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ॐ असतोमा सद् गमय। तमसोमा �ोितगर्मय। मृ�ोमार् अमृतं गमय॥ 

ॐ शा��:! शा��:! शा��:! 
 

आदरणीय प्रा.डा. सुरेशराज शमार्�ू, माननीय हाम्रा ‘�ौलाद्वय’ 
दगुार्प्रसाद शे्र�� ू र डा. नवराज लम्साल� ूतथा उप��त िवद्वान-्
िवदषुी र िमत्रह�। 

भाषा, सािह�, सं�ृितलाई माया गनेर् र यसैलाई तप�ा ठा�े समग्र 
अग्रजप्रित हािदर्क नमन। गुठीको क�ना गनेर्, प्रब� िमलाउने र 
यसैमा जीवनभर समिपर्त सं�ापक कमल दी��तको �रण गदर्छु। 
गुठीको आधार तयार ग�रिदने मदनशमशेर तथा रानी जगद�ालाई 
पिन सम्झन्छु।  

गुठीको �ापना कालदे�ख परो� तथा अपरो� �पले सहयोग गदैर् 
आउनु भएको र २०४९ सालदे�ख गठुीको कायार्लय स�चवमा 
मनोिनत भै सिक्रय�पले गुठीको उ�रो�र प्रगितमा योगदान िदन�न े
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श्री गजे�नाथ रे�ी २०७९ जठे २४ गते यस लोकबाट िव�लन 
�नुभएकोमा गिहरो शोक प्रकट गदैर् वहाँलाई �रण गदर्छु।   

६६ वषर् लामो मदन पुर�ार तथा ३४ वषर् लामो जगद�ा-श्री 
पर�रामा सँगै िहँड्ने, िहँड्नलाई प्रेरणा िदने अग्रज, हौसला बढाउन 
यहाँ उप��त �ने र बािहर बसेर माया गनेर्, स�ाह-सुझाव िदन े
सबैलाई हािदर्क ध�वाद। आजको यस सभामा पाल्नु�ने सबैलाई 
हािदर्क �ागत। 

काठमाडौँ िवश् विवद्यालयका सं�ापक उपकुलपित डा. सुरेशराज 
शमार्�ू, आज हामीसँग मञ् चमा �नु�न्छ। संवत् २०५० को पुर�ार 
‘जगद�ा-श्री’ श्रीमती तारादेवीलाई र सोही सालको ‘मदन पुर�ार’ 
“मा�िमक नेपाली गद्या�ान” का लेखक श्री शरदच� शमार् 
भट्टराईलाई समपर्ण गनर् २०५१ साल असोज २२ गतेका िदन 
आयो�जत समारोहमा वहाँले �श�ण सं�ा, �श�ा र िवकासलाई 
के�मा राखेर प्रवचन िदनभुएको �थयो। यहाँको प्रवचन र दी�ा� 
भाषणह�बाट हामीलाई मह�पूणर् िदशाबोध �न्छ। 
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लामो समयदे�ख �श�ा �ेत्रमा समिपर्त डा. सुरेशराज शमार्�ू, यहाँका 
पे्ररणादायी काम र प्रयत् नह�ले हामी सबैलाई �श�ा �ेत्रका िवषयमा 
�च�ा गनर् र थप कामह� गनर् पे्र�रत गरेको हो। िवगतदे�ख 
वतर्मानस�को कठीन तर सफल यात्रामा बटुलेका यहाँको अनुभव र 
�ानले नेपाली समाज र �श�ाको वतर्मान अव�ा बुझ्न सघाउनेछ। 
भिव�मा �श�ा �ेत्रको सुधारका योजनाको लािग पथप्रदशर्कको 
भूिमका खेल्नेछ। यस समारोहमा िवद्वत् प्रवचनका लािग हामीले गरेको 
आग्रह �ीकार गरी पाल्नुभएकोमा यहाँप्रित ध� छौँ। म यहाँलाई 
हािदर्क �ागत गदर्छु। 

दगुार्प्रसाद शे्र��ू, भारतबाट प्रकाशन �ने नेपाली सािह��क पित्रका 
‘उदय’ को नाम आउनासाथ दादा (कमल दी��त) र यहाँको बुवा 
काशीबहादरु शे्र�को सम्झना आउँछ। दादाको किवता ‘पुतली’ उदयमा 
छािपएको हो। काशीबहादरु शे्र�ले प्रकाशन सु� गनुर्भएको उदय 
पित्रकालाई यहाँले स�ादकको �ज�ेवारी �लई िनर�रता िदनुभयो। 
सािह�कारका �पमा यहाँ कथाकार, उप�ासकार, अनुवादक र 
स�ादक भएर प्र�ुत �नु भएको छ। यहाँका नेपाली लेखन मराठी, 
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तेलगु भाषामा अनुवाद भएको र यहाँले नेपाली भाषाका कृितह� 
िह�ीमा अनुवाद गरेर नेपाली सािह�को प�ँच फरािकलो पानर् सघाउनु 
भएको छ। नेपाली चल�चत्र ‘आमा’को पटकथा र सहिनदेर्शनको 
भूिमका िनवार्ह गरेको कुरा उ�ेख नगरी नेपाली चल�चत्रको इितहास 
सु� �ँदैन। भारतमा नेपाली भाषा प्रचारप्रसार र सािह�सेवामा त�ीन 
रहेर नेपाली सािह��क पित्रका ‘उदय’ को आठ दशकदे�खको 
प्रकाशनलाई िनर�रता नेपाली जनका िन�म्त अिव�रणीय छ।  

डा. नवराज लम्साल�ू, यहाँको पु�क अ�ग् नलाई मदन पुर�ारबाट 
स�ािनत गनर् पाउँदा समाजले नेपाली समाज, राजनीित, इितहासमा 
कमर्ठ र इमा�ार पात्र कोप भाजनमा पछर्न् र कसरी िबलाउँछन् बुझ्ने 
फरक आँखा भेटाएका छन्। का� माफर् त यहाँले बताउनु भएको छ - 
गितवान समयले कयौँ खुड्िकला पार ग�रसक्दा पिन उ�ै छ आरनको 
कथा। ितनको सु�ेरा, अभाव, ग�रबी र अ�श�ा। सधैँ  आगोको 
साथमा रहेर पिन उ�ालो न�ँदो रहेछ जीवन। मान्छेलाई िवभेद गनेर् 
आधार के हो? जात िक आचरण? अनेक प्रश् न छन्। िवभेद अ�ानको 
पराका�ा हो। खुलेप�छ चेतना दे�खन्छ सवर्त्र उ�ालो। निनभ् ने 
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उ�ालो हो चेतना। शासक�य चेतनाको अभावमा आलोिकत �ँदैन 
भिव� जनताको। स�ाको सेपमा कठ्यािङ्ग्रएर जीवन समापन गरेका र 
सङ्घषर् गदैर् गरेकाह�को यथाथर् उजागर गनुर् भएको छ। जात, धमर्, 
पेसा, सं�ार, सं�ृित र भूगोलभ�ा मा�थ छ मानवता। स�ूणर् 
मानवप्रित सदा सद् भाव र समताले हेनेर् �ोितमर्य आँखाको खोजी 
गरेको छ। 

रेिडयोकमीर्का �पमा �ािपत यहाँबाट नेपाली सािह�मा गहन कृितह� 
िनर�र पाइरहने आशा राखेको छु। यहाँलाई बधाई। 

अ�मा, आदरणीय िवद्वद् जन, को�भडका कारण अिघ�ा वषर्ह�का 
पुर�ार समपर्ण समारोह घट�ापनाको भो�लप� आयोजना गनर् 
सिकएन। यो वषर् भने गुठीको पर�रा अनुसार नै घट�ापनाको 
भो�लप� अथार्त् आज कमलम�ण �थएटरमा संवत् २०७८ को पुर�ार 
समपर्ण समारोहमा सहभागी भएका छौँ। को�भड र डेंगुले हाम्रो 
जीवनलाई असर पारेको समयमा हाम्रो िनम्ता मानेर आइिदनु भएकोमा 
ध�वाद। सदाझैं यहाँह�को स�ेह पाइराखौँ। यहाँह� सबैमा �� 
जीवन र दीघार्युको कामना। 
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प्रा.डा. सुरेशराज शमार्�कूो िवद्वत् प्रवचन 

मदन पुर�ार गुठी प�रवारका अ���ू! 
जगद�ा-श्री पुर�ारबाट पुर�ृत �ि�� श्री दगुार्प्रसाद शे्र��ू!  
मदन पुर�ारबाट पुर�ृत �ि�� डा. नवराज लम्साल�ू!  
यस समारोहमा पाल्नुभएका अित�थवगर्! 
 

