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१. प्रस्तावना

भानुभक्त र घाँसी नामक यस किवताका रचियता किव नरनाथ आचायर् हुन्। आिदकिव आनुभक्त र घाँसीमाझ
भएको परस्पर कु राकानी नै यस किवताको के न्द्रीय पक्ष हो। सरस, सरल र बोधगम्य शैलीमा किव नरनाथ आचायर्ले भानुभक्त
र घाँसीको प्रिसद्ध आख्यानलाई कािव्यक रूप िदएका छन्। मोतीराम भट्टले ‘किव भानुभक्तको जीवन चिरत्र’ नामक पुस्तकमा
घाँसीको परोपकारी गुण र कमर्बाट प्रभािवत भएर आिदकिव भानुभक्त आचायर् पिन काव्यसाधना गनर् प्रेिरत भएका हुन् भन्ने
प्रसङ्ग अिघ ल्याएका हुन्। भट्टको यस प्रसङ्गलाई िलएर नेपाली सािहत्यका अध्येतामाझ िनकै तकर् िवतकर् चलेको कु रा प्राप्त
तथ्याङ्कबाट जानकारी पाइन्छ। कितले यस प्रसङ्गको ऐितहािसकतामािथ प्रश्न उठाएका छन्। कितले भौगोिलक र
समाजशास्त्रीय प्रामािणकताको कु रा पिन उठाएका छन्। जे भए पिन भानुभक्तको जीवनघटना, व्यिक्तत्व र कृ ितत्वको कु रा
आउँ दा यसको एउटा छु ट्टै महत्त्व रहेको छ। नरनाथ आचआयर्ले यही प्रिसद्ध घाँसी प्रकरणलाई किवताको रूपमा प्रस्तुत गरेका
छन्।
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किवता भन्नु नाना सौन्दयर्शास्त्रीय घटकबाट िनिर्मत एउटा भािषक कला हो। भावना र कल्पनाको उच्च िशखरमा
टेकेर किवहरू कु रा गछर् न।् तर ती भावना र कल्पना िनराधार भने हुँ दैनन्, िनरथर्क हुँ दैनन्। त्यहाँ समाजको प्रितिवम्ब हुन्छ।
शब्दहरूमा समाजको मनोिवज्ञान बुझ्न सिकन्छ। सं स्कृ ित, पयार्वरण, भूगोल, राजनीित, अथर्नीित, समाजशास्त्र सबै त्यहाँ
भेिटन्छन्। किवतामा ऐितहािसक प्रसङ्ग पिन हुन्छ। प्रस्तुत भानुभक्त र घाँसी किवतामा पिन हामी यस्तै िविवध स्वाद
भेटाउँ छौं। यस किवताको अध्ययनबाट भानुभक्त र घाँसी प्रसङ्गलाई बुझ्न सहयोग प्राप्त हुन्छ। घाँसी प्रसङ्गको
ऐितहािसकताबारे छलफल गनर् सिकन्छ। भानुभक्तकालीन समाजको समाजशास्त्रीय व्याख्या बुझ्न सहयोग हुन्छ।
२. उद्देश्य
 आिदकिव भानुभक्त र घाँसीसम्बन्धी प्राप्त तथ्याङ्कलाई िवकिसत गनु।र्
 भानुभक्त जिन्मएका ठाउँ चुँदी रम्घाको तत्कालीन सामािजक व्यवस्थालाई बुझ्न।ु
 मोतीराम भट्टले उल्लेख गरेका घाँसीबारे थप जानकारी प्राप्त गनु।र् घाँसीको जीवन दशर्नमािथ सहपाठीसँ ग चचार्
पिरचचार् गनुर्।
 भानुभक्तका पनाित किव नरनाथ आचायर्को काव्य प्रितभालाई पिठत किवताको आधारमा मूल्याङ्कन गनुर्।
 किवताको मूल उद्देश्यलाई पछ्याउँ दै त्यससँ ग सम्बिन्धत अन्य ऐितहािसक आधार सामग्रीको खोजी गरी घाँसी
प्रसङ्गको प्रामािणकतालाई खोजी गनेर् िजज्ञासाको िवकास गनुर्।
३. आिदकिव भानुभक्त आचायर्को सङ् िझप्त पिरचय
नेपाली सािहत्यमा सबैभन्दा बढी चचार् भानुभक्तमािथ नै भएको देिखन्छ। भानुभक्त नेपाली सािहत्यका आिदकिव
मात्र होइन आदशर् किव पिन हुन्। भानुभक्तबारे मोतीराम भट्ट, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, सूयर्िवक्रम ज्ञवाली, पारसमिण प्रधान,
बालकृ ष्ण सम, ह्रदयचन्द्रिसहं प्रधान, रामकृ ष्ण शमार्, इन्द्रबहादरु राई जस्ता थुप्रै अध्येताहरूले कलम चलाएका छन्।
भानुभक्तलाई देवकोटाले नेपाली सािहत्यका सवर्श्रेष्ठ पुरुष भनेका छन्। लेखनाथले उनलाई उत्साही किव भनेर सम्बोधन
गरेका छन् भने ह्रदयचन्द्रिसहं प्रधानले आिदप्रितिनिध किव भनेका छन्। ईश्वर बरालले भानुभक्तलाई प्रथम रोमािन्टक किव
भनेका छन्। बालकृ ष्ण समले उनी ठु ला किव होइनन्, उनी आिदकिव पिन होइनन् भनी भानुभक्तबारेको अध्ययनमा
आलोचकीय दृिष्टकोण थपेका छन्। यसरी नै रामकृ ष्ण शमार्ले पिन भानुभक्तलाई नेपाली सािहत्यमा प्रथम स्थान िदन नसिकने
तकर् अिघ राखेका छन्। जे होस्, भानुभक्त नेपाली भाषा सािहत्यका उम्दा प्रितभाको रूपमा समस्त नेपालीहरूको ह्रदयमा चािहँ
िनिर्ववाद िवराजमान छन्।
भानुभक्तको जन्म इस्वी १८१४ मा तनहुँ को चुँदी रम्घामा भएको िथयो। प्राथिमककालीन राम भिक्तधाराका
सवार्िधक चिर्चत किव भानुभक्त आचायर् नै हुन्। उनले रामायण अितिरक्त भक्तमाला, प्रश्नोत्तरमाला, रामगीता, वधू-िशक्षा
आिद लेखेका छन् भने फु टकर किवता र मुक्तकको पिन रचना गरेका छन्। नेपाली सािहत्यमा भानुभक्तीय रामायणको ठु लो
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महत्त्व रहेको छ। भानुभक्तीय रामायण सं स्कृतको अध्यात्मरामायणको भावानुवाद हो। भानुभक्तले अध्यात्मरामायण जस्तो
नाना छन्दमा रिचएको वृहत् ग्रन्थलाई सङ् िझप्त रूपमा थोरै छन्दहरूको प्रयोग गरी नेपालीमा भावानुवाद गरेका छन्। सङ् िझप्त
भए तापिन भानुभक्तीय रामायणको भािषक, सािहित्यक र सौन्दयर्शास्त्रीय मूल्य भने िनम्छरो छै न। सामािजक र सांस्कृितक
सन्दभर्को दृिष्टले पिन भानुभक्तीय रामायणको िविशष्टता उित्तकै टड्कारो रहेको पाइन्छ। भानुभक्त िवशेष गरी रस, भिक्त र
ज्ञानका किव हुन्। उनका फु टकर किवतामा प्रकृ ितको सुन्दर िचत्रण पाइन्छ भने व्यङ् ग्यचेत पिन उित्तकै पाइन्छ।
४. किव नरनाथ आचायर्को सङ् िझप्त पिरचय
पिण्डत किवराज नरनाथ आचायर् आिदकिव भानुभक्त आचायर्का पनाित हुन्। ियनको जन्म इस्वी १९०६ मा
तनहुँ मा भएको िथयो भने बयासी वषर्को उमेरमा ियनको मृत्यु काठमाडौंमा भएको िथयो। घरमै आफ्ना ठु ल्दाजु उमानाथ
आचायर्बाट साउँ अक्षर िचनेका ियनले आयुवेर्दमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका िथए। तीक्ष्ण बुिद्धका धनी नरनाथले सानै
उमेरमा अमरकोश, चण्डी, रूद्री, लघुकौमुदी, िहतोपदेश जस्ता रचना पिढिसध्याएका िथए। आफ्ना काकाका िनदेर्शनमा ियनले
रघुवंश जस्ता ग्रन्थमा पिन िनपुणता हािसल गरेका िथए। सानैदेिख यसरी सं स्कृतका प्रिसद्ध काव्य, धािर्मक कमर्काण्डका पुस्तक
तथा व्याकरणग्रन्थ पढेका नरनाथमा आयर् धमर्, आयर् सं स्कृ ितप्रित गिहरो मोह पलाएको देिखन्छ। यसै मोहको कारण उनी
सं स्कृत भाषा सािहत्यका ज्ञाता भए। आफ्ना िजज्यू (बाजेका बाबु) आिदकिव भानुभक्त आचायर्ले नेपाली भाषामा भावानुवाद
गरेका रामायणबाट ियनी धेरै प्रभािवत र प्रेिरत भए।
नेपाली भाषाको जग बसाल्ने आफ्ना िजज्यूप्रित गिहरो श्रद्धाभाव भएकै कारण ियनी पिन नेपाली भाषामा लेख रचना
र किवतािद लेख्न अग्रसर भए। ियनले वधूरक्षा, लक्षहोम यज्ञको वणर्न, सत्य हिरश्चन्द्र र सुभािषत सङ् ग्रह, लक्षाहुितपञ्चदशी
जस्ता कृ ित लेखेका छन् भने ियनका दईु वटा किवतासङ् ग्रहहरू- किवता सङ् ग्रह र पद्यमाला पिन प्राकािशत छन्। नरनाथ
आचायर् रसवादी किव हुन्। आफ्ना किवतामा माधुयर् गुणोिचत वणर्हरूको प्रयोग गनुर् र त्यसअनुरूपको छन्दको छनौट गनुर्
ियनको कािव्यक वैिशष्ट्यता नै मान्नुपछर् । ियनको भानुभक्त र घाँसी किवतालाई हेदार् ियनी सरल किवका रूपमा देखापछर् न।्
नेपाली सािहत्यमा भानुभक्त आचायर्को सच्चा जीवन चिरत्र लेखेकै कारण ियनी प्रिसद्ध भएका हुन् भन्नमा कु नै अत्युिक्त
हुँ दैन। तथािप भानुभक्तको जीवनी लेख्ने पिहलो लेखक भने मोतीराम भट्ट हुन्।
भानुभक्तको किवता पढेपिछ पाठक वा भावकलाई ियनको जीवनी हेनेर् इच्छा पिन जाँगेको हुन्छ भनी मोताराम
भट्टले भानुभक्तको जीवनी लेखक
े ो कु रा उल्लेख गरेका छन्। मोतीराम भट्टद्वारा िलिखत किव भानुभक्तको जीवनचिरत्र(इस्वी
१८९१) मा भारतजीवन यन्त्रालय, वनारसबाट प्रकािशत भएको हो भने यस सानो पुस्तकमा भट्टले भानुभक्तका जीवनवृत्त
मात्र प्रस्तुत गरेका छै नन् । किवको किवत्त्वबारे पिन प्रशस्त प्रकाश पारेका छन्। भानुभक्त कस्ता किव हुन्, उनको भाषा कस्तो
छ, अन्य समकालीन किवहरूमध्ये उनी िकन धेरै चिर्चत छन्, उनी कहाँबाट प्रेिरत भए भन्ने कु राहरूको वणर्न भट्टले खुबै रोचक
ढङ्गमा प्रस्तुत गरेका छन्। घाँसीको प्रसङ्ग पिन मोतीराम भट्टले सवर्प्रथम यसै जीवनीमाफर् त् नेपाली सािहत्यका पाठकअिघ
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ल्याएका हुन्। यसरी भानुभक्तको जीवनी लेख्ने पिहलो लेखकका रूपमा मोतीराम भट्ट प्रिसद्ध छन् भने किव नरनाथ आचायर्ले
अझ थप तथ्याङ्क थपेर भानुभक्त आचायर्को सच्चा जीवन चिरत्र लेखेका छन्।
यहाँ प्रयुक्त सच्चा शब्दले साँचो जीवनवृत्तान्त भन्ने बोध हुन्छ। तर यित हुँ दाहुँ दै पिन मोतीरामले लेखेका जीवनी चािहँ
झटु ो हो भन्ने होइन। भानुभक्तबारे मोतीरामले िदएका सूचनालाई बढाउने काम नरनाथ आचायर्ले गरेका छन्। उनले यस
ग्रन्थमा भानुभक्तबारे फे लापारेका नयाँ तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेका छन्। भानुभक्तले आफ्नो छोरालाई लेखेको पत्रलाई पिन
नरनाथ आचायर्ले यसै पुस्तकमा सं लग्न गदैर् भानुभक्त रिचत के ही फु टकर किवता पिन नरनाथले सवर्प्रथम यसै पुस्तकमा
प्रकािशत गरेका हुन्। नेपाली सािहत्यमा भानुभक्तले लेखेका पत्रको ठुलै महत्त्व रहेको छ। यसबाट आिदकिव भानुभक्त
आचायर्को गद्यशैलीबारे जानकारी पाइन्छ। यसरी नरनाथ आचायर् एकजना कु शल जीवनीकार र किवका रूपमा चिर्चत रहेको
प्राप्त तथ्याङ्कबाट स्पष्ट हुन्छ।
५. भानुभक्त र घाँसी किवताको िवश्लेषण
भानुभक्त र घाँसी किवता किव नरनाथ आचायर्ले लेखेका हुन्। मझौला आयामका यस किवतामा किवले
शादूर्लिवक्रीिडत छन्दको प्रयोग गरेका छन्। यस किवताका प्रत्येक पङ् िक्तमा उन्नाइस अक्षर रहेको पाइन्छ। किवले छन्दको
िनवार्ह गनर्का लािग कितपय शब्दलाई लयअनुरूपको िहज्जेमा राखेका छन्। छन्द र लयको कु शल प्रयोगको कारणले किवता
प्रगीतात्मक बन्नपुगेको छ। िवशेष गरी भानुभक्त र घाँसीको वातार्लाप रहेको यस किवताको एउटा मुख्य लक्षण भनेको यसमा
पाइने आख्यानात्मकता नै हो। किवतालाई प्रगीतात्मक, नाटकीय र आख्यानात्मक गरी लेखनको आधारमा तीन वगर्मा
छु ट्ट्याउन सिकन्छ। प्रगीतात्मक किवता लयात्मक र गेयात्मक हुन्छ, नाटकीय किवता सं वादात्मक शैलीमा सं रिचत हुन्छ भने
आख्यानात्मक किवतामा आख्यानको प्राधान्यता रहेको हुन्छ।
भानुभक्त र घाँसी किवतालाई गहन रूपमा हेनेर् हो भने यसमा यी तीनै गुण रहेको पाइन्छ। छन्द र लयको िनवार्ह
भएको कारणले किवता गेयात्मक बन्नपुगक
े ो छ भने भानुभक्त र घाँसीमाझ देखाइएको वातार्लापले यस किवतालाई
आख्यानात्मकता प्रदान गरेको छ। जेठ मिहनाको चकोर् घाममा एकिदन किव ससुराली जाँदै गदार् बाटामा कु वा भेट्छन् ।
आफ्नो ितखार् मेटाएर त्यही कु वानेर आराम गदैर्गरेको अवस्थामा मािस्तरबाट घाँसको ठुलो भारी बोके र एकजना घाँसी
भानुभक्तको छे उमा आइपुग्छन् । यहीबँ ाट किवले किवताको उठान गरेका छन्। जुन दृश्य र घटनाको समायोजना किवले
गरेका छन् त्यसले किवताको नाटकीय तत्त्व अिघ आएको देिखन्छ। यसरी यस किवतालाई मझौला आयाम भएको छन्दोबद्ध,
लयप्रधान र प्रगीतात्मक, नाटकीय र आख्यानात्मक तीनै तत्त्व र गुणले युक्त किवता भन्न सिकन्छ।

५.१ भानुभक्त र घाँसीको प्रसङ्ग
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यस किवताको के न्द्रीय पझ भनेको नै भानुभक्त र घाँसीको प्रसङ्ग हो। पूवेर्ली मात्र नभएर पाश्चात्य सािहत्यमा पिन
किवहरूले कसैबाट, कु नै घटनाबाट प्रेरणा प्राप्त गरेको दृष्टान्त अनेक भेिटन्छ। महिर्ष वाल्मीिक, किव कािलदास, माघ, भारिव,
भिर्जल, गोइते, िमल्टन, देवकोटा, लेखनाथ आिद सबैको किवत्वको प्रस्फु टन कु नै न कु नै घटनाबाट भएको हो भन्ने कु रामा
अितशयोिक्त पाइँ दैन। किवको किवत्वलाई िबउँ ताइिदने कारकतत्त्व कु नै एकजना व्यिक्तिवशेष वा कु नै घटना हुनसक्छन् ।
कु नै दघु र्टना वा कु नै काव्य पिन हुनसक्छ। प्रकृ ितको मनोरम छटाको दशर्नसम्मले पिन कसैको किव मन िबउँ झन सक्छ।
प्रितभा, अध्ययन र अभ्यासले किवता खािरँदै जाने हो । यस्ता प्रेरणादायी घटनाले लेखकमा उद्दीपकको काम गरेको हुन्छ।
नेपाली सािहत्यका आिदकिव भानुभक्त आचायर् पिन एकजना घाँसीबाट प्रेिरत भएको प्रसङ्ग सवर्प्रथम भानुभक्तका
जीवनी लेखक मोतीराम भट्टले आफ्नो पुस्तक किव भानुभक्तको जीवनचिरत्र(इस्वी १८९१) मा उल्लेख गरेका छन्।
मोतीराम भट्टले भानुभक्त एकिदन हावा खान भनी यसै डुल्दा डुल्दै एउटा नदीको िकनारामा पुगक
े ो र चकोर् घाममा िहडं ेको
कारण थकाइ लागेर एउटा ढुङ्गामा के ही समय िनदाएर झल्यास्स हुँ दा ढुङ्गानेर एकजना घाँसी घाँस काँट्न लागेको देखे भनी
उल्लेख गरेका छन्। किव नरनाथ आचायर्ले चािहँ भानुभक्त ससुराली जाँदा बाटोमा जेठको घामले थकाइ र ितखार् लागेको हुँ दा
कु वाको पानी िपएर त्यही ँ के ही समय सुस्ताउँ दा कु वा मािस्तरबाट घाँसको भारी बोकी घाँसी आएको आफ्ना किवतामा
िनम्नानुसार उल्लेख गरेका छन्:
बीस् साल् मा किव भानुभक्त ससुराली का घरै जाम् भनी
जान्थ्या घर् ितरबाट कोस ितनमा थीयो कु वा एक् अनी।
जेठ् मास् पो रछ घामले किवजीका बाधा गयोर् देहमा
खान्छू पािन भनी गया किव तहाँ कू वा िथयो सेपमा।।
यहाँ किव नरनाथले किव भानुभक्त ससुराली जाँदैिथए भनी उल्लेख गरेका छन्। मोतीराम भट्टले चािहँ घाँसी
प्रसङ्गमा- िवक्रम सम्बत् १८९१ सालमा भानुभक्त एक् िदन् हावा खान भनी यसै डुल्दा डुल्दा एक नदीका तीरमा पुगेछन्भनेका छन्। यहाँ मोतीराम भट्टले ससुरालीको उल्लेख गरेका छै नन्। तर नरनाथ आचायर्ले चािहँ ससुराली जाँदा भनेका छन्।
नरनाथले- खान्छू पािन भनी गया किव तहाँ कू वा िथयो सेपमा- भनेर भानुभक्तले कु वाको पानी िपएको उल्लेख गरेका छन्।
अकार्ितर मोतीरामको घाँसी भने घाँस काटेर दईु आना तीनआना, जित पाइन्छ त्यितमा घाँसको भारी बेची राित घर फकर् ने कु रा
गछर् । यसरी जम्मा गरेको पैसा पिन कु वा खन्नाले िरित्तसके को कु रा गछर् । नरनाथले आफ्नो किवतामा मािस्तरबाट आएको घाँसी
पिन पानी िपएर भानुभक्तसँ ग कु राकानी गनर् थाल्यो भनेका छन्:

खाए पेट् भिर पािन ताँिह ित बस्या एक् िछन् त आराम् िलई
कू वा मािस्थरबाट घाँिसजन एक् भारी ठुलो घाँस् िलई।
आयो भािर िबसाइ पािन िपइ खुप् ताँही बस्यो त्यो पिन
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देख्तैमा किवलाई सज्जन भनी ठानेर सोध्यो पनी।।
नरनाथ आचायर्ले आफ्ना किवतामा धन सम्पित्तमािथ घाँसीको जुन दशर्न देखाएका छन्, मोतीराम भट्टले पिन
घाँसीको त्यही दशर्न देखाएका छन्। घाँसी दिरद्र भएर पिन उसमा धन सम्पित्तको मोह छै न। दईु चार पैसा जोढ्नसके के ही
भलोको काम गनर् सिकन्छ भन्ने घाँसी िनकै उदारवादी देिखन्छ। अथोर्पाजर्नितर लागे भिक्तितर मन जाँदैन, जस्तै धनी व्यिक्त
पिन मरेपिछ नाङ्गै जान्छ भन्ने पूवीर्य दशर्न छँ दैछ। किव नरनाथका घाँसी भन्छन्:
मै हूँ धन्कट छू भनेर िहडँ न्या जन्म्या ित नाङ्गै यहाँ
आँखैले कित देिखयो गइसके धन् छोिड नाङ्गै कहाँ?
मोतीराम भट्टको घाँसी भन्छन्- आफै िवचार् गरन नानी, घरमा थैलीका रूिपञा कु हायेर िसित्तमा ढुंढी पानुर् के
काम, तहाँ चै र आफ्ना मतलब् भकोर् राखी बाकी इ मैले गरेजस्ता धमर् काम्मा खचर् गिरिदये घमर्को धमर् नाम् को नाम्- धन
सम्पित्त जित नै थुपारे पिन त्यसले पिछसम्म सुनाम फै िलदँ ैन तर कु नै समाज उपयोगी काम गनर्सके त्यसबाट आफ्नो कीिर्त
रहन्छ भन्ने िशक्षा भानुभक्तले घाँसीबाट नै प्राप्त गरेका हुन् भन्ने उल्लेख पाइन्छ।
भानुभक्त श्रीकृ ष्ण आचायर्जस्ता ज्ञानी पिण्डतका नाित र धनञ्जयजस्ता सरकारी सेवामा लागेका प्रितभाशालीबुवाका
छोरा िथए। बाजे श्रीकृ ष्ण आचायर्ले घरमा नै भानुभक्तलाई कमर्काण्डका पुस्तक, अमरकोश, सं स्कृतका अन्य ग्रन्थलगायत्
वेद पुराणका पाठ िसकाएका िथए। भानुभक्तले सानै उमेरमा सं स्कृ तका श्लोकहरू कण्ठस्थ पानेर् तािलम प्राप्त गरे। सं स्कृ तका
श्लोकािद पाठ गदार् त्यसको छन्द र लयमािथ भानुभक्तको ध्यान आकिर्षत भयो। यसो हुँ दाहुँ दै आफै ले पिन श्लोक बनाउन
थाले। भानुभक्त तत्काल किवता कोनर् सक्थे। कु नै पिन िवषयमा तत्काल िसलोक रचना गनुर् उनको िवशेषता नै हो।
पुराण भन्नमा पिन उनी िनकै िसपालु िथए। सं स्कृतको बोलवाला रहेको समाजमा भने भानुभक्त तत्कालीन गोखार्ली
भाषा (नेपाली भाषा) मा िसलोक बनाउँ थे। भाषाकै उन्नित होस् भनी उनले सं स्कृतमा लेिखएका ग्रन्थलाई भाषामा रुपान्तर गनर्
थाले। बुहारीलाई किवतामै िशक्षा िदए। गजाधरकी स्वास्नीलाई किवतामै गाली गरे। कािन्तपुरी नगरी र बालाजुको वणर्न
किवतामै गरे। थुनामा हुँ दा रातभिर उिपयाँको नाच हेछुर् भनी किवता नै बनाए। झगडा िमलाइिदनुहोस् भनी किवतामै िनवेदन
चडाए। रामको कथालाई पद्यमा नै भावानुवाद गरे। यस्ता भाषा, सािहत्य, सं स्कृ ित, समाजप्रेमी एकजना प्रितभाशाली किव
व्यिक्तत्वलाई िकन घाँसीको उपदेशको खाँचो पऱ्यो होला भन्ने प्रश्न उठ्नु पिन स्वाभािवक नै ठहिरन्छ। घाँसीको प्रसङ्गमािथ
धेरैले शङ्का पिन गरेका छन्। यो मोतीराम भट्टकै िदमागको उपज हो भन्ने पिन धेरै छन्।
भानुभक्त र घाँसीको कथाबारे अध्येताहरूले िविवध तकर् प्रस्तुत गरेका छन्। मोतीराम भट्टले यस प्रसङ्गलाई
पिहलोचोिट भानुभक्तको जीवनीमा उल्लेख गरेका हुन्। शम्भुप्रसाद ढुङ्गेलले पिन भानुभक्त र घाँसीबारे िवश्लेषण प्रस्तुत गदार्
मोतीराम भट्टकै मागर् पछ्याएका छन्। रामकृ ष्ण कुँ वर राणा नामक उपन्यासमा यसका लेखकद्वय टुकराज िमश्र र पद्मराज
िमश्रले भानुभक्तको कु रा साँचो हो तर घाँसीको सन्दभर्चािहँ कपोकिल्पत देिखन्छ भनी उल्लेख गरेपश्चात् बाबुराम आचायर्ले9

