्वारा नै भएको हो।  

५. ‘जगदम्बा–श्री’ िवतरण गनेर्बारेको कायर्–प्रणाली मदन पुरस्कार 
गुठीको िनयमावलीको प�रच्छेद ५–क अन्तगर्त िनयम ३६ को उप–िनयम 
(क) दिेख (ज) सम्ममा परेका छन।् त्यस बाहके मदन परुस्कार गुठीको 
�ापनपत्रको दफा २ (उद्दशे्य) अन्तगर्त पिन िनम्नअनसुार एउटा उपदफा 
थिपएको छ:–  

“श्रव्य, �श्य वा अ� िकिसमका कृित�वह�बाट नेपाली वाङ्मयको 
श्रीविृद्धमा उल्लेख्य योगदान गनेर् व्यि� र शैि�क, सामािजक वा 
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सांस्कृितक माध्यमबाट नेपाली भाषाको समनु्नितमा उल्लेख्य योगदान 
गनेर् व्यि�ह� मध्येबाट वषैर्वषर् छनोट गरी सम्मानयोग्य ठह�रएका 
व्यि�लाई मदन परुस्कार संस्थािपका स्व. श्री रानी जगदम्बाकुमारी 
दवेीको स्मिृतमा ‘जगदम्बा–श्री’ नामले मदन परुस्कार सरहको अकोर् 
परुस्कार प्रदान गनेर्।” 

६. जगदम्बा–श्री परुस्कारका लािग नेपाली भाषाको सेवालाई नै एक मात्र 
आधार मािनएको छ। वणर्, िलङ्ग, धमर्, जात वा जातीयताको कुनै बन्धन 
वा िवशेष ग्रा�ता यसमा रहदँनै। मरणोपरान्त जगदम्बा–श्री परुस्कार 
साधारणतया प्रदान ग�रंदैन। प्रत्येक वषर् गठन ग�रने छनौट सिमितले 
सङ्कलन गरेका नामावलीबाट छानी एकमतले िसफा�रस गरेको 
व्यि�लाई यो परुस्कार िदइन्छ। 
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पुरस्कार जगदम्बा–श्री िववरण 
 
१. संवत् २०४५ को परुस्कार श्री नारायणगोपाललाई “तीन दशकभन्दा 
बढी समयदिेख सङ्गीतको माध्यमबाट नेपाली भाषाका गीतह�लाई दशे 
तथा िवदशेमा समेत लोकिप्रय बनाउनमा उल्लेखनीय योगदान गरे 
बापत।” 

२. संवत् २०४६ को परुस्कार मह–जोडी (श्री मदनकृष्ण श्रे� र श्री 
ह�रवंश आचायर्को जोडी) लाई “श्रव्य-�श्य प्रहसनका माध्यमबाट 
नेपाली भाषालाई दशे िवदशेमा लोकिप्रय बनाउन प्रशंसनीय कायर् गरे 
बापत।” 

३. संवत् २०४७ को परुस्कार िसिक्कमका श्री नरबहादरु भण्डारीलाई 
“नेपाली भाषा र सािहत्यको समनु्नितमा व्यि�गत तथा संस्थागत स्तरमा 
असाधारण योगदान गरे बापत।” 

४. संवत् २०४८ सालको परुस्कार किव केदारमान व्यिथतलाई “उत्कृ� 
काव्य कृितत्व र िविभन्न संस्थागत माध्यमबाट नेपाली वाङ्मयको 
श्रीविृद्धका िनिम्त आधा शताब्दीभन्दा बढी समयदिेख अनवरत �पमा 
सजृनशील र िक्रयाशील रही नेपाली भाषा र सािहत्यको प्रित�ा बढाए 
बापत।” 

५. संवत् २०४९ को परुस्कार नेपाली सािहत्य सम्मेलन दाजीर्िलङलाई 
“स्थापनाकाल िवक्रम संवत् १९९१ दिेख नै नेपाली भाषा र सािहत्यको 
संर�ण, प्रवद्धर्न र श्रीविृद्धका िनिम� अनवरत िक्रयाशील रही असाधारण 
संस्थागत योगदान गरे बापत।” 