२००७ सालमा प्रजात� प्रा� भएको बेला नेपालको आ�थर्क 
िवकासको अव�ा �ित राम्रो �थएन। भौितक पूवार्धारको ��ित र 
शै��क चेतनाको ��ित पिन कमजोर �थयो। दईु प्रितशत नाग�रक 
मात्र सा�र �थए। भारतीय उपमहाद्वीप भरखर िब्रिटस उपिनवेशबाट 
मु� भएको �थयो। तर उनीह�को भौितक पूवार्धार, शै��क अव�ा 
र औद्योिगक अव�ा हाम्रोभ�ा राम्रो �थयो र उनीह� हामीलाई 
कमिवक�सत ठा�थे। 
 

प्रजातन् त्र पाएको एक दशक हाम्रा लािग राम्रो रह् यो। प्राकृितक 
स्रोतमा हामी धनी �थयौँ। िहमालको काखमा रहेकाले जलस्रोतको 
प्रचुरता र प्रकृितको सौ�यर्ले गदार् अ� थुप्रै रा��ह� यहाँ आउन र 
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हामीलाई सघाउन इ�ुक �थए। सबभ�ा पिहले �श�ा र �ा� 
�ेत्रको सुधारमा उनीह�ले ��च देखाए। आफ्नो देशमा लगेर नेपाली 
युवालाई पढाइिदन,े छात्रवृि� प्रदान गनेर्, ता�लम के�ह� �ापना 
ग�रिदने कामको सु�वात गरे। �ा� �ेत्रमा पिन मले�रया, 
टाइफाइड, िबफर उ�ूलन गनर्मा सघाए। केही अ�ाव�क व�ु 
उ�ादन गनर्मा र बाटोघाटो बनाउनमा पिन मद्दत गरे। िमत्ररा��  
भारतले पूवार्धार िवकास र जनसंसाधन िवकासमा सहयोग गनेर् 
त�रता देखायो। कोल�ो �ान अ�गर्त थुप्र ै छात्रवृि� िदयो। 
सो�भयत सङ्घले पिन रामै्र �पमा छात्रवृि� िदन था�ो। हाम्रो 
सरकारले पिन �सैलाई प्राथिमकता िदन े गऱ् यो। २०१६ सालको 
सु�ितर ित्रभुवन िवश् विवद्यालयको �ापना गनर् मद्दत गऱ् यो। भारतको 
सहयोगमा ित्रभुवन राजपथ ब�ो। यस राजपथले नपेालका पूवीर् 
भाग, म� भाग र प�श् चमी भागबाट �हाँका जनतालाई काठमाडौँ 
आउन सघायो। नेपालले पिन जुट उद्योग, �चनी उद्योग, सलाई 
उद्योग, खद्दरका कपडा उद्योग आिद खोली उ�ादन गनर् था�ो। 
�सप�छको दशकमा चीन�सत जोड्ने सडक, नेपालकै पूवर्–प�श् चम 
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राजमागर् बनाउन मद्दत गनर् सघाए। केही अनुस�ान के�ह�, ज�ै 
पा�ख्रबास कृिष अनुस�ान के�, लु� े कृिष के�, शाही औष�ध 
अनुस�ान के� र खाद्य अनुस�ान के�ह� �ापना गनर् िवदेशी 
सहयोग जटु्यो। िवदेशी सहयोगमा चुरोट कारखाना, �चनी 
कारखाना, कृिष औजार कारखाना, जलिवद्युत आयोजना, नेपाल 
दरूसञ् चार प्रणाली आिद बन।े िवश् विवद्यालयमा प्रािव�धक सं�ाह� 
पिन बने।  
 

देशको राजनीितक प�मा भने जनता र िवशेष गरी चतेनशील युवा 
वगर्मा राजा महे�ले जनिनवार्�चत सरकारलाई िवघटन गरी शासन 
आफ्नो हातमा �लएर िनदर्लीय पञ् चायत प्रणाली चलाएको र 
राजनीितक दलका िक्रयाकलापलाई िनषधे गरेको मन परेको �थएन। 
कलेज र िवश् विवद्यालयका िवद्याथीर्, �ुलह�मा रामै्र सुिवधासिहत 
�ायी िनयुि� िदइएका �श�कह�, पत्रकारह�, राजनीितकमीर्ह� 
राजाको प्र�� शासनका िव�द्ध उ�भन पुगे। २०४६ सालको 
आ�ोलनप�छ ब�दलीय �व�ाको पुन�ार्पना भयो। तर �स 
बेलास� िव�ानको िवकासको बेगल े ह�रत क्रा�� भएर कृिष 
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पैदावारमा भारत, चीन, इजरायल, अ��े�लया आिद देशले छलाङ 
मारे। �ो छलाङमा नेपाल प�छ पऱ् यो। सूचना–प्रिव�धको क्रा��मा 
पिन प�छ नै पऱ् यो। हाइटेकमा त प�छ �थयो न,ै जनशि� िवकासमा 
पिन हाम्रो देशको अव�ा कमजोर नै रह् यो। 
 

राजा महे�ले �श�ामा सुधार �ाउन आफ्नै देशको िवकास 
अनुकूलको नयाँ �श�ा योजना �ाएका �थए। राजा वीरे�को 
पालामा ग्रामीण �ेत्रका युवालाई जीवनोपयोगी सीपमूलक �श�ा 
िदन, सहरी �ेत्रका �ि�लाई पिन आधुिनक �श�ा िदन म उ� 
�श�ाको मान्छेलाई �ो �ज�ेवारी सु��ए। मैले पिन झ�ै डेढ दशक 
सीपमूलक �श�ालाई उकास् न धेरै िमिहनते गरँे। देशकै का�लगढलाई 
पिन सीपको परी�ण गरी प्रमाणपत्र िदने र िव�भ� िनकायबाट सु� 
भएका ता�लमलाई एउटै संरचना�भत्र �ाई प्रािव�धक �श�ा तथा 
�ावसाियक ता�लम प�रषद् (सीटीईभीटी) स� बनाउन पुगेँ । 
देश�भत्रै कहाँ–कहाँ क�ा–क�ा ता�लम चािहन्छन,् �सको अनुमान 
गरी �श�ाको �स िवधालाई सश��करण गनर् सकँे। ती कायर्क्रमको 
सफलता राजा आफँैले गई हेरेप�छ स�ु� भएको देखेँ । �ो बनाउन े
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क्रममा देशका िवकट र पहाडी भाग पैदलै गएर हेरँे। िवक�सत 
मुलुकमा कसरी �ँदो रहेछ, �ो पिन हेरँे। यस उपल��लाई सफल 
प्रयास सम्झन पुगेँ । �स क्रममा �रीय �श�ाबारे नमुना िवद्यालय 
बुढानीलक� �ुलको अ��ता गनेर्दे�ख पाठ्यक्रम र पठनपाठन 
िवधामा सुधारका मेरा प्रयत् न सफल पिन भए। 
 

ती सबै िवकासका लािग िवदेशी सहयोगको सदपुयोग गनर् सिकयो। 
�श�ाको �र र समय सापे�तामा सुधार त भयो, तर दलगत 
राजनीितक �ाथर्बाट टाढा राख् न भने गाहै्र पऱ् यो। �ो सम�ा अझ ै
पिन टड्कारो �पमा देख् न सिकन्छ।  
 

अब म आफ्नै कमर्�ेत्रबारे पिन उ�खे गनर् चाहन्छु। 
 

वै�ािनक िवकासको वेगलाई नेपालमा पिन �भ�ाउन,ु �श�ालाई 
दलगत राजनीितबाट टाढै राख् नु, युवा बेरोजगारीको अव�ालाई 
सुधानुर् र देशिवकासको पिहलो चरणमा समग्र �श�ाको �रलाई 
उकास् न ु ज�री �थयो। जापानले, को�रयाले, �सङ्गापुरले, चीनले, 
इजरायलले र भारतले जे गरे, हामीले पिन �ही गनुर्पनेर् �थयो। 
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२०४७ सालप�छको राजनीितले �ही गनुर्पनेर् �थयो। �सलाई 
हामीले प्राथिमकता िदएनौँ। हामी चुक् यौँ, हाम्रा नेताह� पिन चुकेकै 
�न्। 
 

२०४७ सालमा भएको राजनीितक प�रवतर्नले देश बनाउने �ज�ा 
राणाशासन र राजतन् त्रा�क शासनबाट जनतामा वा जनिनवार्�चत 
सरकारमा आइपु�ो। �ही समयताका िवश् वमा नै उदार ढाँचाको 
प्रजाता�न् त्रक प� र वामप�ी प�का बीचको पखार्ल भ��एको बेला 
पिन �थयो। अब आ�थर्क उ�ित गनुर् न ै साझा दािय� �न पु�ो। 
िवश् व नै एउटा गाउँज�ो �न पु�ो। �श�ा र रोजगारीको अवसर 
अब खास सीमा�भत्र नजकिडई सीमारिहत �न पुगेको �थयो। 
 

��ो समयमा नेपाललाई आफ्नो िवकासको मागर्�चत्र कोनुर्परेको 
�थयो। देशलाई ठीक �लकमा राख् ने मूल त�का �पमा आफ्नो 
तागत बढाउनु र �सो गनर् �श�ाको िवकासलाई नै पिहलो 
प्राथिमकता िदनु ज�री �थयो। िवद्यालय तहको �श�ामाफर् त 
जनचेतना बढाउने र सीपमूलक �श�ामाफर् त उ�ादनशील युवाको 



 
 

15 
 

जमात बढाउने कामको सु�वात भइसकेको �थयो। तर िव�ान र 
प्रिव�धको राम्रो जग नबसी प्रित�द्धार्�क युगमा िवकास गनर् त के, 
बाँच्न नै गाह्रो पनेर् अव�ामा नेपालको उ� �श�ा �थयो। 
औद्योिगक क्रा��मा प�छ नै परेका �थयौँ। ह�रत क्रा��मा प�छ परेर 
कृिष र �ा�को आधुिनक�करणमा पिन प�छ नै �थयौँ। ऊजार् 
िवकासमा पिन हाम्रो िवकासको गित म� �थयो। वातावरण 
संर�णमा पिन ��ै �थयौँ। भौितक पूवार्धारको अव�ा पिन ब�लयो 
भइसकेको �थएन। गनुर्पनेर् थुप्रै काम �थए। तर मूल िमयो नै दह्रो 
�न सकेको �थएन। अथार्त् राजनीितक अव�ा नै �ीर �न सकेन। 
जुटेर गनेर् सं�ार चािहएको बेला फुटेर गनेर् बाटोमा पो िहँड्न पु�ौँ। 
जनताले सुशासन खोजेको �थए, �ो पिन �न सिकरहेको �थएन। 
 

रा�ले िदगो िवकासको बाटो पिह�ाउन िवदेशी िमत्ररा��को 
सहयोगको धेरै अपे�ा गरेको �थयो। �ो धेरै हदमा पाइरहेका पिन 
�थयौँ। तर आफ्नै �मता वृिद्ध गनर्मा भ�ा अ�को आश गनर्मा 
सीिमत �ँदै गएको देखेका �थयौँ। महाकिव देवकोटाले भनेको 
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‘चु�छ ईश् वर काम सुनौला ग�ररहेको हात’ लाई पिन िबसर्न 
खो�जरहेको दे�खयो। 
 