भर् जन्म घाँसितर मन् िदइ धन् कमायो- भन्ने दईु वटा श्लोक भानुभक्तका होइनन् भन्दै यस श्लोकमा प्रयुक्त मो, कु वा,
इनार, सत्तल र खुपीर् जस्ता शब्दहरूको िवस्तृत अध्ययन प्रस्तुत गरेका छन्। तनहुँ ितर त्यसबेला यस्ताप्रकारका शब्दहरूको
प्रयोग सम्भव देिखदँ ैन भन्दै उनले घाँसीको प्रसङ्गलाई चचार्मा ल्याएका हुन्।
िशवराज आचायर्ले भानुभक्त र घाँसीको प्रसङ्गलाई कपोकिल्पत मानेका छै नन्। उनले घाँसीको प्रेरणाबाट नै
भानुभक्तले भर् जन्म घाँसितर... भन्ने दईु वटा श्लोक लेखक
े ा हुन् भन्ने िवचार व्यक्त गरेका छन्। यस सन्दभर्मा उनकोभानुभक्त र घाँसी: थप िववेचना भन्ने लेख पठनीय रहेको छ। मुिक्तनाथ आचायर्ले चािहँ आफ्नो पिहलो अध्ययनमा
भानुभक्त र घाँसीको प्रसङ्गलाई असत्य ठहराएका छन् भने पिछल्लो अध्ययनमा चािहँ यसलाई सत्य मानेका छन्। मुिक्तनाथले
तनहुँ मा भानुभक्त र घाँसीको भेट भएको कु रालाई अस्वीकार गदैर् तनहुँ मा घाँस काटी बेचिबखान गनेर् चलन नै नरहेको तथ्य
अिघ ल्याएर भानुभक्त र घाँसीको भेट काठमाडौंमै भएको मानेका छन्। िकनभने काठमाडौंमै त्यितखेर घाँस र दधु बेच्ने चलन
िथयो भनी आफ्नो अध्ययन प्रस्तुत गरेका छन्। भानुभक्त र घाँसीबारे अनुसन्धान गनेर् अकार् िवद्वान् व्रतराज आचायर् हुन्।
उनले भानुभक्त ससुराली जाँदा घाँसीसँ ग भानुभक्तको भेट भएको उल्लेख गरेका छन्। कलुर्ङ् भन्ने ठाउँ मा घाँसीसँ ग भेट
भएको भनी ठाउँ को नाम पिन िदएका छन् । उक्त घाँसीको नाम चामुनारायण पन्थ िथयो भनेर समेत उल्लेख गरेका छन्।
नरनाथले आफ्नो किवतामा घाँसीले कु वा मात्र होइन, पानी िपएर बस्ने राम्रो ठाउँ पिन बनाएको उल्लेख गरेका छन्, जस्तै:
कोदालाहरू मात्रले खिन कु वा साध्यै नहून्या िथयो
पानी खािनहरूकनै असिजलो साह्रै भयाको िथयो।
एक् िछन् पािन िपएर बस्न पिन ठाम् थीयो िवकट्को अती
मैले आिग्र लगाइ कािट पहरो कू वा खन्याको यित।
पहरोसम्म काटेर बस्ने ठाउँ िमलाउने नरनाथको घाँसी िनकै पिरश्रमी र उत्साही देिखन्छ। बटुवाहरूको सुिवधालाई
ध्यानमा राखी घाँसीले एक्लै कु वा खनेर पानी खाई बस्ने ठाउँ पिन बनाएका छन्। यस किवतामाफर् त् नरनाथले घाँसीलाई फे िर
चचार्को के न्द्रमा उभ्याइिदएका छन्। व्रतराजले थप चचार् गरे तापिन यस किवतामा पिन नरनाथ आचायर्ले समेत घाँसीलाईघाँसी ब्राह्मण पन्थ जैिस ित रछन् कू माइ धन् का गिरप् भनी ब्राह्मण पन्थ िथए भनेका छन्। यस्ता घाँसीबाट प्रेरणा प्राप्त गरेर
भानुभक्तले दईु वटा श्लोकको िनमार्ण त्यितनै बेला गरे भनेर मोतीराम भट्टले ती श्लोक पिन रािखिदएका छन् । नरनाथ
आचायर्ले पिन आफ्नो किवताको अन्तितर- त्यै िबच्मा किवका त त्यो मनिवषे जुन् भावना भयो, त्यै बात् का किवता इ पद्य
दइु हुन् लोक्मा प्रिसद्धै छ जो भनेर भट्टले जस्तै ती दईु श्लोकलाई जस्ताको त्यस्तै राखेका छन्। नरनाथले आफ्नो किवतामा
घाँसीलाई- सत्सँ गत् सुिन त्यो पुराण् गरुडको बाते गनर्माका हिरप् भनी घाँसीलाई गरुड झैं बाठा र ज्ञानी पिन िथए भनेका
छन्।
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५.२ भाषाशैलीय िवन्यास
किव नरनाथ आचायर्ले भानुभक्त र घाँसी किवतामा गम्भीर वक्र भाषाशैलीको प्रयोग गरेका छै नन् तर साधरण
लोकशैलीको िनवार्ह गरेका छन्। नाना अलङ्कार, प्रतीक र िवम्बको अिधकता पाइँ दैन। साधारण, सरस, सरल र बोधगम्य
शब्दहरूको धेरै प्रयोग गरेका छन्। लामालामा समास भएका शब्दहरूको प्रयोग उनले गरेका छै नन्। छन्दको मागअनुरूप
वणर्हरूलाई सजाएका छन्। पिहले नै नेपाली सािहत्यको इितहासमा प्रिसद्ध रहेका भानुभक्त र घाँसीको रूपक कथालाई
साधरण पाठकले पिन लय हालेर आनन्दले पढू न् भन्ने किवको उद्देश्य देिखन्छ। िकनभने यस किवतामा किवले भानुभक्त र
घाँसीको प्रिसद्ध कथालाई नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गरे तापिन िवश्वभिर फै िलएको यसको ऐितहािसक मूल्यमािथ कटाक्ष भने गरेका
छै नन्। यसको प्रामािणकताबारे पिन प्रश्न उठाएका छै नन्। यस किवताले कु नै ठु लो समस्याको उठान गरेको छै न। कु नै भव्य
सािहित्यक सौन्दयर्को िनमार्ण पिन यसको लक्ष्य देिखदँ ैन। नाना िकिसमको सङ्केतहरूको माध्यमबाट कु नै िवश्वजनीन समस्याको
कु रा पिन गिरएको छै न।
कल्पनाकै कु रा गदार् पिन किव मध्यम गितले िहडँ ेका छन्। यसोहुँ दा साधरण माधुयर् शैली नै यस किवताको िवशेषता
ँ पािर, घाँस,
हो। पानी, खानी, मेरो, गिर, ठान्नु, पाप, भन्या, ठुलो, कीिर्त, भदै, धेर, धमार्, भरी, अिल, खेती, गोठ, भैसी,
घर, जेठ, घाम, एक, कु वा जस्ता ससाना शब्दहरूको प्रयोगले गदार् किवतामा लयको िनवार्ह राम्रो भएको छ । किवता वाचन
गनर् र कण्ठस्थ पानर् पिन सिजलो रहेको छ। माधुयर् गुणोिचत शब्दहरूको धेरै प्रयोग किवले गरेका छन्। उदाहरणको रूपमाक् , ख्, ग्, घ् ,च्, ज्, झ्, त्, थ्, द,् ध्, न्, प्, फ् , ब्, भ्, म, य्, र्, ल्, व, स् जस्ता वणर्हरूलाई िलन सिकन्छ। ओज गुणका
लािग उपयोगी हुने- ट्, ठ्, ड्, ढ् जस्ता वणर्हरूको सङ् ख्या एकदमै थोरै पाइन्छ। लामालामा समासको प्रयोग किवले गरेका
छै नन्। कितपय ठाउँ मा- पािन भनी, काम् ठाम्, दश्-आठ्, िजउ घीउ, धेर धन, पानी खािन जस्ता प्रयोगले किवतामा अझ
गेयात्मकता थिपिदएको छ।
नरनाथ आचायर् सं स्कृ त भाषा र सािहत्यका ज्ञाता हुन्। उनी एकजना वैदाङ्गी (वैद्यशास्त्रको अनुभवी) पिन हुन्। उनले
सं स्कृत भाषामा पिन पुस्तक लेखक
े ा छन्। यसो हुनाले उनका अन्य किवतामा यसको प्रभाव खुट्ट्याउन सिकन्छ। प्रस्तुत किवता
भने साधारण नेपाली भाषी पाठकको निजक रहेको छ। किवताको व्याख्या िवश्लेषण िविवध प्रकारले गनर् सिकन्छ। िविभन्न
स्थािपत सािहित्यक िसद्धान्त र पद्धितको अनुसरण गरी किवताको नाना अथर्हरूको अनुसन्धान गनर् सिकन्छ। पाठक प्रितिक्रया
िसद्धान्त (reader response theory) बाट हेनेर् हो भने प्रत्येक पाठक नै आलोचकको रूपमा उिभन सक्षम छन्। किवता
किवके िन्द्र नभएर पाठकके िन्द्र भएको छ। आजपयर्न्त किवताको हािर्दक पक्ष, लयात्मकता, गेयात्मकता, सङ्गीतात्मकता भने
नष्ट भएको छै न। किवतामा रस पिरपाकको कु रा भामहदेिख जगन्ननाथसम्म मात्र िथयो । वाल्मीिकदेिख कािलदास, माघ,
भारिवसम्म मात्र िथयो भनी िकटान गनेर् कोही आएका छै नन्। िहजआज पिन किवताको पाठ गदार्, किवतालाई मञ्चमा प्रस्तुित
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गदार्, त्यही रसानुभूित हुन्छ र त्यही साधारणीकरण हुन्छ। किव नरनाथका प्रस्तुत किवता पिन रसयोजनाको दृिष्टले सफल नै
देिखन्छ। एउटा उदाहरण हेरौ:ँ
ँ
भैसीको
िजउ घीउ बेिच कपडा िनबार्ह नुन्को गरी
बाजे! यै िजिवका छ धेर धन पो के हुन्छ घमार् भरी?
मै हूँ धन्कट छू भनेर िहडँ न्या जन्म्या ित नाङ्गै यहाँ
आँखैले कित देिखयो गइसके धन् छोिड नाङ्गै कहाँ?
चारै पङिक्तमा एकसमान वणर्योजना रािखएका यी हरफहरूले पाठकको ह्रदयलाई आनन्द पािरिदन्छ। घाँसीको
जीवन मन्त्रलाई किव नरनाथ आचायर्ले सुन्दर लय हालेर झन् उत्प्रेरक बनाइिदएका छन्। यस मन्त्रबाट परवतीर् किवहरू पिन
प्रेिरत हुन सक्छन्। किवतामा किहलेकाही ँ छन्दिवधानका लािग व्याकरणका िनयमलाई पर सािरएको देिखन्छ। यसलाई
व्याकरण दोष भनेर कटुआलोचना गनेर् िनदेर्शन सािहत्यशास्त्रमा पाइँ दैन। यस किवतामा पिन किवले छन्दिवधानका साधारण
िनयम पालन गरी शब्दहरूको प्रयोग गरेका छन्। कितपय ठाउँ मा ह्रस्व र दीघर्को तालमेल हेरी शब्दको प्रयोग गिरएको पाइन्छ।
‘िचठाईिदयाँ, राख्न्या िथयाँ, िहडँ न्या, जन्म्या, खाँिन ता, खिनिदयाँ’ जस्ता शब्दको उच्चारणमा अिलकित अप्ठ्यारो आउँ ला तर
यी पिन बोधगम्य नै छन्। भानुभक्तकालीन तनहुँ को वणर्न गनर्मा किव िनकै सचेत देिखन्छन्। ‘कोदाला, पहरो, गोठ्, गोबर,
ँ िघउ, भारी’ जस्ता शब्दहरूको छनौटले घाँसीको पेसालाई प्रमाण िदने काम गरेको छ भने तत्कालीन ग्रामीण
खेती, भैसी,
पिरवेशको पिन सुन्दर िचत्रण किवतामा आएको छ।
६. िनष्कषर्
एकिदन किव भानुभक्त आचायर् ससुराली घर जाँदैगदार् जेठको घामले लागेको ितखार् मेटन् का लािग बाटोछे उको
कु वामा पानी िपउन थाल्छन्। ितखार् मेिटएपिछ एकझण त्यही कु वाछे उ सुस्ताउँ दा कु वा मािस्तरबाट घाँसको भारी बोके को
एकजना घाँसी आइपुग्छन्। भानुभक्तलाई देखेर घाँसीले- यस्ता बडाले पिन आज यस कु वाको पानी खाए भनी प्रसन्न हुन्छन्
अिन दवु ज
ै ना कु रा गनर् थाल्छन्। कु रैकुरामा घाँसीले त्यो कु वा आफै खनेको र कु वाछे उको बस्ने ठाउँ पिन एक्लैले बनाएको कु रा
ँ
गछर् न।् आफ्नो गोठ अिल परितर रहेको र भैसीलाई
घाँस हालेर जीिवका उपाजर्न गिररहेको कु रा गछर् न।्
धन धेरै कमाएर पिन के गनुर् भन्दै घाँसीले अझ धन भएकोभए अझ ठु लो कीिर्त म राख्थे भनी भानुभक्तलाई
सुनाउँ छन्। जितनै धन सम्पित्त थुपारे पिन अन्तमा लाने के ही होइन, बरू त्यो धन अकार्ले उपभोग गछर् न् भन्दै घाँसीले आफ्नो
ँ पर पुिगसके भनेर घाँस बोकी घाँसी िवदा
नाम अमर रहोस् भनी कु वा खनाएको रहस्य भानुभक्तलाई बताउँ छन्। अन्तमा भैसी
हुन्छन्। घाँसीको कु रा सुनेर भानुभक्त छक्क परे। गिरब भएर पिन घाँसीको बुिद्ध भने कत्रो रहेछ भनी छक्क परेका भानुभक्तलेभर् जन्म घाँस ितर मन् िदइ भन्ने दईु श्लोकको किवता बनाए भनेर किवले ती दईु वटा श्लोक अन्तमा राखेका छन्।
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७. किठन शब्द-अथर्
आख्यान, किव नरनाथ आचायर्, आिदकिव भानुभक्त आचायर्, मोतीराम भट्ट, परोपकारी, घाँसी, समाजशास्त्रीय,
तथ्याङ्क, भािषककला, ऐितहािसक, भानुभक्तकालीन, तनहुँ , आदशर्किव, अध्येता, आिद प्रितिनिध, आलोचकीय, भिक्तधारा,
सौन्दयर्शास्त्रीय, कीिर्त, जीिवकोपाजर्न, पनाित, िहतोपदेश, भावानुवाद, आयर्संस्कृ ित, कमर्काण्ड, प्रिसद्ध, अत्युिक्त,
भारतजीवन यन्त्रालय, जीवनवृत्तान्त, गद्यशैली, प्रगीतात्मक, नाटकीय, आख्यानात्मक, दृष्टान्त, अितशयोिक्त, ससुराली,
दिरद्र, छन्दिवधान, ऐितहािसक मूल्य, श्लोक, कु वा, घाँस, कोदालो, िवश्वजनीन, रसानुभूित, बेचिबखान आिद।
८. अभ्यास
क.

आिदकिव भानुभक्त आचायर्को जीवनी लेख्ने जीवनीकारहरू को को हुन्? बुझाएर लेख्नुहोस्।

ख.

किव नरनाथ आचायर्को सङ् िझप्त पिरचय प्रस्तुत गनुहर् ोस्।

ग.

बाबुराम आचायर्ले भानुभक्त र घाँसीबारे के कस्ता तकर् प्रस्तुत गेरका छन्?

घ.

भानुभक्त र घाँसी किवतामा किवले घाँसीको जीवनलाई कसरी प्रस्तुत गरेका छन्?

ङ.

घाँसीको नाम चामुनारायण पन्थ भनी कसले भनेका हुन्?

च.

भानुभक्त कताितर जाँदै गदार् घाँसीसँ ग भेट भएको हो?

छ.

मोतीराम भट्टको घाँसी र प्रस्तुत किवताको घाँसीमाझ के कस्तो िभन्नता पाइन्छ? िकन?

ज.

नरनाथ आचायर्ले यस किवतामा ग्रामीणजीवनसँ ग सम्बिन्धत कस्तो कस्तो शब्दको प्रयोग गरेका छन्?
उदाहरणसिहत लेख्नुहोस्।

झ.

यस किवतामा किवले घाँसीको कु रालाई पुराण् गरुड को भनेर के भन्न खोजेका हुन्?

ञ.

कोदालो कस्तो हुन्छ? नेपाली ग्रामीण जीवनमा यसको उपयोिगता के छ?

ट.

किव नरनाथ आचायर्द्वारा िलिखत भानुभक्त र घाँसी किवताको भाव िवस्तार गनुर्होस्।

ठ.

नेपाली सािहत्यमा भानुभक्त र घाँसीको प्रसङ्गबारे गिरएका अध्ययनमािथ एउटा गहिकलो लेख तयार पानुर्होस्।

ड.

भानुभक्त र घाँसी किवतामा प्रयुक्त भाषाशैलीबारे िवस्तारपूवक
र् चचार् गनुहर् ोस्।
किव नरनाथ आचायर्को पिरचय िददँ ै उनको भानुभक्त र घाँसी किवताको िवश्लेषण प्रस्तुत गनुर्होस्।

ढ.

९. थप पाठ्य-सामग्री
खरेल, यादव. (२०५६). आिदकिव भानुभक्त पटकथा : भानु जन्मस्थल िवकास सिमित।
ढकाल, मितप्रसाद(सम्पा). (२०६४). भानुभक्तका लघुरचनाहरू : आस्था आगम प्रकाशन ।
प्रधान, गोपीचन्द्र र अन्य (सम्पा). (.........). भानुभक्त स्मारक ग्रन्थ : नेपाली सािहत्य सम्मेलन।
भट्ट, मोतीराम. (१९४८). किव भानुभक्तको जीवनचिरत्र, भारतजीवन यन्त्रालय ।
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दीिक्षत, कमल. (२०५६). भानु िवचरण : भानु जन्मस्थल िवकास सिमित।
दीिक्षत, कमल. (२०५७). साइबर-भानु : जगदम्बा प्रकाशन ।
वेब िलङ्क. https://youtu.be/-bodLN5tThM
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एकाइ- २
यता हेयोर् यतै मेरा.... -मोतीराम भट्ट
एकाइको सं रचना
१.

प्रस्तावना

२.

उद्देश्य

३.

मोतीराम भट्टको पिरचय

४.

गजलको सैद्धािन्तक पिरचय

५.

मोतीराम भट्टः गजलकारको रूपमा

६.

यतै हेयोर् यतै मेरा... गजलको िवश्लेषण

७.

िनष्कषर्

८.

अभ्यास

९.

थप पाठ्य-सामग्री

१. प्रस्तावना
मोतीराम भट्ट नेपाली भाषामा गजल लेख्ने पिहलो स्रष्टा हुन्। उदूर् गजल परम्पराबाट प्रभािवत र प्रेिरत भई उनले
नेपाली भाषामा गजल लेख्न प्रारम्भ गरेका हुन्। भट्टले नेपाली काव्य सािहत्यको क्षेत्रमा श्रृङ्गािरक काव्यको माध्यमद्वारा िसङ्गो
युगको िनमार्ण गरेका छन्। अतः त्यो युग हो माध्यिमककालीन नेपाली किवता। भट्टले झण्डै तीन दजर्न गजलको रचना गरेका
छन् । यी गजलहरू सङ्गीत चन्द्रोदयमा सुरिक्षत छन्। प्रस्तुत एकाइ भट्टको यता हेयोर् यतै मेरा.. गजलमा के िन्द्रत छ । यसमा
गजलको सैद्धािन्तक स्वरूप र मोतीराम भट्ट गजलकारको रूपमा आिद िवषयहरूको पिन चचार् गदैर् प्रस्तुत गजलको िवश्लेषण
गिरएको छ।
२. उद्देश्य
आकार र आयतनमा छोटो किवताको लयात्मक एवं गेयात्मक िकिसमको किवतात्मक एकाइलाई गजल मािनन्छ।
नेपाली सािहत्यमा चिर्चत आँशुकिव मोितराम भट्टको यतै हेयोर् यतै मेरा... भन्ने गजल, अध्ययन गनर्का लािग यस पाठमा
राख्नुको उद्देश्य िनम्नप्रकार छन्:
नेपाली सािहत्यमा गहलको स्वरूपको जानकारी िदनु,

नेपाली सािहत्यका चिर्चत आँशक
ु िव मोितराम भट्टको गहल सािहित्यक योगदानको जानकारी


िदनु,
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३. मोतीराम भट्टको पिरचय
सन् १८६६ सालमा काठमाडौंको भैंसीटोल भन्ने ठाँउमा दयाराम भट्ट र िरपुमिर्दनी देवीका सुपुत्रका रूपमा जन्मेका
मोतीराम भट्ट नेपाली सािहत्यका एक िविशष्ट प्रितभा हुन्। मोतीराम भट्टले नेपाली किवता सािहत्यको क्षेत्रमा जुन अतुलनीय
योगदान प्रदान गरेका छन्, त्यसमा उनको काशीवास महत्वपूणर् पक्ष बनेको देिखन्छ। सन् १८७१ मा उनी आमािसत बनारस
गएका िथए। त्यस समय उनका िपता आफ्नी मािहली आमाको सेवा गनर् काशीमा नै बसेका िथए। लगभग ६ वषर्को उमेरमा
बनारस पुगेका भट्टले १५ वषर्का हुन्जेल बनारसमै बसेर सं स्कृ त, उदूर् र फारसी भाषाहरूको अध्ययन गरे। यसै समय उनले
पन्नालाल भन्ने िसतारवादकसँ ग सङ्गीत तथा गीतगायनको तािलम पिन िलएको जानकारी पाइन्छ। लगभग ९ वषर्जित काशीमा
िबताएपिछ सन् १८८० मा उनी काठमाडौं फकेर् । त्यसै अविधमा उनले िववाह पिन गरे। एक वषर्जित काठमाडौंमा िबताएपिछ
भट्ट फे िर सन् १८८१ सालमा काशी फकेर् र हिरशचन्द्र स्कु लमा भनार् भए। त्यहाँ उनले पद्मिवलास पन्त, काशीनाथ, चेतनाथ र
तेजबहादरु राना आिद व्यिक्तहरूलाई भेला गरेर समस्यापूिर्तको परम्परा चलाए। यसै समस्यापूिर्तको परम्परामा सं लग्न
किवहरूको मण्डली पिछ गएर मोती मण्डलीको नामले प्रिसद्ध भएको देिखन्छ। यस मण्डलीको के न्द्रीय व्यिक्तत्व मोतीराम
भट्टनै िथए।
बनारसमा मोती मण्डलीिसत सं लग्न रहँ दानै मोतीराम भट्टले मनोद्वेगप्रवाह नामक किवतासङ् ग्रह तयार पारेका िथए,
जुन पिछ सन् १९५७ सालमा िवश्वराज हिरहर शमार्को प्रकाशकत्वमा बनारसबाट नै िहतिचन्तक प्रेसबाट मुिद्रत भई प्रकािशत
भएको पाइन्छ। मोतीराम भट्टको पिहलो पुस्ताकाकार कृ ित यही नै िथयो। यसले मोतीराम भट्टको किवत्वशिक्तको राम्रो पिरचय
िदएको छ। यसबाहेक भट्टले िपकदू त, उषाचिरत्र, गजेन्द्रमोक्ष, पञ्चक प्रपञ्चक, प्रह्लाद भिक्त कथा, तीजको कथा, कमल,
भ्रमर सं वाद, किव सम्मोह वणर्न, भ्रमर गीतजस्ता काव्य, िप्रयदिर्शका, काशीनाथ चन्द्रसेन, सकु न्तला तथा उदूर्मा
हुस्नअफरोज आराम िदलजस्ता नाटक, भानुभक्तको जीवन चिरत्र, स्वप्नध्याय, शकु नौती आिद गद्य र असङ् ख्य पदहरू
मुक्तक काव्य र धेरै गजलहरू लेखेका छन्। बनारसमा हुँ दा भट्टले किव मण्डलीको स्थापना र नेतत्व
ृ गदैर् कितपय कृ ितहरूको
रचना मात्रै गरेका छै नन्, सन् १८८७ सम्म त्यही ँ बसेर उनले अरू अनेक महत्वपूणर् कामहरू पिन गरेका छन्। त्यहाँको भारत
जीवन प्रेससँ ग सम्बद्ध रही भट्टले एकाितर भारत जीवन भन्ने िहन्दी पित्रकाको नेपाली सं स्करण प्रकािशत गरे भने अकोर्ितर यसै
प्रेसबाट सन् १८८७ मा भानुभक्तकृ त रामायणको सम्पादन गरी प्रकािशत पिन गरे।
सन् १८८७ मा काठमाडौं फकेर् पिछ भट्टले सन् १८९० देिख दरबारी स्कु लमा पढेर सन् १८९१ सम्ममा कलकत्ताबाट
प्रवेिशका परीक्षा पास गरे। यस अविधसम्ममा उनले कितपय साथीहरूिसत िमलेर मोतीकृ ष्ण कम्पनी भन्ने पुस्तकालय र
पशुपात मुद्रण यन्त्रालय पिन खोले। भट्टको उक्त कायर्कलापबाट काठमाडौंमा र मूलतः नेपालमै सािहित्यक चहलपहलको
वातावरण पिहलो पटक प्रारम्भ भएको मािनन्छ। यसमा उनको किव मण्डलीको उल्लेखनीय भूिमका रहेको देिखन्छ।
सन् १८८३ को दशकदेिख काव्ययात्रा आरम्भ गनेर् मोतीराम भट्टले नेपाली किवता सािहत्यको क्षेत्रमा श्रृङ्गािरक
धाराको िनमार्ण गरेर एउटा नयाँ मोड ल्याएका छन्। वस्तुतः उनले श्रृङ्गािरक किवताको माध्यमद्वारा िसङ्गो युगको िनमार्ण गरेका
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छन्। अतः त्यो युग हो, माध्यिमककालीन नेपाली किवता। माध्यिमककालीन नेपाली किवताको पिरचायक श्रृङ्गािरकता हो र
किव भट्टको मूल प्रवृित्त पिन श्रृङ्गािरक भावधारा नै हो। भट्टले आफ्ना अिधकांश कृ ितहरूमा सुन्दरी युवतीसँ ग युवकको प्रेम
िवषय सुखसम्बन्धी भावनाको अिभव्यिक्त िदएका छन्। उनका गजलहरूमा त झन् युवतीको सौन्दयर्को बढी वणर्न पाइन्छ।
उनी वयस्क युवतीबाट बढी प्रभािवत छन्। उनको जीवनमा पावर्ती, हिरवदनजस्ता युवती ज्यादै निजक रहेका छन्। त्यसैले
उनले आफ्ना अिधकांश गजलहरूमा हिरलाई बारम्बार सम्बोधन गरेका छन्।
सन् १८९६ सालमा मोतीराम भट्टको देहान्त भयो। सन् १८८३ को दशकदेिख काव्ययात्रा आरम्भ गरेर आफ्नो
जीवनकालको लगभग १५ वषर्सम्म नेपाली सािहत्यको िविभन्न क्षेत्रमा लगातार कायर् गरेर सेवा पुयार्एका मोतीराम भट्ट नेपाली
सािहत्यको क्षेत्रमा एक अिवस्मरणीय हस्ताक्षर हुन्।
४. गजलको सैद्धािन्तक पिरचय
गजलको जन्म अरबेली भाषामा भएको हो तर यसको िवकास भने उदूर् र फारसी भाषामा बढी मात्रामा भएको पाइन्छ
। कालान्तरमा यसको िवस्तार िहन्दी तथा नेपालीजस्ता भाषासािहत्यमा पिन भएको देिखन्छ। भावको तीब्रिवन्यास तथा लघु
सं रचनायुक्त गजल िवशेषतः सं गीतचेतनाको आधारमा बढी चिर्चत बनेको काव्यिवधाको एउटा रूप हो। गजल शब्दको
व्युत्पित्तमूलक अथर् िविभन्न िवद्वानहरूले िविभन्न प्रकारले लगाउने चेष्टा गरेका छन्। गजल शब्दलाई अरबी भाषाको स्त्रीिलङ्गी
शब्द मािनन्छ। मूलतः यो शब्द एउटै शब्द नभएर तीनवटा अरबी शब्दहरू ग ज ल को सं युक्त रूप मािनन्छ। अरबेली भाषामा
ग को अथर् वाणी, ज को अथर् स्त्री र ल को अथर् साथ, सँ ग वा िसत भन्ने हुन्छ अथार्त् स्त्रीका साथ वा स्वास्नीमान्छे िसत गिरने
वातार्लाप नै गजल हो। कितपय िवद्वानहरूले यसको अथर् प्रेयसीसँ गको क्रीडा भन्ने लगाएका छन्। उदूर्-िहन्दी शब्दकोशले
गजललाई उदूर् र फारसी किवताको एकप्रकार मानेको छ, जसमा पाँचदेिख एघार शेर हुन्छन्। मनु ब्राजाकीले प्रेिमकासँ ग
प्रेमको पीडाबाहेक कु नै पिन प्रकारको पीडा व्यक्त गनेर् शब्दलाई गजल मानेका छन्। वृहत नेपाली शब्दकोशमा प्रेमका िवषयमा
लेिखने श्रृङ्गार रसयुक्त एकप्रकारको फारसी छन्द वा त्यसै छन्दमा लेिखएको किवतालाई गजल भिनएको छ। वस्तुतः गजल
एक िकिसमको गेयात्मक-लयात्मक पद्य सं रचना हो। यो पीडाबोधक शब्द हो, जसमा भावको तीब्र िवन्यास हुन्छ । सरस, सरल,
सुकोमल, सं िक्षप्त र प्रभावकारी ढङ्गबाट कु नै पिन िवषयको प्रस्तुित हुन्छ। गजल लेखनमा यसको सैद्धािन्तक स्वरूपको ज्ञान हुन
आवश्यक हुन्छ। अतः गजलका स्वरूपलाई एउटा मापदण्ड िदनुपदार् यसका तत्वहरू पिन उल्लेख गनुर्पनेर् अिनवायर् हुन्छ । यहाँ
गजलका तत्वहरूलाई सं क्षेपमा यसरी देखाइएको छबहरः गजल छन्दमा लेिखन्छ । त्यस छन्दलाई उदूर्मा बहर भिनन्छ। उदूर्-फारसी गजलमा बहर अरकानबाट
बन्दछ । अरकान भनेको सं स्कृत छन्दशास्त्रको गण-व्यवस्थाजस्तै हो। हजज, रमल, रज्ज, कािमल,
बाफर आिद यस्तै बहरहरू हुन्।
िमसराः अरबी भाषामा यसलाई िमस्रा पिन भिनन्छ। िमसरा भनेको गजलको पङ् िक्त हो। एउटा िमसरा आफै मा
पूणर् हुँ दैन । त्यसलाई पूणर्ता त्यसबेला प्राप्त हुन्छ जब त्यो एकजोडी बन्दछ। अतः गजलको दईु
पङ् िक्तको एउटा िमसरा बन्दछ । पिहलो पङ् िक्तलाई िमसरा-ए-उला र दोस्रो पङ् िक्तलाई िमसरा-ए
सानी भिनन्छ।
शेरः अरबी भाषामा यसलाई शेअर पिन भिनन्छ। शेर भनेको दईु िमसरा िमलेर बनेको अनुच्छेद हो। वस्तुतः
िवषयका दृिष्टले परस्पर सम्बिन्धत एउटै वजन अथार्त् लघु-गुरूको क्रम एउटै भएको दईु पङ् िक्तको
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स्वरूपलाई शेर भिनन्छ। यो गजलको आधार एकाइ हो । गजलका प्रत्येक शेर अथर्का दृिष्टले आफै मा पूणर्
हुन्छन्।
मतलाः अरबी भाषामा यसलाई मत्ला पिन भिनन्छ। िवशेषतः शेरका दवु ै पङ् िक्त िभन्न तुकान्त वा अनुप्रासयुक्त
हुन्छन्। जुन शेरमा दवु ै िमसरा सम्तुकान्त हुन्छन्, त्यसलाई मतला भिनन्छ। सामान्यतः गजलको पिहलो
शेर नै मतलाको रूपमा आएको पाइन्छ। गजलको पिहलो शेरलाई मतला-ए उला र अन्यलाई मतला-ए
सानी भिनन्छ। गजलमा एकभन्दा बढी मतलाहरू पिन प्रयोग हुन सक्छन्, यिद त्यसो भएमा त्यसलाई हुस्ने
मतला भिनन्छ।
मकताः अरबीमा मकतालाई मक्ता पिन भिनन्छ। गजलकारले आफ्नो नाम वा उपनाम राखेर गजलको कु नै शेर
िनमार्ण गरेमा त्यस शेरलाई मकता भिनन्छ। सामान्यतः मकता गजलको अिन्तम शेर हुने गरेको पाइन्छ
तर किहलेकािहँ यो जुनसुकै शेर पिन हुनसक्छ।
तखल्लुसः गजलकारले आफ्नो गजलको कु नै पिन शेअरमा आफ्नो नाम वा उपनाम उल्लेख गनर् सक्छन्। अतः
त्यसरी आफ्नो नाम वा उपनाम उल्लेख गरे त्यसलाई तखल्लुस भिनन्छ। यो सामान्यतः गजलको अिन्तम
शेरमा हुनेगरेको पाइन्छ।
रदीफः यो अरबेली शब्द हो। यसको शािब्दक अथर् पिछ आउने भन्ने हुन्छ । अथार्त् गजलमा कािफयाको पिछ
आउने शब्द वा शब्दसमूहलाई रदीफ भिनन्छ। हरेक शेरका अन्तमा जित शब्द बारम्बार आउँ छन्,
त्यसलाई रदीफ भिनन्छ।
कािफयाः कािफया भनेको अन्त्यानुप्रास, अनुप्रास वा तुक हो। अरबी भाषामा यसलाई कािफए वा कािफय पिन
भिनन्छ। गजलको प्रत्येक शेरको दोस्रो पङ् िक्त वा िमसरा अनुप्रासयुक्त हुनैपछर् । गजलमा कािफयाको
उपिस्थित अिनवायर् मािनन्छ । गजलमा यसले लयको सृजना गछर् ।

५. मोतीराम भट्टः गजलकारको रूपमा
मोतीराम भट्ट नेपाली भाषामा गजल लेख्ने पिहलो स्रष्टा हुन्। उदूर् गजल परम्पराबाट प्रभािवत र प्रेिरत भई उनले
नेपाली भाषामा गजल लेख्न प्रारम्भ गरेका हुन्। उनको व्यिक्तत्वबाट प्रभािवत र प्रेिरत भएर उनका समकालीन के ही किवहरूले
पिन गजल लेखक
े ो पाइन्छ। अतः उनीसँ गै के ही गजलकारहरूले सङ्गीत चन्द्रोदयमा गजलहरू प्रकािशत गरेका छन्। सन्
१९८१ सालमा मोतीजयन्तीको अवसरमा मोतीराम भट्टका गजलहरूलाई सङ्किलत गरेर नेपाली िशक्षा पिरषदद्वारा मोतीराम
भट्टका गजलहरू नामक गजलसङ् ग्रह प्रकािशत गिरएको पाइन्छ, जसमा उनका ३२ वटा गजलहरू सङ्किलत छन्। उनका यी
३२ वटा गजलहरूमध्ये अिधकांश गजलहरू श्रृङ्गािरक भावधारामा आधािरत छन् भने एउटा गजल भिक्त भावधारामा
आधािरत छ। भट्टका गजलहरूमा सम्भोग श्रृङ्गार र िवप्रलभ श्रृङ्गार रसको सफल प्रयोग भएको पाइन्छ, जस्तै:
यहाँले मलाई यती गनुर् होला
कटारी धसी मन पछी हनुर् होला
(मोतीराम भट्टका गजलहरूः गजल-१५)
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उनले आफ्ना प्रायजसो गजलहरूमा हिर शब्दको प्रयोग गरेका छन्। वस्तुतः यसबाट उनको हिरवदन नाम गरेकी
युवतीसँ ग उठबस िथयो भन्ने जानकारी पाइन्छ। त्यसैले हुनसक्छ उही हिरवदनसँ गको उठबसलाई उनले आफ्ना गजलहरूमा
हिर शब्दको प्रयोग गरेर प्रस्तुत गरेका हुन्, जस्तै:
खाितर नमान ओसको पानी सुक्यो भनी
खुस् गनर् ितिमलाई हिर मोित छरौंला
(मोतीराम भट्टका गजलहरूः गजल- ११)
भट्टका गजलहरूमा अन्त्यानुप्रासको सफल प्रयोग भएको पाइन्छ। अतः यसको सफल प्रयोगले गदार् उनका गजलहरू
बढी गेयात्मक बन्न सके का छन्। उनलाई िहन्दी, उदूर् र अङ् ग्रज
े ी भाषाको ज्ञान िथय़ो । त्यसैले उनले कितपय गजलमा यी
भाषागत ज्ञानको राम्रो अिभव्यिक्त िदएका छन्, जस्तै:
हरबखत् पखीर्रहन्छु लुक् टु मी ओ माइ िडयर
धेर नहोस लौ एक फे रै कम् िहयर् यू कम् िहयर्
(मोतीराम भट्टका गजलहरूः गजल- २४)
उनका गजलमा प्रेिमकािसतको प्रणयप्रेमको सन्दभर् पाइनु मूल िवशेषता हो। उनले कितपय गजलमा प्रेमको
िवयोगमय भावलाई कलात्मक ढङ्गले व्यक्त गरेका छन्। भट्टले कितपय गजलमा नारी सौन्दयर्को कलात्मक िचत्रणका साथै
नारी पात्रको माध्यमद्वारा अवसरवादी प्रेमीहरूको चिरत्रलाई उदाङ्गो पानेर् काम पिन गरेका छन्। भट्टका गजलहरूमा के ही
भािषक दोषहरू पिन पाइन्छन्। उनले ह्रस्व हुनुपनेर् ठाउँ मा दीघर् र दीघर् हुनुपनेर् ठाउँ मा ह्रस्व गरेका छन्, जस्तै- पनी, गनू,र् मोित,
हािम, नजमार्, मन्हनर् आिद। भट्टले रिदफ र कािफयाको िविधवत प्रयोग गरेका छन् । प्रायजसो गजलमा यी दवु ैको सन्तुलन
हराएको पाइन्छ, जस्तै:
िय सानै उमेरदेिख मन हनर् लागे
ियनै सुन्दरीले जुलुम गनर् लागे।
कहाँ सम्मको आँट लौ हेर ितन्को
िरसायेर आँखा पनी तनर् लागे।
(मोितराम भट्टका गजलहरूः गजल- ३)
यस गजलमा रदीफ र कािफया दवु ैको सफल प्रयोग गिरएको छ।
फाहा घसेर बादरा हज्जार लगाये
िबन्ती छ िबन्ती सुन्दरी िमस्सी नलगायो।
ठट्टा गयौर् त बेस् गयौर् हुन्छ सहन्छु
मैले पनी गरे भने ितमले निरसाये।
(मोतीराम भट्टका गजलहरूः गजल-४)
यस गजलमा भट्टले कािफयाको प्रयोग गरेका छन् तर रदीफको प्रयोग भने नगरे पिन मोतीराम भट्टले कितपय
गजलमा तखल्लुसको प्रयोग पिन गरेका छै नन्, जस्तै:
हेर काँहादेिख आयो आज जुिन्करी
मुिस्कलै पनेर्छ फे िर देख्नु यस्तो जुिन्करी
क्या चटाकी उडानको क्या चम्कनू बेजानको
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देिखयो ऐले न झन् मन् हनर् कस्तो जुिन्करी
के िह बेर चम्कन्छ याहाँ फे िर देिखयो तहाँ
हेिरल्यौ जाहाँ तहाँ जूहार जस्तो जुिन्करी।
(मोतीराम भट्टका गजलहरूः गजल-१०)
यसथर् मोतीराम भट्ट नेपाली भाषामा गजल लेख्ने प्रथम स्रष्टाका साथै नेपाली सािहत्यको माध्यिमककालका युग-प्रवतर्क
पिन हुन्।