६. संवत् २०५० को परुस्कार श्रीमती तारादवेीलाई “गत 
चारदशकदिेखको अथक साधनाद्वारा गायन कलामा उत्कृ�ता हािसल 
गरी नेपाली भाषालाई स्वदशेिभत्र र बािहर समेत सङ्गीतको मध�ुरमाद्वारा 
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लोकिप्रय बनाई नेपाली वाङ्मयको श्रीविृद्ध गनर्मा उल्लेखनीय योगदान 
ग�ररह ेबापत।”  

७. संवत् २०५१ को परुस्कार श्री इन्द्रबहादरु राईलाई “िवगत ४५ 
वषर्दिेख नेपाली सािहत्य साधनामा िनरन्तर संलग्न रही कथा, उपन्यास, 
िनबन्ध र समालोचना आिद िविवध िवधामा नवीन प्रविृ�का उत्कृ� 
रचनाह�द्वारा नेपाली वाङ्मयको श्रीविृद्धका िनिम्त अित िविश� योगदान 
गरे बापत।”  

८. संवत् २०५२ को परुस्कार कोिहमा, नागाल्याण्ड, भारतका श्री 
ह�रप्रसाद ‘गोखार्’ राईलाई “िवगत ६ दशकभन्दा बढी समयदिेख 
अिविच्छन्न �पले नेपाली भाषा र सािहत्यको संवद्धर्नका िनिम� िविभन्न 
माध्यमबाट उल्लेखनीय सेवा प्रदान ग�ररह ेबापत।”  

९. संवत् २०५३ को परुस्कार मोगोक, म्यान्मारका श्री ठाकुरप्रसाद 
गुरागाईलंाई “म्यानमारमा बसोबास गनेर् नेपाली मलूका बमेर्लीह�का 
माझमा नेपाली भाषाको प्रचार–प्रसार र संवद्धर्नमा असाधारण योगदान 
गरी नेपाली भाषालाई जीिवत राखेर यसको श्रीविृद्ध गनर्मा समिपर्त भए 
बापत।” 

१०. संवत् २०५४ को परुस्कार गायक कलाकार श्री अम्बर गु�ङलाई 
“िवगत चार दशक यता सङ्गीत–साधनामा िनरन्तर लगनशील रही 
साङ्गीितक माध्यमद्वारा नेपाली कला र संस्कृितको उत्थानका साथै 
नेपाली भाषा सािहत्यको श्रीविृद्ध गनर् योगदान गरे बापत।” 

११. संवत् २०५५ को परुस्कार व�र� सािहत्यकार श्री गोिवन्द–बहादरु 
मल्ल “गोठाले”लाई “नेपाली भाषा–सािहत्यका िविवध िवधामा–खास 
गरेर कथा, नाटक र उपन्यासमा– गत पाँच दशकभन्दा बढी समयदिेख 
उच्च दजार्का कृितह�को िसजर्ना गरी नेपाली वाङ्मयको श्रीविृद्धका लािग 
उल्लेखनीय योगदान गरे बापत।” 
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१२. संवत् २०५६ को परुस्कार नेपाली िश�ा प�रषदल्ाई “भाषा र 
सािहत्यतफर्  िनरन्तर सिक्रय रही िविभन्न संस्थागत िक्रयाकलापका 
माध्यमबाट नेपाली वाङ्मयको श्रीविृद्धका लािग उल्लेखनीय योगदान गरे 
बापत।” 

१३. संवत् २०५७ को परुस्कार जनकिवकेशरी धमर्राज थापालाई 
“श्रव्य–पाठ्य माध्यमबाट आधा शताब्दीभन्दा लामो समय नेपाली 
भाषाको सेवा गरी नेपाली वाङ्मयको श्रीविृद्धमा िविश� योगदान गरे 
बापत।” 

१४. संवत् २०५८ को परुस्कार डायमनशमशेर राणालाई “िवगत आधा 
शतािब्ददिेख नेपाली सािहत्यको आराधनामा संलग्न भई गद्याख्यानद्वारा 
उल्लेखनीय योगदान ग�ररह ेबापत।” 