पिहले आफ्नै तागतलाई वृिद्ध गरौँ भनेर बािहर पढ्न जाने मौका पाई 
उतै बस् ने सोच नबनाएका केही युवाह�ले �श�ाको िमयो ब�लयो 
बनाई आफ्न ै तागतलाई वृिद्ध गनेर् होिमयौँ। �सम�े म पिन एक 
�थएँ। साधन त हामीसँग खासै केही �थएन। हामीलाई प�ाइदेऊ, 
गनर् देऊ भनेर एउटा सं�ा �ापना गनर् अनुरोध गनर् २०४७ 
सालितर बनेको नेतृ�लाई घचघ�ाउन पु�ौँ। भा�वश बनाउन 
पिन सक् यौँ। यसरी काठमाडौँ िवश् विवद्यालय ज��न पु�ो।  
चुनौतीको चाङ धेरै ठूलो �थयो — 

• कमर्ठ र िनः�ाथीर् �ि�ह�को जमात तयार गनुर्।  
• नभई न�नजेित आ�थर्क स्रोत ज�ा गनुर् र �सको सकेस� 

राम्रो प्रयोग गनुर्।  
• गनर् सिकनजेित कामको फेह�र� तयार पानुर् र भनेकोजित 

काम ियनले पूरा गछर्न् भनेर देखाउनु। 
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• सं�ालाई राजनीितक दलह�को दलगत �ाथर्बाट टाढा 
राख् नु।  

• तय ग�रएको कायर्ता�लका र िदन खो�जएको �रमा आँच 
आउन निदनु। 

• हाम्रो प्रयासमा बाटो िबराउन निदनु र खा�रएको स�ाह 
प्रदान गनर् सकेस� धेरै िव� र पथप्रदशर्कह� जुटाइिदने 
दाता र सं�ाको खोजी गनुर् र प्रा� गनुर्।  

• आफूले �ज�ा �लएका कामह� समयमा न ै पूरा गनेर् 
कमर्योगीह� जुटाउन।ु  

• िव�ान, इ�न्जिनय�रङ, जीवप्रिव�ध, वातावरण प्रिव�ध, 
�ा� प्रिव�ध, �व�ापन, प्रा�ापक, �श�क, र 
प्र�श�क नै सं�ाका मुटु �न्। ��ा �ि�ह� जे काम गनर् 
पिन जसलाई पिन चािहन्छन।् �ो तयार गनेर् तर गुण�रमा 
सधँै सचेत पिन रहनुपनेर्।  

यी च�रत्र बोकेका सं�ा ठड्याउन खो�ौँ। धेरै हदमा सक् यौँ पिन। 
गनर् नसिकएकोमा दोष अ�लाई िदनुभ�ा आफँैलाई िदने गऱ् यौँ।  
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अिहले कमर्ठ साधकह�को जमात झ�ै ५ सयको बनेको छ। ३० 
वषर्�भत्र ४० हजारजित स् नातक र िव� उ�ादन गनर् सिकयो। �ो 
उ�ादन गनेर् भौितक पूवार्धारको संरचना ठड्यायौँ। 

गनुर् धेरै छ। मागर्�चत्र भने बनाएका छौँ। मिहला र पु�षको 
सहभािगता छ र उ�ादन हाराहारीमा छ। मिहला सश��करणमा 
हाम्रो योगदान ब�लयो रहेको छ। िवश् व प्रित�धार्मा दरो�सत ठिडन 
सक् ने �न अनुस�ान र खोजमा बढी �ान िदनु अब आव�क 
देखेको छु। यो सं�ा ठड्याउन साथर्क भूिमका खेल्न े अवसर 
पाएकोमा स�ोषको अनुभूित गरेको छु।  

हाम्रो देश सु�र छ, शा� छ, िवशाल छ। प्राकृितक स्रोतले धनी 
छ। िमिहनेत गनर् नचुक् ने जनता छन्। जलस्रोतमा धनी छौँ। उवर्रा 
जिमनमा धनी छौँ। ज े पिन फल्न,े सधँै ह�रयालीले भरपुर 
वनजङ्गलले पिन धनी छौँ।  
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��णक लाभमा नलो�भऔ,ँ जनतालाई पिन लो�भन निदऔँ। 
प्रकृितले िदएको अनमोल स्रोत–साधनको िवनाशबाट देशलाई 
जोगाऔँ।  

पेट�ो�लयम पदाथर्को अ��धक प्रयोगले प्रकृित िदन–प्रितिदन तात्दै 
गएको छ। हाम्रो देशमा ह�रत ऊजार्को खजाना नै छ। देशको स�ूणर् 
िनयार्तले गरेको दलुर्भ आय�ालाई पेट�ो�लयम पदाथर्को आयातले 
चु�सिदएको छ, �सबाट चाँडै छुटकारा पाउनुपनेर्छ। जल ऊजार् र 
सौयर् ऊजार्ले �सबाट छुटकारा पाउने छलर्ङ्ग दे�खन्छ। अबको उ� 
�श�ाले यसमा मागर्िनदेर्शन गनैर्पछर्। इ�न्जिनय�रङ र अ� 
प्रिव�धलाई �ही कामका लािग प्रयोग गरौँ। जीवप्रिव�धको 
िवकासलाई कृिष र �ा�को िवकास�सत जोडौँ। समग्र �श�ाको 
�र उकास् न �श�क–प्र�श�क ता�लमलाई सुधारौँ। �व�ापन त जे 
गनर्लाई पिन नभई न�न े कुरा भयो। मानिवक� र समाजशास् त्र 
ब�लयो भयो भने राजनीित र सुशासन पिन ब�लयो भइहाल्छ भ�े 
बुझौँ। क�ा नीित, क�ा िक्रयाकलाप उपयोगी �न,् क�ा घातक 
छन्, �ो बुझ्न र हो�सयारी गनर् अनुस�ान र खोज (�रसचर् ए� 
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इनोभेसन) लाई उ� प्राथिमकता िदऔँ। �सैमा हामी सबैको 
भलाइ छ। हामी ियनै आदशर्लाई बोकौँ। म पिन ियन ैआदशर्लाई 
बोकेर दईु दशकभ�ा बढी काठमाडौँ िवश् विवद्यालयमा लागेको �ँ। 

मलाई आज देशका उ�म दजार्का �श�ी र सजर्कलाई जगद�ा-श्री 
र मदन पुर�ारबाट पुर�ृत गनेर् भ� अवसरमा सामेल �ने र केही 
बोल्ने अवसर िदनुभयो। म आ�ादे�ख नै यसप्रित कृत�ता �� 
गदर्छु। आज यहाँ पाल्नुभएका िवद्वज् जनका अगािड िवद्वत् प्रवचनका 
लािग उ�भन पाउनु मेरो सौभा� हो। य�ो खँिदलो पर�रालाई 
झ�ै सात दशकस� झिकझकाउ �पमा राख् ने प्रित�ानका 
पहरेदारह�प्रित स�ान अपर्ण गदैर् आफ्नो भनाइ यही ँ अ� गनेर् 
अनुमित चाहन्छु।  

जननी ज�भूिमश् च �गार्दिप गरीयसी। ध�वाद!  

डा. सुरेशराज शमार् 
सं�ापक उपकुलपित 
काठमाडौँ िवश् विवद्यालय 
धु�लखेल, काभे्रपलान्चोक 
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जगद�ा-श्रीबाट स�ािनत श्री दगुार्प्रसाद शे्र��कूो म�� 

 

मदन पुर�ार गुठीका समादरणीय अ���ू तथा सद�ह�, 
मदन पुर�ारबाट स�ािनत श्री नवराज लम्साल�ू, 
तथा यस िव�श� समारोहमा उप��त स�ानीय महानभुाव वृ�, 
 

प्रार�मा मैले ‘दादा’ लाई �रण ग�रन भने कृतघ् न ठह�रने छु। 
ज�ो खुकुरीमा धार छैन भने �ो बेक�ा �न्छ ��ै मेरो सािह��क 
गितिव�धह�मा दादाले प्रो�ाहन निदएको भए म सािह�कार त �न े
�थएँ होला, तर सािह�सेवी �ने �थइन। 
 

��ो त प्रातः�रणीय पू� िपता�ू काशीबहादरुजीले मेरो 
िकशोराव�ा दे�ख नै प्रो�ािहत गदैर् मलाई आजको ��ितमा 
पुऱ् याउन ठूलो हौसला िदनभुएको �थयो। मलाई योभ�ा गवर् �न्छ 
िक वहाँ सािह�कार पैदा गनुर् ��ो। ‘उदय’मा रचना प्रका�शत 
गरेर। दादाको पिन पिहलो किवता ‘उदय’ को मुखपृ�मा छािपएको 
�थयो। दादाले �यं भ�ु ��ो – ‘उदय’ले मलाई किव बनाइिदयो। 



 
 

22 
 

‘उदय’ लाई वहाँ यित माया गनुर् ��ो िक मैले ‘उदय’ अथार्भावले 
ब� गनेर् अव�ा भयो भ�ा वहाँले भा.�. दस हजार पठाएर 
�चठ्ठीमा ‘उदय’ ब� भए ‘दी��त प�रवार’ लाई ठूलो चोट पुग् ने छ 
भनी लेख् न ुभएको �थयो। 
 

दादासँग मेरो घिन� प�रचय बढेको सन् २००२ मा �सलगढीमा प्रथम 
‘भारत-नेपाल नेपाली सािह�कार स�ेलन’ दे�ख हो। वहाँले मलाई 
‘बनारसमा स�ेलन गराउन सक् नु�न्छ’ भनी सोध्दा मैले स�ु भन े
र २००४ मा बनारसमा भएको ‘सािह� स�ेलन’ अिहलेस� कै 
उ�ृ� ठह�रएको छ। 
 