६. यता हेयोर् यतै मेरा....गजलको िवश्लेषण
नेपाली भाषामा गजल लेखनको परम्परामा मोतीराम भट्ट अिवस्मरणीय हस्ताक्षर हुन्। मूलतः उनी नेपाली भाषामा
गजल लेख्ने पिहलो स्रष्टा हुन्। उदूर् गजल लेखन परम्पराबाट प्रभािवत र प्रेिरत भई भट्टले नेपाली भाषा-सािहत्यको सेवाभावलाई
ध्यानमा राखी गजल लेखनको नौलो परम्परालाई िवकिसत गनेर् जुन लक्ष्य िलए, त्यो अतुलनीय र महत्वपूणर् रहेको छ। किव
मोतीराम भट्टले लामाछोटा गरी झण्डै तीन दजर्न गजलको रचना गरेका छन् । यी गजलहरू सङ्गीत चन्द्रोदयमा सुरिक्षत छन्।
सन् १९८१ सालमा मोती जयन्तीको अवसरमा मोतीराम भट्टका गजलहरूलाई सङ्किलत गरेर नेपाली िशक्षा पिरषदले मोतीराम
भट्टका गजलहरू नामक गजलसङ् ग्रह प्रकािशत गरेको पाइन्छ । जसमा भट्टका ३२ वटा गजलहरू सङ्किलत छन्।
मोतीराम भट्टको प्रस्तुत गजल यता हेयोर् यतै मेरा.. मोतीराम भट्टका गजलहरू नामक गजलसङ् ग्रहमा सङ् ग्रिहत
पिहलो र मूलतः एकमात्र भिक्त भावधारामा आधािरत अित प्रिशद्ध गजल हो। उनका अिधकांश गजल श्रृङ्गािरक भावधारामा
रिचएका छन्। प्रस्तुत गजललाई रेिडयो नेपालले भजनको रूपमा प्रसािरत गरेको पाइन्छ। भगवान रामको भिक्त एवं स्तुितमा
रिचएको प्रस्तुत गजलमा गजलकारले भगवान रामको रूप जलथल, फलफू ल हरेक वस्तुमा िवद्यमान रहेको पाएका छन् ।
उनको िवचारमा तीनै लोक र चौध भुवनसम्म भगवान राम व्यापक छन्। सं सारका हरेक वस्तुमा प्रभु रामको बास पाइन्छन् ।
त्यसैले सबैलाई भगवान राम प्यारा छन् भन्ने उनको िवचार छ। गजलकारले दयालु प्रभु रामलाई हरपल पाइरहने इच्छा व्यक्त
गरेका छन्। त्यसैले उनले सबैलाई प्रभु रामको नामको सधैं स्तुित गाइरहने सल्लाह िदएका छन्।
गजलको रचना िवधानमा गजलको शास्त्रीय आधार महत्वपूणर् हुन्छ तर भट्टका गजलहरूमा भने िविवधता पाइन्छ।
उनका गजलहरू उदूर् गजलको शास्त्रीय सीमािभत्र बाँिधएका छै नन्। उनका कितपय गजलहरूमा कािफया र रदीफमध्ये कु नै
एक मात्रको प्रयोग पाइन्छ भने कितपय गजल मकताहीन छ। प्रस्तुत गजलमा मतला, रदीफ, कािफया, मकता, तखल्लुसको
सफल प्रयोग पाइन्छ।
प्रस्तुत गजल जम्मा पाँच शेरमा सं रिचत छ। स्तरीय गजलको मानक रूप तीन शेरको प्रयोगलाई मािनएको पाइन्छ ।
भट्टले एकदेिख नौसम्मको शेर भएका गजलहरू समेत लेखेका छन्। अतः उनले शास्त्रीय िवधानको कट्टर अभ्यास गरेको
देिखदँ ैन। यस गजलको रचना िवधानलाई िनम्न तिरकाले देखाउन सिकन्छ:
यता हेयोर् यतै मेरा नजमार् राम प्यारा* छन्**
उता हेयोर् उतै मेरा नजमार् राम प्यारा* छन्**।।१।।
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यसो भन्छौ त फु ल्फु ल्मा उसो भन्छौ त जल्थल्मा
जता हेयोर् उतै मेरा नजमार् राम प्यारा* छन्**।।२।।
ित्रलोक चौधे भुवन् माहाँ प्रभू व्यापक जहाँ ताहाँ
कहाँसम्मन् भनू याहाँ सबैमा राम प्यारा* छन्**।।३।।
रसीलो रामको नाउँ भजन् ितन्को सधैं गाउँ
दरस्मो हबर्खत पाउँ दयालु राम प्यारा* छन्**।।४।।
िपयारा भै हरी मेरा सधैं मन्मा गरून् डेरा
सबै सन्सारले भन्छन् र मोतीराम~ प्यारा* छन्**।।५।।
मािथ िदइएको िचन्ह (*) -ले कािफया, िचन्ह (**) -ले रदीफ र िचन्ह (~) -ले तखल्लुसलाई जनाएको छ। प्रत्येक
पङ् िक्तको अन्त्यमा भएको ।।१।। देिख ।।५।। -सम्मको सङ् ख्याले शेरलाई जनाएको छ। यसले प्रस्तुत गजल पाँच शेरमा
सं रिचत कािफया, रदीफ र तखल्लुसयुक्त एक सफल गजलको रूपमा देखाएको छ। प्रस्तुत गजलको पिहलो शेर सम्तुकान्त छ,
त्यसैले यो गजलको मतला हो। यसको दवु ै िमसरामा क्रमशः कािफया र रदीफको सफल प्रयोग भएको पाइन्छ। यसको प्रत्येक
िमसरामा प्यारा कािफया र छन् रदीफको प्रयोग भएको छ। गजलमा मतलाको िनमार्ण क्रमशः दवु ै िमसरामा कािफया र
रदीफको स्थापनाबाट हुन्छ। यस गजलको क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं शेरको पिहलो िमसरामा न त कािफया छ, न त
रदीफ छ तर प्रत्येक शेरको दोस्रो िमसरामा भने कािफया र रदीफको प्रयोग गिरएको पाइन्छ। अतः गजल लेखनको यो एउटा
मूल शास्त्रीय आधार हो। यस गजलको अिन्तम वा पाँचौं शेरको दोस्रो िमसरामा प्रयुक्त शब्दलाई गिहिरएर हेयौर्ं भने मोतीराम
शब्दको प्रयोग पाइन्छ। अतः यसलाई तखल्लुस भिनन्छ। यो गजलकारको वा रचनाकारको नाम हो। काव्यशास्त्रानुसार
गजलमा तखल्लुस नभए शायरी र तखल्लुस भए मकता हुन्छ। त्यसैले यो प्रस्तुत गजलको मकता हो। मकतामा रचनाकारको
नाम वा तखल्लुस हुनु अिनवायर् हुन्छ। भट्टको प्रस्तुत गजल यता हेयोर् यतै मेरामा..... गजलको आिङ्गक पूणर्ता स्पष्ट देिखन्छ।
कािफया र रदीफको कलात्मक प्रयोगले गेयात्मकताको िनिम्त जुन आधार खडा भएको छ, त्यो गजलको रचना िवधानको
पूणर्ता हो।
गजलकार मोतीराम भट्टले नेपाली गजल लेखनका िनिम्त माित्रक छन्दलाई अगाँलेका छन्। यसले गदार् उनका
गजलहरू सरल, स्वाभािवक, प्रभावकारी र गेयात्मक बनेका छन्। प्रस्तुत गजल सरल, प्रभावकारी र गेयात्मक छ। मात्रा
गणनाको सीमाले गदार् उनका गजलमा प्रयुक्त शब्दको वणर् िवन्यास, ह्रस्व हुनुपनेर्मा दीघर् र दीघर् हुनुपनेर्मा ह्रस्व भएको
पाइन्छ। उनले व्याकरिणक दृिष्टमा त्रुटी हुने शब्दहरू पिन प्रयोग गरेका छन्। जस्तै- फु ल्फु ल्मा, जल्थल्मा, मन्मा, सन्सार
आिद। मूलतः उनले गजलको लयात्मकता तथा गेयात्मकता एवं प्रभावलाई ध्यानमा राखेर यसो गरेका देिखन्छन्। प्रस्तुत
गजलको यता हेयोर् यतै मेरा नजमार् राम प्यारा छन् िमसरामा शब्दको क्रम जुन रूपबाट भएको छ त्यसबाट एउटा मीठो नाद
उत्पन्न भएको प्रतीत हुन्छ। यस गजलमा गजलकार भट्टको भिक्तभाव सगुण साकारमा प्रकट भएको देिखन्छ । अथार्त उनले
ईश्वरको साकार व्यक्त रूप भगवान राममा आफ्नो भिक्त समिर्पत गरेका छन्। वस्तुतः मोतीराम भट्ट बाँचक
े ो युगको समाज
धमर्प्रधान एवं भिक्तप्रधान िथयो । िकनभने भानुभक्त आचायर्को रामायणले जनमानसमा भिक्तको सञ्चार र िवकास गरेक
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िथए। अतः सं स्कृ त वाङ्मयका भिक्तभावलाई वा भिक्तभावको प्रसङ्गलाई अनुवाद गरेर वा ितनको प्रभाव िलएर नेपालीमा
किवता-काव्य रच्ने जुन एउटा सािहित्यक परम्परा िथयो, त्यसमा भट्टले पिन थप योगदान पुयार्एका छन्। गजेन्द्रमोक्ष, प्रह्लाद
भिक्तकथाजस्ता छन्दोबद्ध किवता-काव्य यसको ज्वलन्त नमुना मान्न सिकन्छ। यित मात्र होइन उनले प्रस्तुत गजलमा पिन
सगुण भिक्तभाव व्यक्त गरेका छन्। ईश्वर रामको साकार व्यक्त रूपको स्तुित गाइएको यस गजलले भानुभक्त आचायर्द्वारा
िनमार्ण गिरएको सगुण भिक्त परम्परालाई िवकिसत गनुर्मा थप योगदान प्रदान गरेको छ। यस गजलमा प्रभु राममा समिर्पत
गिरएको भिक्तभावले तत्कालीन जनमानसमा ठू लो प्रभाव पारेको िथयो। रेिडयो नेपालले यसलाई भजनको रूपमा प्रसारन गनुर्
यसको ज्वलन्त नमुना हो।
मोतीराम भट्टले आफ्ना कितपय गजलमा बहर (छन्द)-को सफल प्रयोग गरेका छन्। अतः उनले फअलुन,्
मफाइलुन,् फाइतालुन,् फउलुन् आिद शास्त्रीय बहरको प्रयोग गरेका छन्। प्रस्तुत गजलमा मफाइलुन् बहरको प्रयोग गिरएको
पाइन्छ। अतः मोतीराम भट्टले उदूर् गजल लेखनको परम्परालाई के ही हदसम्म प्रयोगमा ल्याएका छन्। समग्रमा कािफया र
रदीफको सफल प्रयोग र सरल, सहज शब्दावलीको कलात्मक प्रयोगले प्रस्तुत गजल लयात्मक, गेयात्मक एवं प्रभावकारी
बनेको छ।
७. िनष्कषर्
मोतीराम भट्ट बहुमुखी प्रितभा सम्पन्न सािहत्यकार हुन्। सन् १८८३ को दशकदेिख काव्ययात्रा आरम्भ गनेर् भट्टले नेपाली
किवता-काव्य सािहत्यको क्षेत्रमा श्रृङ्गारधाराको िनमार्ण गरेर एउटा नयाँ ऐितहािसक मोड ल्याए। मूलतः उनले श्रृङ्गािरक
किवताको माध्यमद्वारा िसङ्गो युग अथार्त माध्यिमककालीन नेपाली काव्यको िनमार्ण गरेका छन्। माध्यिमककालीन नेपाली
किवता-काव्यको मूल िवशेषता श्रृङ्गािरकता हो र मोतीराम भट्टको मूल प्रवृित्त पिन श्रृङ्गािरक भावधारा नै रहेको पाइन्छ। भट्ट
नेपाली भाषामा गजल लेख्ने पिहलो स्रष्टा हुन् र उनले श्रृङ्गािरक र भिक्तभावमा आधािरत गजलहरू लेखक
े ा छन् । यद्यिप उनका
अिधकांश गजलहरू श्रृङ्गािरक भावधारामा रिचएका छन्। नेपाली िशक्षा पिरषदले सन् १९८१ मा भट्टका गजलहरूलाई
सङ्किलत गरेर मोतीराम भट्टका गजलहरू नामक गजलसङ् ग्रह प्रकािशत गरेको पाइन्छ । जसमा उनका ३२ वटा िविवध स्वरूप
सं रचनाका गजलहरू सङ्किलत छन्। अतः मोतीराम भट्ट नेपाली सािहत्यको क्षेत्रमा एक महत्वपूणर् व्यिक्तत्व हुन्।
८. अभ्यास
क. तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख।
१. किवको पिरचय िदएर यता हेयोर् यतै मेरा.. गजलको भावाथर् लेख।
२. यता हेयोर् यतै मेरा.. गजलिभत्रको सौन्दयर्भाव बारे लेख।
३. यता हेयोर् यतै मेरा.. गजलमा किवले के िवषयलाई प्रष्ट्याउन खोजेका छन् ?
४. यता हेयोर् यतै मेरा.. गजलिभत्र कु नचािहँ रसलाई प्रयोग गरेका छन्?
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श्रेष्ठ, दयाराम ‘सम्भव’. (१९९१). नेपाली सािहत्यका के ही पृष्ठ(चौथो सं स्करण). काठमाडौः साझा प्रकाशन।
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८.
९.

१. प्रस्तावना
नेपाली सािहत्यको सबैभन्दा बढी प्रकािशत पद्यकृ ित अथार्त् सबैभन्दा बढी पिढने कृ ित मुनामदनको नेपाली सािहत्यमा
िवशेष स्थान छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सबैभन्दा प्यारो तथा उनलाई उत्कृ ष्ट लाग्ने कृ ित मुनामदन सबैका लािग पठनीय र
मननीय रहेको छ। िवद्याथीर्हरूले ितिथिमितका लािग कु नै पिन िवसं -लाई इस्वीमा बुज्न ५७ घटाउँ दा मोटामोटी बुिझन्छ। यहाँ
प्रयुक्त समयािदका लािग िवक्रम सं वत (िवसं ) पिन प्रयोग गिरएको छ, यसलाई इस्वीमा बुझ्न ५७ घटाएर बुझ्न सिकन्छ।
2.उद्देश्य
नेपाली सािहत्यमाबहु चिर्चत बहु पिठत खास गरी झ्याउरे लयमा लेिखएको पाठमा राख्नुको उद्देश्य िनम्नप्रकार छन्:


बहुसमादृत कृ ितको जानकारी िदनु,
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महाकिव लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सािहित्यक योगदानको जानकारी िदनु,



नेपाली झ्याउरे छन्दको ज्ञान िदनु,



नेपाली किवतामा आधुिनक धारा प्रवेश गराउने कृ ितको अध्ययन गनु,र्

३. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पिरचय
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली किवता सािहत्यका िवराट् काव्य पुरुष हुन्। उनलाई नेपाली सािहत्यमा सरस्वतीको वरद्
पुत्र पिन भन्दछ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली जनताका महाकिव हुन्। आिदकिव भानुभक्त आचायर्पिछ सािहत्यमा जनिप्रय
किव-देवकोटा नै हुन्।
पं . तीलमाधव देवकोटा र दोस्रो वा कान्छी धमर्पत्नी अमर राज्यलक्ष्मीका कोखबाट साइँ ला छोराको रूपमा िव.सं .
१९६६ कािर्तक २७ गते शुक्रबार (९ सेप्टम्ब
े र १९०९) कृ ष्णपक्ष अमावश्या ितिथ लक्ष्मीपूजाका िदनमा जिन्मएका िथए। उनको
जन्म काठमाडौंको िडल्ली बजारिस्थत धोबीधाराको ठटुनटी ब्लक नम्बर २१/५४१ को घरमा रहेको िथयो। अिहले सरकारले
त्यो घरलाई स्मारक बनाउन प्रयास गदैर्छ। उनको न्वारनको नाम तीथर्माधव देवकोटा हो। लक्ष्मीपूजाको समयमा जन्मेकोहुँ दा
तीथर्माधव देवकोटाको नाम पिछबाट लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भएको पाइन्छ। देवकोटा चारवषर्को हुँ दा उनको पिरवारमा एउटा
िनराशामय वातावारण छाएको िथयो। देवकोटालाई त्यितबेला रातभिर रगतमासीले ग्रस्त पारेको िथयो, पिरवारमा अब देवकोटा
नबाँच्ने रहेछन् भन्ने भाव जागृत हुन थाल्यो।
देवकोटालाई रगतमासी पदार् औषिध र जरीबुटीले काम नगरेको देख्दा िपता पं .ितलमाधव र माता अमरराज्यलक्ष्मी
साथै दाजु-िददीहरूको मनमा िचसो पसेको अवस्था िथयो। अन्त्यमा देवकोटा कै िददी लोकिप्रयदेवीले एकजना गाउँ कै बुढो
बाजे (धामी) भएको स्थानमा लगेर उपचार गदार् देवकोटा िनको भएका िथए। देवकोटा मृत्युको मुखबाट बाँचेपिछ उनका घरपिरवारमा खुसीको माहौल छायो। त्यसपिछ उनलाई अक्षर आरम्भ गराइएको िथयो। घरमा नै िपता पं . ितलमाधव देवकोटाले
साइँ ला छोरा देवकोटालाई पाँच वषर्िभत्रै क ख ग कण्ठाग्र गराएका िथए।
देवकोटा आठवषर्को उमेरमा पुग्दा जीवनको लक्ष्य कोनर् थालेका िथए। त्यितबेला उनको जेठा दाजु लेखनाथ
देवकोटाले ट्युसन पढाएर मिहनामा ितन सय रुिपयाँ कमाउँ थे। गाउँ -घरमा उनी उदाहरण बनेका िथए। घरमा आमा-बाबुको
प्यारो बनेका िथए। देवकोटाले, आमाले दाजुलाई देखाउँ दै भन्थे– बाबु ितमी पिन धेरै पढेर दाजु जस्तै बन्नु है! यस कु राले
उनको हृदयमा गिहरो छाप बस्यो। उनीिभत्र मास्टर नै हुन्छु भन्ने प्रेरणाको घाम उदायो। देवकोटाले जीवनको धेरैजसो समय
ट्युसन पढाएर नै िबताए। यसै सन्दभर्मा देवकोटा स्वयं ले आफ्नो जीवनका कु रामा लेखेका छन्–म उहाँ (लेखनाथ देवकोटा )लाई दिु नयाँको आदशर् ठान्दथें। दाजुको मास्टरी धाक रवाफ र दबाब अिन गम्भीर स्वभाव देख्दा दाजुिसत डराउँ थें। शीर
िनहुराएर दाजुको आज्ञापालन गथेर्ं। पढाइमा देवकोटाको लगनशीलता देखेर ितलमाधव (िपता) गद्गद् हुन्थे। झन्डै दशवषर्
नपुग्दै उनको उन्नित र लगनशीलता देखेर उनका िपताले सरस्वतीप्रसाद देवकोटा नाम रािखिदए। िपता खुशी भएर गाउँ -ठाउँ का
मान्छे हरूलाई भिनिहडँ थ् –े मेरो साँिहलो छोरो सरस्वती माताको अवतार हो। उसरी नै देवकोटाले पिन आफ्ना बाबुलाई
सबैभन्दा ज्ञानीगुणी, कला र िसपिशल्प भएको मान्छे ठान्थे।
देवकोटा सानैदेिख शान्त स्वभावका िथए। िशष्ट र भद्र बोलीचालीमा नम्रता िथयो। उनी एकोहोरो हुन्थे। एक्लै बस्न
रुचाउँ थे। कितवटा कु रामा िजद्दी गनेर् बानी पिन िथयो। सत्य बोल्थे। झुटो बोल्ने र फटाहा स्वभावका मािनसलाई मन पराउँ दैन
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िथए। िपता ितलमाधव देवकोटाका किवताहरू साफी गनेर् क्रममा उनको रुिच किवताप्रित बढेर गएको पाइन्छ। िपताको किवता
साफी गदार्-गदार् उनीिभत्रको किव व्यिक्तत्व बढेर गएको सािहित्यक िवद्वानहरू मान्दछन्। अङ् ग्रेजी भाषा िसके पिछ धेरै पैसा
कमाउन सिकन्छ, जसले गदार् उनको घरले थेिगरहेको आिर्थक अवस्थामा सुधार आउँ छ भन्ने सोच िलएर अङ् ग्रज
े ी पाठनपठनमा लगनशील बनेका हुन् भनी उनकै जीवनीबाट थाहा पाउन सिकन्छ।
काठमाडौको दरबार स्कु लमा आठौं श्रेणी पढ्दा-पढ्दै एकै चोिट दसौ ँ श्रेणीमा पढ्न थाले। पढ्नमा उनी खुबै बुिद्धमान
र लगनशील िथए । पढेको देखेर उनलाई पढाउने िशक्षक-िशिक्षका पिन छक्कै पथेर्। त्यसपिछ इस्वी १९८२ मा भारतको
पटनाबाट म्यािट्रक्युलसे न परीक्षा उतीणर् भए। यस समयमा यी पिरक्षा उतीणर् गनर् नौ वषर्को समयाविध लाग्थ्यो तर
देवकोटालाई के वल पाँच वषर् लाग्यो। त्यो पाँच वषर्मा िदन-रात घोर पिरश्रम गदार्, िबहान-बेलुकी भात-तरकारीको स्वाद
नपाएको, ऐना नहेरेको, जुत्ता नलगाइकन िबताएका कु राहरू छन्। देवकोटाले म्यािट्रक पास गरेपिछ टोल िछमेकीमा उनको
खुबै नाम चलेको िथयो। त्यो समयमा म्यािट्रक पास गनुर् ठु लो कु रो िथयो। धेरै कितले मात्रै बडो मुिस्कलले म्यािट्रक पास गथेर्।
त्यस बखत टोलमा देवकोटाको चचार् र गुणगान मािनसहरूले गाउँ थे । म्यािट्रक गरेपिछ गाउँ का मान्छे हरूले साइँ ला बाजे भनेर
बोलाउँ थे। म्यािट्रकपिछ उनको उपनाम साइँ ला बाजे भएको िथयो।
म्यािट्रकपिछ उनले जोडतोडले ट्युसन पढाउन थाले। िव.सं .१९८५–मा आईएससी पास गरे। त्यसपिछ आईएससी पास
गरेर भारतको पटना िवश्विवद्यालयमा बीए परीक्षाका िनिम्त भनार् भए। त्यितबेला उनले दैिनक १२ घण्टा ट्युसन पढाउँ थे।
के वल चारघण्टा मात्रै आफ्नो अध्ययनका िनिम्त समय िलएर उक्त िवश्विवद्यालयबाट बीए परीक्षा उत्तीणर् गरी घर फिर्कने
िवचार गरे। पटना िवश्विवद्यालयमा बी एल पढ्नका िनिम्त राणा सरकारको छात्रावृित पिन प्राप्त गरे। पिछबाट बी एल पास
गरी आफ्नो घर नेपाल काठमाडौंितर फिर्कए। िव.सं .१९८८ मा नेपालमा बी.ए. पास गनेर् देवकोटा मात्रै एकजना िथए।
िव.सं .१९९० मा बीए, बी एल पास गरेपिछ राणा सरकारसमक्ष सरकारी जािगर खानजाँदा जािगर पाएनन्। त्यसपिछ ट्युसन
पढाएर नै जीिवका सञ्चालन गनर् थाले।
िव.सं .१९८१ मा मनदेवीसँ ग काठमाडौंमा िववाह सम्पन्न भयो। उनीहरूको िववाह सम्पन्न भएपिछ चार छोरा र पाँच
छोरीहरूको जन्म भएको िथयो। बनारसमा पुगेका देवकोटाले त्यहीं बसी नेपाली काङ् ग्रेसको मुखपत्र ‘युगवाणी’ को सम्पादन
गरेका िथए। उनी बनारसमा बस्दाबस्दै उनको माइलो छोरो कृ ष्णको िनधन भयो। त्यसपिछ उनले घर फिर्कने मन गरेनन्।
देवकोटालाई खोज्दैखोज्दै मनदेवी बनारस पुिगन्। देवकोटा ज्वरोले थिलए। आम्दानी के ही िथएन। आिर्थक सङ्कटमा फसेका
िथए। घरमा खानेकुरा िथएन। त्यसपिछ देवकोटाले नराम्रोसँ ग दःु ख पाए। त्यितबेला उनले मातृभूिम सम्झे।
४. देवकोटाको सािहित्यक व्यिक्तत्व
देवकोटाले आफ्नै बाबुसँग घरमै बसेर सं स्कृत अध्ययन गरेका िथए। दाजु र आमाको प्रेरणाबाट उनले अङ् ग्रज
े ी भाषासािहत्य गिहिरएर पढन थालेका हुन्। दरबार हाई स्कु लमा पढ्दा-पढ्दै एघार वषर्को उमेरमा अङ् ग्रेजीमा किवता लेखक
े ा िथए।
दश वषर्कै किललो उमेरमा म त अभािगनी पो भएँ , भन्ने किवता लेखेर आफ्नो सािहित्यक जीवनको श्रीगणेश गरेका िथए। हुने
िबरुवाको िचल्लो पात भने झैं लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सानैदेिख भाषा-सािहत्यमा गिहरो रूपमा चासो राख्थे। उनले नेपाली,
अङ् ग्रेजीबाहेक अन्य भाषाहरू पिन उितकै िसक्न चाहन्थे। घरमा काम गनेर् तामाङ के टोबाट तामाङ भाषा, माग्ने भोटेिसत भोटे
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भाषा िसके का िथए। यसरी नै नेवारी भाषामा उनको राम्रो दखल िथयो। पिछबाट उनले उदूर्, िहन्दी, फ्रेन्च र जमर्न भाषाको राम्रो
ज्ञान प्राप्त गरेका िथए।
यसथर्मा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई बहुभाषािवद् नेपाली प्रितभाका रूपमा िलन सिकन्छ। देवकोटाले सािहत्यका सबै
िवधामा कलम चलाए पिन उनी िवशेष रूपले किवता र िनबन्ध िवधामा सशक्तरूपले नेपाली सािहत्यमा देखापरेको देिखन्छ।
िवशेष अङ् ग्रज
े ी भाषा-सािहत्यको अध्ययनको कारणले गदार् होला उनको किवता एवम् िनबन्धको िसजर्ना स्वच्छन्दवादी
काव्यधाराबाट प्रभािवत रहेको पाइन्छ। िव.सं .१९९१ मा प्रकािशत पूिर्णमाको जलिध (गोरखा िव.सं .१९९१- मागर् १५)
शीषर्कको किवताद्वारा नेपाली सािहत्यमा सावर्जिनक देखापछर् न।् त्यसै वषर् अथार्त् िव.सं .१९९१ शारदा वषर् १, अङ्क १-मा गरीब
किवता पिन प्रकािशत भएको पाइन्छ। उनको लेखनमा किव लेखनाथ पौड्यालभन्दा िभन्न प्रवृितका किवताहरू नेपाली
सािहत्यले पाइरहेको िथयो। नेपाली सािहत्यमा िव.सं . १९९१ देिख नै देवकोटाको काव्य िसजर्नाकै पक्षबाट स्वच्छन्दवादी
काव्याधाराको सुरुवात भयो।
देवकोटा प्रितभाका कु बेर िथए। उनका असङ् ख्य फु टकर किवताहरूिसतै, खण्डकाव्य, महाकाव्य, िनबन्ध, प्रबन्ध
आिद प्रकािशत भएको पाउँ छौं। उनको प्रकािशत काव्यकृ ित वा काव्यिसजर्नाको यात्रालाई दईु वटा कालखण्डमा राखेर हेनर्
सिकन्छ।
१. पूवार्ध्दर् ( िव.सं . १९९१ देिख िव.सं . २००३ सम्म)
२. उत्तराध्दर् (बनारस प्रवासकालदेिख २०१६ सम्म)
(क) पूवार्द्धकाल (िव.सं .१९९१ देिख िव.सं .२००३)
देवकोटाको किवता लेखनको काल िव.सं .१९७६ देिख नै िलन सिकन्छ। उनी पाँचौं श्रेणी पढ्दादेिख नै किवता
लेखेका हुन्। यसथर् िव.सं .१९७६ देिख िव.सं .१९९० सम्मको अविध देवकोटाको किवता लेखनको पृष्ठभूिम मान्न सिकन्छ।
यसलाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको अभ्यासकाल भनी चचार् पिन गनेर् स्पेस रहेको पाइन्छ। यस कालमा उनका किवताहरू िवशुद्ध
स्वच्छन्दवादी धारणाले पिरपोिषत देिखन्छन्। उनलाई ती किवताहरूले िवशुद्ध स्वच्छन्दवादी किवको रूपमा नेपाली सािहत्मा
उभ्याएको पाइन्छ। त्यस समयका उनका किवतामा भावनापक्ष, आत्मापरक अिभव्यिक्त रहेको भेिटन्छ। प्रकृ ित र मानवका
माझमा रहेको नङ र मासुको सम्बन्धलाई प्रकाश गरेको देिखन्छ। िवशेषरूपले मानवतावादको भावले ओतप्रोत किवताहरू
यसकालमा पाइन्छन्। देवकोटाको पूवार्द्धर् किवता यात्रामा मानवतावादको टड्कारो प्रवृित्त देखापछर् ।
(ख) उत्तराद्धर् (िव.सं . २००४ देिख २०१६)
नेपालमा छाएको राणा िवरोधी प्रजातािन्त्रक लहरमा िव.सं .२००३ र २००४ सालितर आन्दोलनले देवकोटालाई
प्रभाव पायोर्। उनमा िवद्रोही भावना प्रगाढ रूपमा रहेको हुनाले िव.सं . २००३ देिख किवता लेखनमा व्यङ् ग्य िवद्रोहका आलाप
रागहरू देिखन्छन्। िव.सं .२००४ मा देवकोटा बनारसितर भािसन्छन्। त्यही समयमानै युगवाणी- जस्ता पित्रकाको सम्पादन
पिन गरे। त्यस समयकालमा उनका किवताहरूमा िवशेषरूपले शोषण, अन्याय, अत्याचार, िवकृ ित, िवसङ्गितको िवरोधमा चकोर्
स्वरहरू पाइन्छन्। त्यसपिछ उनको किवता िसजर्नामा स्वच्छन्दवादी प्रगितवादी धाराको चकोर्पना रहेको पाइन्छ।
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देवकोटा स्वच्छन्दवादी किव हुन्। उनीिभत्र आँशु किवत्वजस्ता अिद्वतीय प्रितभा िथयो। सहज, स्व:स्फू तर् आँशु
किवत्वमा उनले खण्डकाव्य, महाकाव्यहरू किम्त समयमा िसजर्ना गरेको पाइन्छ। देवकोटाका किवताहरू भावुकता, तीव्र
सं वेदनशीलता असीिमत कल्पनाशीलता, उच्च प्रितभाको लक्षणले पिरपूणर् रहेका छन्। मानव जीवनको सौन्दयर् र प्रकृ ितका
िबचमा तादात्म्य सम्बन्ध स्थािपत गनर् देवकोटा िसपालु र दक्ष देिखन्छन्। देवकोटा प्रकृ ितका पुजारी िथए। प्रकृ ितप्रेमीका
सशक्त भावहरू उनका किवतामा रहेको पाइन्छ। मानव जीवनले सुखशािन्त प्राप्त गनेर् नै प्रकृ ितको सं सार हो। मानव
सभ्यताको उद्गम स्थल नै प्रकृ ित हो। यसैले प्रकृ ितबाटै मानवको सं रक्षण हुनुपछर् भन्ने िसद्धान्तमा उनी काँध लगाउँ थे। प्रकृ ित,
ईश्वर र मानवको ित्रकोणी ित्रभुजको सम्बन्ध छ भन्ने िवश्वास उनीिभत्र िथयो।
त्यसैले उनका किवताहरूमा मानवतावादी स्वरको प्रखर िचन्तन पाइन्छ। देवकोटाका किवताहरू पढ्दा फ्रांसेली
दाशर्िनक रुसोको प्रकृ िततफर् फकर् जस्ता दशर्नको प्रशस्तै प्रभाव भेिटन्छ। रुसोको मानवतावादी दशर्न, स्वतन्त्रता, सामनता र
भ्रातृत्वका प्रजातािन्त्रक आधारमुखी आवाजहरू देवकोटाको किवतामा प्राप्त गनर् सिकन्छ। देवकोटाले बाँचेको सामािजक र
आिर्थक शोषण िवरुद्ध किवता िसजर्नाकै माफर् त् आवाज उठाएका छन्। िव.सं .२००७ सालपिछ देवकोटाको किवतामा
क्रािन्तकारी भाव, िवद्रोहात्मक स्वर, हास्यव्यङ् ग्यको तीव्र चेतना, प्रखर राष्ट्रवादी चेतनाहरू देिखन्छन्। मािनस आदशर्वादी,
क्रािन्तकारी बनौं भन्ने चेतनालाई अिघ लगाएर आफ्नो काव्य िसजर्नालाई िनरन्तरता िदएको पाइन्छ। देवकोटा युगान्तकारी
योगदान िदने प्रितभा हुन्। नेपाली सािहत्यमा स्वच्छन्दवादी काव्यधारा (िव.सं .१९९१–२०१६)-को िवकास उत्कषर् र िनष्कषर्
िदँदै यस काव्यधाराको नेतत्व
ृ गरेको पाइन्छ। शाकु न्तला जस्तो पिहलो आधुिनक महाकाव्य लेखे। ‘प्रिमथस’-जस्तो
प्रगितवादी भावधाराको महाकाव्य िसजर्ना गरे। नेपाली जनजीवनको सुन्दर िचत्रणमा ‘सुलोचना’- महाकाव्य िसजर्ना गरेका
पाइन्छ।
प्रकािशत कृ ितहरू
१. किवतासङ् ग्रह: सुनको िवहान, पुतली (१ र २), मनोरञ्जक, पहाडपुकार, िभखारी, छहरा, जन्मोत्सव, मुटुको
थोपा, मृत्यश
ु ैय्या, िचल्ला पातहरू, भावना गाङ्गे य, आकाश बोल्छ, छाँगासँ ग कु रा, लक्ष्मी
किवतासङ् ग्रह
२. खण्डकाव्य:
मुनामदन, दष्य
ु न्त शकु न्तला भेट, राजकु मार प्रभाकर, कु िञ्जनी, सुन्दरीजलमा, म्हेन्द,ु
मैना, रावण जटायु युद्ध, सीताहरण, कटक, लुनी, मायािवनी ससीर्, ितिप्लङ आिद।
३. महाकाव्य:
शाकु न्तल, पृथ्वीराज चौहान, सुलोचना, महाराणा प्रताप, प्रिमथस, वनकु सुम।
४. कथा:
लक्ष्मी कथासङ् ग्रह,
५. उपन्यास:

चम्पा, सुमीत्रा, तरूण तपसी, प्रदिक्षणा, आत्मसमीक्षा, स्रष्टा देवकोटा द्रष्टा पिरवेशमा।

६. नाटक :

कृ िषवाला, सत्यवान सािवत्री, रजपूतरमणी।

७. िनबन्ध :

लक्ष्मी िनबन्धसङ् ग्रह, प्रिसद्ध प्रबन्धसङ् ग्रह र दािडमको रूखनेर।

पुरस्कार र सम्मान
१. ित्रभुवन पुरस्कार (िव. स. २०२३), २. महाकिवको उपािध (िव.सं .२०२१), ३. नेपाली सािहत्य पिरषदक
् ो
सभापित (िव.सं .२००४), ४. युगवाणीको सम्पादक (िव.सं .२००४), ५. काव्य प्रितष्ठानका अध्यक्ष
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(िव.सं .२०१२), ६. ित्रभुवन िवश्विवद्यालयका सदस्य (िव.सं .२०१२) , ७. िशक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्री
(िव.सं .२०१४)।
सरस्वतीका वरदान पाएका िवद्वान् िशरोमिण महाकिव लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाजस्ता अद्भूत, असीिमत प्रितभाशाली
व्यिक्तत्व भिवष्यमा नेपाली आमाको गभर्बाट फे िर जिन्मएला? भन्ने प्रश्न छोडी राखी िव.सं .२०१६, भदौ २९ गते पचास वषर्को
उमेरमा क्यान्सर रोगले िनधन भयो। मरणोप्रान्त िव.सं .२०२१ मा उनको िचत्र अिङ्कत हुलाक िटकटको प्रकाशन भयो।
ठाउँ ठाउँ मा देशिवदेशमा उनका सािलकहरू बनाइएका छन्। उनको नाममा पुस्तकालय, पुरस्कार, सं घ-सं स्था, स्कु ल, कलेज एवं
गाउँ -बस्ती, सडकको नाम रािखएको पाइन्छ। उनी िजउँ दो हुँ दाभन्दा मृत्युपिछ नै बढी सम्मान भएको देिखन्छ। एकजना
िवद्वानले भनेका छन्– ‘स्रष्टा मरेपिछ मात्र बाँच्छ। साँच्चै देवकोटा मरेपिछ असीिमत बाँचेका छन् हामीिसत।’
५. मुनामदन खण्डकाव्य
महाकिव लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सवर्प्रथम प्रकािशत कृ ित मुनामदन (िव.सं .१९९२) हो। यो खण्डकाव्यको प्रथम
प्रकाशन िव.सं .१९९२ मा भएको हो। नेपाली खण्डकाव्य परम्परामा प्रथमचोिट आधुिनक स्वच्छन्दवादी धारणामा
गीितकाव्यका रूपमा उदाएको यो खण्डकाव्य हो। कृ ष्ण गौतमले मुनामदन खण्डकाव्यमािथ मुनामदन समालोचना िकताबमा
आफ्नो िवचार राखेका छन्– मुनामदन (िव.सं .१९९२) देवकोटाकै मात्र श्रेष्ठकृ ित होइन, नेपाली सािहत्यकै एक उत्तम कृ ित
हो। किवको प्रितभाबाट सहजरूपमा उन्मीिलत हुनआएको प्रस्तुत कृ ित जित गहन छ, त्यित नै सरल पिन। मुनामदन त्यस
युगमा लेिखयो, जब नेपाली किवताले आफ्नो अनुहार बदि् लदँ ै गयो।
मुनामदन खण्डकाव्य झ्याउरे छन्दमा लेिखएको छ। सङ्गीतमय भाषा नेपाली छन्दमा लेिखएको हुनाले नेपाली िजब्रोले
िटिपहाल्ने, हृदयमा बिसहाल्ने यो खण्डकाव्यमा पूवर् रस पाइन्छ। छोटो छिरतोपनले सुनमा सुगन्ध थिपएको छ। यसलाई
रिसलो खण्डकाव्य भन्न सिकन्छ। जनमानसको हृदयमा सधैं सजीव भएर बसेको महाकिव लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुनामदन
सबैभन्दा िमठो र सरल काव्य हो। यो खण्डकाव्यमा भानुभक्तको रामायणमा पाइने लौिकक रुिच छ। यसलाई कालीदासको
मेघदू तिसत तुलना गनर् सिकन्छ।
देवकोटाले आफ्नो जीवनको अिन्तम क्षणमा भनेका िथए– मुनामदन मात्र राखेर अरू मेरा सबै कृ ितहरू जलाइिदनू
! यस भनाइले मुनामदन खण्डकाव्यको गिरमा र महत्त्व उच्चकोिटको हो भन्ने बुिझन्छ। अथार्त नेपाली सािहित्यक कृ ितहरूमा
मुनामदन (िव.सं .१९९२)-को प्रकाशनले उच्च कीिर्तमान कायम राखेको छ। नेपाली सािहत्यमा सबैभन्दा बेसी छािपएको,
सबैभन्दा िबक्री भएको र सबैभन्दा बेसी पिढ़ने कृ ित नै मुनामदन हो।
५.१ मुनामदन को शीषर्कको साथर्कता
काठमाडौं उपत्यकामा प्रचिलत एउटा नेवारी लोकगाथाकै प्रभाव र प्रेरणामा रिचएको खण्डकाव्य मुनामदनमा नेपाली
जनजीवनको लोकभाकामा रहेको मुना र मदन नायक-नाियका हुन्। मुनामदनको िवषयमा रिचएका गीितकाव्यमा मुना र
मदनका जीवनमा आइपरेका दःु खान्त घटना आधािरत छन्। भानुभक्तको रामायणमा राम र सीता, शाकु न्तलाको
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शकु न्तलाको दष्य
ु न्तमा नायक-नाियकाको जीवनमा घटेका दःु खान्त घटनाहरू समेिटएका जस्तै मदनको जीवनमा आइपरेका
दःु ख-पीर, व्यथा र आिर्थक आपद-् िवपद् आिद कु राहरू समेिटएको पाइन्छ।
नेपाली सािहत्यमा कृ ितहरूको नाम राख्दा किवको नाममा वा कृ ितिभत्रका नायक-नाियकाको नाममा राख्ने चलन
यथावत् नै देिखन्छ। यसै परम्परालाई मान्य गरेर नायक-नाियकाको यो गीितकाव्यको नाम मुनामदन रािखएको हुनसक्छ।
नेपाली काव्य पराम्परामा यहाँ नायक नाियकाकै नामबाट खण्डकाव्यको नाम रािखएको छ भन्न सिकन्छ। यो गीितकाव्यको
शीषर्कबाट प्राप्त गनर् सिकन्छ- काव्यान्तमा िवयोगान्तले मुना र मदनको जीवनको दःु ख-पीडा। यसो हुँ दा मुनामदन शीषर्कमा
यो खण्डकाव्यको साथर्कता पाइन्छ। मुना आध्याित्मक भावप्रेिरत भौितकवाददेिख टाढा, यता मदन धन-दौलतप्रित मोिहत
रहेको भौितक सम्पितको चाहना, पिरवारको सुख-शािन्त नै धनदौलत हुनसक्छ भनी आध्याित्मकतादेिख टाढा रहेको पाइन्छ।
मुना कोमल र हृदयवादी, मदन कठोर हृदय बनाएर आस्थाको छहारीमा पिरवारको शािन्तको खोजमा लाग्दा उनले भोगेको
िततो र पीडामय समय। यसथर्मा खण्डकाव्यको शीषर्क मुनामदन साथर्क देिखन्छ।
५.२ मुनामदन -को कथासार
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुनामदन खण्डकाव्यमा मदन, मुना र मदनकी आमामाझ रहेको मािर्मक घटनाको कथा छ।
यी तीनजना पिरवार भएको एउटा घरको कथा यसमा वणर्न गिरएको छ। उनीहरू िनम्न मध्यवगीर्य पिरवारका हुन्। उनीहरू
गिरब छन्। उनीहरूको इच्छा उच्च छ, तर धन नभएकोले सबैितर िनराशा मात्र छ। मदन र मुनामा असाध्य माया-प्रीित छ।
एकको अभावमा अकोर् बाँच्न नसक्ने प्रेम बसेको छ। उनीहरूको प्रेम भौितकतामा आधािरत छै न, आध्याित्मकतामा छ।
उनीहरूबीच आदशर् प्रेमभाव छ।
आिर्थक िस्थित अत्यन्त जिटल हुँ दैगएको हुनाले मदनको पिरवारमा ऋण, अभावमा बाँच्नु परेको हुन्छ। धन कमाउनका
िनिम्त मदन आफ्नो पिरवार पिन त्यागेर ल्हासा जान तयार हुन्छ। मदनले गिरबी हटाउनका िनिम्त ल्हासामा सुन कमाउन जाने
िनधो गछर् । मुना आफ्नो प्राणिप्रय पितलाई धन मात्र के ही होइन आनन्दी मनले साग र िसस्नु खाएको बेश हो, ल्हासा जान हुँ दैन
भनेर सम्झाउँ िछन्, तर मदन जसरी भए पिन ल्हासा जाने आफ्नो अठोटमा अिडग हुन्छन्। ितन िबस िहउँ द खाएकी( साठी
वषर्की) आमाको धारा र पाटी राख्ने इच्छा जसरी भएपिन पूरा गनुर् छ भन्ने ऊ सं कल्प गछर् । के ही िदनमा ल्हासाहाट सुन कमाएर
फिर्कहाल्छु भनेर ऊ साथीहरूिसत ल्हासाितर लाग्छ। मुना र मदनको िवछोड हुन्छ।
ल्हासाबाट फकर् ँ दा मदन िबच बाटामा िबरामी पछर् । उसलाई हैजा लाग्छ। साथीहरू उसलाई त्यहीं छाडी बाटो लाग्छन्।
आिखरमा अलपत्र परेको देखेर एउटा सरल स्वभावको भोटेले मदनलाई आफ्नो घर लगेर उपचार गछर् । भोटेलाई मदनले गुण
ितनर् भनी सुनको थैलो अपर्ण गनर् खोज्छ, तर भोटे सुन िलन चाहँ दैन। मदन बडो दःु ख पाई पैसा कमाएर आिखर घर फकर् न्छ।
यता घरमा बुढी आमा मिरसके की हुिन्छन्। अकार्ितर मुना पिन गुण्डाले मदनको झटू ो मृत्यक
ु ो खबर िदएकोले मूच्छार् परी
मिरसके की हुिन्छन्। यस्तो िस्थितले मदनको हृदय टुट्छ। उसको धन प्रािप्त पिन िनरथर्क हुन्छ। ऊ बेहाल हुन्छ, ऊ अब आफू
बाँचक
े ो िनस्सार ठान्छ। यस प्रकारले यो खण्डकाव्यमा मदनको जीवन दःु खान्तमय रहन्छ।
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५.३ मुनामदनको पात्र-पात्रा
मुख्य नाियका : मुना
मुख्य नायक : मदन
सहायक पात्रहरू : आमा, भोटे दाइ (च्याङ् बा), लाबा, फु चा, िददी, अनुकूल सहायक पात्रका रूपमा
देिखन्छन्।
खलपात्र :
नैनी, साथीभाइ र गुण्डा प्रितकू ल रूपमा उपिस्थत खलपात्रहरू हुन्।
गौण पात्र : बटुवा, भोटेनी, लामा, भोटेकी रानी र िछमेकी।
मानवेत्तर पात्र : चखेवा, काग, परेवा, ढुक्कुर, डाँफे, कोइली, मुजरु , हिरण अिन भैंसी।
५.४ मुनामदन -की मुनाको चिरत्र िचत्रण
मुनामदन खण्डकाव्यकी नाियका मुना हुन्। मुना असाध्यै सुन्दरी िछन्। उनी हाँस्दा चन्द्रमाजस्तै सुन्दर देिखिन्छन्। मुना
नपढेकी अिशिक्षत नारी हुन्। तर उनमा नारीमा हुनुपनेर् स्वाभािवक गुण रहेको पाइन्छ। उनी माया-प्रेमको अगािड पैसारूिपयाँलाई महत्व िदन्नन्। बरू साग र िसस्नु खाएर बस्नु उत्तम िजन्दगी ठािन्छन्। नैितकता हुकेर् को मुनामा आदशर् र प्रेमका
असीिमत भावहरू पाइन्छन्। मुना अिधकांश नेपाली नारीहरूको आदशर् नमुना भएकी छन्। उनी ईश्वरको हाँसो पाएकी फु ल
हुन् र अन्तमा प्रकृ ितमा िबलाउँ िछन्। मुना गिरबीको चकोर् मारमा हुिर्कए तापिन पित र सासूप्रित श्रद्धाभाव रािख्छन्। आफ्नो
भागमा जेजस्तो छ त्यसलाई सन्तुिष्टिसत स्वीकार गिर्छन्। मुनामा कु नै प्रकारको लोभ-लालच देिखदँ ैन। सीिमत इच्छामा
शािन्तमय वातावरणमा आदशर्को साथ बाँच्न रूचाउँ िछन्।
मुनामा अिधकांश नेपाली नारीहरूको आदशर् आफ्नो पिरवारप्रितको चोखो माया र सितत्वको पालन उच्च छ। मुनाले
भौितक सुख–सुिवधालाई भन्दा आध्याित्मक सन्तुिष्टलाई बढी महत्त्व िदिन्छन्। पौरािणक र लौिकक चिरत्रहरूको प्रभाव
ितनका नसा-नसामा पसेको छ। यसैले यस्ता नारीहरू अभावमा िथलिथिलए पिन िवचिलत हुँ दैनन्। मुनाको चिरत्र भने िहमाली
झरना जस्तै सफा र शुद्ध भएको पाइन्छ। मुनाको चिरत्रमा यस्तै िवशेष गुणहरू पिरपूणर् छन्। उनमा भेिटने िनश्छलता र
पितव्रता साँच्चै अिधकांश नेपाली नारीहरूको प्रितिबम्बको रूपमा आएको छ।
घरको दयनीय अवस्था खप्न नसके र िवदेशमा गई सम्पित्त आजर्न गरेर सुखमा सपना देख्नु नेपालीहरूको परम्परा हो।
यसरी चखेवा-चखेवीको जस्तो माया-प्रीित मुना र मदनमा देिखन्छ। आफ्नो लोग्नेले छोड़ेर परदेश जाँदा उसको िप्रय भाले
हराएको पं छी झैं हुन्छे मुना, तर मुना आफ्नो कतर्व्यपथबाट िवचिलत हुँ िदनन्। धेरैवटा समाजमा लोग्ने परदेश गएपिछ
स्वास्नीको जवानीमा गुण्डाहरूले आँखा गाड्नु नयाँ कु रो होइन। राम्री आइमाईलाई फकाएर ल्याई स्वाथर् िसिद्ध गनर् चाहने
लमीहरू पिन हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा पिन आफ्नो चिरत्रमा दाग लाग्न निदई बाँच्नु नेपाली नारीहरूमा पाइने ठु लो िवशेषता हो।
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मुनालाई नैनीले फकाउँ दा र गुण्डाहरूले पछ्याउँ दा पिन उनी सतीत्वबाट अिलकित पिन डगमगाएकी छै नन्। सतीत्वप्रितको यो
सचेतताले नेपाली सीता र सािवत्रीको प्रितिनिधत्व मुनाले गरेकी छन्।
मुनाका िनिम्त आफ्नो पितभन्दा श्रेष्ठ कोही छै नन्, पितभन्दा ठुलो प्राण अकोर् छै न। यसैले गुण्डाहरूको बदमाशीले पित
मरेको झुटो िचट्ठी आउँ दा बरू उनले प्राण नै त्याग गिरन्। तर नारीको मिहमामय आदशर्लाई प्रितभारूपी धमर्बाट आकाशै खसे
पिन छोड़न् चाहन्नन्। पित-प्रेमका सामु धन भन्ने कु रा उनलाई के ही होइन। उनको उज्ज्वल चिरत्र नेपाली नारीको प्रतीक नै हो।
५.५ मुनामदनमा मदनको चिरत्र िचत्रण
मुनामदनका प्रमुख नायक मदन हुन्। उनी छे त्री जाितको नेपाली पुरूष हुन्। यस खण्डकाव्यमा मदन िधरोदत्तोन्मुख
अनुकूल पात्रका रूपमा देखापरेका छन्। नेपालको िनम्नमध्यमवगीर्य पिरवारको आश्रय र आस्थाको के न्द्र हुन्। घरको
मूलखम्बा। बुढी आमा र पत्नी मुनाका भरोसा पिन हुन्। मदनमािथ साहुको ऋण छ। िदनरात साहुको ऋणमािथ िचन्ता गदर्छन्।
घरमा छाक जुटाउन गारो पछर् । कडा पिरश्रम गरेर पिरवारमा खान लगाउन पिन हम्मेहम्मे पछर् । साहुको ऋण ितनेर्, आमाको
धारापाटी राख्ने इच्छा पुरा गनेर् र मुनाका हातमा एकजोडी सुनको बाला लगाइिदने ठु लो इच्छाकै कारण धन कमाउन
साथीहरूसँ ग िमलेर ल्हासा जान्छ।
घर-पिरवारको पालनपोषण, ितरोभारो तथा सम्पूणरूर् पमा पिरवारकै िजम्मावारी मदनको टाउकोमा छ। मदन, यसैले
भौितक सुख तथा धनसम्पित्तको पछािड लािगपरेका छन्। सरल व्यवहार भएको मदन पुरुषको प्रतीक बनेर उिभएका छन्। यो
सं सार नै एक सं ग्राम हो। यो सङ् ग्राममा घरको पुरुषहरू नै समस्यािसत युद्ध गनर् मैदानमा उिभनुपछर् । यस्ता समस्याको
समाधानमा हात बाँधेर बस्नु हुँ दैन। समस्याको समाधान प्राप्त गनुर् पुरुषको लक्ष्य हुनुपछर् । जसरी धार नभएको तरवारको कु नै
महत्त्व हुँ दैन, त्यसरी नै पौरुषता नभएको पुरुषको नाम समाजमा कु नै महत्त्व हुँ दैन भन्ने िवश्वास र साहस बोके का पुरुष हुन्–
मदन। धन कमाउन भोट गएका मदन धन कमाएर घर फिर्ंकदा मदन बाटामा िबमार हुन्छ। उितखेर भोटेले उनलाई सहयोग
गछर् । त्यितबेला उनीिबना मानवताको चेत खोिलन्छ। मान्छे जातले होइन कमर्ले ठु लो हुँ दोरहेछ। मानवता भन्ने अकोर् एउटा
ठु लो जात, जातमािथ अकोर् जात रहेछ भनी उनी मानवतावादी िवचारधाराका पृष्ठपोषक व्यिक्त हुन्छ। बुढी आमाको मृत्यु र
पत्नी मुनाको िवयोग। िनतान्त एक्लो मदन। िपर, व्यथा र पीडाको खाडलिभत्र परेर िजउँ दै मरेको बोधमा िबमारी जीवन िलएर
बाँच्ने पुरुषको रूपमा देिखन्छ।
६. िनष्कषर्
नेपाली जनिजब्रोले सहजै िटप्ने नेपाली जातीय छन्दमा रिचएको महाकिव लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुनामदन
(िव.सं .१९९२) खण्डकाव्यको नेपाली सािहत्यमा छु ट्टै महत्त्व छ। मुनामदन खण्डकाव्यको तुलनामा नेपाली अन्य खण्डकाव्य
लेख्ने थोरै छन्। यो खण्डकाव्यमा िवशुद्ध नेपालीपन रहेकोले यसको यो पक्षलाई उपलिब्ध मान्न सिकन्छ। यसै सन्दभर्मा डा.
कु मारबहादरु जोशीले- देवकोटा र उनको मुनामदन रचनामा मुनामदन खण्डकाव्यको महत्त्वलाई दशार्उँदै लेखेका छन्–
अनुभिू तमय आख्यान त्यो पिन लोकजीवनको यथाथर्तामा आधािरत त्यसमािथ देवकोटाको प्रितभाबाट छहराझैं छु टेको
सहज प्राकृ ितक एवम् हृदयस्पशीर् किवत्वले ओतप्रोत बन्नु र अझ यी सबैको समायोजनद्वारा सुिनिर्मत एवम् सहज पिरष्कृ त
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सं रचनागत समिन्वत प्रभाव नै मुनामदनको तीव्रतामा सशक्तता हो। यस्तो सशक्तता नेपाली काव्यजगतमा अन्यत्र दल
र्
ु भ
छ। यस पिरप्रेक्ष्यमा हेदार् मुनामदन नै नेपाली सािहत्यको प्रथम र अिन्तम अिन उत्कृ ष्ट खण्डकाव्य ठहिरन आउँ छ।
काव्यमा नेपाली जनजीवनको आिर्थक र सामािजक पक्षलाई यथाथर्रूपमा िचत्रण गरेका छन्। मध्यम, िनम्नवगीर्य नेपाली
पिरवारको आिर्थक दयनीय अवस्था धन-सम्पित्तिबना समाजमा बाँच्नु गारो परेको अप्ठ्यारो िस्थित नेपाली छोरीचेलीको धािर्मक
धरातल कतर्व्य र िनष्ठाप्रित मदनले िनवार्ह गरेको भूिमका सम्पूणर् िनम्नवगीर्य पुरुषको प्रितिनिध भूिमका हो।
िवयोगान्त पक्षले पाठकको हृदयमा करुणाको रस उत्पादन हुन्छ। खण्डकाव्यको अकोर् िवशेषता हो- कु नै िक्लष्ट
शब्दको प्रयोग नहुनु। सरल शैली र सलल्ल बगेका र िवषयवस्तुको रोचकताले गदार् नै मुनामदन नेपाली सािहत्यमा सवर्श्रेष्ठ
काव्यकृ ित बन्न गएको पाइन्छ। मुनामदन खण्डकाव्य गीित खण्डकाव्य पिन हो। जातीय छन्दमा सं योगात्मक लयात्मक रहेकाले
सबै प्रकारका पाठकले रोचकता, उत्सुकतासाथ पढ़्दछन्। यो काव्यकृ ित आख्यान, नाटक र किवताको स्वरूप र सम्बन्धमा
बाँिधएको हुनाले यो गीितकाव्य बेजोड काव्य बन्न पुगेको छ। आजसम्म नेपाली सािहत्यमा सबैभन्दा ज्यादा छािपएको, िबक्री
भएको, पाठकले पिढरहेको काव्यकृ ित हो। यसैले नेपाली सािहित्यक कृ ितहरूमा प्रकाशनको िहसाबले हेदार् सवोर्च्च कीिर्तमान
कायम गरेको काव्यकृ ित मुनामदनलाई मान्न सिकन्छ।
७. किठन शब्द-अथर्
मुनामदन खण्डकाव्यमा प्रयोग गिरएका किठन शब्दहरूका अथर्हरू यसप्रकार रहेका छन्:
अपढ = नपढेको, अज्ञानी। अज्ञानी = ज्ञान नभएको। िकरण = प्रकाश। अत्तर = सुगन्ध, बासना। स्वप्न = सपना। लखगुना
= लाखौं गुणा। सकानुर् = स्वीकार गनुर् । पयरमुिन = पैतालामुिन। िनमर्ल = स्वच्छ, पिवत्र। अधर = तल्लो ओठ। िदयालो =
बत्ती वा प्रकाश। छहरा = झरना। मासा = पिरणाम, मिहना। कु िटल = डरलाग्दो। पल्लव = पालुवा। गौरव = खुशी। सजीव
= प्राणयुक्त। वाणी = बोली वचन। शीकर = पानीका मिसना थोपा। स्पन्दन = ढुकढुकी। नन्दन = इन्द्रको बघैंचा। गोधूिल
= साँझको समय। अनमोल = मोल ितनर् नसिकने। बािस्नन्छ - बासनामय बन्छ वा सुगिन्धत हुन्छ। पीयूष = अमृत। रसना =
िजब्रो। पथ = बाटो। िवशाल = ठु लो। दनु ार्म = दष्क
ु ीिर्त, बदनाम। कलङ्क = दाग। अन्धता = अँध्यारो अवस्था, िभत्री चोट।
सुदूर = धेरै टाढा। नीर = पानी, जल। गन्धवर्परी = गाउने र बजाउने कलामा िनपुण स्त्री। टुना = जादू । स्नायु = शरीरको
रगत सञ्चालन गनेर् रक्त वािहनी, नसा। ममर्घात = ममर्मा परेको चोट। सावर्जिनक = सावर्जनीन, सावर्भौम, सबैजनाको
उपयोगका िनिम्त बनाइएको। नवीन = नयाँ। िवरह = पीडा, वेदना। लोचन = आँखा। पला = एकपल। नजर गराउनु =
देखाउनु। इरादा = उद्देश्य वा लक्ष्य। सुसार = सम्भार। चन्द्रमुहार = चन्द्रमाको जस्तै सुन्दर मुहार। पयर = कदम, पाउ।
जङ्घार = खोला, नाला, अप्ठ्याराहरू। अमोल = अनमोल। ितिमर = अन्धकार। सङ् ग्राम = रण, युद्ध, समर। िवक्रम =
पराक्रम। दीप = बत्ती, प्रकाश। चौमास = चार महीनाको समय। दू रता = टाढा हुनुको भाव। अमर = किहल्यै ननािसने वा
नमनेर्। िनमर्ल = स्वच्छ, पिवत्र। सूत = डोरी। पोतला = चीनको प्रिसद्ध दरबार। अजङ्ग = ठु लो, डरलाग्दो। हिस्तहाड =
हात्तीको दाँत, हात्तीका हाड। तिकया = िसरानी। िछपाई = लुकाएर। वषार्जल = वषार्को पानी। महीतल = सं सार, धरातल।
वेवाद = बेतलब। माउर = माहुर। िवघ्न = अत्यन्त धेरै। खसम = पित वा प्रेमी। खामोश = चुपचाप। सङ्घार = दैलोको ठे लो।
अस्मानी = आकासे
रङ्को। कस्तुरी-वास = कस्तुरीको नाइटोमा रहेको सुगन्ध। िमत्यारी = दोस्ती वा िमत्रता। तन्द्रा =
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िनन्द्रा लाग्नुअिघ आँखाको लठ्याइ, उँ घ। शीतको सपना = िबहान शीत पनेर् समयमा देिखएको सपना। अजान = अज्ञान,
िनदोर्ष। ददर् = दःु ख, पीड़ा। आशीष = आशीवार्द। िपयास = प्यास, ितखार्। मङ्गल = शुभ, असल वा राम्रो। ददु र्शा = आपत,
िवपत परेको अवस्था। िचराक = चुल्ठो, राँको, िदयालो। पयो = डोरीको बटािरएको औंठो, पोयो। कौसी = िसकु वा वा
बरण्डा। सरस = रिसलो । ितसर्ना = अिभलाषा, खाने िपउने इच्छा। जुहार = प्राथर्ना, अनुरोध वा देवतासँ ग मािगने वरदान।
पथरा = रोगशय्या, रोगले थला परेको अवस्था। नयन = आँखा, लोचन। नीर = पानी, जल। लुकर्न = स्त्री जाितको कानको
लोतीमा लगाउने गहना। िशखर = चुचरु ो। गजूर = मिन्दरको िशखरमा रािखने धुरी। िविचत्र = अनौठो। मगन = व्यस्त।
छिवलाल = सुन्दर। सहेली = साथी। हवेली = भवन। चम्पक = सुगन्धमय सेतो फू ल। श्रीपेच = मुकुट। सरोज = कमलको
फू ल। िवराज = बसेको। टेका = सहारा। छे का = सुरागका िनिम्त लगाइने बार। धोको = इच्छा। फकीर = जोगी । अतीर् =
उपदेश। तप्क्यो = बिर्सनु, झनुर्। खँ गानुर् = रोगले शरीर िछन्न पानु।र् जयन्ती = गुणगान। शशी = चन्द्रमा।
८. अभ्यास
तल िदइएका प्रश्नहरूका िवकल्पमध्ये सही उत्तर छान्नुहोस्
१. िव.सं .२००४ सालमा राणा शासनका िवरोधमा देश छोडी बनारसमा बस्दा देवकोटाले सम्पादन गरेको पित्रका
हो(क) स्रष्टा
(ख) िदयालो
(ग) युगवाणी
२.