१५. संवत् २०५९ को परुस्कार श्रीकृष्णप्रकाश श्रे�लाई “नेपाली 
भाषाको िसजर्ना, अनसुन्धान तथा प्रचार–प्रसारमा क�साध्य �पमा 
संलग्न भई चार दशकअिघदेिख नेपाली वाङ्मयको सेवामा समिपर्त भइरह े
बापत।” 

१६. संवत् २०६० को परुस्कार श्री अली िमयाँलाई “िवगत ६ 
दशकभन्दा बढी समयदिेख लोकगीत गायन र काव्यसजृनाद्वारा नेपाली 
लोकसंस्कृित तथा नेपाली भाषालाई समदृ्ध तुल्याउन िनस्पहृ, िनिलर्� र 
िनरन्तर योगदान ग�ररह ेबापत।” 

१७. संवत् २०६१ को परुस्कार श्री फणीन्द्रराज खेतालालाई “आधा 
शताब्दीभन्दा अिघदिेख नेपाली भाषा िश�णका साथै अनवरत �पमा 
सािहत्यसेवामा लागी नेपाली भाषामा उल्लेख्य योगदान ग�ररह ेबापत।” 

१८. संवत् २०६२ को परुस्कार श्री भरैव �रसाललाई “गत आधा 
शताब्दीदिेख नेपाली छापादिेख िवद्यतुीय माध्यमसम्म पणूर् �पले संलग्न 
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रही नेपाली पत्रका�रतालाई संवद्धर्न गदैर् नेपाली भाषाको िवकासमा 
अद्यािप उल्लेखनीय योगदान गरे बापत।” 

१९. संवत् २०६३ को परुस्कार डा. तीथर्बहादरु श्रे�लाई “नेपालीह�लाई 
िव�ानको �ान गराउने कायर्मा संलग्न भई दशकौदँिेख उत्कृ�ताका साथ 
नेपाली भाषाको सेवामा िनरन्तर लािगरह ेबापत।” 

२०. संवत् २०६४ को परुस्कार श्री कृष्णप्रसाद पराजलुीलाई “व्याकरण, 
गीत, किवता, बालसािहत्य तथा संस्कृित लगायत िविवध िवधामा 
अनेकानेक ग्रन्थको िसजर्ना गरी नेपाली वाङ्मयको अतुलनीय तथा 
अनवरत भाषासेवा ग�ररह ेबापत।” 

२१. संवत् २०६५ को परुस्कार श्री रामशरण दनार्ललाई “लोकसङ्गीत र 
बाजाको सङ्कलन, अध्ययन अनसुन्धान तथा लेखनका माध्यमले गत ३ 
दशकदिेख अनवरत �पमा कायर्रत रही नेपाली भाषाको श्रीविृद्धमा 
योगदान ग�ररह ेबापत।” 

२२. संवत् २०६६ को परुस्कार डा. राजेन्द्र िवमललाई “गत चार 
दशकदिेख िमिथला �ेत्रमा मैिथली भाषी िवद्याथीर्ह�लाई नेपाली 
भाषामा िशि�त गराई िवद्वान् बनाउने पुनीत कायर्का साथ ै नेपाली 
भाषामा अनेकानेक ग्रन्थ रचना गरी नेपाली भाषा वाङ्मयलाई समदृ्ध 
तुल्याउने काम समेत ग�ररह ेबापत।” 

२३. संवत् २०६७ को परुस्कार किव श्री दगुार्लाल श्रे�लाई “गत छ 
दशकदिेख आफ्नो मातभृाषा तथा नेपाली भाषामा अत्यन्त सुमधरु गीत, 
किवता, काव्य तथा बालसािहत्य लेखी नेपाली वाङ्ग्मयलाई समदृ्ध 
तुल्याउने कायर् ग�ररह ेबापत।” 