दादासँग यसरी प�रचय बढेप�छ वहाँले रानी साहेब जगद�ाबाट 
�ािपत ‘बालच� �ालसे ट��’ को सुषु� कायर् जगाउने तफर्  �ान 
पुऱ् याउनु भयो। चार वषर् कुनै कायर्क्रम पिन भएन र भिव�मा पिन 
�ने ल�ण नदे�खएप�छ वहाँले �सलाई जगाउने �ज�ा मलाई िदन ु
भयो। पिहलो कायर्क्रममा चार वषर्को स�ान एकै पटक िदन 
चारजना सािह�कारह�लाई िनम�न् त्रत गनेर् िनधो भयो। 
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सवर्श्री ह�रप्रसाद गोखार् राई, गोपीनारायण प्रधान, जसयोञ् जन �ासी 
र पी.पी. शमार्लाई बालच� स�ान प्रदान ग�रयो। प�छ ‘मदन 
�ारक स�ान’ नामकरण ग�रयो र गत बीस वषर्दे�ख िनर�र 
भारतका िव�भ� भेगका सािह�कारह�लाई स�ािनत गदैर् आएका 
छौँ। 
 

�रणीय छ, यसको आयोजना बनारस ��त श्री िवद्याधमर् प्रचा�रणी 
नेपाली सिमितद्वारा ग�रन्छ। यस धमर्शालाको �ापना पिन रानी 
जगद�ाबाट ग�रएको �थयो। यसले पिन रानी साहेबको सदाशयता 
प्रमा�णत �न्छ। 
 

दोस्रो पटक दादा, देवीजी सिहत हामी धमर्शाला जसलाई ‘भा�’ु 
भिनन्छ, मगन प�थकलाई स�ािनत गनर् गएका �थयौ।ं दादा 
�सप�छ पिन बनारस मात्र होइन, �सलगढी, दा�जर्�लङ, का�ल�ोङ 
आिद �ानह�मा आफैं  गएर सािह�कारह�लाई ‘मदन �ारक 
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स�ान’ ले िवभूिषत गनुर् ��ो। दादाले यसको नाम ‘िमनी मदन 
पुर�ार’ राख् नु भएको �थयो। 
 

२०१८ सालको कुरा हो।  
सु�ा होमनाथ केदारनाथक� नाितनीको शुभ िववाह डा. हेमाङ्गम�ण 
दी��तसँग �ने अवसरमा बे�लीक� आमाले मलाई पिन काठमाडौँ 
�लएर गइन् बे�लीको गु� भएको नाताले। उनलाई मैले हाई�ूल र 
आइ.ए. मा पढाएको �थएँ। यो िववाह अकोर् वषर् स�� भयो। 
 

�ो बेला नारायणप्रसाद बाँसकोटा प्रचार िवभागमा िनयु� �थए। 
‘प्रगित’मा मेरो एउटा किवता छािपएकोले उहाँ मसँग प्रभािवत �नु 
भएको �थयो। उनले मलाई बनारस जान िदएनन् र प्रचार िवभाग मै 
‘िवकास’ तफर् को से�न अिफसरमा जािगर �ाइिदए। खु�ा 
प्रितयोिगताद्वारा भनार् ग�रन े भए पिन ‘पञ् चायत’ िवषयमा मैले 
लेखेको िनब�ले स�चव कुलशेखर शमार्ले प्रभािवत भएर मलाई नै 
छानेका रहेछन्। 
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प्रचार िवभागलाई सूचना िवभागमा प�रवितर्त गरी सूचना प्रिव�धका 
िव�भ� �ेत्र ज�ै ‘गोरखापत्र’ छापाखानाको आधुिनक�करण, एजे� े
फ्रा�े प्रसेसँेग सम्झौता गरी राि��य स�ाद सिमितलाई अ�रार्ि��य 
समाचार आदानप्रदान गनर् स�म बनाइयो। 
 

�सप�छ चल�चत्रको मा�मले ‘पञ् चायत’ बारे जनतामा प्रचार गनर् 
‘आमा’ िफ� िनमार्ण गनेर् योजना ब�ो। यसकालािग भारतबाट 
हीरा�संहलाई �झकाइयो र वहाँलाई िफ� बनाउने अ�भभारा 
सु��यो। हीरा�संहलाई राजाले ब�ईमा भेटी ब�केो रहेछ र 
िफ�मा काम ग�ररहेकोले ‘ितमी नपेाल आउँछौ’ भनी सोधी 
ब�ेका �थए। िफ�को पटकथा, स�ाद लेख् ने �ज�ा मलाई प्रदान 
ग�रयो। म सहिनदेर्शक पिन िनयु� भए। अ� तकनीक� �ाफ – 
क् यामरा�ान, एिडटर, मेकअप�ान, �ु�जक डाइरे�र सबै 
कलक�ा-ब�ईबाट �झकाइएको �थयो। िफ�का कलाकार, गीतकार 
आिद सबै रेिडयो नेपाल र सं�ृित िवभागका �थए। एक वषर्मा 
िफ� तयार भयो। िफ�को एिडिटगं, इनडोर सूिटङ्ग सबै कलक�ा 
मै ग�रएको �थयो। िफ�को पिहलो िप्र� प्रित कलक�ा��त 
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क�ुलेट जनरल अिफसबाट राजदरबार आइपु�ो। ‘जय नेपाल’ 
�सनेमा हलमा राजा र राजप�रवारले फ� िप्रिमयर शो हेरेप�छ िफ� 
‘प��क शो’ का लािग �ीकृत भयो। �सै बखत राजाबाट िफ�मा 
काम गनेर् सबैलाई दईु-दईु हजार बकस भयो। �ो बेला सुन दईु सय 
�पैयाँ �थयो। अिहलेको िहसाबले सबले दस-दस लाख पाए। 
 

दस वषर् काम गरेप�छ म अचानक बनारस फकर् न ु पऱ् यो। िपता 
काशीबहादरु शे्र� अ�� भएकोले म बेतलबी िबदा �लएर एक वषर् 
बनारस बसें। यसैबीच आजीिवकाका लािग मैले ‘स�ागर्’ दैिनकमा 
िव�ापन �व�ापक, िह�ी प्रचारक सं�ानमा जनस�कर्  
अ�धकारी, र रत् न पु�क भ�ारको बनारस मुद्रण कायार्लयमा काम 
गरें। तीनै ठाउँह�मा काम गदार् मिहनाको छ सय आउँ�ो। यस 
बाहेक मैले िह�ीमा कथा, लेखह� लेखेर ‘धमर्युग’ (टाइम्स अफ 
इ��या), ‘काद��नी’ (िह��ुान टाइम्स) आिदमा पठाउँथे। 
धमर्युगमा छािपएको एउटा िह�ी कथा ‘सोिनया’ हाल ित्रभुवन 
िवश् विवद्यालय एम.ए. मा पढाइन्छ। धमर्युगमा छािपए बापत एक 
सय �पैयाँ पा�रश्रिमक आउँ�ो। यस प्रकार आफ्नो गुजारा चलाई 
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छोराछोरीलाई पढाई राखें। मैले नेपाली कथाह� िह�ीमा अनुवाद 
गरी िव�भ� पत्रपित्रकाह�मा छाप् न पठाउँथे। एकप� गोिव�बहादरु 
म�को कथा ‘म जजुुमान’ को िह�ी अनुवाद ब�ई को ‘नवनीत’ 
िह�ी डाइजे�मा पठाएँ। कथा छािपयो र स�ादकले ‘य�ो उ�ृ� 
कथा त िह�ीमा पिन ले�खएको छैन’ भनी पत्र पठाउन ुभयो। 
 

इ�बहादरु राई बुवाकहाँ आफ्नो उप�ासह� प्रुफ रीिडङ गराउन 
आइरहन ु ��ो। वहाँले मेरो काम देखेर ‘दीयो’ पित्रकामा एउटा 
अ�वार्तार् छपाउनु भयो – शीषर्क �थयो – िह�ी-नेपालीका सेतु’। 
 

म आफ्नो रचनाह� पिन पु�क �पमा छपाउन थालें। अिहलेस� 
कथा, किवता, उप�ास, यात्रा आिद िवधाका १३ वटा पु�क 
प्रका�शत भएको छ। सािह� अकादेमीको नेपाली भाषा सिमितको 
सद� भएर पाँच वषर् काम गरे। बुवाबारे जीवनी अङे्ग्रजीमा, उनको 
उप�ास ‘वचन’ को िह�ी अनुवाद, कमला सां�ृ�ायनको जीवनी 
आिद अकादेमीबाट प्रका�शत भएको छ। 
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सािह��ेत्रमा सिक्रय प्रवेशप�छ िव�भ� पत्रपित्रकाह�मा मेरो जीवन 
र कायर्बारे अ�वार्तार्ह� प्रका�शत भएका छन्। का��पुर, नाग�रक, 
नयाँ पित्रका, अ�पूणर् पो�, काठमा�ू पो� आिद दैिनकह�मा मेरो 
बारेमा िवशद् िववरण प्रका�शत छन्। यसको सङ्कलन प्रका�शत गनेर् 
योजना छ। 
 

आफ्नो ग�न गरेर धेरै समय �लन चाह�। मदन पुर�ार गुठीलाई 
मेरो स�ान गरी पुर�ृत गनुर् भएकोमा �दयदे�ख आभार प्रकट 
गछुर्। यहाँ उप��त सबै महानुभाव र महोदयाह�लाई धैयर्पूवर्क 
सुिनिदनु भएकोमा ध�वाद िदंदै िबदा �लन्छु। 
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२०७८ सालको मदन पुर�ार प्रा� कृित अ�ग् नका लेखक 
डा. नवराज लम्सालको म�� 

मदन पुर�ार गुठीका अ���ू  
गुठी प�रवार 
यस समारोहमा उप��त िव�श� िवद्वान,् िवदषुीह�  
र सञ् चारकमीर् साथीह�! 
 