(घ) शारदा

देवकोटालाई मरणोप्रान्त प्रज्ञा प्रितष्ठानले िव.सं .२०२३ सालमा प्रदान गरेको पुरस्कार(क)-सािहत्य अकादेमी
(ख) भानु पुरस्कार
(ग) भवानी िमश्र अन्तरार्ष्टी्र य पुरस्कार

(घ) ित्रभुवन पुरस्कार

३. साइँ ला बाजे कु न किवको उपनाम िथयो?
(क) आिदकिव भानुभक्त आचायर्

(ख) अगमिसहं िगरी

(ग) लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा

(घ) हिरभक्त कटुवाल

४. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटको खास नाम िथयो(क) ितलमाधव देवकोटा

(ख) लेखनाथ देवकोटा

(ग) तीथर्माधव देवकोटा

(घ) सरस्वतीप्रसाद देवकोटा

५. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई कसले सरस्वतीप्रसाद देवकोटा नाम रािखिदए?
(क) देवकोटालाई पढाउने गुरुबाले
(ख) देवकोटाकी आमाले
(ग) देवकोटाका बाबुले

(घ) देवकोटाकी िददीले

६. नेपाली पद्य सािहत्यमा सबैभन्दा धेरै छािपने, िबक्री हुने र पिढ़ने कृ ित कु न हो?
(क) बँ साई
(ख) मुनामदन
(ग) ऋतुिवचार

(घ) रामायण
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७. नेपाली खण्डकाव्यीय परम्परामा प्रथम स्वच्छन्दवादी गीितकाव्यको रूपमा आएको काव्य हो(क) उवर्सी
(ख) मुनामदन
(ग) कु िञ्जनी
८. देवकोटाकै श्रेष्ठ कृ ित होइन, नेपालीकै एक उत्तम कृ ित हो(क) सुलोचना
(ग) मुनामदन

(घ) तरूण तपसी
(ख) प्रिमथस
(घ) चम्पा

९. मुनामदन खण्डकाव्यमा धीरोदत्तोन्मुख अनुकूल पात्रका रूपमा देखापरेका छन्(क) मदन
(ख) भोटे दाइ (च्याङ् बा)
(ग) गुन्डा
१०. मुनामदनमा पाइने छन्द हो(क) झ्याउरे
(ग) सेलो
११. मुनामदन खण्डकाव्यका गौण पात्रहरू हुन्(क) मुना र मदन
(ग) नैनी, साथीभाइ र गुन्डा
१२. देवकोटाको िचत्र अिङ्कत हुलाक िटकटको प्रकाशन भयो—
(क) िव.सं . १९९१
(ग) िव.सं .२००७

(घ) साथीभाइ
(ख) तोटक छन्द
(घ) सवाई
(ख) आमा, भोटेदाइ (च्याङ् बा), िददी
(घ) बटुवा, भोटेनी र भोटकी रानी
(ख) िव.सं . २००४
(घ) २०२१

१३. मुनामदन कु न जाितको प्रचिलत लोकगाथाकै प्रभाव र प्रेरणामा रिचएको खण्डकाव्य हो?
(क) तामाङ
(ख) गुरूङ
(ग) नेवारी

(घ) िलम्बू

१४. पाठको आधारमा उिचत शब्द प्रयोग गरी खाली ठाउँ भनुहर् ोस् :
(क) ल्हासाबाट फकर्ं दा ..................... िबच बाटामा िबमारी पछर् ।
(ख) देवकोटाद्वारा रिचत ....................... नेपाली सािहत्यको उत्कृ ष्ट काव्य कृ ित हो।
(ग) नेपालीमा ..................... लेख लेिखएको यस काव्यको िवशेषता सरलता र सरसता हो।
(घ) मुनामदन दःु ख, प्रेम, आँसु, मानवीयता, प्रकृ ित सङ्घषर्को ............................ हो।
(ङ) लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली किवता सािहत्यका िवराट् ................. ......पुरुष हुन्।
(च) ........................ नेपाली सािहत्यमा सरस्वतीको वरदप् ुत्र पिन भिनन्छ।
(छ) लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा................ छोराको रूपमा लक्ष्मीपूजाका िदनमा जिन्मएका िथए।
(ज) देवकोटाको न्वारनको नाम ............................. हो।
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(झ) लोकिप्रयादेवी देवकोटाकी ........................... हुन्।
(ञ) मेरो साइँ लो छोरो सरस्वती माताको ....................... हो।
(ट) देवकोटा ........................ किव हुन्।
(ठ) मुनामदन मात्र राखेर अरू मेरा सबै ...................... डढाइिदनू।
(ड) मुनामदनका .................... प्रमुख नायक हुन्।
(ढ) मदन जातको ........................ िथए।
ण) हातको मैला सुनको ....................... के गनुर् धनले।
१५. िनदेर्शनअनुसार तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् ।
(क) हातको मैला सुनको थैला के गनुर् धनले
साग र िसस्नु खाएको बेश आनन्दी मनले।
मािथको किवतांश कु न पाठबाट िनकािलएको हो?
१-यसका लेखक को हुन्?
२-हातको मैला भनेर के भन्न खोजेका हुन्?
३-साग र िसस्नु खाएको बेश आनन्दी मनले- लाई अथर् खुलाएर लेख।
(ख) ती आमालाई दधु को घुटक
् ोले गला रसाऊँ
उनको एउटा पाटी र धारा इच्छाले पुऱ्याऊँ
यो हातलाई सुनको बाला खँ िदलो बनाऊँ
िरनले थोत्रो पारेको घर बिलयो बनाऊँ ।
१-यो किवतांश कु न पाठबाट िलइएको हो? यसका किव को हुन्?
२-यो किवतांश कु न समयमा कसले भनेका हुन्?
३-पाटी र धारा कसको इच्छा िथयो?
(ग) पृथ्वी वािर पृथ्वी पािर ती मुना अझ िछन्
फू लमा हाँिस्छन् जलमा नािच्छन् तारामा चिम्किन्छन्
१-मािथको किवतांश कहाँबाट िलइएको हो?
२-यसका रचनाकार को हुन्?
३-पृथ्वी वािर पृथ्वी पािर भनेर कस्तो िस्थित िवषयलाई यहाँ उठान गरेका छन्?
४-यो किवतांश कसको मुखबाट बोिलएको हो? कितबेला?
(घ) बादलको चाँदी िकनारा छोई जून झैं खुलेको।
१. यहाँ कसको सुन्दरताको वणर्न गनर् खोजेका छन्?
२. यो किवताशं कु न समयमा कसले भनेका हुन् ?
३. जून झैं खुलक
े ी – भनेर कसलाई भनेका हुन्?
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४. मािथको किवताशं लाई व्याख्या गनुहर् ोस्।
(ङ) ईश्वरको हाँसो पाएको फू ल छोएर नमार – सप्रसं ग व्याख्या गनुर्होस्।
(च) मुनामदन कस्तो काव्य हो? लेख।
(छ) मािनस ठुलो िदलले हुन्छ जातले हुँ दैन - किवतांशको सन्दभर्मा मुनामदन खण्डकाव्यमा
रहेको मानवतावाद प्रस्ट्याएर लेख्नुहोस्।
(ज) मुनामदनबाहेक मेरा अरू सबै कृ ित जलाइिदए पिन हुन्छ१. यो वाक्य कसले िकन भनेका हुन्?
२. देवकोटाले िकन मुनामदनलाई नजलाउनू भनेका हुन्- िवस्तारपूवर्क लेख्नुहोस्।
(झ) मुनामदन खण्डकाव्यको ल्हासाको वणर्न गनुहर् ोस्।
(ञ) मुनाको चिरत्र िचत्रण गनुहर् ोस्।
(ट) मुनाको चिरत्रमा अिधकांश नेपाली नारीको प्रितिबम्ब पुिष्ट गनुहर् ोस्।
(ठ) मुनामदन खण्डकाव्यको सािहित्यक महत्त्वबारे लेख।
(ड) मदनले भोग्नुपरेको पीड़ाबारे लेख्नुहोस्।
(ढ) तल िदइएका प्रश्नहरूको छोटकरी उत्तर िदनुहोस् ।
१. मुनामदन खण्डकाव्यको सामािजक पक्षलाई के लाएर लेख्होस्।
२. मुनामदन खण्डकाव्यको कथासार लेख्नुहोस्।
३. मुनामदन खण्डकाव्यको सामािजक पक्षलाई के लाएर लेख्नुहोस्।
४. मदन परदेश (भोट) लागेपिछ मुनाले भोग्नुपरेको पीड़ालाई दशार्एर लेख्नुहोस्।
५. मुनाको आदशर्वादलाई लेख्नुहोस्।
६. मुनामदनमा पाइने दशर्न वा िवचारबारे लेख्नुहोस्।
७. मुनामदनिभत्र अटाएको नेपाली समाजलाई वणर्न गनुर्होस्।
८. मुनामदनको लोकिप्रयताको कारणलाई दशार्एर लेख्नुहोस्।
९. च्याङबा को हुन्? उनले दशार्एको मानवतालाई लेख्नुहोस्।
१०. मदनले बाटोमा देखेको प्राकृ ितक सुन्दरताको वणर्न गनुर्होस्।
११. मुनामदनको लोकिप्रयतालाई नेपाली सािहत्यमा कसरी देखाउन सिकन्छ?
९. थप पाठ्य-सामग्री
अवथी, महादे व, लमीसाद दे वकोटाको खडकारता, एकता ब
ु स ा,ल.
उपायाय, छ बलाल, महाकव दे वकोटाको यितव र उनको मुनामदन, ीमाती बणुमाया ख"तवडा, 2005
दे वकोटा, लमीसाद. (२०७०) मुनामदन. काठमाड'

साझा काशन।

ब+धु, चुडाम.ण, दे वकोटा, साझा काशन
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१.

प्रस्तावना

२.

उद्देश्य

३.
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४.
५.

किव िगरीको कािव्यक प्रवृित्त
निचिनने भएछौ किवताको िवश्लेषण
५.१ किवताको िवषयवस्तु
५.२ मूल सन्देश
५.३ किवताको सं रचना र लयिवधान
५.४ भाषाशैलीय िवन्यास
िनष्कषर्
किठन शब्दाथर्
अभ्यास
थप पाठ्य-सामग्री

६.
७.
८.
९.

१. प्रस्तावना
नेपाली सािहत्यको िसजर्नामा अत्यन्त चोिटलो एवं भाबुक किवता लेख्ने किव अगमिसहं िगरीको कोमल अिभव्यिक्त
शैलीका साथ जाितय अिस्तत्व िबसेर्र गएकोमा सामािजक व्यङ् ग्यात्मक भावमा प्रस्तुत किवता यसमा समावेश रहेको छ।
पाठकका सबैभन्दा प्यारो तथा उत्कृ ष्ट लेखकका रूपमा रहेका अगमिसहं िगरीको निचिनने भएछौ भन्ने किवता सबैका लािग
पठनीय र मननीय पिन रहेको छ। यसै सन्दभर्मा िवद्याथीर्हरूका लािग यस किवताको िविभन्न कोणबाट अध्ययन गनर् यहाँ
रािखएको छ।
२. उद्देश्य
नेपाली सािहत्यमा चिर्चत किव अगमिसंह िगरीको निचिनने भएछौ भन्ने किवता अध्ययन गनर्का यस पाठमा राख्नुको उद्देश्य
िनम्नप्रकार छन्:


नेपाली जाितय अिस्तत्व िबसेर्र गएकोमा जानकारी िदनु,
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अगमिसहं िगरीको सािहित्यक योगदानको जानकारी िदनु,

३. अगमिसंह िगरीको पिरचय
भारतेली नेपाली सािहत्यका सशक्त किव अगमिसंह िगरीको जन्म दािर्जिलङको चानमारीमा २६ िडसेम्बर १९२७
(िव.सं .१९८५) का िदन भएको हो। दािर्जिलङको सेन्ट रोबटर्स् स्कु लमा अध्ययन गदार्गदैर् उनको िशक्षा अपुरो भएपिछ
दािर्जिलङको भानुभक्त पाठशालामा उनी प्रधान िशक्षक हुन पुग।े उनले औपचािरक रूपमा प्रवेिशकासम्मको अध्ययन गरेका
िथए। उनले िशक्षक तथा सम्पादक भएर सेवा गरेका िथए। अगमिसहं िगरी एकजना किवका साथै कथाकार र गीतकार पिन
हुन्। गद्य किवताका क्षेत्रमा उनी सशक्त व्यिक्तत्वका रूपमा िचिनन्छन्। भारती, पूिर्णमा, कथाकु ञ्ज आिद पित्रकामा उनका
कथाहरू प्रकािशत भएका िथए। भवानी िभक्षुको चिर्चत कथा त्यो फे िर फकर् लालाई नाटकका रूपमा रूपान्तरण गरी
दािर्जिलङमा उनले मञ्चन गराएका िथए। नौलाखे तारा उदाए जस्ता गीतका रचियता िगरी एकजना सफल गीतकारका रूपमा
पिन िचिनन्छन्। उनका प्रकािशत कृ ितहरू यसप्रकार छन्:
१.
याद (खण्डकाव्य, सन्-१९५५)
आत्मव्यथा (किवतासङ् ग्रह, सन-१९५९)
२.
३.
आँसु (खण्डकाव्य, सन्-१९६६)
४.
जीवन-गीत (किवतासङ् ग्रह, सन्-१९६६)
५.
युद्ध र योद्धा (खण्डकाव्य, सन्-१९७१)
६.
जलेको प्रितिबम्बःरोएको प्रितध्विन (किवतासङ् ग्रह, सन-१९७८)
किव िगरीले पहाडलाई मेरो माया शीषर्क किवताका लािग रत्नश्री सुवणर्-पदक प्राप्त गरेका िथए। यसका साथै उनको
किवता सङ् ग्रह जलेको प्रितिबम्बः रोएको प्रितध्विन का िनिम्त मरणोपरान्त पिश्चम बङ्गाल सरकारको तफर् बाट भानुभक्त
पुरस्कार प्राप्त गरेका िथए। ३१ जनवरी १९७१ का िदन दािर्जिलङमा ४४ वषर्को उमेरमा उनको देहान्त भएको िथयो।
४. किव िगरीको कािव्यक प्रवृित्त
अगमिसहं िगरी स्वच्छन्दतावादी भावधाराका सशक्त किव हुन्। उनका किवताले एकाितर ऐितहािसक िवषयलाई
ग्रहण गरेको छ भने अकोर्ितर युद्दजन्य िवभीिषकाबाट पलायन हुन लागेका मानवीय अिस्मता व्यक्त भएको छ। उनी मानवीय
वेदनाले ओतप्रोत भएका किव हुन्। ियनले आफ्नो किवतामा वीर नेपालीभाषीहरूको महत्वहीनता देखेर दःु िखत बनेको
अिभव्यिक्त िदएका छन्। प्रकृ ितको िचत्रण गरी मानव जाितको क्लेष, क्रन्दन पीर, व्यथा, शङ्का, उत्पीडन, त्रास आिद
भावनालाई किवतामा िचित्रत गरेका छन्। मािनसले बाँच्न पाउनुपनेर् मानवीय अिधकारका पक्षमा िगरीका किवता बोलेका छन्।
आफ्नो जातीय िस्थित, ददु र्शा, आिर्थक िवपन्नता, राजनैितक अिस्तत्वको सङ्कट इत्यािद देखेर िगरी दःु िखत बनेका छन्। किव
िगरीको रोमािन्टक भाव िवद्रोही र जातीय प्रेमी भएर िवकिसत बनेको पाइन्छ। किव िगरीका किवतामा जाितप्रेम, आफ्नो
भाषा, सािहत्य, सं स्कृ ितप्रित अनुराग सम्पन्न श्रद्धा-भाव पाइन्छ। जातीय सत्व र अिस्तत्व नै ियनका किवतात्मक अवधारणा
मािनन्छन्। जातीय गौरवगाथालाई मािर्मक र हृदयस्पशीर् पाराले आफ्ना किवतामा वणर्न गनर् किव िगरी िसपालु देिखन्छन्।
नेपाली भाषीको अिस्तत्वको गौरवमय इितहास सम्झँ दै वतर्मानमा त्यस जाितले भोिगरहेको दःु ख, पीरप्रित किव िगरी ममार्हत
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देिखन्छन् भने त्यसप्रित आक्रोश पिन प्रकट गरेका छन्। सामािजक तथा ऐितहािसक िवषयको प्रितपादन गनेर् क्रममा लाक्षिणक
र व्यङ् ग्यात्मक अिभव्यिक्त कलाको चयन गनुर् ियनको किवतात्मक वैिशट्य देिखन्छ।
किव िगरीले आफ्ना काव्यमा साम्राज्यवादको िवरोध र रािष्टय्र ताप्रित हािर्दक समथर्न गरेका छन्। जातीय एकता,
रािष्टय्र भाव, सामािजक सुधारको चाहना, प्रकृ ित िचत्रण आिद किव िगरीका किवतात्मक प्रािप्त देिखन्छन्। िगरीले आफ्ना
किवतामा तत्सम एवं तद्भव आिद नेपालीका सुलिलत पदावलीयुक्त भाषाको प्रयोग गरेका छन्। स्वतःस्फू तर् भावमा सरल,
सहज र हृदयस्पशीर् किवता िसजर्ना गनुर् िगरीको किवतात्मक अिभव्यिक्त हो।
५. निचिनने भएछौ -किवताको िवश्लेषण
अगमिसहं िगरीद्वारा रिचत प्रस्तुत निचिनने भएछौ किवता, आत्मव्यथा किवतासङ् ग्रहमा सङ्किलत छ। प्रस्तुत
किवतामा नेपाली जाितको हराउँ दै गएको गौरवगाथा सम्झाउँ दै जाितय अिस्तत्व िबसेर्र गएकोमा किवको व्यङ् ग्यात्मक भावमा
निचिनने भएछौ भनाइबाट अकरणात्मक अथर्मा शीषर्क साथर्क देिखन्छ। निचिनने भएछौ’ किवताको िवश्लेषण िनम्नप्रकारमा
गिरन्छ:
५.१ किवताको िवषयवस्तु
अगमिसहं िगरीद्वारा रिचत निचिनने भएछौ व्यङ् ग्यधमीर् किवता हो। प्रस्तुत किवतामा िवदेशीएर बस्ने
नेपालीभाषीहरूलाई ितमी भनेर सम्बोधन गिरएको छ। नेपाली भाषीहरूका गालामा रगत सुकेको र आँखामा हराएको,
सुकेनासे बालकजस्तो देखेर किव छक्क परेका छन्। कठोर कारागारको यातना भोगेर गाँस र बास लुिटएको हतभागी अनुहार
उनीहरूको मायालाग्दो देिखन्छ। अिततको गौरवशाली इितहासलाई चट्ट भुलेर पिहलाको चहिकलो अनुहारमा ग्लािनका
िवषाक्त रेखाहरू कोिरएका छन्। पहाडको जङ्गली फु लझै ँ हँ िसलो अनुहारमा िवषादका कालाकाला धसार्हरू कोिरएका छन्।
चोटमा प्रितवाद गनर् छाडेर अब झुक्न होइन सहन िसके छौ। किव, नेपालीलाई ितम्रा छातीका पीरहरू उखेल्न अिन गौरवगाथा
सुनाएर लुिटएको गाँस र बास िदलाउन म आएको होइन भन्दै ितमी को हौ ? भनेर िचनाउन होइन, ितमी के वल ितमी नै हौ िक
होइनौ ? भनेर िचन्न आएको भन्छन्।
५.२ मूल सन्देश
यस किवतामा नेपाल बािहर बस्ने नेपाली भाषीहरूले आत्मपिरचय गुमाउन थालेको मूल भावलाई के न्द्रीय कथ्य
बनाइएको छ। नेपालीले आफ्नो वीरता, स्वािभमान, हृष्ट-पुष्ट परोपकारी भावनाजस्ता अनेकौ गौरवपूणर् इितहासलाई िबसेर्र
वैयिक्तक स्वाथर्मा िनहीत भएर एक दयनीय जीवन कटाइरहेको र नेपालीपनलाई नै गुमाउन पुगक
े ो कु राको वणर्न पाइन्छ।
‘ितमी’ सवर्नामद्वारा नेपाल बािहर बस्ने नेपाली भाषी र ‘यहाँ’ िक्रया िवशेषणद्वारा नेपाल बािहरको भूिमलाई सङ्के त गरी नेपाली
भाषीहरूले आफ्नो गौरवपूणर् गाथालाई िबसेर्र गालाका रगत सुकाएर बन्दी कारागारको यातना भोगेर गाँस-बास खोिसएको
प्रितवाद रिहत स्वािभमानहीन दयनीय जीवन बाँचक
े ो कु रा उल्लेख गरेका छन्। यहाँ किव नेपाली भाषीहरूको आत्मव्यथालाई
स्वकीय पाराले िचत्रण गदैर् अिततको गौरव बोके का वीर नेपाली भाषीका अनुहारमा िवषादका धसार्हरू कोिरन गएकोमा छक्क
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परेका छन्। जातीय गौरव गुम्न पुगेको भाव व्यक्त गिरएको प्रस्तुत किवतामा आफू प्रित आइलाग्ने िबघ्न-बाधा तथा िवपित्तलाई
िबना प्रितिक्रया सहेको देखेर किवले तीव्र व्यङ् ग्य प्रहार गरेका छन्। नेपाली भाषीहरूको पिहलेको धपक्क बलेको अनुहारमा
ँ
िवषादका धसार्हरू कोिरएका कु राको चचार् गदैर् पिहलेको र आजको नेपालीमा आएको पिरवतर्नलाई औलाएका
छन्। वीर
पुखार्का सन्तान भएर पिन उनीहरूको जातीय गौरव र अिस्तत्व िवस्तारै हराउन लागेकोले जातीय स्वािभमान बचाउने भाव
व्यक्त गरेका छन्। यहाँ गाँस र बास लुिटएका नेपालीको गौरवगाथा पिरवतर्न भएकोमा किवले इितहासका पाना पल्टाएर
बहादरु ीको वणर्न गरेका छन्। लुिटएको गाँस र बास फकार्उन एवं छातीमा परेको खोिपल्टा पूणर् पानर् होइन नेपाली हौ िक
होइनौ ? िचन्न आएको तर िचन्न नसके को गुनासो व्यक्त गरेका छन्।
किवले सबैलाई आफ्नो प्राचीन गौरवगाथालाई अनुशरण गनर् अनुरोध गरेका छन्। यहाँ नेपाली भाषीहरूले आफ्नो
पुख्यौर्ली गौरवपूणर् इितहास भूलरे आत्मपिरचय नै गुमाएप्रित चोिटलो व्यङ् ग्यप्रहार गरेका छन्। अन्याय र अत्याचार िवरूद्ध
सधै समिर्पत भइरहने नेपाली जाितले आफ्नो ऐितहािसक गौरवगाथा िबसेर्र अन्याय अत्याचारका िवरूद्ध आवाज उठाउन नसिक
िनिरह भएको कु रा मुख्य रूपमा प्रस्तुत किवतामा व्यक्त गिरएको छ। अिततको स्मरण गराई आफ्नो अिस्तत्व अक्षुण्ण राख्नुपनेर्
सन्देश यस किवताले िदएको छ। नेपाली भाषीमा वीरताको भाव जगाउनु र अतीतलाई स्मरण गिररहनु पनेर् िवचार व्यक्त गनुर्
यस किवताको मुख्य उद्देश्य रहेको देिखन्छ।
५.३ किवताको सं रचना र लयिवधान
न्यूनतम् पाँच तथा अिधकतम बाइस अक्षरे ितनवटा अनुच्छेदमा यस किवताको सं रचना िवस्तािरत रहेको छ।
किवताको पिहलो अनुच्छेदमा दस तथा तेस्रो अनुच्छेदमा आठवटा हरप गरी जम्मा उनन्तीसवटा हरपहरू रहेका छन्। असमान
िकिसमका चौडाइ भएका हरपहरूको प्रयोग गिरएको यस किवतामा मुक्त लयको प्रयोग पाइन्छ। यो गद्य किवता भए तापिन
साङ्गीितक र श्रुितमधुर देिखन्छ। ितमी निचिनने भएछौ वाक्यको पुनरूिक्तबाट एकप्रकारको साङ्गीितक झङ्कार उत्पन्न भएको
छ। किवतामा अन्तर अनुप्रासीयता र अन्त्यानुप्रासीयताको प्रयोग तथा ‘ितमी त यहाँ निचिनने भएछौ’ वाक्यात्मक भािषक
एकाइलाई शीषर्स्थानमा रािखएको छ।
५.४ भाषाशैलीय िवन्यास
प्रस्तुत किवतामा तत्सम, तद्भव शब्दहरूको प्रयोग गिरएको देिखन्छ। अन्त्यानुप्रासयुक्त शब्दालङ्कारहरूद्वारा
किवतात्मक अिभव्यिक्तमा काव्यात्मक चमत्कार उत्पन्न गराइएको यस किवतामा उपमा अलङ्कारको सुन्दर प्रयोग गिरएको छ।
बालक, बैसाख, बन्दी, वन, छातीजस्ता िबम्ब तथा अथार्लङ्कारका रूपमा रहेको उपमा अलङ्कारको प्रयोगले किवताको भाव तीव्र
बनेको छ। किवतामा िद्वतीय पुरूष पात्रको स्थापना गराए पिन किवतात्मक अिभव्यिक्त भने सवर्त्र आफू स्वयमले िदएकाले
प्रस्तुत किवतामा किव प्रौढौिक्त कथन ढाँचा वा किवको सोझो कथनको प्रयोग पाइन्छ। प्रस्तुत किवता सम्बोधनात्मक शैलीमा
लेिखएको गद्य किवता हो। समग्रमा भन्नु पदार् प्रस्तुत किवताको भाषाशैली सरल, सहज, काव्यात्मक तथा प्रभावकारी
िकिसमको देिखन्छ।
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६. िनष्कषर्
किव अगमिसहं िगरीद्वारा रिचत निचिनने भएछौ नेपाली किवता परम्परामा चिर्चत किवताको रूपमा िचिनन्छ। प्रस्तुत
किवता जुनसुकै ठाउँ मा बस्ने नेपाली भाषीहरूलाई आफ्नो गौरवपूणर् अिस्तत्व हराउन लागेतफर् सङ्के त गदैर् आफ्नो ऐितहािसक
मिहमालाई िनरन्तरता िदई अक्षुण्ण राख्नुपनेर् िवचारलाई अित नै प्रभावकारी ढङ्गमा प्रस्तुत गिरएको छ। किव िगरीको
स्वच्छन्दतावादी भावमा लेिखएको व्यङ् ग्यधमीर् एउटा उत्कृ ष्ट किवता हो- निचिनने भएछौ ।
७. किठन शब्द-अथर्
िवह्वलहतभागीसन्तप्तग्लानीिनधार्ज्याितकारागारगाथायातनाधसार्खोिपल्टोगौरवचहकचेहरािवषादचहिकलोिवरक्त-

िचन्तामय, व्याकु ल
अभागी
मनमा ठु लो पीर परेको
पश्चाताप, मानिसक खेद
दिरद्र, क्षमताहीन
प्रकाश, तेज, चमक
बन्दीगृह
मिहमागान, स्तुित, सत्य घटनाको वृतान्त
कष्ट, पीडा
रेखा
सानो खाल्डो वा डोब
प्रितष्ठा
कािन्त, तेज
अनुहार
िचताएको नपुग्दा हुने दःु ख, नैराश्य, िबस्मात्
चिम्कलो
हैरान, िखन्न

८. अभ्यास
१. िनम्न प्रश्नहरूको उत्तर िदनुहोस् ।
क) िवरक्त बन्दीजस्तो भनेर किवले कसलाई भनेका हुन्?
ख) निचिनने भएछौ किवताका किव को हुन्?
ग) युद्ध र योद्धा कसको कृ ित हो?
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घ)
ङ)
च)
छ)
ज)
झ)
२.

कठोर कारागारको यातना भोगी भनेर कसलाई भिनएको हो?
किव अगमिसहं िगरीको कु नै एक किवता सङ् ग्रहको नाम लेख्नुहोस्।
किव अगमिसहं िगरीको जन्म किहले भएको िथयो?
किव िगरीले कु न् किवताका िनिम्त रत्नश्री सुवणर् पदक प्राप्त गरेका िथए?
किव िगरीको मृत्यु किहले भएको िथयो?
निचिनने भएछौ किवता िगरीको कु न किवता सङ् ग्रहमा सङ्किलत छ?

क) किव अगमिसहं िगरीका कु नै दईु खण्डकाव्यको नाम लेख्नहु ोस्।
ख) जलेको प्रितिबम्बः रोएको प्रितध्विन किवता सङ् ग्रह किहले प्रकाशन भएको िथयो?

३.

ग)

किव िगरीले कु न कृ ितका िनिम्त भानु पुरस्कार पाएका िथए?

घ)

किव अगमिसहं िगरी कस्ता खालका किव हुन्?

ङ)

निचिनने भएछौ भनेर किवले कसलाई भनेका हुन्?

क)
ख)
ग)
घ)
ङ)

किव अगमिसहं िगरीको छोटो पिरचय िदनुहोस्।
किव अगमिसहं िगरीका काव्य प्रवृित्तबारे चचार् गनुर्होस्।
निचिनने भएछौ किवताको भाव वा िवचार कस्तो छ?
निचिनने भएछौ किवताको सारांश लेख्नुहोस्।
गालाका रगतहरू सुिक सके छन्
आँखाका ज्योित सब हराइ सके छन्, यसको तात्पयर् लेख्नुहोस्।
चोटमा भुक्न बोइन बरू सहन िसके छौ
अब त अकैर् अकैर् जस्तो भएछौ, सप्रसङ्ग व्याख्या गनुर्होस्
ितमी को हौ िचनाउन आएको होइन म,
िबतेका गौरव गाथा कहन आएको होइन म, -किवको आशय व्यक्त गनुहर् ोस्।

च)
छ)

९. थप पाठ्य-सामग्री
जीवन नामदङु , अगम िसहं िगरीका किवताको अध्ययन, श्याम ब्रदशर्, दािर्जिलङ,2001
कु मार प्रधान, पिहलो प्रहर, श्याम ब्रदशर्, दािर्जिलङ,1982
लक्खीदेवी सुन्दास, सम्मेलन किवतासङ् ग्रह, नेपाली सािहत्य सम्मेलन, दाजीर्िलङ
सुदशर्न श्रेष्छ, भारतीय नेपाली समालोचना, साथी प्रकाशन, िवसं ं २०७५
गोमा शमार्,भारतीय नेपाली समालोचनाको िवश्लेषणात्मक इितहास, गोखार्ज्योित प्रकाशन, कौब्रुलैखा, मिणपुर, 2017
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एकाइ ५
यो देशको माटोले भन्छ - हिरभक्त कटुवाल
एकाइको सं रचना
१.प्रस्तावना
२.उद्देश्य
३. हिरभक्त कटुवालको पिरचय
४. हिरभक्त कटुवालका काव्यप्रवृित्त
५.‘यो देशको माटोले भन्छ’ किवताको िवश्लेषण
५.१. िशल्पसं रचना
५.२ िवषयवस्तु वा मूलभाव
५.३ पिरवेश, उद्देश्य र दृिष्टिबन्दु
५.४ भाषाशैलीय िवन्यास
६. िनष्कषर्
७.अभ्यास
८. अन्य पाठ्य सामग्री
१. प्रस्तावना
नेपाली सािहत्यको आधुिनक धारा िभित्रदँ ै गदार्का प्रखर स्वच्छन्दावाती किव हुन् हिरभक्त कटुवाल। ियनले
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटोको धारालाई पच्छाई भकाभक किवता लेख्ने गरे। भारत, पूवोर्त्तर भारत खास गरी वतर्मानको असमको
हावापानीमा हुिर्कएको हुनाले त्यहाँको माटाको सुभाष आउने गेरै किवता लेख्ने किव कटुवालको यो किवताले आफ्नो जाितको
देशप्रेम तथा राष्टभ
्र िक्तको भावना व्यक्त गिरएको किवता पठन र मननयोग्य छ।
२. उद्देश्य
यो एकाइ प्रिसद्ध किव हिरभक्त कटुवाल के िन्द्रत छ । यसमा किव कटुवालका जीवनीगत पिरचय, काव्यप्रवृित्तको
िनरूपण तथा िनधार्िरत किवताकृ ितको िवश्लेषण गिरएको छ । यस एकाइको अध्ययन पूरा गिरसके पिछ िवद्याथीर्हरू
िनम्निलिखत ज्ञान र क्षमता प्राप्त गनर् सक्षम हुनेछन् :
• हिरभक्त कटुवालका जीवनी र ितनका कायर्हरूबारे पिरचय प्राप्त गनर्
• हिरभक्त कटुवालका काव्यप्रवृित्त के लाउन
• िनधार्िरत किवताकृ ितको लयात्मक रूपमा सस्वर वाचन गनर्
• िविभन्न कोणबाट िनधार्िरत किवताकृ ितको समीक्षा गनर्
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३. हिरभक्त कटुवालको पिरचय
जन्म र जन्मस्थान :
िशक्षा :
पेसा र सं लग्नता :

सम्मान-पुरस्कार :
मृत्यु :
प्रकािशत कृ ितहरू
किवता-गीतसङ् ग्रह :

खण्डकाव्य
कथासङ् ग्रह

:
:

२ जुलाई १९३५ तथा िव.सं . १९९२ असार १८ गते, बोिगिबल, िडब्रुगढ, असम
बी. ए. सम्म
पिब्लक हेल्थ इन्स्पेक्टर (१९५६)
असम आयल कम्पनी, नेपाली एम्.ई. स्कु लमा िशक्षक (१९५७)
नेपाली िशक्षा प्रचार सिमितको मुख्यमन्त्री (१९५८)
सोसिलस्ट पाटीर्िसत सं लग्नता
काँग्रसे पाटीर्िसत सं लग्नता
होटेल व्यवसाय (१८६८)
असम गोखार् सम्मेलनको प्रमुख (१९६८)
नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रितष्ठानमा जािगरे-प्रज्ञा पित्रकाको प्रबन्ध सम्पादक (१९६९)
साझा प्रकाशनमा जािगरे (१९७३)
िडब्रुगढ िजल्ला नेपाली सािहत्य तथा सं स्कृित पिरषदक
् ो सं स्थापक (१९७५)
िमत्रसेन पुरस्कार स्थापना (१९७५)
असम सािहत्य सभाको एकित्रसं वािर्षक अिधवेशनको सं स्मरण ग्रन्थ रदालीको सम्पादक
मण्डलको सदस्य
मुिक्त (१९५८), िहमालय (१९६३), प्रज्ञा (१९७०), िहमानी (१९७०),
सङ्गीत सिरता (१९७१), बान्की (१९७१) आिद पित्रकाको सम्पादन
रोयल नेपाल एके डेमी पदक (१९६३)
स्वणर् पदक (१९६७)
१० सेप्टम्ब
े र १९८०(िव.सं . २०३७ भदौ २५ गते) असम, भारत
सम्झना (१९६०),
िभत्री मान्छे बोल्न खोज्छ (१९६२),
यो िजन्दगी खै के िजन्दगी ? (१९७२),
बदनाम मेरा आँखाहरू (१९८७) ।
सुधा (१९६४) ।
ऐितहािसक कथा सं ग्रह (सह–१९६३),
स्पष्टीकरण (१९७३) ।
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एकाङ्की सङ् ग्रह
सम्पादन :

अनुवाद :

:

म मरेको छै न ।
पूवर् िकरण (१९६४, बारहवटा किवता सङ् ग्रह) ।
मुिक्त(१९५८)
िहमालय(१९६३)
प्रज्ञा(प्रबन्ध सम्पादक,१९७०)
िहमानी(१९७०)
सं गीत सिरता(१९७१)
बान्की(१९७१)
अिभव्यिक्त(१९७८) सं युक्त रूपमा.
चिरत्रपाठ व्याकरण,
िशशुबोध व्याकरण ।