२४. संवत् २०६८ को परुस्कार संशोधन मण्डललाई “गत छ दशकभन्दा 
बढी समयदिेख नेपाली इितहास र संस्कृितका अित�र� ज्योितष, गिणत, 
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व्याकरण र सािहत्यका फाँटमा गु�कुलीय संगिठत र संस्थागत प्रयासबाट 
प्रामािणक अनसुन्धान गरी ितनको प्रकाशन तथा प्रचारका लािग 
‘पिूणर्मा’ पित्रकाको िनरन्तर प्रकाशन गरेर नेपाली वाङ्मयको सेवा र 
श्रीविृद्धमा िनरन्तर �पले उल्लेखनीय योगदान ग�ररह ेबापत।” 

२५. संवत् २०६९ को परुस्कार श्री रत्नशमशेर थापालाई “गत पाँच 
दशकदिेख नेपाली गीत र किवता लेखनमा िनरन्तर लागेर नेपाली 
भाषाको उन्नयन र श्रीविृद्धमा उल्लेखनीय योगदान ग�ररह ेबापत।” 

२६. संवत् २०७० को परुस्कार श्री िशव रेग्मीलाई “सािहित्यक 
पत्रका�रताको अन्वेषण, पत्रपित्रकाको संकलन, समी�ा, समालोचना 
तथा लेखनद्वारा नेपाली भाषाको अिवरल �पमा सेवा ग�ररह ेबापत।” 

२७. संवत् २०७१ को परुस्कार श्रीमती अङ्गूरबाबा जोशीलाई 
“नेपालमा नारी िश�ाको प्रचार प्रसार एवं प्रवद्धर्नका साथै नेपाली भाषा 
सािहत्यको श्रीविृद्धमा िनरन्तर दीघर्साधना गरी उल्लेख्य योगदान पयुार्इरह े
बापत।” 

२८. संवत् २०७२ को परुस्कार श्री लीलबहादरु �ेत्रीलाई “६० वषर्भन्दा 
लामो समयदिेख नेपाली भाषा र सािहत्यको श्रीविृद्धका लािग िनरन्तर 
समिपर्त रहनभुएकाले।” 

२९. संवत् २०७३ सालको परुस्कार श्री दगुार् बराल “बात्स्यायन’लाई 
'समसामियक िवषय र िवसङ्गितह�लाई काटुर्न िचत्रमा छोटो र 
प्रभावकारी भािषक अिभव्यि�को प्रयोग गरी समाजमा सचेतना जगाउँद ै
िनरन्तर नेपाली भाषाको सेवा ग�ररहन ुभएकाले”। 

३०. संवत् २०७४ सालको परुस्कार श्री शान्तदास मानन्धरज्यूलाई “बाल 
सािहत्यको िवकास, िवस्तार तथा प्रवधर्नमा पाँच दशकदिेख िनरन्तर 
समिपर्त रहन ुभएकाले”। 
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३१. संवत् २०७५ सालको परुस्कार श्री बैरागी काइलँाज्यू (तील िवक्रम 
नेम्बाङ) लाई "िलम्ब ूभाषा तथा मनु्धमु संस्कार र संस्कृितको अध्ययन-
अनसुन्धान तथा अिभलेखन गरी नेपाली वाङ्मयको समिृद्धमा उल्लेखनीय 
योगदान गनुर् भएकाले"। 

३२. संवत् २०७६ सालको परुस्कार श्री शािन्त ठटालज्यूलाई “गत छ 
(६) दशकदिेख नेपाली गीत-सङ्गीत �ेत्रमा समिपर्त रही गीत-सङ्गीत 
�ेत्रको उन्नयनमा िविश� योगदान परु् याउनुभएकाले"। 

३३. संवत् २०७७ सालको जगदम्बा-श्री सम्मान श्री भरैवबहादरु 
थापाज्यलूाई “नेपाली नतृ्य िवधाको अध्ययन-अनसुन्धान गरी सैद्धािन्तक 
तथा प्रयोगात्मक �ान माफर् त् नतृ्य�ेत्रको उन्नयनमा िविश� योगदान 
गरेकाले”। 
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मदन पुरस्कार गुठीको स्वणर्वषर्मा सम्मािनत व्यि�त्व र ससं्थाह� 
 