आज यस समारोहमा यसरी उ�भन पाउनु मेरो लेखक जीवनकै 
सवार्�धक खुसी र आन�को �ण हो। आन�को ��प �यं 
आन�कै अनभूुित रहेछ। 
 

जीवन भ�ु �च�ा, �च�न र चैत�को �ङ्खला हो। �च�ाह�को 
कोलाहल टेकेर �च�नको सुदीघर् बाटो �ँदै चैत�को यात्रा लेखनको 
सार हो र जीिवत छातीको एक उ�ालो अशं �लएर िद� 
उ�ालोितरको अ�रयात्रा मेरो अ�भ�। आज म ध� छु, ध�ध� 
भएको छु। 
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म प्र� छु, म फु� आजै म भएको होइन। पुखार्, पूवर्ज र पौर� 
�च�नका सम� सुधीजनका अथाह �ान पर�रा, शु्रित/�ृितमाफर् त 
लप� �भजेको लामो स�ता �ङ्खला र उहाँह�कै देनको राजमागर्मा 
थप� उ�भएको एक प�थक �ँ म। आज यो भ� स�ान ग्रहण 
ग�ररहँदा ती सबै अग्रजह�प्रित नतम�क छु। 

�ान पर�रा र वतर्मान 

हो, आज म बाँचेको युग सङ्गत्/िवसङ्गतको दोसाँधमा छ। जीवनका 
आयाम र आयतन अनु��रत छन्। अ�ोलपूणर् उ�ाह र उ�ाहपूणर् 
अ�ोलको बीचबाट मान्छेको जीवन थथर्राएको छ। छन्, धेरैधेरै 
प्राि� छन्, आिव�ार, प्रिव�धको िव�ार, भौितक िवकास, िवश् व 
स�कर् , उ�ादन, या�न् त्रक सुिवधा आिद प्रश� छन ्तर पिन िकन 
अ�र उ�ालो हराउँदै गएझैँ  लाग्छ? िकन बािहरी उ�ालोले आफँै 
ितिमर्राएझैँ  लाग्छ? के हो यो, सार िक िन�ार? आफू�भत्रको आफँै 
िकन हेदैर्न मान्छे? आफँै�भत्र के दे�खन्छ? िकन दे�खन्छ र कसरी 
दे�खन्छ? बािहरी हेराइ ब��प र ब�कोणमा त छ तर पिन मान्छे 
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�भत्रको �तन् त्र, अिवभा� र �ाधीन अ��� कहाँ छ? अ�र 
�तन् त्रताको मूल धिम�लएको त छैन? मुहानको शा�� खलब�लएको 
त छैन? लेख् नु भनेको यही �ाधीन ��को उप�ो अ�भ�ि� हो। 
लेख् न ुभनेको िनराशा बग् न ेधिमलो नदीलाई शुद्ध/सङ्लो पानुर् हो। 

आज कहाँ पाउनु वेदका ऋचा लेखूँ ज�ो लाग् ने नदी िकनार? समवेत 
�रमा देउराली घ��ने गायन कहाँ पाउन?ु कहाँ पाउनु लगौँटी कँसेर 
खगोल अ�यन गनेर् �ोितष बा र कहाँ पाउनु उही पिवत्र �रमा 
टाढा कतै गु�न्जरहेको आ�वत् सवर्भूतेषु य प�ित स प��तः? कतै 
समय, �दय र मान्छे आपसमा छुिट्टएर आ-आफ्नै बाटोमा लागेका त 
होइनन?् 

आज आफ्न ैकञ् चन रङमा फूलले हाँस् न सकेको छैन। हावा आफँै 
ग�ँगोज�ो छ, मै�लएज�ा छन् �खह� र िहमालह� काला �न 
थालेका छन्। स�ुलन मान्छेमा पिन छैन र प्रकृितमा पिन छैन। 
समय आफँै समयहीन ज�ो लाग्छ। यी सबै कुराबाट एउटा किव 
कसरी बेखबर �नस�? 
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�मा गनुर्स,् यो िनराशा होइन। म पुराना स�भर्ितर फकर् न खोजको 
मात्रै �ँ। आफूले आफँैलाई सम्झन खोजकेो �ँ। षड् दशर्न, षड्�श�ा, 
अ�रको अ�ँारो फाल्ने शै��क साधना र वयं रा�� े जागृयामसँग 
आजको �श�ाको स�� के होला, होला िक नहोला?  

द�ुह, ��� र खतराज� �ानल े जीवनलाई जीवन बनाउला िक 
यन् त्र? मान्छे मान्छे हो िक मे�शन? हाम्रो �श�ा पद्धितले िवद्वान ्
ज�ाउँदै छ िक खेताला जनशि�? कसरी ले�खँदै छ का� र यसको 
सारमा के छ? पढ्नु र पढाउनुमा जीवन र जगत् छ िक बािहरी 
संसारको िविनमय? 

�ान अ�र उ�ालो हो िक आजर्नको भऱ् याङ? मानव जीवन रह� 
हो िक सम�ा? स�को परख कसरी गनेर्? बाँच्नुको दशर्न के हो? 
लेख् नु आन� हो िक प�रवतर्न? दवैु हो िक, दवैु होइन? मेरा अ�रह� 
मैलाई सो�धरहन्छन् र आफ्नै प्रश् नले आफँै �थ�ल्थलो �न्छु, आफँै 
िनथ्र�ु �न्छु। 
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लेख् नुअिघ म आफँैलाई िवनम्रतापूवर्क सोध्छु, लेख् ने के हो, पढ्ने के 
हो? पढ्ने पाठक को हो? यही िवषय नलखेे के �न्छ? मैले नलेखे के 
�न्छ र अिह�ै नलेखे के �न्छ? साँ� ै किह�ै नलेखे के �न्छ? 
लेख्दै नलखेे के �न्छ? लेख् नु भ�ु त आफँै पो�खन ुहो। पो�खनुअिघ 
पूणर् �पमा भ�रनु ज�री छ। आज कुन लेखक कहाँबाट कुन अमृत 
िब� ुिटपेर कसरी भ�रने हो? 

चक्र शरीरमा पिन छ र समाजमा पिन छ। षड्चक्रभ�ा मा�थ छ, 
सहस्रार चक्र। जीवनका िगखार्िगखीर्भ�ा मा�थ छ, साधनापूणर् 
िवजय प्रा� गरेप�छ अनुभूत �ने �ो उप�ो मेधा शि�। लेखनको 
उदे्द� त �तै जान ेर लैजाने हो। ए�ै गएर कही ँपुिग�। सँग ैजानु 
छ समाजसँग,ै सँगसँगै र िहँड्न नसक् नलेाई पिन सँगसँगै लैजानु छ 
अ�रको बाटो िहँडाएर – संग��ं संवद�ं सं वो मनां�स जानताम्। 

महाका� पर�रा र अ�ग् न 

महाका� पर�रा महाजीवन पर�रा भएर समाजमा लप� छ। 
रामायण र महाभारत �न् वा अ� िविवध धािमर्क ग्र�ह�।  
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भानुभ� आचायर्को रामायण, शाकु�ल आिद देवकोटेली महाका� 
िवरासत, आफँै तात् न खोजकेो �चसो चलुो, नर�संह अवतार आिद �ँदै 
बगेको महाका� पर�रामा अ�ग् न भएर िम�सन पाउँदा म�भत्र 
खुसीको भभर्राउँदो �ाला उठेको छ।   

यसो भ�ु मेरो धृ�ता पिन होला तर भ� मन छ – आज अ�ग् नलाई 
साथमा राखेर यसरी उ�भन पाउँदा सीमा�कृत कणर्, नेपाली धराको 
ब�लता र जनताको मुि� आवाज एकै पटक स�ािनत भएको 
महसुस गरेको छु। 

लेखक�य स�ाको सवोर्�ता 

मान्छे�भत्रको मनु�� र �ही मनु��को अिवभा� �तन् त्र चेतना 
मान्छेको मूलशि� हो। �तन् त्र मान्छेले मात्र �तन् त्र धारणा बनाउन 
स� र �ही धारणाको ��ूतर् िन� िनमग् नता लेखनको जग हो। 
आदेश, उपदेश वा कुनै पिन िनदेर्शनको प�रधीय सीमा लेखनस�ा 
�न स�ैन। हरेक लेखक आफ्नो �ाधीन लेखक�य स�ाको �तन् त्र 
संिवधान आफँै बनाउँछ, बनाउन पाउनुपछर्। 
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नीित िक अनुभूित? बोध िक अवधारणा? प�रवतर्न िक �पा�रण? 
अ�रबोध िक वचनको भारी? �चत्र र च�रत्रको �भत्री भेद खुिट्टएन भने 
लेखक�य इमान मछर्। लेखक�य इमान मनुर् भनेको �ि� �तन् त्रता र 
लेखक�य स�ाको संयु� मृ�ु हो।  

कुनै योगीको ब्रह्म��प आन� र किवता उ�ालोको आल�न, मलाई 
उ�ै उ�ै लाग्छ।  चैत�बोध गरेको योगी �ो चरम आन� बताउन 
स�ैन तर एउटा किव �ही आन�मा पुगेप�छ ब� उप�ो किवता 
लेख् न शु� गछर् र का� िनमार्ण �न्छ। किवता भ�ु आफँैलाई 
िब�सर्एप�छको आफ्नै बोधको उप�ो कोिटको उ�ालो हो।  

र अ�मा  

आजको यो �ण मेरो जीवनकै उप�ो खुसीको �ण हो। मेरो लेखन 
कमर्ले फे�र एक पटक सामा�जक �ीकृित पाएको छ।  

जीवनमा यो ठाउँमा यसरी उ�भन आइपुग्छुज�ो लागेको पिन �थएन। 
अ�र, समय र ईश् वरलाई ध�वाद।  
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यितखेर अ�ग् न महाका�को पात्र ठुले कामीलाई सम्झेको छु। छेलाङ� 
िवश् वकमार् र जुनीमायालाई सम्झेको छु। अधर्नग् न शरीर �लएर आरनमा 
�ा� िनदाइरहेका ितनका स�ानलाई सम्झेको छु।  