३. हिरभक्त कटुवालका काव्यप्रवृित्त
नेपाली किवताको स्वच्छन्दतावादी धाराको अिन्तम प्रहर इस्वी १९५५ देिख किवता लेख्न थाली प्रयोगवादी कालभिर
किवता िसजर्ना गरेर समसामियक धाराको आगमनसँ गै आफ्नो जीवनलीला समाप्त पारेका कटुवाल नेपाली किवताको
प्रयोगवादी कालमा पिन स्वच्छन्दतावादी धारालाई िनरन्तरता िदने उल्लेख्य किव हुन्। असम र नेपाल दवु िै तर बसी असिमया र
नेपाली दवु ै भाषामा किवता िसजर्ना गनेर् हिरभक्त कटुवालले पद्यतफर् गीत, फु टकर किवता र खण्डकाव्यको रचना गरेका छन्
भने गद्यतफर् कथा र एकाड्ढीको िसजर्ना गरेका छन्। ियनले हिरभक्त कटुवाल ‘प्रवासी’ र हिरभक्त कटुवाल नामबाट गद्य र पद्य
दवु ै क्षेत्रमा कलम चलाए पिन पद्यकै क्षेत्रमा प्रिसिद्ध प्राप्त गरेका छन्। ियनको सुधा (१९६४) नामक आख्यानात्मक काव्यकृ ित
देिखए पिन धेरजसो प्रगीतात्मक सं रचनाका ढाँचामा सं रिचत छन्। ज्यादै छोटा आयामका प्रगीतात्मक सं रचनायुक्त किवताका
स्रष्टा कटुवालको गीतकार व्यिक्तत्व पिन किव व्यिक्तत्व जित्तकै प्रखर र तेिजलो छ। आरम्भमा आशावादी स्वर र पिछ
िनराशावादी एवं िवद्रोही स्वर उराल्ने हिरभक्त कटुवालको काव्यप्रवृित्तलाई बुझ्नाका लािग ियनको प्रिसद्ध किवता सङ् ग्रह यो
िजन्दगी खै के िजन्दगीको आफ्नो कु रा शीषर्कमा प्रस्तुत उनकै िनम्निलिखत अिभव्यिक्तले थप सहयोग पुर्याउँ छ :
कु नै पिरभाषा, मान्यता अथवा वादलाई अिघ राखेर मैले किवता किहल्यै लेिखनँ । िजन्दगी िजउने
क्रममा आइपरेका मधुर क्षणहरूलाई समात्ने प्रयास मात्र गरेको छु , जो कतै बारूद गन्हाएका छन् त
कतै फू ल मग्मगाएका छन् । मलाई मधुर लागेका यी क्षणहरूले कसैलाई िवरक्त पिन पालार्, म िववश
छु । के गरूँ ? कतै कसैले मलाई िनराश पिन भेट्लान्— त्यो पिन मैले भोगेको वास्तिवकता नै हो । म
पुरानो पिरपाटीबाट सम्पूणर् मुक्त छै न र आउँ दो िप“ढीमािथ पिन दह्रो आस्था राख्दछु । त्यसैले मलाई
लाग्छ, म यो सिन्दग्ध कालको जरासन्ध हुँ ।
हिरभक्त कटुवालको उपयुर्क्त भनाइमा िनकै सत्यता देिखन्छ । खास राजनैितक िसद्धान्त वा वादमा के िन्द्रत नरहे
पिन ियनका किवता िवचारिवहीन पूणर् हावादारी पाराका भने छै नन् । आफ्नो जीवन भोगाइका यथाथर्लाई नै ियनले किवतामा
उतारेका छन् । पुरानो मान्यताबाट पिन पूरै मुक्त नभइसके को र नयाँ मान्यतालाई पिन पूरै आत्मसात गिरनसके को अवस्थामा
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रहेका कटुवालका किवतामा परम्पराभन्दा नवीनताकै पृष्ठपोषण ज्यादा पाइन्छ । अभावैअभाव र सकसैसकसका माझबाट
गुिज्रएका कटुवालका किवतामा पिन िजन्दगीकै अनुभूितहरू प्रकिटत छन् ।
आफ्नो काव्ययात्राको प्रारम्भमा गीतको िसजर्ना गरेका हिरभक्त कटुवालको पिहलो पुस्तकाकार कृ ितका रूपमा
सम्झना (१९५९) शीषर्क गीत सङ् ग्रह प्रकािशत छ। के ही अनूिदत र धेरजसो मौिलक यस सङ् ग्रहका गीतहरूमा देशप्रेम
(भारत) र जातीय प्रेमको भावािभव्यञ्जना पाइन्छ। लयका दृिष्टले के ही िशिथल देिखए पिन जाितको अिस्तत्व र गौरव रक्षाप्रित
सचेततापूवक
र् लेिखएका ियनका गीतहरू उल्लेख्य रहेका छन् । ियनको पिहलो किवता सङ् ग्रह िभत्री मान्छे बोल्न खोज्छ
(१९६१) मा सङ्किलत किवताहरूमा वगीर्य र जातीय िवभेदको अन्त्य गरी खोिसएका अिधकारहरू प्राप्त गनेर् आशावादी स्वर
व्यक्त भएको छ । रमणीय धतीर् एवं िप्रय जीवनका हाँसो र रोदनलाई िवषयवस्तु बनाई लेिखएका ियनका किवतामा
सामािजक, राजनैितक, आिर्थक, शोषण, अन्याय, अत्याचारको िवरोधका साथ प्रगितशील दृिष्टकोणको प्रस्तुित पाइन्छ ।
भािषक प्रयोगका क्षेत्रमा अिल िसकारूपन पाइने हुँ दा यी किवता िशल्पगत सन्दभर्बाट उत्कृ ष्ट नदेिखए पिन आत्मानुभिू तजन्य
युगीन िवषयवस्तुलाई सरल, सहज र स्वाभािवक भाषाशैलीका माध्यमबाट अिभव्यक्त गिरएको हुँ दा सवर्ग्राह्य छन् । ियनको
एकमात्र आख्यानात्मक कृ ित सुधा (१९६४) मा नेपालीहरूले गनेर् काम र ितनले पाउने दामको चचार् तथा नेपाली जनजीवनको
कारुिणक र दयनीय अवस्थाको िचत्रण गदैर् जस्तोसुकै आपतिवपत आइलागे पिन जीवनमा आत्महत्या नगरी सङ्घषर् गनुर्पछर् भन्ने
िजजीिवषाका स्वर स्वच्छन्दतावादी पाराले मािर्मक ढङ्गमा अिभव्यक्त गिरएको छ । ियनको प्रिसद्ध किवता सङ् ग्रह यो िजन्दगी
खै के िजन्दगी (१९७२) भाव र िशल्प दवु ै दृिष्टले उत्कृ ष्ट रहेको छ । जीवनलाई अनेक कोणबाट प्रस्तुत गिरएको यस कृ ितमा
अस्तव्यस्त र सन्त्रस्त आधुिनक जीवनको क्षिणकता, नश्वरता, िववशता, बाध्यता आिदलाई नवीन िबम्ब र प्रतीकका
माध्यमबाट सरल, सरस र सहज भाषाशैलीमा अिभव्यक्त गिरएको छ । यसमा आत्मानुभूितजन्य ढङ्गले आशाका भन्दा बढी
िनराशाका स्वरहरू मुखिरत भएका छन् । ियनको पिछल्लो कृ ित बदनाम मेरा आँखाहरू (१९८७) मा पिन िनराशा एवं
िवद्रोहको भावािभव्यिक्त भएको पाइन्छ ।
थालनीमा आशा र उत्साहका स्वर उराल्ने किव तथा गीतकार हिरभक्त कटुवाल पिछ क्रमशः िनराशावादी–
पलायनवादी, िवद्रोही र व्यङ् ग्यवादी बन्नपुगेका छन् । मानवीय जीवनका िवसङ्गत क्षणको मािर्मक प्रस्तुित पाइने ियनका
किवतामा सङ्घषर्शील जीवनवादी धारणा पिन मुखिरत छ। हािर्दक भावनाका कोमल किव कटुवालका किवतामा प्रकृ ितप्रेम,
देशप्रेम, मानवतावाद, मानवीय प्रेमप्रणय, िवरह, वेदना, िबछोड, अिस्मता, ितक्तता, सङ्कट, सन्त्रास आिदको जीवन्त प्रस्तुित
पाइन्छ। ियनले सामािजक िवसङ्गित र िवकृ ितप्रित आक्रोश, व्यङ् ग्य र िवद्रोहको अिभव्यिक्त िदएका छन्। गहन भावलाई
सरल ढङ्गले मािर्मक र ह्दयसं वेद्य रूपमा प्रस्तुत गनर् िसपालु स्वच्छन्दतावादी किव कटुवालले प्रणय र िवरह दवु ै भावका सं वेद्य
रचनाहरूको िसजर्ना गरेका छन्। हिरभक्त कटुवाल हािर्दक भावनाका कोमल किव हुन् र ियनले मानवीय वेदना, सामािजक
िवस·ित र जीवनका उकु समुकुसलाई आक्रोशयुक्त र व्यङ् ग्यपूणर् ढङ्गमा प्रस्तुत गरेका छन्। जीवनका ितक्तताको गहन
अिभव्यिक्त पाइने ियनका किवतामा मािनसको महत्ता, अिस्मता, सङ्कट र सन्त्रासको मािर्मक प्रस्तुित पाइन्छ ।
देशप्रेम र जातीय प्रेमको भावना हिरभक्त कटुवालमा पाइने महत्त्वपूणर् िवशेषता हो। कटुवालका राष्टव्र ादी रचनाहरू
मनलाई झक्झकाउने खालका र िचत्ताकषर्क छन् । ियनको देशप्रेम िवशेषतः भारतीय सन्दभर्बाट र जातीय प्रेम नेपाली जाितका
सन्दभर्बाट मुखिरत भएको छ। स्वािभमानी भारतीय नेपालीहरूको बिलदानीपूणर् भावना र स्वािभमानलाई किवले यसरी व्यक्त
गरेका छन् :
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यो देशको माटोले भन्छ
यो देशको ढुङ्गाले भन्छ
हाम्रो पिन रातो रगत यही ँ बगेको छ
हाम्रो पिन तातो पिसना यही ँ खसेको छ
हामीलाई िनधोर् नसम्झ पहाड किहल्यै झुक्दैन
छातीमा आँट छँ दैछ सागर किहल्यै सुक्दैन
देशका लािग मरेको जुन र घाम साक्षी छन्
ँ के गनर् अब बाँकी छ ।
हामीले के पो गरेनौ—
हिरभक्त कटुवालले आफ्ना रचनामा समानता, स्वतन्त्रता, उन्मुिक्त, जीवनका िववशता, बाध्यता, करुणा, पीडा,
हषर्–िवषाद, हाँसो–रोदन,आशा–िनराशा, कठोरता–कोमलता आिदको अिभव्यिक्त कतै स्वच्छन्दतावादी ढङ्गले र कतै
यथाथर्वादी ढङ्गले गरेका छन्। अँध्याराका िवरुद्ध सङ्घषर् गरी िवजय प्राप्त गनर् सिकने उत्साही, जुझारु, िवद्रोही, सङ्घषर्शील र
प्रेरणादायी भावािभव्यिक्त पाइने ियनका किवतामा प्रगितशील स्वर पिन मुखिरत भएको छ । असमेली नेपाली जनजीवनको
कारुिणक िचत्र उतािरएका ियनका किवतामा िनराशा र पलायनका स्वरहरू पयार्प्त देिखए पिन समग्रमा ियनी आशावादी,
जीवनवादी, यथाथर्वादी, व्यङ् ग्यवादी, आदशर्वादी र स्वच्छन्दतावादी किव हुन् । असमेली नेपालीहरूले भोग्नुपरेका पीडालाई
मािर्मक ढङ्गबाट अिभव्यक्त गनेर् हिरभक्त कटुवाल यथाथर्का माझबाट आदशर्तफर् उन्मुख स्वच्छन्दतावादी िकत्ताका उल्लेख्य
किव हुन् । जिटल र दरुु ह प्रयोगशील किवताको िसजर्ना गरी किव र पाठकका बीचको सम्बन्ध प्रायः िवच्छे दतुल्य भएका
समयमा सरल र सुबोध किवता िसजर्ना गरी किवतालाई गित प्रदान गनुर् ियनको महत्त्वपूणर् योगदान हो ।
हिरभक्त कटुवालले सरल, स्वाभािवक, सम्प्रेषणीय र कलात्मक भाषाशैलीय िवन्यासमा मुक्तलय र गीितलयका
सहज बोधगम्य किवता र गीतको िसजर्ना गरेका छन्। ियनले सुमधुर शैलीमा प्रणय भावनाको र ओजपूणर् शैलीमा िवद्रोही
भावनाको अिभव्यिक्त गरेका छन् । परम्पिरत एवं नवीन िबम्ब, प्रतीक, अलङ्कारको सहज सं योजन गरी िचिटक्क पारेर
िसगँ ािरएका ियनका किवता र गीत सौन्दयर्पूणर् र कलात्मक हुनाका साथै अत्यन्त लयात्मक र सङ्गीतात्मक पिन छन्। किवतालाई
सरल र सहज ढङ्गमा अिभव्यक्त गनर् िसपालु कटुवाल अनुप्रासको िविशष्ट प्रयोक्ताका रूपमा देिखन्छन्। अनुप्रास र
समानान्तरताको उपयुक्त आयोजन गिरएका ियनका किवता-गीत लयात्मक, सङ्गीतात्मक र गेयात्मक गुणले सम्पन्न छन्। िवषम
पिरिस्थितमा पिन काव्य साधनामा लीन रही अत्यन्तै छोटा आयाममा चोिटला किवताका माध्यमबाट लेखकीय अहम्लाई
जोगाएर राख्ने स्वािभमानी किव कटुवाल नेपाली किवताको स्वच्छन्दतावादी धाराका उल्लेख्य नेपाली किव हुन् ।
४. हिरभक्त कटुवालका िनधार्िरत किवताको िवश्लेषण
यो देशको माटोले भन्छ
यो देशको ढुंगाले भन्छ
हाम्रो पिन रातो रगत यही ँ बगेको छ
हाम्रो पिन तातो पिसना यही ँ खसेको छ ।
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हाम्रा गोठाला दाजैले यहीकँ ो वन र पाखामा
मनको बह पोखेका छन् सालैज्यूको भाखामा,
हाम्री खेताल्नी िददीले छातीको माया िसचँ ेर
ँ ो खेत रोपेकी छन् भोक र ितखार् िबसेर्र;
यहीक
पहाड – पवर्तले त्यही भन्छ,
खोला र नाला त्यही भन्छ
हाम्रो पिन रातो रगत यही ँ बगेको छ
हाम्रो पिन तातो पिसना यही ँ खसेको छ ।
हामीलाई िनधोर् नसम्झ पहाड किहल्यै झुक्दैन
छातीमा आँट छँ दै छ सागर किहले सुक्दैन,
देशको लािग मरेको जुन र घाम साक्षी छन्
हामीले के पो गरेनौ,ँ - के गनर् अझ बाँकी छ?
आकाश आज त्यही भन्छ
बतास आज त्यही भन्छ
हाम्रो पिन रातो रगत यही ँ बगेको छ
हाम्रो पिन तातो पिसना यही ँ खसेको छ ।
नेपाली किवताको प्रयोगवादी कालका प्रिसद्ध स्वच्छन्दतावादी किव हिरभक्त कटुवालको स्वदेश फकेर् पिछ र
प्रवासबाट गरी दईु भागमा िवभक्त प्रिसद्ध किवता सङ् ग्रह यो िजन्दगी खै के िजन्दगी (१९७२) मा सङ्किलत ६१ वटा
किवतामध्ये प्रगीतात्मक सं रचनायुक्त किवता हामीलाई िनधोर् नसम्झको िवश्लेषण िविभन्न कोणबाट तल गिरन्छ ।
५. ‘यो देशको माटोले भन्छ’ किवताको िवश्लेषण
५.१. िशल्पसं रचना
हिरभक्त कटुवालको बहुचिर्चत किवता सङ् ग्रह यो िजन्दगी खै के िजन्दगीको दोस्रो भाग प्रवासबाटको एकाइसौ ँ
किवताका रूपमा सङ्किलत ‘हामीलाई िनधोर् नसम्झ (यो देशको माटोले भन्छ’ शीषर्क किवता २० पङ् िक्तमा सं रिचत छ ।
हिरभक्त कटुवालद्वारा रिचत किवता यो देशको माटोले भन्छ शीषर्क किवता चार शब्द िमली बनेको छ र ती चारवटा शब्द
हुन्–(क) यो (ख) देशको (ग) माटोले (घ) भन्छ । यो शीषर्क त्यस्तो भेदक-भेद्य पदावलीका रूपमा रहेको छ जुन ‘देश’ र
‘माटो’ दईु वटा नामपदका अिघ आएको ‘यो’ दशर्क सवर्नाम हो र ‘भन्छ’ िक्रयापद हो । यसै गरी ‘को’ र ‘ले’ क्रमैले षष्ठी र
िद्वतीय िवभिक्त हुन् । यहाँ किवले आफै लाई आफ्नो देशले पिरिचत गराएको िवषय बताएका छन् । हुन त किवको देशको
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सावर्भौम सीिमत राजनैितक र भौगोिलक आयतनिभत्र पदैर्न, तर यहाँ किव भारत देशलाई नै इिङ्गत गरी देशले समस्त नेपाली
भाषी गोखार् जाितलाई अनेकौ ँ त्याग र बिलदानका अितिरक्त पिन किहलेकाही ँ िचन्न गाह्रो गरेको अिभव्यिक्त प्रस्तुत गदर्छन् ।
यसमा ‘हाम्रो पिन रातो रगत यही ँ बगेको छ, हाम्रो पिन तातो पिसना यहाँ खसेको छ’ पङ् िक्तलाई दईु पटक पुनरावृित्त
गिरएको छ। पाँच अनुच्छेदमा सं रिचत प्रस्तुत किवता सङ् ग्रहमा ‘हामीलाई िनधोर् नसम्झ’ शीषर्कमा प्रकािशत भए तापिन
त्यसपिछ धेरैपटक यो किवताको शीषर्क ‘यो देशको माटोले भन्छ’ -मा प्रकािशत भएको पाइन्छ । प्रत्येक अनुच्छेदमा चारचार पङ् िक्त रहेका छन् । एक पृष्ठको छोटो आयाममा सं रिचत यस किवताको रचना पद्यात्मक ढाँचामा गिरएको छ । यो
िजन्दगी खै के िजन्दगी किवतासङ् ग्रहमा ‘हामीलाई िनधोर् नसम्झ’ शीषर्क मुिन्तर १९६५ को पाक-भारत युद्धमा मनेर् गोखार्ली
सैिनकहरूको नाउँ मा भनी जनाइएबाटै किवतामा वीर गोखार्ली जाितको गौरवगाथा र राज्यले त्यसप्रित गरेको वेवास्ताप्रित
आक्रोश व्यक्त गदैर् िविभन्न दसीका माध्यमले आफ्नो राष्ट्रप्रमे प्रकािशत गनर् खोिजएको पाइन्छ । प्रस्तुत किवता एउटै भावको
वृत्तमा घुमक
े ो यो प्रगीतात्मक सं रचनामा आबद्ध पद्यकिवता हो ।
पिहलो पिरच्छे दमा २२ शब्द, दोस्रो पिरच्छे दमा २७ शब्द, तेस्रो पिरच्छे दमा २३ शब्द, चौथो पिरच्छे दमा २८ शब्द र
पाँचौ ँ पिरच्छे दमा २२ शब्दमा सं रिचत प्रस्तुत किवताको तेस्रो पिरच्छे दको अन्तमा प्रश्नात्मक स्वरूप छ ।
५.२ िवषयवस्तु वा मूलभाव
भारतमा गोखार् जाितले पटकपटक आफ्नो रािष्ट्रयताको पिरचय िदइरहनु पनेर् र राज्यपक्षले जिहल्यै शङ्काको दृिष्टबाट
हेनेर् िस्थितप्रित किवको मन कुँ िडएको छ। देशमा गोखार्लीहरूलाई लगाइने प्रवासीको आक्षेपप्रित किव िवचिलत बनेको
किवताका पङ् िक्तबाट स्पष्ट हुन्छ। यही माटोमा आफ्ना िपतापुखार्को खुन पिसना िसिँ चएको भए तापिन घिरघिर रािष्ट्रयताको
पिरचय िदनुपनेर् व्यवस्थाप्रित किव िवरिक्तएका छन्। भारत देशको रक्षा, समृिद्ध र उन्नितमा गोखार् जाितको योगदान अन्यको
तुलनामा त्यित िनम्छरो नरहेको, जितजित बेला देशलाई सङ्कट आइपर्यो त्यहाँ आफ्नो प्राणको आहुित िदने गोखार्लाई देशले
आवश्यक िचनारी प्रदान गनर् नसके को गुनासो किवतामा गरेका छन् । घाम, जून, पहाड-पवर्त साक्षी राखेर आफ्नो देशभिक्त
देखाउँ दै किवले राज्यप्रित अिस्तत्वको पक्ष राखेका छन् । आफ्ना पुस्तौपुँ स्ताको हड्डी, शरीर यही माटोमा गलेको र त्यसले
देशलाई मिललो बनाएको दसी राख्ने प्रचेष्टा किवतामा भएको छ ।
देशको ढुङ्गा, माटोमा आफ्नो जाितको रगत, पिसना िसिँ चएको, वन र पाखाहरूमा आफ्ना लोकभाकाहरू गुिन्जएको,
भोकै -ितखैर् रही मायाले यस धरतीको माटोको चपरी पल्टाई यहाँ अन्न उब्जनी गरेको, गाई पालन गरी देशको कृ िष सं स्कृ ितलाई
समुन्नत गनर् अहोरात्र गरेको पिरश्रमको मूल्याङ्कन देशले अवश्य गनुर्पछर् भन्ने किवको आग्रह छ । यहाँका खोला, खोल्सीमा
आफ्नो जाितको पिसना र रगत् बगेको देशले देख्नुपछर् , जित नै प्रवासीको लाञ्छना लगाए तापिन छातीमा देशभिक्तको सागर
किहल्यै नसुक्ने किवको ठम्याई छ । देशका लािग जित गनुर्पनेर् िथयो, गोखार् जाितले त्यसभन्दा बढी योगदान, समपर्ण र त्याग
गरेको कु रा देशले बुझ्नुपछर् भन्ने किवताको आशय रहेको छ ।
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५.३ पिरवेश, उद्देश्य र दृिष्टिबन्दु
पिरवेशसूचक स्थान र समयको स्पष्ट उल्लेख नभएको यो किवता सावर्स्थािनक र सावर्कािलक कृ ितका रूपमा रहेको छ
। किवतामा देशको माटो, देशको ढुङ्गा, वन, पाखा, खेत, पहाड-पवर्त, खोला नाला जस्ता दृश्यमान पिरवेश र मनको बह,
छातीको माया, छातीमा आँट जस्ता पदावलीमा प्रयुक्त मन, छाती जस्ता अदृश्य पिरवेशको प्रयोग गिरएको छ । प्रस्तुत
किवता प्रथमपुरुष बहुवचन दृिष्टिबन्दु ‘हामी’, ‘हाम्रो’ द्वारा एकालाप शैलीमा लेिखएको छ । किवताले देशप्रित गोखार् जाितले
गरेको अमूल्य बिलदान, योगदान र समपर्णको उिचत मूल्याङ्कन हुन नसके को गुनासोका साथै देशप्रेम, जाितप्रेम,
अिस्तत्वसङ्कटको द्योतन, गोखार्/नेपालीको भावधाराको अिभव्यिक्त िदनु किवताको उद्देश्य पक्ष िलएको छ ।
५.४ भाषाशैलीय िवन्यास
हिरभक्त कटुवालको ‘यो देशको माटोले भन्छ’ शीषर्क किवता सरल एवं सहज भाषाशैलीमा अन्त्यानुप्रासको
सं योजन गरी लेिखएको पद्यात्मक, पुनरावृित्तपरक, आख्यानात्मक र झ्याउरे छन्दमा सं रिचत गद्यकिवता हो। परम्पिरत िबम्ब र
प्रतीकको सहज र स्वाभािवक प्रयोग पाइने यस किवतामा सिङ्क्षप्ततामा िवस्तृतता समेट्ने भाषाशैलीय िवन्यासको सं योजन
गिरएको छ । सामािजक र ऐितहािसक क्षेत्रबाट िटिपएका िबम्ब र प्रतीकको प्रयोगले किवतालाई उत्कृ ष्ट तुल्याएको छ।
अन्त्यानुप्रासको सं योजन सहजतापूवर्क गिरएको छ। सरल झरार् नेपाली शब्दहरू ‘बह’, ‘सालैज्यू’, ‘खेताल्नी’, ‘ितखार्’,
‘िनधोर्’ आिदको प्रयोगले किवतालाई सुगिठत बनाएको छ ।
६. िनष्कषर्
भारतमा रहेको नेपाली भाषी गोखार् जाितको देशप्रितको बिलदान, योगदान र समपर्णलाई देशले उिचत मूल्याङ्कन
गिरनुपनेर् आग्रह रही अिभव्यक प्रस्तुत किवताले िविभन्न दसीका माध्यमले आफ्नो उपिस्थित दसार्एको छ। सपाट कल्पानाको
प्रस्तुित नरहेर साक्ष्य र दृष्टान्तको सहयोगमा िवषयको उठान गिरएको प्रत्येक नेपाली भाषी गोखार्को मील्याङ्कन गरी प्रितष्ठा र
सम्मानका लािग देशले उदारताका साथ सम्बोधन गनुपर् नेर् किवताको आग्रह रहेको छ। िवनयी आग्रहमा सिङ्क्षप्त आयाममा
िवस्तृत भावको कलात्मक अिभव्यिक्त गिरएको यस किवतामा साक्ष्यको आधारमा आफ्नो उपिस्थित देखाइएको छ। प्रथम
पुरुष बहुवचन दृिष्टिबन्दमु ा सं रिचत यस किवताको मुख्य उद्देश्य देशले गोखार्हरूको उिचत मूल्याङ्कन गनुर्पनेर् आग्रह गरेको छ।
शतािब्दयौदेँ िख देशका लािग आहुित िदने नेपाली भाषी गोखार्ले पटकपटक आफ्नो देशभिक्तको उदाहरण िदइरहनुपनेर्
बाध्यताबाट िवरकितएको उद्गार हो प्रस्तुत किवता। सिङ्क्षप्त, सूत्रात्मक र िमठासपूणर् अिभव्यिक्त पाइने यस किवतामा देशले
गोखार्हरूप्रित गरेको अवहेलनाप्रित िचन्ता व्यक्त गिरएको छ। यस किवतामा स्वच्छन्दतावादी आत्मािभव्यिक्त प्रकट भएको छ
र यसको शीषर्क र िवषयवस्तुका बीच प्रतीकात्मक सङ्गित रहेको छ ।
११.अभ्यास
१. हिरभक्त कटुवालका प्रमुख काव्यप्रवृित्त के कस्ता छन् ?
२. ‘यो देशको माटोले भन्छ’ किवतामा के कस्तो भाव व्यक्त गिरएको छ ?
३. ‘यो देशको माटोले भन्छ’ किवताको उद्देश्यकथन के हो?
४. छोटो उत्तर िदनुहोस्51

(क) २ जुलाईका िदन कसको जयन्ती मनाइन्छ?
(ख) हिरभक्त कटुवालको ‘सम्झना’ किवता-गीत सङ् ग्रह किहले प्रकािशत भएको हो?
(ग) ‘िभत्री मान्छे बोल्न खोज्छ’- कसको को हो?
(घ) हिरभक्त कटुवालको सन् १९८७ मा प्रकािशत कृ ितको नाम के हो?
(ङ) हिरभक्त कटुवालको खण्डकाव्यको नाम के हो ?
१२. थप अध्ययनका अन्य सामग्री
१.हिरभक्त कटुवाल स्मृितग्रन्थ(सम्पा.) अिवनाश श्रेष्ठ, भिवलाल लािमछाने, नवसापकोटा, गुवाहाटी, असम, १९८१
२. अिभव्यिक्त-हिरभक्त कटुवाल स्मृित अंक-२८,(सम्पा.) नगेन्द्रराज शमार्, काठमाडौ,ँ िवसं -२०३७
३. पिरषद-् पत्र, वषर्१,अंक१(सम्पा.) अिवनाश श्रेष्ठ, नेपाली सािहत्य पिरषद,् आसाम,१९८४-८५
४.पूवार्ञ्चल भारतको नेपाली किवता-एक सवेर्क्षण(सम्पा.) गोिवन्द िसहं रावत, प्रथम सं स्करण, नेपाली सािहत्य
पिरशद,् आसाम,१९८६
५. िबन्द(ु रजय जयन्ती िवशेषाङ्क) सम्पा. के बी नेपाली, लामिडङ, आसाम,१९८६-८७
६. https://www.youtube.com/watch?v=yUlgjIwgs_s
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एकाइ- ६
दईु उच्छवास- राजेन्द्र भण्डारी
एकाइको सं रचना
१.
२.
३.
४.
५.

६.
७.
८.
९.