१. श्री आर.डी. ‘प्रभास’ चटौत 
२. श्री घटराज भट्टराई 
३. श्री चडूामिण रेग्मी 
४. श्री िदलबहादरु नेवार (िशलाङ) 
५. श्री भरतराज पन्त 
६. श्री मिणराज उपाध्याय 
७. श्री रमेश खकुरेल 
८. श्रीमती रािधका राया 
९. श्री श्यामदास वैष्णव 
१०. श्री वसन्तकुमार शम्मार् नेपाल 
११. म्यिुजक नेपाल 
१२. रत्न पसु्तक भण्डार 
 
 
 
 

मदन पुरस्कार/जगदम्बा-श्री िवद्वत ्प्रवचनका लािग आमिन्त्रत 
िवद्वान/्िवदुषीह� 

 
२०२९  िसिद्धचरण श्रे�  
२०३०  सयूर्बहादरु शाक्य   
२०३१  मदन परुस्कार समारोह भएन। 
२०३२  नयनबहादरु खत्री 
२०३३  मदन परुस्कार समारोह भएन।  
२०३४  जगतमोहन अिधकारी 
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२०३५  लैनिसंह वाङ्दले 
२०३६  कृष्णवम मल्ल 
२०३७  रणधीर सबु्बा 
२०३८  केदारमान व्यथीत 
२०३९  भपूालमान िसंह 
२०४०  द्रोणशमशेर ज.ब.रा. 
२०४१  मोहनमान सैंजु 
२०४२  माधव िघिमरे 
२०४३  राजे�र दवेकोटा 
२०४४  अिम्बकाप्रसाद अिधकारी 
२०४५  छिवलाल गजरेुल 
२०४६  बैरागी काइलँा 
२०४७  केदारभ� माथेमा/ ऋिषकेश शाह 
२०४८  अिम्बकाप्रसाद अिधकारी 
२०४९  यदनुाथ खनाल 
२०५०  सरेुशराज शमार् 
२०५१  ई�र बराल 
२०५२  मदनमिण दीि�त 
२०५३  राजे�र दवेकोटा 
२०५४  माधव िघिमरे 
२०५५  माधवराज गौतम 
२०५६  केशरीराज पाण्डे 
२०५७  लैनिसंह बाङ्दले 
२०५८  वासदुेव ित्रपाठी 
२०५९  माधव भट्टराई 
२०६०  कमलप्रकाश मल्ल 
२०६१  अङ्गुरबाबा जोशी 
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२०६२  बालकृष्ण पोखरेल 
२०६३  टङ्क सबु्बा 
२०६४  सत्यमोहन जोशी 
२०६५  िनलाम्बर आचायर् 
२०६६  िबहारीकृष्ण श्रे� 
२०६७  रामप्रसाद श्रे� 
२०६८  चैतन्य िमश्र 
२०६९  उपेन्द्रमान मल्ल 
२०७०  नाङ्वाङ् छेम्पो शेपार् 
२०७१  िललामिण पौडेल  
२०७२  प्रकाश सायमी 
२०७३  सदुशर्नराज ितवारी 
२०७४  तीथर्बहादरु श्रे� 
२०७५  �रता थापा 

२०७६   शेखर पाठक / गणेश रिसक/ तीथर् श्रे�1

2 
२०७७   गौतमवज्र वज्राचायर् 
 
[सामान्यतया उिल्लिखत िमितको ठीक एक वषर् पिछ ह�ने मदन परुस्कार 
समारोहमा िवद्वत् प्रवचन िदने प्रचलन छ तर कुनै प्रवचन केही वषर् 
पछािड भएको वा फरक-फरक व्यि�त्वले एकै वषर् प्रवचन िदएको 
उदाहरण पिन छ। िवस्ततृ िववरणका लािग मदन परुस्कार: प्रवचनह� 
२०६२ हनेुर्होस।्] 

 
 

                                                           
2 २०७७।०७।०२ गते अनलाइन माफर् त् र फागुन १ गते पोखरा तथा िसलगढीमा प्रत्य� 
सम्मान समारोह भएको हो। 
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मदन पुरस्कार गुठीबाट मनोनीत भई भारतको कलक�ा िस्थित दुई 
मेिडकल कलेजह�मा अध्ययन गनर् जाने िवद्याथीर्ह�: 