मैले खोज्दै हेदैर् िहँडेका आरनह� सम्झेको छु। �हाँका अ�ग् न�ाला 
सम्झेको छु। आफँै�भत्रका िनजी आवेग, संवेग सम्झेको छु र आफ्नै 
सात वषर्क� नाितनी आयरालाई सम्झेको छु, जो अ�ग् न लेख् ने बेला मेरो 
काखमा लुटु� िनदाउँथी। 

सम्झनाको यो उ�ालो, मेरो अ�रको उ�ालो र �ो परको परम िद� 
उ�ालो एकाकार होस,् चैत�तफर् को अ�र यात्रा जारी राख् न सकँू। 
अ�र ईश् वर हो र यसैको पूजामा िनर�र िनर�र लािगरहनु सकँू। 
सबैको आशीवार्द िमलोस्। 

सबैलाई साधुवाद।  
सबैलाई ध�वाद।  
सबैलाई नम�ार। 
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सद� स�चव क�ना पराजलुी�कूा तफर् बाट ध�वाद �ापन 

 

गठुीका अ���ू, डा. सुरेशराज शमार्�ू, जगद�ा-श्रीबाट स�ािनत 
दगुार्प्रसाद शे्र��ू, मदन पुर�ारबाट स�ािनत ‘अ�ग् न’ का स्र�ा डा. 
नवराज लम्साल� ूतथा आदरणीय भद्र मिहला तथा स�न वृ�। 

नेपाली भाषा, सािह�, कला-सं�ृितलाई माया गनेर् समग्र िवद्वत् 
समाजप्रित हािदर्क आभार। यहाँह�को उप��ित र माया हाम्रा लािग 
िवशेष छ। यहाँह� सबैलाई हािदर्क ध�वाद। 

डा. सुरेशराज शमार्�ू, देशको सबभ�ा मह�पूणर् िवषय �नुपनेर् 
‘�श�ा र �श�ा �ेत्र’ को समसामियक �ा�ानका िन�म्त यहाँलाई 
हािदर्क ध�वाद। प्रार��क बाल िवकास (अ�लर् चाइल्ड�ड 
डेभलेपमे� – इ�सिड) �श�ा िवशेष�का नाताले शै��क यात्राको 
अकोर् छेउमा भएपिन, म आफैं  एक �श�क भएको कारण �ि�गत 
�पमा यहाँको उप��ित र अथर्पूणर् श�ह�कोलािग आभारी छु। 
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आदरणीय दगुार्प्रसाद शे्र��ू, भारतमा नेपाली भाषा, सािह�को 
प्रचारप्रसारमा स�ूणर् जीवन समिपर्त गनुर्�ने यहाँप्रित हाम्रो समाज 
सदैव ऋणी रहनेछ। नेपालबािहरबाट सािह�सेवामा त�ीन रहेर 
बनारसमा नेपाली िवरासत जोगाउन ग�ररहनु भएका कामह� 
पे्ररणादायी छन्। यहाँलाई स�ान गनर् पाएकोमा गठुी प�रवार हिषर्त 
छ। यहाँलाई धेरै-धेरै ध�वाद।  

डा. नवराज लम्साल�ू, यहाँको पु�कले का� माफर् त सरल 
भाषामा नेपाली इितहास, राजनीितक तथा सामा�जक स��का 
िविवध आयामको �ा�ा गदैर् समाजमा रहेको िवभेदको अ�का 
लािग आवाज बुल� गरेको छ। एक अ�रालप�छ का� िवधा 
स�ािनत भएको छ। यो मौका िदनुभएकामा यहाँलाई ध�वाद। 

रातो बङ्गला �ूल, मदन पुर�ार पु�कालय, �ुिडयो आकार र 
समारोह आयोजनाका लािग सहयोग गनुर्�ने स�ूणर्लाई ध�वाद।  

यस समारोहमा यहाँ पाल्नु�ने स�ूणर् महानुभावह�, समारोहलाई 
घर-घर पुऱ् याइिदनु�ने पत्रकार िमत्रह�, आजको यस समारोहस� 
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आइपु�ा प्र��-अप्र�� स�ाह-सुझाव िदनु�ने शुभ�च�क तथा 
गुठीका स�ूणर् सद�ह�लाई हािदर्क ध�वाद।  

यहाँह� सबैको जय होस्। 
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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 गठुीको 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 गठुीले 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 ४ लाख �िपयाँ भएको छ। 
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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 शास् त्र– ‘जनरल भीमसेन थापा’    श्री िच�रञ्जन नेपाली  
िव�ान– *‘अिधकिवभव िस्थरिवद्यतु ्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 दवेकोटा’          श्री िनत्यराज पाण्डे 

 
 

                                                            
1 *अमिुद्रत अवस्थामा परुस्कृत। 
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(५) २०१७  
पद्य– *‘िवस्फोट’               श्री भीमिनिध ितवारी 
सामािजक शास् त्र– *‘नेपाली रािष्ट्रय मदु्रा’   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 शास् त्र – ‘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 शास् त्र– ‘प्राचीन िहन्द ुअथर्शा�’  श्री नवराज चािलसे 
िव�ान– *‘व�–िनमार्णकला’         श्री ल�मीबहादरु श्र�े 

 
(१०) २०२२ 
गद्य– ‘िशरीषको फूल’             श्री पा�रजात 
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(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. शास् त्र– ‘नेपालको छापाखाना र पत्रपित्रकाको इितहास’ 

श्री ग्रीष्मबहादरु दवेकोटा 
  

(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 श्र�े, श्री चडूामिण ‘बन्ध’ु र श्री प्रदीप �रमाल 



 
 

45 
 

(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।) 

 
(२२) २०३४ 
‘लेखनाथ पौड्यालको किवत्वको िव�ेषण तथा मलू्याङ्कन’  

                       डा. वासदुवे ित्रपाठी 
 

(२३) २०३५ 
‘घामका पाइलाह�’                  श्री ध.च. गोतामे 
 
(२४) २०३६ 
‘नेपालका परम्परागत प्रिविध’                          
             डा. छिवलाल गजरेुल र 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 ध्रवुचन्द्र गौतम 
 
(२९) २०४१ 
‘प्रत्यागमन’                    श्री कञ्चन पडुासैनी 

 
(३०) २०४२ 
‘वैकुण्ठ एक्सपे्रस’                   श्री मोहनराज शमार् 

 
(३१) २०४३ 
‘िलच्छिव संवत ्को िनणर्य’             श्री नयराज पन्त 
 
(३२) २०४४ 
‘उत्सगर् पे्रम’                    श्री राजेश् वर दवेकोटा 
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(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 भानभु� पोखरेल 

 
(३६) २०४८ 
‘पागलबस्ती’                   श्री स�भ� 
 
(३७) २०४९ 
‘पाल्पामा प्रजातािन्त्रक आन्दोलनका सय िदन (िव.सं. २००७)’  

श्री भवेश् वर 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 श्र�े 

 
(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 श्र�े 

 
(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 ईश् वरको 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 खतेी’    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 मकुा�ङ 

 
(५८) २०७० 
‘खलंगामा हमला’                श्री राधा पौडेल 

 
(५९) २०७१ 
‘खसुी’                      श्री िवजय कुमार 

 
(६०) २०७२ 
‘ऐना’                      श्री रामलाल जोशी 
 
(६१) २०७३ 
‘धतृराष्ट्र’                    श्री घनश्याम कँडेल 
 
(६२) २०७४ 
‘योगमाया’                   श्री नीलम काकीर् िनहा�रका 
 
(६३) २०७५ 
रणहार                      श्री योगेश राज 
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(६४) २०७६  
‘महारानी’                  श्री चन्द्रप्रकाश बािनयाँ 
 
(६४) २०७७  
‘िलम्बवुानको िलम्बवुानको ऐितहािसक दस्तावेज सङ्ग्रह (सम्वत ्१७१९-२०२० 
वा सन ्१६६२ - १९६३)’           श्री भिगराज इङ् नाम 
 
(६४) २०७८  
‘अिग् न’                    डा. नवराज लम्साल 
 
७.  कुनै साल परुस्कार िवतरण ह�न नसकेमा त्यसको रकमबाट िवद्वतव्िृ� िदने 
पिन िनयम छ। आजसम्म चार जनालाई मदन परुस्कार िवद्वद्विृ� प्रदान 
ग�रएको छ – 
 
१. श्री चडूामिण बन्ध ु –    २०२० 
२. श्री राममिण �रसाल –    २०२३/२४ 
३. श्री कोमलप्रसाद सवुदेी –  २०२५ 
४. श्री जयराज आचायर् –    २०३५/३६ 

 
८.  श्री कमलमिण दीि�तको सम्पादनमा गठुीको मखुपत्र त्रैमािसक  ‘नेपाली’ 
गठुीका समाचार तथा अ� लेख–िनबन्धह� िलएर २०१६ सालदिेख 
िनयिमत �पले प्रकािशत भइरहकेोमा हाल प्रकाशन स्थिगत छ।  
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९. प्रत्येक वषर् कलक�ामा डाक्टरी पढ्न जाने दईु िवद्याथीर्को छनोट गनेर् 
काम पिन गठुील ेसवंत ्२०१३–१४ सालदिेख गदैर् आएको छ।  