प्रस्तावना
उद्देश्य
किव राजेन्द्र भण्डारीको पिरचय
किव राजेन्द्र भण्डारीको काव्य प्रवृित्त
किवता पिरचय
५.१ किवताको शीषर्क साथर्कता
५.२ किवताको उद्देश्य
५.३ सं रचना र आयाम
५.४ कथनको ढाँचा र लय िवधान
५.५ भावाथर्
५.६ पिरवेश, उद्देश्य र दृिष्टिबन्दु
५.७ भाषा शैलीय िवन्यास
िनष्कषर्
किठन शब्द-अथर्
अभ्यास
थप पाट्य-सामाग्री

१. प्रस्तावना
राजेन्द्र भण्डारी भारतीय नेपाली काव्यमा आफ्नो छु ट्टै वैिशष्ट्य िलएर काव्य िसजर्नामा अनवरत लािगपनेर् किव हुन् ।
िसिक्कम सरकारी महािवद्यालय, वतर्मानमा नर बहादरु भण्डारी िडग्री कलेज, गान्तोकबाट नेपालीका प्राध्यापकका रूपमा
सेवािनवृत्त किव राजेन्द्र भण्डारीका छवटा काव्यकृ ित प्रकािशत छन् । िविभन्न समयमा रिचएका उनका किवता कृ ितमध्ये दोस्रो
किवतासङ् ग्रह यी शब्दहरू : यी हरफहरू (१९८६) मा सङ्किलत दईु उच्छवास शीषर्क किवताको िववेचना यस एकाइमा
गिरन्छ ।

53

२. उद्देश्य
प्रस्तुत किवताको अध्ययनले समकालीन भारतीय समाजमा किवता लेखनमा प्रवृत्त एकजना प्रखर किव राजेन्द्र
भण्डारीको काव्यलेखनलाई िचनाउने कायर् गदर्छ । यसले भारतीय नेपाली सािहत्यमा समकालीन किवता लेखनमा के कस्ता
किवता लेिखइरहेका छन् भन्ने सूचना िदनका साथै किव राजेन्द्र भण्डारीले नेपाली किवतालाई कसरी प्रस्तुत गरेका छन् भन्ने
िचनाउने यस खण्डको उद्देश्य रहेको छ । किव राजेन्द्र भण्डारीले समाजको जडसूत्रवादी उपयोिगता, व्यितरेकी िववेकी
आकाङ्क्षा, गाउँ मा िशक्षा र िवकासको अभाव स्वाथर्िसद्ध सामािजक सं रचना आिद पक्षलाई प्रतीकात्मक एवं सङ्केतात्मक रूपमा
प्रस्तुत गनेर् कायर् गरेका छन् । उनको ‘दईु उच्छवास’ किवता युगजीवनको ज्वलन्त प्रस्तुित हो । किव भण्डारी समाजको
िवसङ्गित र िवद्रपु ताप्रित प्रितकार गदैर् आफ्ना मनोकाङ्क्षा समाजको सवार्ङ्गीण िवकास, िशक्षाको ज्योित प्रसारण, भिवष्यमुखी
योजनाको पक्षधरका रूपमा स्थािपत गरेका छन् । यस किवताको अध्ययनले भारतीय नेपाली किवतामा राजेन्द्र भण्डारीको
योगदान र स्थान िनधार्रण गदैर् समकालीन भारतीय नेपाली काव्य प्रवृित्तलाई िचनाउने उद्देश्य राखेको छ । प्रस्तुत किवता
पिढसके पिछ िनम्नकु रा िसक्न सिकनेछ:
• किव राजेन्द्र भण्डारीको काव्यप्रवृित
• नेपाली किवताको िवकासमा राजेन्द्र भण्डारीको देन
• भारतीय नेपाली किवतालाई िवश्वपटलमा पुऱ्याउने किव भण्डारीको प्रयत्नको जानकारी
• परोपकारको महत्त्व र जीवनको उपयोिगताबारे किव भण्डारीको दृिष्टकोण
• भारतीय नेपाली किवतालेखनमा समसामियक काव्यप्रवृित्तमा प्रवृत्त किवको किवतायात्रा र काव्य िशल्प
३. किव राजेन्द्र भण्डारीको पिरचय
किव राजेन्द्र भण्डारीको जन्म तल्लो बमबस्ती, गिहरी गाउँ , कालेबुङमा ईशाब्द २८ सेप्टम्ब
े र १९५६ मा भएको हो।
उनकी माताको नाम श्रीमती सािवत्री भण्डारी हो भने िपताको नाम श्रीमान् भगीरथ भण्डारी हो। उनको िशक्षाआरम्भ आफ्नै
गाउँ को गणेश प्राथिमक पाठशालाबाट भएको िथयो। प्राथिमक िशक्षापिछ उनले कु मुिदनी िवद्याश्रम, कालेबङु बाट ईशाब्द
१९७६ मा उच्च माध्यिमक परीक्षा उत्तीणर् गरेका हुन्। त्यसपिछ कालेबङु कलेजबाट १९७९ मा स्नातक गरेका भण्डारीले
उत्तरबङ्ग िवश्विवद्यालयबाट १९८१ मा नेपाली िवषयमा स्नातकोत्तर तथा २००१ मा िवद्यावािरिधसम्मको उच्च अध्ययन गरेर
िपएचडीको उपािध ग्रहण गरेका छन्। प्राध्यापन व्यवसायमा लाग्नुपूवर् किव भण्डारीले १९७७ देिख के ही काल स्टेट व्याङ्कमा
जािगरे भएर अिन १९८०-८३ को अविधमा सोरेङ उच्चमाध्यिमक पाठशालामा पीजीटी िशक्षकका रूपमा पिन सेवा प्रदाग
गरेका िथए। ईशाब्द १९८६ देिख प्राध्यापन क्षेत्रमै सं लग्न रहेका किव राजेन्द्र भण्डारीले िसिक्कम सरकारी महािवद्यालय,
गान्तोकमा सुदीघर् प्राध्यापनबाट २०१६ मा अवकाश-ग्रहण गरेका छन्। हाल उनी कालेबङु मा बसेर काव्य साधना गिररहेका
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छन्। िवद्याथीर्कालदेिख नै किवता लेख्न थालेका भण्डारीको प्रथम किवता ‘पूव-र् पिश्चम’ मधुपकर् वषर् ८ अङ्क ९, १९७५-मा
प्रकािशत भएको हो। उनका छवटा किवतासङ् ग्रह आजपयर्न्त प्रकािशत भइसके का छन्। उनका प्रकािशत कृ ित हुन्:
१. िहउँ दे यी िचसा रातका पदार्हरूमा (किवतासङ् ग्रह, १९७९)
२. यी शब्दहरू : यी हरफहरू (किवतासङ् ग्रह, १९८६)
३. क्षर/अक्षर (किवतासङ् ग्रह, १९९८)
४. शब्दहरूको पुनवार्स (किवतासङ् ग्रह, २०१०)
५. प्वाँखहरू र आकाश (चयिनत किवतासङ् ग्रह, २०११)
६. इितहासको बाडुली (किवतासङ् ग्रह, २०१९) ।
किव भण्डारीका किवता नेपालीबाट अन्य भाषामा पिन अनुिदत भएका छन् । उनको किवता
Poetryinternationalweb.org(Rotterdam) िवश्व किवतासङ् ग्रहको वेबपुस्तकमा पिन प्रकािशत पाइन्छ भने
युट्युब तथा किवताकोशमा पिन उनका किवता रािखएको छ। lyrikline.org (Germany) िवश्व किवतासङ् ग्रहको
सञ्चयनमा पिन उनका किवताहरू सस्वर प्रकािशत भइसके को छ । किव भण्डारीका किवतामा ग्राम्य जीवनको यथाथर् िचत्रणका
साथै आध्याित्मकका रहस्यहरूको उद्घाटन मुखर पाइन्छ । दाशर्िनक िचन्तन अिन जीवन जगत्- किव भण्डारीका किवताहरू
िहन्दी, मिणपुरी, पञ्जाबी, ओिडया, बङ्गाली, असिमयाजस्ता भारतीय भाषाका साथै इटलीको रोमन, अङ् ग्रेजी, जमर्नीजस्ता
िवदेशी भाषामा पिन अनुिदत भइसके का छन् ।
किव राजेन्द्र भण्डारी एकजना सिक्रय किव हुन् । उनले २०१६ मा सत्रौ ँ अन्तरार्िष्टय्र किवता सम्मेलन, बिर्लन (१७
इन्टरनेशनल पोयट्री फे िस्टभल, बिर्लन) नौ िदने कायर्क्रममा अंश ग्रहण गरेर नेपाली सािहत्य तथा किवतालाई बिर्लनको भूिममा
पिरिचत तुल्याए । यस्तै सन् २०१७ मा इटलीको राजधानी रोममा िसिरयाली शरणाथीर्हरूसँ ग ऐक्यबद्धता जनाउने
कायर्क्रमअन्तगर्त रोममा आयोिजत िवश्व किव सम्मेलनमा पिन उनले अंश ग्रहण गरेका िथए । फाउन्डेसन्स अफ साकर् राइटसर्
एन्ड िलटरेचर ( एफ ओ एस डब्लु ए एल)द्वारा आयोिजत साकर् लेखक सम्मेलनमा २००७ र २००९ मा अंश ग्रहण गनेर् किव
राजेन्द्र भण्डारीले भारतका िविभन्न आयोिजत अिधकांश सहरहरूमा किव सम्मेलनमा गएर भारतका अन्य भाषाका
किवहरूिसत किवता वाचन तथा शोधपत्र प्रस्तुत गिरसके का छन् । वतर्मान समयमा उनको किवतासङ् ग्रह र समालोचनासङ् ग्रह
प्रकाशोन्मुख छ । भ्रमणले मािनसको सोच-िवचार र दृिष्टकोण फरािकलो तुल्याउँ छ भिनन्छ । किव राजेन्द्र भण्डारी पिन धेरै
भ्रमणशील किव हुन् । उनले भारतका िविभन्न प्रान्तका साथै नेपाल, जमर्नी, रोम आिद स्थानमा भ्रमण गिरसके का छन् ।
किव भण्डारीलाई उनका काव्य साधनाका िनिम्त िविवध कालखण्डमा सम्मािनत तथा पुरस्कृ त गिरएको छ । उनले
नेपाली सािहत्य तथा किवतालाई भारतका िसिक्कम- दािर्जिलङ क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रमा पुऱ्याउनका साथै साकर् राष्ट्र अिन
युरोपसम्म पुऱ्याएको जानकारी पाइन्छ । उनलाई यसैले भारतबािहर पिन िविभन्न समयमा सम्मािनत गिरएको छ । उनलाई
अपर्ण गिरएका के ही पुरस्कार र सम्मानको सूची यसप्रकार छ:
१. िदयालो दल
ु ीचन्द पुरस्कार, दािर्जिलङ (१९९८)
२. डा. शोभाकािन्त थेिगम (लेप्चा) स्मृित पुरस्कार, गान्तोक (१९९९)
३. िशवकु मार राई स्मृित पुरस्कार, नाम्ची (२०००)
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४. गुमानिसहं चामिलङ स्मृित पुरस्कार, िबजनबारी (२००७)
५. भाइचन्द प्रधान स्मृित पुरस्कार, कालेबङु (२००८)
६. भानु पुरस्कार (२००९)
७. िवश्व नेपाली स्रष्टा सम्मान, काठमाडौ ँ (२०१३)
८. िसिक्कम राज्य सािहत्यश्री सम्मान, गान्तोक (२०१४)
९. गोखार् प्रितभा पुरस्कार, िसलगढी (२०१४)
१०. पारसमिण प्रधान पुरस्कार, कालेबङु (२०१४)
११. भारतीय नेपाली िशखर सम्मान, गान्तोक (२०१७)

४. किव राजेन्द्र भण्डारीको काव्य प्रवृित्त
किव राजेन्द्र भण्डारी एकजना सरल, सरस तथा सुलिलत काव्य िसजर्ना गनेर् साथर्क सजर्क हुन्। उनका िसजर्नाका
कथ्यहरू कलात्मक अिभव्यिक्तयुक्त हुँ दाहुँ दै पिन सरल ढङ्गमा बौिद्धक अनुभूितलाई पगेर्लेर प्रस्तुत गनर् सक्षम छन्। जीवन
जगत्का भोगाइलाई कलात्मक अिभव्यिक्त िदँदा उनी यथाथर्वादी धरातललाई छोइरहेकै हुन्छन्। यसैले उनका
काव्यिसजर्नाका पिरवेश किवले घुमडे ुलेका भौगोिलक सीमा नै हुन्। यद्यिप कतै भने किवले स्वप्न-सं सारलाई पिन अिभव्यक्त
ँ बादल, पानी, नहर, कु लो र ढुङ्गा कठोर पिरश्रम गनेर् श्रिमक, मातृत्व,
गिरएको पाइन्छ। पाखा-पखेरा, गाउँ -घर, खेत, बगैचा,
नारी, खोंच, भञ्ज्याङ, नारीका वेदना, अमानवीयताको आह, आतर् अनुहार, सृजनशीलता जस्ता िविवध िवषय किवका
कथ्यिवषय बनेका छन्। बेरोजगारी, राजनैितक आिर्थक-सामािजक असमानताले िसजेर्का त्रासद िस्थित वा दैिनक जीवनका
असफलता, नैराश्य, रोग, भोक र शोक आिदद्वारा किवतालाई पोषण िदने किव भण्डारीले जीवनलाई सुन्दर बनाउन सिकन्छ
भन्ने भाव आफ्ना किवतामा व्यक्त गरेका छन्।
पूवीर्य र पाश्चात्य दशर्नबाट अिभप्रेिरत उनका किवतामा पूवीर्य तथा पाश्चात्य िमथकको पोषणले यी किवता अझ बढी
मुखर र हृदय सं वेद्य बन्न पुगक
े ा छन्। आफै िभत्र हराएको मान्छे खोज्ने साधन सािहत्यलाई मान्ने दोस्तोयभ्सकीले किव
भण्डारीलाई पिन आफै देिख आफै सम्मको यात्रामा सं लग्न गराउन समथर् छन्। वास्तवमा म को हुँ ? भन्ने सन्धानमा लाग्ने
परम्परामा किव भण्डारी पिन आफ्ना सम्पूणर् सम्भावनाको खोजमै यात्रारत देिखन्छन्। आफै िभत्र पुिरएको, चुकेको र हारेको
मान्छे एकिदन अवश्य उज्यालो अिघिल्तर देखापनेर् छ भन्ने दृढ िवश्वास िलएका किवका काव्यात्मक अिभव्यिक्तमा पिन यसथर्
िनराशा, कु ण्ठा मात्रै छै नन् बरू उज्यालो, सकारात्मक ऊजार् तथा मानवीय गुणयुक्त हुने प्रेरणा अिभिनिहत छ। किव
भण्डारीका किवतामा प्रयुक्त िबम्ब, प्रितक तथा भाषाको सं योजनले यी किवता सरल, सरस तथा बोधगम्य बनेका छन्। उनका
किवता दबु ोर्ध्य छै नन्। सहज सम्प्रेषण सम्भव हुन सके कै कारण भारतीय नेपाली सािहत्यको समकालीन काव्यप्रवाहमा किव
भण्डारीका किवताले एउटा िविशष्ट स्थान सुिनिश्चत गरेको छ।
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५. दईु उच्छवास -किवता िवश्लेषण
राजेन्द्र भण्डारीका यी शब्दहरू: यी हरफहरू (१९८६) किवता सङ् ग्रहमा सङ्किलत दईु उच्छवास किवतालाई यस
खण्डमा अध्ययन गिरनेछ । यो किवता उनको दोस्रो किवतासङ् ग्रहमा सङ्किलत किवता हो । यस किवतासङ् ग्रहमा जम्मा ३३
वटा किवताहरू सङ्किलत छन्:
५. १ किवताको शीषर्क साथर्कता
प्रस्तुत किवतामा किवले आफ्ना आत्मालापलाई दईु उच्छवास शीषर्क िदएका छन्। उच्छवासको शब्दकोशीय अथर्
हुन्छ –वेदना प्रकट गनेर् सूचकका रूपमा िनस्कने मािस्तर तािनएको लामो सास। यस्तो सास िलनुको अिभप्रायः भनेको सास
िलने व्यिक्तका मनमा कु नै िवशेष कष्ट वा वेदना लुकेको छ अथवा उसका मनमा परेको भार हलुका बनाउन उसले यसरी लामो
र गिहरो सास िलइरहेका छन्। यसथर् प्रस्तुत किवतामा अिभव्यक्त भावािभव्यञ्जनालाई प्रष्ट पानर् यसको शीषर्क साथर्क भएको
देिखन्छ।
५.२ दईु उच्छवास -किवताको उद्देश्य
प्रस्तुत किवताले आफ्नो जीवनलाई उपयोिगता तथा मानव िहताथर् प्रस्तुत हुनुपरोस् भन्ने चाहना राखेको पाइन्छ।
सनातन परम्परामा सदैव परोपकारलाई अत्यन्त महत्त्वपूणर् स्थान िदइएको पाइन्छ । परोपकाराय फलिन्त वृक्षाः, परोपकाराय
वहिन्त नद्यः। परोपकाराय दहु िन्त गावः परोपकाराथर् िमदं शरीरम् अथार्त् परोपकारका लािग नै वृक्षले फल िदन्छन्, नदीहरू
परोपकार गनर् कै लािग बग्छन्। गाईले आफ्नो दू ध पिन परोपकारकै िनिम्त िदन्छन् भने यो मानव शरीर पिन परोपकारकै िनिम्त
बनेको हो भन्ने दशर्न पूवीर्य सनातनी िसद्धान्तमा व्याप्त छ। किव भण्डारी पिन पूवीर्य समाजकै िनिर्मित हुन्। उनको चेतनामा
पिन कतै न कतै परोपकारी भएर मानव समाजको िहतमा उपयोगी हुने बचाइँ व्यथर् व्यय हुने मृत्युभन्दा उच्च छ भन्ने मूलभाव
यस किवताको कथ्य वा के िन्द्रय भाव हो। प्रस्तुत किवताले पिन मानवमूल्यको परोपकारी गुणलाई किवतात्मक अिभव्यिक्त
िदने उद्देश्य िलएको देिखन्छ।
५. ३ सं रचना र आयाम
प्रस्तुत किवता १९ पङ् िक्तमा िवतिरत छ। दईु उच्छवास किवता यी शब्दहरू : यी हरफहरू किवतासङ् ग्रहिभत्र
रहेकोमध्ये एउटा किवता हो। दईु उच्छवास शीषर्कमा सङ् ख्यावाचक ‘दईु ’ शब्द र नािमक ‘उच्छवास’ दईु वटा शब्दको
योगबाट बनेको छ । यस किवतामा एउटा पङ् िक्तमा कम्तीमा दईु पद र अिधकतम छ पदसम्म रहेको प्रस्तुत किवतामा
आख्यानयुक्त प्रगीतात्मक सं रचनाबाट सं रिचत रहेको छ। यहाँ दईु वटा उच्छवासको सन्दभर्बाट भाव वा िवचारलाई प्रस्तुत गदैर्
किवका अभीष्ट आत्मालापीय सं रचनामा प्रस्तुत गिरएको छ।
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५. ४ कथनको ढाँचा र लय िवधान
प्रस्तुत किवतामा सरल र सुलिलत काव्य प्रवाहको प्रयोग पाइन्छ। किव भण्डारी एकजना िसद्धहस्त किव हुन्। उनका
किवतामा उनको बौिद्धकताको पिरिधिसतै काव्य िशल्पको िवन्यास मुखिरत भएको पाइन्छ। उनका किवतामा सरल एवं सहज
ढङ्गमा पिन सशक्त सन्देश र दशर्नलाई टक्क छोइने तुल्याएर प्रकट गनर् किव िसपालु देिखन्छन्। प्रस्तुत किवतामा पिन उनको यो
प्रवृित्त एवं िशल्प साथर्क रूपमा प्रकट भएको छ, जस्तै:
बरू मलाई कु नै अनकन्टार गाउँ िबच,
उिर्लएर बिगरहने खहरेमािथ,मा
एउटा पूल बनाइिदनू,
जसबाट तरेर के टाके टीहरू िनधर्क्क
पाठशाला जान सकू न्।
कु नै साहुको सम्पित्त थुपानेर् बाकस वा कसैको िचताका िनिम्त दाउराको रूपमा प्रयोग हुनुभन्दा बरू िवद्यालय जाने
िवद्याथीर्का िनिम्त गाउँ को खहरेमा एउटा पुलका रूपमा उपयोगमा आउने चाहना बोक्ने किवको यो भाव सशक्त बनेको पाइन्छ।
किव स्वयं एकजना प्राध्यापक पिन हुन्। उनले आफ्ना िवद्याथीर्ले िवपिरत िस्थितमा पिन िशक्षा अजर्न गनेर् प्रयासबाट पिन
सम्भवतः प्रेिरत भएको देिखन्छ। उनी यसैले िवद्याथीर्प्रित बढी सं वेदनशील बनेको जस्तो लाग्दछ। िशक्षाको प्रचारप्रसारले मात्रै
मानवको जीवनस्तर सुध्रने िनिश्चत छ। धनको सञ्चयले मात्रै समाजको भलो हुँ दैन बरू समाजोपयोगी कायर्द्वारा समाजलाई
एउटा स्तरसम्म उकाल्ने कायर्मा थोरै भए पिन योगदान गनर्सके मानव जीवन साथर्क हुनेभाव यो किवतामा समेिटएको छ।
प्रस्तुत किवतामा प्रयुक्त भाविसत उनले आफ्नो मन्तव्यमा व्यक्त गरेको एउटा भावको छाप परेको छ भन्न सिकन्छ।
मन्तव्यमा एकठाउँ उनले भनेका छन्– आजका किवतामा िवचारले भन्दा अनुभूितले धेर प्रश्रय पाएको छ यद्यिव किवताबाट
िवचारले राजीनामा िदइहालेको छै न। … िवचारले िक शब्दले, मतान्तर छँ दैछ। उनी मलामेर्लाई अिघ सादैर् किवता िवचारले
होइन शब्दले बिनन्छ भन्ने मलामेर्को भाव पिन यता सापटी िलन्छन्। प्रस्तुत किवता िवन्यासमा किवको भाव पक्ष र िवचार
पक्षिसतै अनुभूितको टड्कारो प्रस्तुितले प्रश्रय पाएको देिखन्छ। एकाितर किव िवचारवान् एक दाशर्िनक बन्दै किहल्यै कु नै
झारसम्म नपल्हाउने एउटा उजाडता तथा बञ्जर जीवनको अनुपयोिगताितर बढी िचिन्तन हुन्छन्। मानवजीवनको साथर्कता के
त?, यस भूिममा मानव भएर जिन्मसके पिछ मान्छे ले मानवोिचत बाँच्नु र मनुर्।
५. ५ भावाथर्
किवतामा प्रकािशत दईु उच्छवासमध्ये पिहलो उच्छवास हो, आफू धेरै समय र मािनसका लािग उपयोगी हुन पाउँ भन्नु
। कसैले आफू लाई काम नलाग्ने सुकेको काठ ठानी किहले िचताको काठ, साहुकारको सम्पित्त लुकाउने बाकस नबनाएर बरू
दगु र्म, अन्कन्टार गाउँ , जहाँ िवचारको समुद्रमा िमिसन उलेर्का खहरे तनर्सक्ने एउटा पूल बनाइिदए सन्तोक हुने बताउँ छन् ।
दोस्रो उच्छवास आफू एउटा उजाड, उदास, बाँझो भुइँ भए तापिन आफू मािथ कसैले टुँिडखेल, अखडाको मैदान नबनाइिदने बरू
ँ बनाइिदए आफू ढुक्क हुने
जीवनको उकालोमा थाके का यात्रीहरूले बसी आफ्ना दःु खका सौगातहरू साटासाट गनेर् फलैचा
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अिभलाषा राखेको उद्गार पाइन्छ । प्रस्तुत किवताको मूलभाव भनेकै परोपकार हो । कसरी परोपकार गनर् सिकन्छ र
समाजोपयोगी साथर्कतामा जीवनको ध्येयको सन्धानमा यी उच्छवास रिचएका छन् । पूवीर्य सनातन परम्परामा परोपकारलाई
जीवनमा चािहने अत्यन्त महत्त्वपूणर् गुण मािनन्छ । यसैले त परोपकारीलाई सदैव आदर भावले हेिरन्छ र उनीहरूको गुण युगयुगान्तर अमर रहेको साक्ष्य भेिटन्छ । वृत्तासुर वधका िनिम्त आफ्नै करङ दान िदने त्यागमूिर्त महिर्ष दघीिच हुन् वा वामन
अवतारको एकै वचनमा बाँिधएर आफ्ना राज्य तथा वैभविसतै िसर िदने बिल राजा वा इन्द्रको एकै वचनमा आफ्ना कवच
कु ण्डल दान िदने सूयर्पुत्र कणर् आिद वीरहरू आफ्ना त्याग, दान तथा िनस्वाथर् सेवाभावका िनिम्त पुराणप्रिसद्ध छन् । यस्ता
महापुरुषको जीवनीबाट किव पिन प्रभािवत भएको तथा किव राजेन्द्र भण्डारीको चेतनाको कु नै तहमा परोपकार तथा िनस्वाथर्
सेवाभावको मिहमा जरामै गडेर बसेको देिखन्छ । यसैले त उनले सरल सहज ढङ्गमा यसरी परोपकारी बन्ने मनसायलाई स्वर र
स्वरूप िदएका छन् । िहन्दीमा माखनलाल चतुवेर्दीको एउटा किवता छ– पुष्प की अिभलाषा । उक्त किवतालाई यहाँ प्रस्तुत
गनुर् सान्दिर्भक देिखन्छ, जस्तै:
चाह नहीं, मैं सुरबाला के
गहनों में गूंथा जाऊँ ,
चाह नहीं प्रेमी-माला में िबधं
प्यारी को ललचाऊँ,
चाह नहीं सम्राटों के शव पर
हे हिर डाला जाऊँ ,
चाह नहीं देवों के िसर पर
चढूँ भाग्य पर इठलाऊँ ।
मुझे तोड़ लेना वनमाली,
उस पथ पर देना तुम फें क!
मातृ-भूिम पर शीश- चढ़ाने,
िजस पथ पर जावें वीर अनेक।
अथार्त् प्रस्तुत किवताको सारांशमा एउटा पुष्पले आफ्नो प्राकृ ितक उपयोिगताभन्दा िभन्नै चाहना राखेको प्रसङ्ग
देखाइएको छ। ऊ सुन्दर स्त्रीको के शमा सुशोिभत हुनुभन्दा, प्रेिमकाहरूको गलाको सुन्दर माला बनेर मुग्ध हुनुभन्दा वा
भगवानका मूिर्तमा चढाइने फू ल बन्न वा सम्राटको शवमा पुष्पाञ्जली स्वरूप प्रयोगमा आउने चाहना राख्दैन। बरू उसलाई त
आफ्ना देशका िनिम्त बिलदान िदने वीर योद्धाहरू देशको रक्षा गनर् िहडँ न् े बाटोमा पो चढाइिदने आग्रह आफ्ना मालीिसत
गिररहेको प्रसङ्ग यो किवतामा छ। यसरी देशलाई सवोर्पिर ठान्ने भाव बोके को माखनलाल चतुवदेर् ीको यस किवतािसत किव
राजेन्द्र भण्डारीको प्रस्तुत किवता धेरै िनकट देिखन्छ। यी दवु ल
ै े उपयोिगतामूलक कायर्मै आफ्नो जीवन उत्सगर् गनेर् िनश्चय
साँचेका छन्। राजेन्द्र भण्डारीका काव्य प्रवृित्तको एउटा प्रमुख प्रवृित्त राष्ट्रवाद हो। यसैले उनी आफू भारतीय हुनुको
गौरवबोधले गद्गद् हुँ दै किहले किवता लेख्छन् त किहले उनी मूलधाराका भारतीयभन्दा नेपाली जाितलाई िकनारीकरण गिरएका
सन्दभर्मा िवस्मात् मान्दै काव्यिनमार्ण पिन गनेर् गदर्छन्।
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प्रस्तुत किवतामा िवकासको मेसो गाउँ सम्म नपुगेको र आजसम्म पिन धेरै मािनसहरू िशक्षाको उज्यालो पाउनबाट
विञ्चत रहेको साङ्के ितक अिभव्यिक्त प्रस्तुत भएको छ। दःु खका ठुँ गाइबाट जिहल्यै ठुँ िगइरहनुपनेर् िस्थितप्रित पिन किवतामा
प्रितकार गिरएको छ। धनाढ्यहरूले सामािजक समुन्नितको सट्टा आफू मात्रै सम्पित्त कु म्ल्याउने प्रवृित्तमा वृिद्ध भएको र त्यसबाट
आफू असन्तुष्ट रहेको किवतामा प्रकाश पारेका छन्। आफू जितनै िनबर्ल भए पिन लुब्धो भए पिन वा शारीिरक रूपमा दीन हीन
भए पिन सं कल्प र सपना भने िनकै बिलयो बोके को भाव यहाँ प्रस्तुत छ। जिहल्यै जीवनका यावत् समस्याबाट लुिछदै भए पिन
उच्च मनोबल र सङ्कल्पिसत एउटा उपयोगी र परोपकारी मृत्यु चाहने किवको प्रथम उच्छवासले किवमनमा गढेको मनोभाव
अिन त्यसको िनकासलाई स्वर िदएको पाइन्छ। जित नै दीन अवस्थामा पुगपे िन, अनुपयोगी ठािनए पिन अन्ततः उपयोगीतामै
आफ्नो अवसान होस् भन्ने भाव प्रथम उच्छवासमा छलर्ङ्ग हुन्छ।
यातायातको अभाव िवकासको बाधक हो भन्ने िवषय पिन ‘पूल’ को प्रतीकात्मक प्रयोगबाट जानकारी पाइन्छ।
िशक्षाको अभावमा िवकासको उज्यालो पुग्न नसक्ने र यसका लािग सक्ने हरूले चाँजो िमलाइिदए, अथार्त् आफू ले सके सम्म
योगदान िदए, त्यो सम्भव हुने मन्तव्य किवतामा प्रस्तुत भएको छ। अन्नदानं परं दानं , िवद्यादानमतः परम्। अन्नेन क्षिणका
तृिप्त, यार्वज्जीवं च िवद्यया॥ भन्ने दशर्नले पिन िवद्या दानको महत्तालाई दशार्एको छ। किवले यस्तै िवद्याका सन्धानमा लागेका
िवद्याथीर्को बाटोमा पुल भएर ओछ्याइनु बरू आफ्नो जीवनको साथर्कता ठानेका छन्। उनी आफू लाई धनी साहुको बाकसमा
अकार्को शोषण र पिसनालाई बन्दी बनाउने कायर्मा सं लग्न हुन चाहँ दैनन्। न त उनी कु नै लास जलाउने काठजस्तो िनरथर्क
जीवन नै चाहान्छन्। उनी त एउटा भव्य जीवन चाहान्छन् जहाँ िशक्षाको ज्योितको सन्धानमा लागेका बाल बािलकाले बरू टेकेर
जाने पुलकै रूपमा भए पिन उनी आफ्नो जीवनको साथर्कता यतै खोज्छन्। एउटा सुकेको काठको पिन अिभलाषा छ भने
िवचार र िववेकशील मानसमा िकन यस्तो अिभलाषाको अभाव छ भन्ने साङ्केितक प्रश्न पिन किवताको मूलभाव रहेको पाइन्छ।
प्रस्तुत किवतामा प्रयुक्त दईु िनजीर्व सुकेको काठ र उजाड मैदानको सदृश्य िबम्बमा उपिस्थत वस्तुको उच्छवासको
गिरमा र गाम्भीयर् जितको महान् छ, मािनसले त्यित पिन सोच्न नसक्नु िवचारणीय िवषय रहेको तथ्य किवतामा इिङ्गत भएको छ।
किवतामा मरेकाहरूको काममा मात्र आफू प्रयुक्त हुन्छु िक भन्ने शङ्का गदैर् मरेकाको काममा आउनुभन्दा बेस िवचारका
नवपल्लव के टाके टीहरूका लािग काम लाग्न सकूँ भन्ने अिभप्राय पिन प्रतीकात्मक पाइन्छ।
दोस्रो उच्छवासमा किव भण्डारी जीवनको उपयोिगता मािसएर अत्यन्त बाँझो बचाइँ बाँिचरहँ दा पिन बरू टुँिडखेल
जस्तो कवाद खेल्ने मैदान वा अखडा जस्तो िनरथर्क कु िस्त लिडने स्थान रूपममा प्रयोगमा आउन चाहान्नन्। बरू उनी त कु नै
एउटा बाटोमाझ चौतारी जसरी बस्न रोिजरहेका छन् जहाँ आएर मािनसहरू आफ्ना मनका वेदना एक अकार्िसत साटासाट गदैर्
के ही बेर सुस्ताउँ छन्। उकाली अनकन्टार िहडँ क
े ा बटुवाले चौतारीमा एकै िछन सुस्ताउन पाउँ दा आफ्ना पिरश्रम, पीर, पीडा र
वेदना सबै िबसर्न्छन् र लैबरी भाका हालेर लोक गीत गाउने, नाच्ने तथा दोहोरी खेल्ने वा लोकबाजा आिद बजाएर एकै िछन
रामरौस गनेर् थलो पिन चौतारी नै हो।
परोपकारले मािनसलाई स्वाथर्हीन तुल्याउँ छ। मानव परोपकार गदार् त्यसको सट्टा अन्य कु नै लाभबारे सोिचबस्दैन।
वास्तवमा कु नै लाभको इच्छा वा चाहना नराखी िनस्वाथर् भावले सेवा गनुर् नै परोपकार हो। महात्मा गान्धी, िववेकानन्दजस्ता
महापुरुषले पिन परोपकारलाई जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूणर् अङ्ग मानेका छन्। परोपकार गरी हामी एउटा स्वास्थ र समृद्ध
समाज िनमार्ण गनर् सक्छौ।ँ परोपकारको भावनाले नै जीवनलाई महान् बनाउँ छ।
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५. ६ पिरवेश, उद्देश्य र दृिष्टिबन्दु
ँ चौतारा आिद तथा
स्थानका रूपमा अन्कन्टार गाउँ , खोला, पूल, पाठशाला, भुइँ, टुँिडखेल, अखडाको मैदान, फलैचा,
समयका रूपमा वतर्मान र अतीतलाई देखाइएको यस किवतामा आग्रहको वातावरण पाइन्छ। मनको इच्छा, अभीष्ट र
चाहनाको उद्गार प्रस्तुित मुख्य उद्देश्य रहेको यो किवता प्रथम पुरुष दृिष्टिबन्दमु ा सं रिचत छ। वतर्मान समयमा हाम्रा चारैितर
सांस्कृितक ह्रास तथा सं स्कारको अभाव, असिहष्णुता, अपराध, व्यािभचार एवं जेष्ठ नागिरकप्रित असम्मान जस्ता दगु ण
ुर् ले हाम्रो
समाजलाई रोगी तुल्याइरहेको छ। हाम्रो भारतीय सं स्कृ ितको आधार उदार, उदात्त तथा पिवत्र छ। जहाँ पिन कु नै दःु ख,
सन्ताप, पीडा देखेमा हामी त्यसको उन्मुलनका लािग िनस्वाथर् भावले सेवा गनर् तत्काल तत्पर हुने गदर्छौ।ँ भारतीय सं स्कृ ितले
सबै धमर्, व्रत एवं सं स्कारहरूले सीिमत साधनमाझमा पिन जीवन िनवार्ह गदैर् दान, दया र दमनको पाठ पढाउँ छ। सदैव दान र
दयाद्वारा मानवीय गुणको पोषण गदैर् अनावश्यक इच्छा तथा इिन्द्रयजन्य कमजोरीको दमन गनेर् प्रेरणा पिन पूवीर्य सं स्कृितले
प्रदान गरेको छ। प्रस्तुत किवतामा पिन दया, समानुभूित तथा दानको मिहमालाई के िन्द्रय कथ्य िवषय बनाएको देिखन्छ।
आफ्ना लालसाभन्दा मािथ उठे र समाजको उपयोिगता तथा कल्याणका िनिम्त तत्पर रहने भाव अिभव्यिञ्जत भएको छ।
आफ्नो किवता सङ् ग्रहको भूिमकामा किव राजेन्द्रभण्डारीको के ही मन्तव्य शीषर्कमा अिभव्यक्त दशर्न तथा
जीवनचेतना पिन यहाँ उल्लेखनीय ठािनन्छ। उनी लेख्छन्- किवता िवचारले लेिखयोस् िक शब्दले, िनवैर्यिक्तकताले लेिखयोस्
िक बेगवान भावनाको सहज उद्वेलनले, सम्प्रेषणशीलता त्यसको कसी हो, दसी हो। हो यही सम्प्रेषणशीलतामा किव प्रस्तुत
किवतामा सफल भएका छन् भन्दा अत्युिक्त हुँ दैन। प्रस्तुत किवतामा प्रयुक्त साधारण देिखने घटना पिरघटना तथा त्यसको
व्यितरेकीमा उिभएका अकार् घटना र पिरवेशलाई हेदार् यसको टड्कारो सम्प्रेषण सम्भव बनेको छ। टक्क छोइने भएर यी
किवतांश पाठकका हृदयमा बस्न यसैकारण सफल भएका छन्। ग्राम्य जीवनमा उलर्दो खहरेको बेग तथा त्यसले िनम्त्याएको
असहजतालाई टक्क समातेर िवद्याजर्न गनेर् महत् कायर्मा लागेका किलला बालबािलकाले पाठशाला जाने क्रममा पुल नभए पिन
जङ्घार तदैर् िवद्यालय पुग्नै पनेर् बाध्यता हाम्रा िनिम्त नवीन होइनन्। अझै पिन गाउँ घर यस्ता अत्यावश्यक दैिनक जीवनका
सुिवधाबाट विञ्चत छदैछन्। पहाडे जीवनमा त अझ खोल्सा, खोलो, खहरेका साथ पिहरोले पिन िवशेष वषार्का िदनमा त्रासद
िस्थित िनम्त्याउँ छ। त्यस्ता बेला पिन पाठशाला जानै पनेर् आवश्यकता र बाध्यतामाझ स-साना बालबािलकाले अनकन्टार बाटो,
भीर, पाखा, खहरे आिद तरेरै पिन िवद्यालय जान्छन्। यसैले किव पहाडे जीवनका यी दैिनक समस्यािसत पिरिचत छन्। उनी
स्वयं िशक्षक पिन हुन्। यसैले उनलाई िवद्याथीर्का समस्यामाझ पिन िसक्ने उत्कण्ठाले प्रेिरत गरेको पाइन्छ। यसैले उनी अन्य
सुखभोगी साधन भन्दा बरू पूल जस्तो बन्न चाहन्छन्। जहाँबाट तरेर िवद्याथीर् दैिनक ओहोर दोहोर गरून् र पाठशालासम्म
ितनको पहुँ च पुगोस्। यसरी किवले सम्प्रेषणशीलताको सफल प्रयोगद्वार यो किवताको ओज ह्वात्तै बढाएका छन्।
५. ७ भाषा शैलीय िवन्यास
प्रस्तुत किवताको भािषक अिभव्यिक्त सरल छ। दैिनक व्यवहारमा प्रयोग हुने प्रकृ ितका िबम्बहरूलाई प्रयोग गरेर
आफ्ना अनुभूितहरूलाई व्यक्त गिरएको हुँ दा किवतामा सरलताका साथै भाव गाम्भीयर् उत्पन्न भएको छ। दैनिन्दनका उपयोगी
एवं प्राकृ ितक िबम्बका माध्यमले प्रस्तुत गिरएको किवता हेदार् जित सहज छ, त्यसले व्यक्त गनेर् अिभव्यञ्जक पक्ष गम्भीर र
जीवनोपयोगी रहेको छ। नेपाली जनिजब्रोमा प्रचिलत शब्दहरूको प्रयोगले किवतालाई सरल बनाएको छ। जीवन र प्रकृ ितको
सहचायार्त्मक अन्तसर्म्बन्ध देखाइएको हुँ दा किवता अप्रस्तुतप्रधान बन्नपुगेको छ। उपमा र रूपक अलङ्कारका माध्यमबाट जीवन
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र जगतका गिहरा भाव व्यक्त गिरएको हुँ दा किवता अिभधेयभन्दा पिन व्यञ्जनागम्य, प्रस्तुतभन्दा अप्रस्तुतको प्राधान्य रहेको
देिखन्छ।
आफ्नो प्रगित जाँच्नुहोस्• राजेन्द्र भण्डारीका काव्यप्रवृित्त के कस्ता छन् ?
• दईु उच्छवास किवताको मूलभाव के हो ?
• यस किवतामा प्रयुक्त पुलको उपयोिगता के हो ?
६. िनष्कषर्
प्रस्तुत किवतामा प्रयुक्त दईु उच्छवास शीषर्क साथर्क रहेको किवताले वास्तवमा किव मनमा गुम्सेका भावलाई शब्द
सं योजनद्वारा चमत्कािरक अिभव्यिक्त िदन समथर् बनेको छ। मान्छे ले मानव जीवनको साथर्कताबोध नगरी मनुर् हुँ दैन भन्ने भाव
किवको जीवनदशर्न हो भन्ने बुिझन्छ। परोपकारी गुण सवोर्पिर गुण हो भन्दै िनिर्जव वस्तुले पिन उपकारी भूिमकामा आफू लाई
ढाल्ने चाहना राखेको देखाउँ दै साथर्क जीवन र साथर्क मृत्युको चाहना प्रस्तुत किवताको मूल कथ्य भाव हो। अनुपकारी भएर
जीवन व्यय नहोस्, बरू उपकार गदैर् गदैर् सदैव आफू लाई मानव िहतकै िनिम्त उत्सगर् गनर् सिकयोस् भन्ने भावयुक्त किवताले
मानवीय सं वेदनालाई सवोर्पिर ठानेको देिखन्छ।
७. किठन शब्द-अथर्
अखडा = कसरत गनेर् बाटो वा कु स्ती आिद िसक्ने ठाउँ ; अखाडा।
अनकन्टार = िनजर्न स्थल; एका्त स्थल; मािनस िहडँ डुल नगनेर् एकलासे बाटो।
उच्छवास= वेदना प्रकटको सूचकका रूपमा िनस्कने मािस्तर तािनएको लामो सास; सुस्केरा। आख्याियका,
उपन्यास आिद प्रबन्धकाव्यको अध्याय, सगर्।
खहरे=
वषार् याममा मात्र भेल आउने सानोितनो खोलो; खोल्सो।
ँ रत्नपाकर् देिख तोपघऱसम्मको
टुँिडखेल= िसपाहीले कवाज खेल्ने चाक्लो मैदान वा परेड ग्राउन्ड; काठमाडौको
खुला मैदान।
िनधर्क्क=
डर वा त्रास नभएको, धक नमान्ने, सङ्कोच नमान्ने ; िनशङ्क।
ँ
फलैचा=
घरको दलानमा र बाटाघाटाका चौतारा आिदमा धेरै मािनस अडेस लागेर बस्न, सुस्ताउन हुने गरी
बनाइएको फलेकको आसन।
बाँझो=
खनजोत नगिरएको, आबाद नभएको, बालीनाली नलगाइएको।
सौगात = आफू भन्दा ठु ला व्यिक्तहरूलाई टक्र्याइने कोसेली; उपहार; नजराना।
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८. अभ्यास
१.
२.
३.
४.