 
साल     मेिडकल कलेज           आर.जी.कार.मेिडकल 
कलेज 
१९५६–५७  एम.एल लोढा, जोधपरु            +   + 
१९५७–५८  तिडत्कािन्त च्याटजीर्, कलक�ा  िशिशरकुमार शाह, कलक�ा 
१९५८–५९ नवीनचन्द्र शमार्, कलक�ा      नरेन्द्रकुमार शमार्, बनारस 
१९५९–६० सनु्दरमिण आ.दी., लिलतपरु    कुमारी पणु्यवती शमार्, खरसाङ 
१९६०–६१ रामिनवास राठी, िवराटनगर     गोपालबहादरु श्रे�, वीरगन्ज 
१९६१–६२ केशरिसंह मल्ल, काठमाडौं     गोपालदास जोशी, काठमाडौं 
१९६२–६३ प्रदीप शमशरे राणा, काठमाडौं     राजेन्द्रनाथ प�या, कलक�ा 
१९६३–६४ ल�मीलता तलुाधर, काठमाडौं    िचत्रलाल भट्टचन, बागलङ्ुग 
१९६४–६५ जयाप्रसाद बराल, झापा       अनवर अहमद खाँ, तौिलहवा 
१९६५–६६ शेखरबाब ु�रजाल, कैलाली     कुमारी कस्तुरी श्रे�, लिलतपरु 
१९६६–६७ हमेन्तशमशरे राणा, काठमाडौं    जनककेशर प्रसाई,ं इलाम 
१९६७–६८ लुइसा राजपतु, लिलतपरु     श्यामबहादरु कमार्चायर्, काठमाडौं 
१९६८–६९ िवजयकुमार शमार्, तौिलहवा    जोन शमार् (बमार्), कलक�ा 
१९६९–७० अ�णकुमार रौिनयार, काठमाडौं   अशोकशम्शेर जबरा. काठमाडौं 
१९७०–७१ केशवराज शमार्, नेपालगन्ज    माधवप्रसाद खनाल, नेपालगन्ज 
१९७१–७२ शैलेशकुमार उपाध्याय, िवराटनगर प्रकाशनारायण मिल्लक, जले�र 
१९७२–७३ पीयषूराज पाण्डे, काठमाडौं            +     + 
१९७३–७४ धनराज अयार्ल, काठमाडौं      राजेनसनु्दर श्रे�, लिलतपरु 
१९७४–७५ ध्रवुनाथ ित्रपाठी, वीरगन्ज       शरदकुमार शमार्, किपलवस्त ु
१९७५–७६ अमरकुमार दउेजा, काठमाडौं     मदन कोइराला, िवराटनगर 
१९७६–७७ अिनलबहादरु श्रे�, िवराटनगर       पिवत्रािसंह ढुङ्गाना, िचतवन 
१९७७–७८ मध ुदीि�त, काठमाडौं        सरेुशकुमार काफ्ले, सनुसरी 
१९७८–८९ अञ्ज ुश्रे�, लिलतपरु         दवेेन्द्रनाथ दास, सलार्ही 
१९८९–८० िवद्यादवे शमार्, लिलतपरु         समुनशम्शेर ज.ब.रा, वीरगन्ज 
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१९८०–८१ सङ्गीता अिधकारी, काठमाडौं      तुहीनकािन्त भट्टाचायर्, धनषुा 
१९८१–८२ दीना रायमाझी, काठमाडौं          भागर्वमिण दीि�त, काठमाडौं 
१९८२–८३ िवनोद राजभण्डारी, काठमाडौं     श्रीकृष्ण भट्ट, बैतडी 
१९८३–८४ स्वयम्भमूान तलुाधर, काठमाडौं    चन्द्रमोहन यादव, धनषुा 
१९८४–८५ िवद्या पराजलुी, म्याग्दी        दीपकबाब ुश्र�े, गोरखा 
१९८५–८६ सञ्जय लाख,े वीरगन्ज        ज्योत्सना �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       महशे ढकाल, काठमाडौं 
१९९२–९३ मनीषा काकीर्, धरान         सबुोधकुमार ढकाल, स्याङ्जा 