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

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

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

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

 
४. यो परुस्कार कसरी, कसलाई, कुन प्रिक्रयाले िदन ुउिचत ह�न्छ भनी नेपाली 
बिुद्धजीवीह�लाई पत्रपित्रका र नेपाल टेिलिभजनबाट पिन आ�ान गरी 
सझुाव मािगएको िथयो र ती सबै प्रा� राय सझुावह�को यथोिचत कदर गदैर् 
गठुीले 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 सवंत ् २०१२ सालमा गठुीको दानपत्र–
िनयमावलीह� सबै तजुर्मा गनेर्, श्री शम्भपु्रसाद �वालीद्वारा नै भएको हो।  
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५. ‘जगदम्बा–श्री’ िवतरण गनेर्बारेको कायर्–प्रणाली मदन परुस्कार गठुीको 
िनयमावलीको प�रच्छेद ५–क अन्तगर्त िनयम ३६ को उप–िनयम (क) दिेख 
(ज) सम्ममा परेका छन।् त्यस बाहके मदन परुस्कार गठुीको �ापनपत्रको दफा 
२ (उद्दशे्य) अन्तगर्त पिन िनम्नअनसुार एउटा उपदफा थिपएको छ:– 
  
“श्रव्य, �श्य वा अ� िकिसमका कृित�वह�बाट नपेाली वाङ्मयको श्रीविृद्धमा 
उल्लेख्य योगदान गनेर् व्यि� र शिै�क, सामािजक वा सांस्कृितक माध्यमबाट 
नेपाली भाषाको समनु्नितमा उल्लेख्य योगदान गनेर् व्यि�ह� मध्येबाट 
वषैर्वषर् छनोट गरी सम्मानयोग्य ठह�रएका व्यि�लाई मदन परुस्कार 
ससं्थािपका स्व. श्री रानी जगदम्बाकुमारी दवेीको स्मिृतमा ‘जगदम्बा–श्री’ 
नामले मदन परुस्कार सरहको अकोर् परुस्कार प्रदान गनेर्।” 

 
६. जगदम्बा–श्री परुस्कारका लािग नेपाली भाषाको सवेालाई न ै एक मात्र 
आधार मािनएको छ। वणर्, िलङ्ग, धमर्, जात वा जातीयताको कुनै बन्धन वा 
िवशषे ग्रा�ता यसमा रहदँनै। मरणोपरान्त जगदम्बा–श्री परुस्कार साधारणतया 
प्रदान ग�रंदनै। प्रत्येक वषर् गठन ग�रने छनौट सिमितले सङ्कलन गरेका 
नामावलीबाट छानी एकमतल े िसफा�रस गरेको व्यि�लाई यो परुस्कार 
िदइन्छ। 
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पुरस्कार जगदम्बा–श्री िववरण 
 
 

१. सवंत ्२०४५ को परुस्कार श्री नारायणगोपाललाई “तीन दशकभन्दा बढी 
समयदिेख सङ्गीतको माध्यमबाट नेपाली भाषाका गीतह�लाई दशे तथा 
िवदशेमा समते लोकिप्रय बनाउनमा उल्लेखनीय योगदान गरे बापत।” 

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

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

 
४. सवंत ् २०४८ सालको परुस्कार किव केदारमान व्यिथतलाई “उत्कृ� 
काव्य कृितत्व र िविभन्न ससं्थागत माध्यमबाट नेपाली वाङ्मयको श्रीविृद्धका 
िनिम्त आधा शताब्दीभन्दा बढी समयदिेख अनवरत �पमा सजृनशील र 
िक्रयाशील रही नेपाली भाषा र सािहत्यको प्रित�ा बढाए बापत।” 
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५. सवंत ् २०४९ को परुस्कार नेपाली सािहत्य सम्मलेन दाजीर्िलङलाई 
“स्थापनाकाल िवक्रम सवंत ् १९९१ दिेख न ै नेपाली भाषा र सािहत्यको 
सरं�ण, प्रवद्धर्न र श्रीविृद्धका िनिम� अनवरत िक्रयाशील रही असाधारण 
ससं्थागत योगदान गरे बापत।” 
 
६. सवंत ् २०५० को परुस्कार श्रीमती तारादवेीलाई “गत चारदशकदिेखको 
अथक साधनाद्वारा गायन कलामा उत्कृ�ता हािसल गरी नेपाली भाषालाई 
स्वदशेिभत्र र बािहर समते सङ्गीतको मध�ुरमाद्वारा लोकिप्रय बनाई नेपाली 
वाङ्मयको श्रीविृद्ध गनर्मा उल्लखेनीय योगदान ग�ररह ेबापत।”  

 
७. सवंत ् २०५१ को परुस्कार श्री इन्द्रबहादरु राईलाई “िवगत ४५ वषर्दिेख 
नेपाली सािहत्य साधनामा िनरन्तर सलंग्न 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. सवंत ्२०५२ को परुस्कार कोिहमा, नागाल्याण्ड, भारतका श्री ह�रप्रसाद 
‘गोखार्’ राईलाई “िवगत ६ दशकभन्दा बढी समयदिेख अिविच्छन्न �पले 
नेपाली भाषा र सािहत्यको सवंद्धर्नका िनिम� िविभन्न माध्यमबाट 
उल्लेखनीय सवेा प्रदान ग�ररह ेबापत।”  
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९. सवंत ् २०५३ को परुस्कार मोगोक, म्यान्मारका श्री ठाकुरप्रसाद 
गरुागाईलंाई “म्यानमारमा बसोबास गनेर् नेपाली मलूका बमेर्लीह�का माझमा 
नेपाली भाषाको प्रचार–प्रसार र संवद्धर्नमा असाधारण योगदान गरी नेपाली 
भाषालाई जीिवत राखरे यसको श्रीविृद्ध गनर्मा समिपर्त भए बापत।” 

 
१०. सवंत ् २०५४ को परुस्कार गायक कलाकार श्री अम्बर ग�ुङलाई 
“िवगत चार दशक यता सङ्गीत–साधनामा िनरन्तर लगनशील रही 
साङ्गीितक माध्यमद्वारा नेपाली कला र ससं्कृितको उत्थानका साथै नेपाली 
भाषा सािहत्यको श्रीविृद्ध गनर् योगदान गरे बापत।” 
 
११. सवंत ्२०५५ को परुस्कार व�र� सािहत्यकार श्री गोिवन्दबहादरु 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।” 

 
१२. सवंत ् २०५६ को परुस्कार नपेाली िश�ा प�रषदल्ाई “भाषा र 
सािहत्यतफर्  िनरन्तर सिक्रय रही िविभन्न ससं्थागत िक्रयाकलापका 
माध्यमबाट नेपाली वाङ्मयको श्रीविृद्धका लािग उल्लेखनीय योगदान गरे 
बापत।” 
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१३. सवंत ्२०५७ को परुस्कार जनकिवकेशरी श्री धमर्राज थापालाई “श्रव्य–
पाठ्य माध्यमबाट आधा शताब्दीभन्दा लामो समय नेपाली भाषाको सवेा गरी 
नेपाली वाङ्मयको श्रीविृद्धमा िविश� योगदान गरे बापत।” 

 
१४. सवंत ्२०५८ को परुस्कार श्री डायमनशमशरे राणालाई “िवगत आधा 
शतािब्ददिेख नपेाली सािहत्यको आराधनामा सलंग्न भई गद्याख्यानद्वारा 
उल्लेखनीय योगदान ग�ररह ेबापत।” 

 
१५. सवंत ्२०५९ को परुस्कार श्री कृष्णप्रकाश श्र�ेलाई “नेपाली भाषाको 
िसजर्ना, अनसुन्धान तथा प्रचार–प्रसारमा क�साध्य �पमा संलग्न भई चार 
दशकअिघदिेख नेपाली वाङ्मयको सवेामा समिपर्त भइरह ेबापत।” 

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

 
१७. सवंत ् २०६१ को परुस्कार श्री फणीन्द्रराज खतेालालाई “आधा 
शताब्दीभन्दा अिघदिेख नपेाली भाषा िश�णका साथै अनवरत �पमा 
सािहत्यसवेामा लागी नेपाली भाषामा उल्लखे्य योगदान ग�ररह ेबापत।” 
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१८. सवंत ् २०६२ को परुस्कार श्री भैरव �रसाललाई “गत आधा 
शताब्दीदिेख नपेाली छापादिेख िवद्यतुीय माध्यमसम्म पणूर् �पले सलंग्न रही 
नेपाली पत्रका�रतालाई सवंद्धर्न गदैर् नेपाली भाषाको िवकासमा अद्यािप 
उल्लेखनीय योगदान गरे बापत।” 

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

 
२०. सवंत ् २०६४ को परुस्कार श्री कृष्णप्रसाद पराजलुीलाई “व्याकरण, 
गीत, किवता, बालसािहत्य तथा ससं्कृित लगायत िविवध िवधामा 
अनेकानके ग्रन्थको िसजर्ना गरी नेपाली वाङ्मयको अतलुनीय तथा अनवरत 
भाषासवेा ग�ररह ेबापत।” 
 
२१. सवंत ् 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. सवंत ्२०६६ को परुस्कार डा. राजेन्द्र िवमललाई “गत चार दशकदिेख 
िमिथला �ेत्रमा मिैथली भाषी िवद्याथीर्ह�लाई नेपाली भाषामा िशि�त गराई 
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िवद्वान ् बनाउने पनुीत कायर्का साथै नेपाली भाषामा अनेकानके ग्रन्थ रचना 
गरी नेपाली भाषा वाङ्मयलाई समदृ्ध तलु्याउने काम समते ग�ररह ेबापत।” 

 
२३. सवंत ् २०६७ को परुस्कार किव श्री दगुार्लाल श्र�ेलाई “गत छ 
दशकदिेख आफ्नो मातभृाषा तथा नेपाली भाषामा अत्यन्त समुधरु गीत, 
किवता, काव्य तथा बालसािहत्य लखेी नेपाली वाङ्ग्मयलाई समदृ्ध तलु्याउन े
कायर् ग�ररह ेबापत।” 

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

 
२५. सवंत ् 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।” 
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२६. सवंत ्२०७० को परुस्कार श्री िशव रेग्मीलाई “सािहित्यक पत्रका�रताको 
अन्वषेण, पत्रपित्रकाको सकंलन, समी�ा, समालोचना तथा लेखनद्वारा 
नेपाली भाषाको अिवरल �पमा सवेा ग�ररह ेबापत।” 

 
२७. सवंत ् २०७१ को परुस्कार श्रीमती अङ्गरूबाबा जोशीलाई “नेपालमा 
नारी िश�ाको प्रचार प्रसार एव ं प्रवद्धर्नका साथै नेपाली भाषा सािहत्यको 
श्रीविृद्धमा िनरन्तर दीघर्साधना गरी उल्लेख्य योगदान परु् याइरह ेबापत।” 

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

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

 
३०. सवंत ् २०७४ सालको परुस्कार श्री शान्तदास मानन्धरज्यलूाई “बाल 
सािहत्यको िवकास, िवस्तार तथा प्रवधर्नमा पाँच दशकदिेख िनरन्तर समिपर्त 
रहन ुभएकाले”। 
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३१. सवंत ् २०७५ सालको परुस्कार श्री बैरागी काइलँाज्य ू (तील िवक्रम 
नेम्बाङ) लाई "िलम्ब ू भाषा तथा मनु्धमु संस्कार र ससं्कृितको अध्ययन-
अनसुन्धान तथा अिभलेखन गरी नेपाली वाङ्मयको समिृद्धमा उल्लेखनीय 
योगदान गनुर् भएकाले"। 
 
३२. सवंत ्२०७६ सालको परुस्कार श्री शािन्त ठटालज्यलूाई “गत छ (६) 
दशकदिेख नेपाली गीत-सङ्गीत �ेत्रमा समिपर्त रही गीत-सङ्गीत �ेत्रको 
उन्नयनमा िविश� योगदान परु् याउनभुएकाले”। 
 
३३. सवंत ्२०७७ सालको जगदम्बा-श्री सम्मान श्री भरैवबहादरु थापाज्यलूाई 
“नेपाली नतृ्य िवधाको अध्ययन-अनसुन्धान गरी सदै्धािन्तक तथा प्रयोगात्मक 
�ान माफर् त नतृ्य�ेत्रको उन्नयनमा िविश� योगदान गरेकाले”। 
 
३४. सवंत ् २०७८ सालको जगदम्बा-श्री सम्मान श्री दगुार्प्रसाद श्र�ेज्यलूाई 
“नेपालको चलिचत्र इितहासको प्रारिम्भक कालमा उल्लेखनीय भिूमका 
िनवार्ह गरेका तथा भारतमा नेपालको परुानो बनारस िवरासत जोगाउन 
कायर्रत, अन्तरार्िष्ट्रय स्तरमा नेपाली भाषा, सािहत्यसवेामा तल्लीन रहरे 
नेपाली सािहित्यक पित्रका ‘उदय’ को आठ दशकदिेखको प्रकाशनलाई 
िनरन्तरता िददँ ैनपेाली वाङ्मयको श्रीविृद्धमा िविश� योगदान गरे बापत”। 
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मदन पुरस्कार गुठीको स्वणर्वषर्मा सम्मािनत व्यि�त्व र 
संस्थाह� 

 
 
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 रमशे खकुरेल 
८. श्रीमती रािधका राया 
९. श्री श्यामदास वैष्णव 
१०. श्री वसन्तकुमार शम्मार् नेपाल 
११. म्यिुजक नेपाल 
१२. रत्न पसु्तक भण्डार 
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मदन पुरस्कार/जगदम्बा-श्री िवद्वत ्प्रवचनका लािग आमिन्त्रत 
िवद्वान/्िवदुषीह� 
 
२०२९  िसिद्धचरण श्र�े  
२०३०  सयूर्बहादरु शाक्य   
२०३१  मदन परुस्कार समारोह भएन। 
२०३२  नयनबहादरु खत्री 
२०३३  मदन परुस्कार समारोह भएन।  
२०३४  जगतमोहन अिधकारी 
२०३५  लैनिसहं वाङ्दले 
२०३६  कृष्णवम मल्ल 
२०३७  रणधीर सबु्बा 
२०३८  केदारमान व्यथीत 
२०३९  भपूालमान िसहं 
२०४०  द्रोणशमशरे ज.ब.रा. 
२०४१  मोहनमान सैंज ु
२०४२  माधव िघिमरे 
२०४३  राजेश् वर दवेकोटा 
२०४४  अिम्बकाप्रसाद अिधकारी 
२०४५  छिवलाल गजरेुल 
२०४६  बैरागी काइलँा 
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२०४७  केदारभ� माथेमा/ ऋिषकेश शाह 
२०४८  अिम्बकाप्रसाद अिधकारी 
२०४९  यदनुाथ खनाल 
२०५०  सरेुशराज शमार् 
२०५१  ईश् वर बराल 
२०५२  मदनमिण दीि�त 
२०५३  राजेश् वर दवेकोटा 
२०५४  माधव िघिमरे 
२०५५  माधवराज गौतम 
२०५६  केशरीराज पाण्डे 
२०५७  लैनिसहं बाङ्दले 
२०५८  वासदुवे ित्रपाठी 
२०५९  माधव भट्टराई 
२०६०  कमलप्रकाश मल्ल 
२०६१  अङ्गरुबाबा जोशी 
२०६२  बालकृष्ण पोखरेल 
२०६३  टङ्क सबु्बा 
२०६४  सत्यमोहन जोशी 
२०६५  िनलाम्बर आचायर् 
२०६६  िबहारीकृष्ण श्र�े 
२०६७  रामप्रसाद श्र�े 
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२०६८  चतैन्य िमश्र 
२०६९  उपने्द्रमान मल्ल 
२०७०  नाङ्वाङ् छेम्पो शपेार् 
२०७१  िललामिण पौडेल  
२०७२  प्रकाश सायमी 
२०७३  सदुशर्नराज ितवारी 
२०७४  तीथर्बहादरु श्र�े 
२०७५  �रता थापा 
२०७६   शखेर पाठक / गणशे रिसक/ तीथर् श्र�े1

2 
२०७७  गौतमवज्र वज्राचायर् 
२०७८  प्रा.डा. सरेुशराज शमार् 
 
[सामान्यतया उिल्लिखत िमितको ठीक एक वषर् पिछ ह�ने मदन परुस्कार 
समारोहमा िवद्वत ्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 गत ेअनलाइन माफर् त ्र फागनु १ गत ेपोखरा तथा िसलगढीमा प्रत्य� सम्मान 
समारोह भएको हो। 
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मदन पुरस्कार गुठीबाट मनोनीत भई सम्माननीया जगदम्बाका िसटमा 
कलक�ाका 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 श्र�े, वीरगन्ज 
१९६१–६२ केशरिसंह मल्ल, काठमाडौं      गोपालदास जोशी, काठमाडौं 
१९६२–६३ प्रदीप शमशेर 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 कस्तरुी श्र�े, लिलतपरु 
१९६६–६७ हमेन्तशमशेर राणा, काठमाडौं          जनककेशर प्रसाई,ं इलाम 
१९६७–६८ लइुसा 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 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 ु



 
 

68 
 

१९७५–७६ अमरकुमार दउेजा, काठमाडौं      मदन कोइराला, िवराटनगर 
१९७६–७७ अिनलबहादरु श्रे�, िवराटनगर   कुमारी पिवत्रािसहं ढुङ्गाना, िचतवन 
१९७७–७८ मध ुदीि�त, काठमाडौं         सरेुशकुमार काफ्ले, सनुसरी 
१९७८–८९ अञ्ज ुश्रे�, लिलतपरु            दवेेन्द्रनाथ दास, सलार्ही 
१९८९–८० िवद्यादवे शमार्, लिलतपरु      समुनशमशेर ज.ब. राणा, वीरगन्ज 
१९८०–८१ सङ्गीता अिधकारी, काठमाडौं        तहुीनकािन्त 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 ुश्रे�, गोरखा 
१९८५–८६ सञ्जय लाख,े वीरगन्ज     कुमारी ज्योत्स्ना �रमाल, काठमाडौं 
१९८६–८७ अपर्णा �रसाल, लिलतपरु         मखलाल श्रे�, काठमाडौं 
१९८७–८८ सङ्गीता श्रे�, काठमाडौं         जीवनकुमार आत्रये, 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      कुमारी सलोना श्र�े, काठमाडौं 
१९९४–९५ िकरण गजरेुल, काठमाडौं            िववेक शमार्, दाङ 
१९९५–९६ लनुा 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 शोभने्द्र गौतम, काठमाडौं         अरिवन्द दवे, स�री 
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२०००–००१ सभुाष के.सी., पोखरा        दीप लािमछाने, काठमाडौं 
२००१–००२ इ�रना खड्का, काठमाडौं   धमार्गत भट्टराई, मेघौली ि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� 
२००९–०१० िवनदुा पौडेल, स्याङ्जा        किपल दवाडी, काठमाडौं 
२०१०–०११ प्रिजना प्रधान, काठमाडौं        मोनाली शाह, धनुषा 
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 ढंुगाना, भ�परु 
२०२०-०२१   सन्तोष गौतम, पवर्त          �रकेशकुमार मण्डल, स�री 
२०२१-०२२ सिुशन ितवारी, कास्क�       ऋशभ कुमार झा, धनषुा  
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गुठीका सदस्यह� 
 

१) श्री कुन्दमिण दीि�त * 
२) डा. गोिवन्द टण्डन * 
३) डा. चडूामिण बन्ध ु   
४) डा. जगमान ग�ुङ 
५) डा. महादवे अवस्थी 
६) डा. माधव भट्टराई 
७) रथी श्रीधरशमशेर ज.ब.रा. * 
८) श्री कनकमिण दीि�त * 
९) श्री अमर ग�ुङ * 
१०) श्री कल्पना पराजलुी * 
११) श्री िभक्टर प्रधान 
१२) श्री सधुा ओझा 
१३) श्री सलुोचना मानन्धर 
१४) श्री प्रज्वलराज �वाली 

 
* गठुीका प्रबन्ध–सिमितका सदस्यह� 
 

 