१९९३–९४ सिवना भट्टराई, काठमाडौं       सलोना श्रे�, काठमाडौं 
१९९४–९५ िकरण गजरेुल, काठमाडौं       िववेक शमार्, दाङ 
१९९५–९६ लुना शमार्, काठमाडौं        सिुमतराज अिधकारी, काठमाडौं 
१९९६–९७ सजमुा भज,ु काठमाडौं        मनोहर बढुाथोक�, सल्यान 
१९९७–९८ िविनता शमार्, काठमाडौं          नेत्रप्रसाद दवाडी, काठमाडौं 
१९९८–९९ वीरेन्द्र के.सी., मोरङ         सिुनलकुमार कणर्, सलार्ही 
१९९९–२००० शोभेन्द्र गौतम, काठमाडौं     अरिवन्द दवे, स�री 
२०००–००१ सभुाष के.सी., पोखरा        दीप लािमछान,े काठमाडौं 
२००१–००२ इ�रना खड्का, काठमाडौं      धमार्गत भट्टराई, िचतवन 
२००२–००३ सबुज भट्टराई, िसन्धपुाल्चोक    भीष्म पोखरेल, काठमाडौं 
२००३–००४ दीपक गौतम, स्याङ्जा       शनीश ग�ुङ, पोखरा 
२००४–००५ सबीन साह�, भ�परु         आजर्न खनाल, कास्क� 
२००५–००६ पवन शमार्, पाल्पा          सरुज आले, कास्क� 
२००६–००७ िदवस मरािसनी, गलु्मी       सन्तोष ढुङ्गाना, पाँचथर 
२००७–००८ कुमारी िनशा शमार्, काठमाडौं    ल�मण ठाकुर, मोरङ 
२००८–००९ नारायण अिधकारी, काभ्र े     घनश्याम ितमिल्सना, कास्क� 
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२००९–०१० िवनदुा पौडेल, स्याङ्जा       किपल दवाडी, काठमाडौं 
२०१०–०११ प्रिजना प्रधान, काठमाडौं      मोनाली शाह, धनषुा 
२०११–०१२ जेनी खरेल, काठमाडौं        िशिशर थापा, कास्क� 
२०१२–०१३ शंकर ढुङ्गेल, धनषुा        प्रीित आचायर्, दाङ 
२०१३–०१४ िनहा�रका पन्त, काठमाडौं      जीत पनु, म्याग्दी 
२०१४–०१५ यानी खरेल, काठमाडौं        ऋितक दवेकोटा, �पन्दहेी 
२०१५–०१६ सिलना श्रे�, िसराहा           सन्तोष उपाध्याय, धािदङ 
२०१६-०१७   ++                   ++ 
२०१७-०१८ सागर आचायर्, िसन्धलुी        िवजय केसी, �कुम  
२०१८-०१९  सन्ध्या पौडेल, िचतवन        रमेश गौतम, तेह्रथमु  
२०१९-०२०  िप्रयंका शमार्, स�री            शा�त ढुंगाना, भ�परु 
२०२०-०२१   सन्तोष गौतम, पवर्त          �रकेशकुमार मण्डल, स�री  
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१) श्री कुन्दमिण दीि�त * 
२) डा. गोिवन्द टण्डन * 
३) डा. चडूामिण बन्ध ु
४) डा. जगमान गु�ङ 
५) डा. महादेव अवस्थी 
६) डा. माधव भट्टराई 
७) रथी श्रीधरशमशेर ज.ब.रा. * 
८) श्री अमर गु�ङ 
९) श्री कनकमिण दीि�त * 
१०)  श्री कल्पना पराजलुी* 
११)  श्री िभक्टर प्रधान 
१२)  श्री रमेश खकुरेल 
१३)  श्री सधुा ओझा 
१४)  श्री सलुोचना मानन्धर 

 
* गुठीका प्रबन्ध–सिमितका सदस्यह� 