प्रस्तुत किवताका रचियताको पिरचय लेख्नुहोस् ।
दईु उच्छवास के के हुन् ?
किवले प्रथम उच्छवासमा आफ्नो जीवनको साथर्कता के मा देखेका छन् ?
प्रस्तुत किवताको माध्यमबाट किवले के सन्देश िदन खोजेका हुन् ?

९. थप पाठ्-सामाग्री
ित्रपाठी, गीता. (िव.सं . २०६७). कृ ित िवश्लेषण: प्रायोिगक आयाम. काठमाडौ:ँ रत्न पुस्तक भण्डार।
भट्टराई, गोिवन्दराज. (सन् २००२). उत्तरआधुिनक ऐना, (दो.प्र). काठमाडौ:ँ रत्न पुस्तक भण्डार।
भण्डारी, राजेन्द्र. (सन् १९८६). यी शब्दहरू: यी हरफहरू. िसिक्कम: िनमार्ण प्रकाशन।
भण्डारी, राजेन्द्र. (सग् १९९८). क्षर अक्षर. गान्तोक: जनपक्ष प्रकाशन।
भण्डारी, राजेन्द्र. (सन् २०१०). शब्दहरूको पुनवार्स. िसिक्कम: भीम ढुङ्गेल।
लुइटेल, खगेन्द्रप्रसाद. (िव.सं २०६०). किवता िसद्धान्त र नेपाली किवताको इितहास. काठमाडौ:ँ नेपाल
राजकीय प्रज्ञा प्रितष्ठान।
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एकाइ- ७
आिदम मानवको बस्ती- मनप्रसाद सुब्बा
एकाइको सं रचना
१.

प्रस्तावना

२.

उद्देश्य

३.

मनप्रसाद सुब्बाको पिरचय

५.

मनप्रसाद सुब्बाको काव्यकािरता

६.

आिदम माटोको कु रा -किवताको िवश्लेषण

७.

िनष्कषर्

८.

किठन शब्द-अथर्

९.

अभ्यास

१०. थप पाठ्य-सामग्री
१. प्रस्तावना
नेपाली सािहत्यको िसजर्नामा चोिटलो एवं प्रभावकारी किवता लेख्ने किव मनप्रसाद सुब्बाको कोमल अिभव्यिक्त
शैलीका साथै एक युग सचेत, िशल्प सचेत, भाव सचेत किवका रूपमा रहेका छन्। उनका किवतामा िमथकीय प्रयोग, उत्तर
आधुिनकता एवं िकनारीकरण सािहत्य आिदजस्ता स्वर प्रखर रूपमा देख्न पाइन्छ। पाठकका सबैभन्दा प्यारो तथा उत्कृ ष्ट
लेखकका रूपमा रहेका मनप्रसाद सुब्बाको आिदम मानवको बस्ती भन्ने किवता सबैका लािग पठनीय र मननीय पिन रहेको
छ। यसै सन्दभर्मा िवद्याथीर्हरूका लािग यस किवताको िविभन्न कोणबाट अध्ययन गनर् यहाँ रािखएको छ।
२. उद्देश्य
नेपाली सािहत्यमा चिर्चत किव मनप्रसाद सुब्बाको आिदम मानवको बस्ती भन्ने किवता अध्ययन गनर्का यस पाठमा
राख्नुको उद्देश्य िनम्नप्रकार छन्:
• िवद्याथीर्हरूले मनप्रसाद सुब्बाको, जीवनी, व्यिक्तत्व, प्रवृित्त र प्रकािशत कृ ितको पिरचय पाउन सक्ने छन्।
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• िवद्याथीर्हरूले यो व्याख्या पिढसक्दा आिदम माटोको कु रा किवताको ‘िवषयवस्तु, उद्देश्य, िवशेषता, भाषाशैलीय
िवन्यास आिद बुझ्न सक्ने छन्।
• यो िवश्लेषणमा आएका किठन शब्द, वाक्य, उखान-टुक्का आिद जान्न र िसक्न सक्ने छन्।
• िविभन्न कोणबाट िवश्लेषण गिरएको किवताको मूल िवषय र िवचार जान्न सक्षम हुनेछन्।
• अन्त्यमा पाठमा सोिधएका िविवध प्रश्नहरूको उत्तर िदन र लेख्नसक्ने हुनेछन्।
३. मनप्रसाद सुब्बाको पिरचय
नेपाली किवता सािहत्यमा मनप्रसाद सुब्बाको उल्लेखनीय स्थान रहेको छ। उनको जन्म िबजनबारी, दािर्जिलङमा ३
सेप्टम्ब
े र १९५० मा भएको हो। उनका मातिपताको नाम स्व. धनमाया सुब्बा र स्व. अम्बरध्वज सुब्बा हो। उनी िबजनबारीको
िवद्यासागर उच्चतर िवद्यालयका अँग्रेजी िशक्षक रही सेवािनवृत्त भएका हुन्। उनी नेपाली र अङ् ग्रज
े ी सािहत्यका गहन अध्येता
हुन्। उनका किवताहरू सत्तरीको दशकदेिख नै प्रकािशत हुँ दैआएको पाइन्छ। हालसम्म उनका नौवटा किवतासङ् ग्रह प्रकािशत
भएका छन्। तीन हुन्:
१. िबब्ल्याँटो युगिभत्र काटुर्न मान्छे हरू (१९७९)
२. बुख्याँचाहरूको देशमा (१९८३)
३. उष्मा (१९८७)
४. आिदम बस्ती (१९९५)
५. ऋतु क्यान्भासका रेखाहरू (२००१)
६. अक्षर अकेर् ष्ट्रा (२००४)
७. िकनाराको आवाजहरू (२००८)
८. फु इँ फुट्टा शब्दहरू (२०१४)
९. नेित्तफु ङको बास्ना (२०१६)
उनका के ही किवतासङ् ग्रहरू, जस्तै: अक्षर अकेर् ष्ट्रा मैिथली र असिमय भाषामा, आिदम बस्तीलाई अङ् ग्रज
े ी, िहन्दी र
मैिथलीमा, ऋतु क्यान्भासका रेखाहरू िहन्दीमा, नेित्तफु ङको बास्ना अङ् ग्रज
े ीमा र िकनाराका आवाजहरू अङ् ग्रज
े ी र िहन्दीमा
अनुवाद भएका छन्। यसैगरी उनले पिन अरूका पुस्तकको पिन अङ्गेजीमा अनुवाद गरेका छन्। ती हुन्: Peoms in the
Village (रेिमका थापाको किवतासङ् ग्रह गाउँ का किवताहरू), Unfatomable (िवन्द्या सुब्बाको अथाह उपन्यास),
Kirat Munthum (इमानिसहं चेमजोङको िकराती वेद), Saga of Mountian Girl (डा. हिरसुमन िवष्टको िहन्दी
उपन्यास आछरी माछरी), Voices from the margin (डा. कु मार प्रधानिसत सह-अनुवाद), Lyrical Puran
Giri in Translations (पुरण िगरीका गीतहरू) आिद।
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४. मनप्रसाद सुब्बाको काव्यकािरता

उनले िवश्व-सािहत्यमा चलेका नयाँनयाँ सािहत्य र किवता लेखन पिरपाटीका धारा र प्रवृित्तबारे अध्ययन गरी आफ्ना
किवतामा उतारेका छन्। उनी एक युग सचेत, िशल्प सचेत, भाव सचेत किव हुन्। उनका किवतामा िमथकीय प्रयोग,
उत्तरआधुिनकता, िकनारीकरण सािहत्य आिदजस्ता स्वर देख्न पाइन्छ। उनी एकजना कु शल अनुवादक हुन्। उनले
आफ्नालगायत अन्य के हीका किवतालाई अङ् ग्रज
े ीमा अनुवाद गरेका छन्। उनी एकजना कु शल समालोचक पिन हुन्। साथै
मनप्रसाद सुब्बा समसामियक धाराका एक सचेत किव हुन्। उनको किवताहरूलाई के ही समालोचकहरूले समीक्षा लेखेका छन्।
ितनले उनलाई िविभन्न दृिष्टकोणले अध्ययन गरेका छन्। समग्रमा हेदार् उनका किवतामा उत्तरआधुिनक चेतना, जातीय चेतना,
सांस्कृितक जागरण, दाशर्िनकता, िकरात, भारतीय आिद िमथकीय प्रयोगबाट वतर्मानको जिटलताको अिभव्यिक्त गिरएको
पाइन्छ। यसै गरी उनका किवतामा सीमान्तीकृ त समूहहरूको आवाज, जीवन दशर्न, िचन्तनपरकता जस्ता प्रवृित्त पाइन्छन्।
उनले सरल भाषामा गिहरा भावलाई अिभव्यिक्त िदएका हुन्छन्। किवतामा िविभन्न प्रतीक, िवम्ब, िमथक आिदको प्रयोगले
सुसिज्जत गिरएको पाइन्छ। उनले िवशेषगरी िकरातीमूलका वस्तुका िचह्नहरूलाई काव्यत्मकता प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत
गदर्छन्।
मनप्रसाद सुब्बाका किवतामा मानव अन्तमर्नका छट्पटी, द्वन्द्व एवं सङ्घषर्हरूको िवश्लेषण र िचत्रण पाइन्छ। त्यसै
गरी प्रकृ ितका सौन्दयर् वणर्न सँ गसँ गै ऋतु पिरवतर्निसत सम्बिन्धत हाम्रा सामािजक, सांस्कृितक चािरित्रक पक्षहरूमा परेका ऋतु
क्यान्भासका रेखाहरूमा िविभन्न ऋतुहरूलाई िविभन्न रङ्ग र तरङ्गहरूद्वारा अत्यन्त कु शलतापूवक
र् प्रस्तुत गिरएका छन्। उनको
अक्षर अकेर् ष्ट्रामा उनको सङ्गीततफर् को रुिच र अभ्यास पिन रहेको जानकारी पाइन्छ। उनको किवताको मूलपाठ िनम्नप्रकारको
पाइन्छ:
आिदम माटोको कु रा
र आज फे िर म माटोको कु रा गदैर्छु
कु नै दाशर्िनक अथर्मा होइन
भूिवद्को व्याख्या जस्तो पिन होइन्
न त मूिर्तकार र कु मालेले दोहोऱ्याइरहने पुरानो िशल्प जस्तो नै
तर एक आिदम मान्छे ले बाँचेको माटो
जो हजारौं वषर् पुरानो पिसना गह्नाउँ छ
अिन हजारौं वषर्अिघको रगत ताजा गह्नाउँ छ
हो, म त्यही माटोको कु रा गदैर्छु।
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त्यो आिदम मान्छे जो आजको नागिरक हो
र जो मेरो अनुहारले िचिनन्छ
मेरो हरेक पुस्तािसत पुनजर्न्म िलदँ ै आउने त्यो
आज मेरो अनुहार र चेतना भएर आएको छ।
हो, त्यो आम नागिरक म
आफू सृिष्ट भएको आिदम माटो गह्नाउँ दैछु
‘ितम्रो आिदमताको प्रमाण म िदन्छु ’- भन्यो मलाई िहमालले
म टेिथजको गभर्मा छँ दा
ितमी माछा िथयौ त्यो सागरको पानीमा!’
चट्टानले पिन भन्यो- ‘ितमी सुनाखरी फु ल्यौ मेरो काप कापमा’
भन्नुहोस गुरू द्रोण!
मैले हजुरको पाउमा
मेरो दािहने हातको बुढीऔंला गुरूदिक्षणा चढाएको हो िक होइन?
अब सबलाई भिनिदनुहोस् त म को हुँ यो देशमा।
ए धपाऊ न हौ
यी पािरका कागहरूलाई
जो यहाँ म न्याहुल बास्ता पिन
काग काग –को झटारो ममािथ िहकार्उँदैछन्।

५. आिदम माटोको कु रा -किवताको िवश्लेषण
मनप्रसाद सुब्बाको प्रस्तुत किवताको भावले भारतमा गोखार्लीहरूको प्राचीन कालदेिखको बसोबासलाई इँ िगत गरेको
छ। आजभन्दा हजारौं वषर्देिख िहमालीभाग र त्यसको मुिन्तरको पहाडी भागमा गोखार्हरू बस्तैआएका हुन्। हाम्रा सं स्कार
रीित-िरवाज, परम्परा सं स्कृ ित जम्मै पावर्त्यसुलभ रहेको छ। हामी उिहलेदेिख यहाँ बस्तै आएका हौं। सबै भूभाग एकै िथए।
त्यितबेला कु नै देशको सीमाना िथएन। मािनसहरू िहमाल र पहाड ओहोरदोहोर गिररहन्थे। हाम्रा पुखार्को जन्म यही ँ भएको
िथयो। यही देशमा वषौर्ंदेिख बसेर पिन हामीलाई िवदेशीको लाञ्छना लगाइन्छ। हामीलाई अझैसम्म देशको मूलधारामा
गािभएको छै न। देशको राजनीितले हामीलाई शङ्काको दृिष्टले हेदर्छ। जब िक हामी यस देशका प्राचीन बािसन्दा हौं। यहाँ
सत्तामा रहेका र ितनका मितयारहरू हामीलाई किहलेकाँही िवदेशी ठहर्याउँ छन्। शासन सत्तादेिख टाढा राख्छन्।
भारतमा गोखार्लीहरूको परापूवदर् ेिखको अिस्तत्व रहेको छ तर सरकारले यो कु रा देख्दैन। हामीलाई िवदेशी मात्र
देख्छ। सरकारी दृिष्टमा देशका लािग हामी नवागन्तुक र पराय हौं। हाम्रो देश सेवामा पिन शङ्का गदर्छ। देशभिक्तको परीक्षा
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िलएको िलएकै छ तर पिन हामीले शङ्काले हेनर् छाड्दैन। किवतामा जम्मा पाँचवटा पिरच्छे दहरू रहेका छन्। पिहलो, दोस्रो, तेस्रो
र पाँचौं पिरच्छे दमा चार र चौथो पिरच्छे दमा भने छ पं िक्त रहेका छन्।
पिहलो पिरच्छे दमा किवले माटोको कु रा गनर् खोज्दैछन् जो कु नै ठो माटो होइन्। माटाको कु नै गिहराइ त तत्वको
दाशर्िनक अथर्मा माटोका अथर् िलएको होइन। यसमा माटोका यस्तो र उस्तो लवण तत्त्व, यस्तो िकिसमको माटो हो भन्ने कु रा
पिन होइन। यसका साथै न मूिर्तकार र कु मालेका िनिम्त चािहने िकिसमको माटाको कु रा हो। किवका िनिम्त माटोको कु नै
भौितक, दाशर्िनक आिद अथर् होइन।
किवताको दोस्रो पिरच्छे दमा किवले आफ्नो किवताको अथर् सं के तको कु रा गनेर् क्रममा आिदम माटोको कु रा गरेका
छन्। यो हाम्रा ठाउँ हो, जहाँ हजारौं वषर् अिघदेिख हाम्रो बसोबास छ। यही माटोमा हाम्रो इितहास छ, माटोको गन्ध छ। हाम्रो
मेहनतको रगत र पिसना यही ँ िसिँ चएका छन्। यो ठाउँ लाई हामीले नै कोरीबाटी गरी उब्जायौं, यही ँ हाम्रो कमर् थलो बनेको छ।
किवले हजारौं वषर्अिघदेिख हामी यही माटोमा िथयौं र रहने पिन छौं भनेर आफ्नो जाितत्वको अिस्तत्वलाई सशक्त रूपमा
उतारेका छन्।
ँ ा रैथाने भएर रहेका हामी यसै
तेस्रो पिरच्छे दमा किवकाअनुसार प्राचीनकालदेिख नै बसोबास गदैर्आएका, यहीक
देशका नागिरक हौं। पिहले कु नै देशको िसमाना िथएन। अिहले यो देश यो भारत, यो भुटान, यो िसिक्कम, यो नेपाल, यो
बङ्गलादेश आिद भनेर अलगअलग रूपमा देश िवभािजत भएको छ। आफ्नो आफ्नो देशका नागिरक भएर रहेका छन्। अब
हामी सचेत छौं। राजनैितक, सामािजक, आिर्थक, शैिक्षक आिदका कारणले हामी पिहले झैं असचेत भएर बसेका छै नौं।
ँ ा हौं, यहीक
ँ ा नागिरक हौं।
भारतको मूलबासीको अनुहारिसत निमल्न सक्छ। यद्यिप हामी यहीक
ँ ा खाँट्टी बािसन्दा र नागिरक हौं।
किवले चौथो पिरच्छे दमा पिन हामी यही िहमाली पहाडी भूभागका उपज हौं, यहीक
हामी यहाँ रहेका िहमाल पाखा, पखेरा, खेतबारी फाँट साक्षी छन्। हामीले िबराएर खेत तुल्याएका हौं। िहमालले हाम्रो
प्राचीनताको प्रमाण िदन्छ। िहमाल पिहले िथएन, पिहले यहाँ ठुलो समुद्र िथयो। त्यस समुद्रक
् ो नाम तेिथज िथयो। धरतीको
चट्टानको दईु पत्र ठोिकएर त्यही तेिथज समुद्र पुिरदै गएर कालान्तरमा िहमाल बनेको िथयो। त्यित बेलादेिख नै हामी त्यहीकँ ा
बािसन्दा माछाका रूपमा िथयौं। अिन पहाडका चट्टानका सुनाखरीसरह रहेका िथयौं।
किवताको अिन्तम र पाँचौं पिरछे दमा भने किवले गुनासो गरेका छन्। यसरी उिहलेदेिख िहमाली देशका बािसन्दाको
अनुहारलाई अिहलेको व्यवस्थाले िवदेशी भनेर लाञ्छना लगाइन्छ। कितपय त यस्ता हुन्छन्, जो स्वयम् िवदेशबाट आएर यहाँ
बसेर उल्टो हामी पुराना बािसन्दालाई िवदेशी भनेर लाञ्छना लगाउँ छन्। किवतामा पािर भनेर िवदेशी भूिमबाट आएका ककर् श
स्वर भएका, कु ित्सत राजिनती गनेर् खालका व्यिक्तहरूले हामीलाई िवदेशको छाप लगाइिदन्छ। हामी त आफ्नो ठाउँ मा
न्याउलसरह िमठो अथार्त् नम्र जीवनशैली र बोलीमा रहँ दा पिन अशान्त खालका अथार्त् चकोर् र कु रूप बोल्ने र कु रूप
मानिसकता भएका मान्छे ले हामीलाई खेद्ने, धपाउने खालको कु रा गदर्छन्। देशको राजनैितक व्यवस्थामािथ किवले व्यङ् ग्यको
भाव प्रकट गरेका छन्। देशको राजनीित असिहष्णु, शङ्का, अिवश्वासमा िवकिसत भएको छ। यस्तै कु रूप राजिनतीका कारण नै
देशका साँचो नागिरक कितपय राजनैितक कु रामा बिञ्चत, लािञ्छत र प्रतािडत बन्नु परेको वास्तिवकतालाई किवले अिभव्यक्त
गरेका छन्।
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६. िनष्कषर्
किव मनप्रसाद सुब्बाको आिदम माटोको कु रा किवतामा भारतभूिममा हाम्रो परापूवर् कालदेिख नै मूल बािसन्दा भएर
रहेकाछौं। यहाँको िहमाल पहाड नै हाम्रो जीवन शैलीका अङ्ग बनेका छन्। यहाँ हाम्रो उपिस्थित हजारौं वषर्देिखको रहेको छ।
हामी यहाँका वास्तिवक नागिरक हौं। अिहले यो पहाडी-िहमाली भूभाग राजनैितक कारणले िविभन्न देशमा बाँिडएको छ।
यसरी भूभाग िवभाजनको कु प्रभावले हामीलाई मकार् परेको छ। िहजोअिस्त िवदेशबाट आउनेले प्राचीनकालदेिख रिहआएका
हामीलाई उल्टो िवदेशीको लाञ्छना लाउँ छन् भन्ने भाव अिभव्यक्त गरेका छन्।

७. किठन शब्द-अथर्
भूिवदमूिर्तकारकु मालेआिदमपुस्ताटेिथजचट्टानन्याहुलद्रोण-

जिमनको िवषयमा जान्ने वैज्ञािनक।
माटाको मूिर्त बनाउने िशल्पी।
माटाको हाँडी र अन्य भाँडा बनाउने िशल्पी।
अत्यन्त पुरानो कु रा।
पीढँ ी, बाजे, बाबु, छोरा नाित हुँ दै जाने।
अिहलेको हाल प्राचीन कालमा टेिथज समुद्र िथयो भन्ने वैज्ञािनकहरूको भनाइ छ।
ढुङ्गाको पहरा, धरतीको िवशाल ढुङ्गाहरू।
वनमा िमठो स्वर भएको एक प्रकारको चरा।
महाभारतका गुरूपात्र द्रोणाचायर् जसले एकलव्यलाई धनुिर्वद्या िसकाउन नमान्दा एकलब्यले
उनको मूिर्त बसाएर गुरू थापेर धनुिर्वद्या आफै िसके का िथए। पिछ भेट हुँ दा द्रोणाचायर्ले
गुरूदिक्षणाका रूपमा एकलब्यको बुढी औंला मागे। एकलब्यले पिन आफ्नो दािहने हातको बुढी
औंला गुरूदिक्षणा चढाएको कथा महाभारतमा विर्णत छ।

८. अभ्यास
1. तल िदइएका प्रश्नहरूको एक-एक वाक्यमा उत्तर लेख्नुहोस्।
(क) मनप्रसाद सुब्बाको जन्म किहले र कहाँ भएको हो?
(ख) मनप्रसाद सुब्बा कु न िवद्यालयमा अध्ययन गरेका िथए?
(ग) मनप्रसाद सुब्बा किवबाहेक अरू के के हुन्?
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(घ) मनप्रसाद सुब्बाको पिहलो रचना किहले र कु न पित्रकामा छािपएको िथयो?
(ङ) मनप्रसाद सुब्बाले कु न पुस्तकका लािग सािहत्य अकादमी पुरस्कार पाएका िथए?
(च) मनप्रसाद सुब्बाले भाषामा किवता अनुवाद गरेका के के हुन्?
(छ) आिदम माटोको कु रा किवतामा कु न समुद्रक
् ो कु रा उल्लेख गरेका छन्?
(ज) गुरु द्रोण को िथए?
(झ) कागहरू कहाँबाट आएर कराउँ दैछन् ?
(ञ) ‘आिदम माटोको कु रा’ किवताको मूल आशय के छ?
2. तल िदइएका वाक्यमा रहेका िरत्ता ठाउँ हरूलाई उिचत शब्द खोजेर पूरा गनुर्होस्।
(क) मनप्रसाद सुब्बा सफल सािहत्यकारका साथै---------------- पिन हुन्।
(ख) मनप्रसाद सुब्बाले सन् १९६९ मा ------- लघुउपन्यास लेखेका हुन्।
(ग) सुब्बाका किवता लेखनमा --------------- िविवधता पाइन्छ।
(घ) जो हजारौं वषर् पुरानो ------------- गह्नाउँ छ।
(ङ) म ------------- गभर्मा छँ दा।
च) चट्टानले पिन भन्यो- ‘ितमी ------- ---------- मेरो काप कापमा’।
(छ) आज मेरो -------------- र ---------- भएर आएको छ।
(ज) ितम्रो --------------- प्रमाण म िदन्छु ’- भन्यो मलाई िहमालले ।
(झ) मेरो दािहने हातको ------------ --- चढाएको हो िक होइन?
(ञ) जो यहाँ म ----------- बास्ता पिन।

3. तल िदइएका खण्ड ‘क’ का वाक्यलाई खण्ड ‘ख’ िसत जोडा िमलाउनुहोस्।
खण्ड (क)
खण्ड (ख)
(क) मनप्रसाद सुब्बाको जन्म
जो आजको नागिरक हो।
(ख) त्यो आिदम मान्छे
रगत ताजा गह्नाउँ छ
(ग) मेरो हरेक पुस्तािसत पुनजर्न्म
ितमी सुनाखरी फु ल्यौ काप कापमा
(घ) आफू सृिष्ट भएको
मेरो काप कापमा’
(ङ) चट्टानले पिन भन्योआिदम माटो गह्नाउँ दैछु
(च) ‘ितमी सुनाखरी फु ल्यौ
भन्यो मलाई िहमालले
(छ) ‘ितम्रो आिदमताको प्रमाण म िदन्छु ’- एक कु शल अनुवादक पिन हुन्।
(ज) ितमी माछा िथयौ!’
िलदँ ै आउने त्यो
(झ) अिन हजारौं वषर्अिघको
िबजनबारीमा भएको हो।
(ञ) मनप्रसाद सुब्बा किवबाहेक
त्यो सागरको पानीमा
4. तलका प्रश्नहरूको 100 शब्दिभत्र उत्तर लेख्नुहोस्।
(क) मनप्रसाद सुब्बा को हुन् र उसको बाल्यकाल कसरी िबतेको पाइन्छ?
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(ख) मनप्रसाद सुब्बाका मुख्य मुख्य मुख्य प्रवृित्तहरू के के हुन्?
(ग) किवले आफ्नो आिदमताको प्रमाण के के कु राबाट िदन चाहन्छन्?
(घ) कसले काग काग भनेर िजस्काएको छ?
(ङ) किवले कस्तो कस्तो माटोको कु रा गदैर्छन्?
5. तलका प्रश्नहरूको 300 शब्दमा उत्तर लेख्नुहोस्।
(क) मनप्रसाद सुब्बाको पिरचय के के हुन्?
(ख) मनप्रसाद सुब्बाको सािहत्यमा पाइने मुख्य िवशेषता के के हुन्?
(ग) आफ्नै भाषामा आिदम माटोको कु रा’ किवताको िवषयवस्तु लेख्नुहोस्।
(घ) किवलाई आफनो पिरचय िदन िकन बाध्यता आइपरेको छ?
(ङ) आिदम माटोको कु रा किवतामा कस्तो भावको िचत्रण गिरएको छ?
९. थप पाठ्य-सामग्री
गौतम, कृ ष्ण. (२०६४). उत्तरआधुिनक िजज्ञासा. काठमाडौं: भृकुटी एकाडेिमक पिब्लके सन्स।
छे त्री, शरद.् (२००८). लेखन अवबोधन, दािर्जिलङ: श्याम ब्रदसर्।
मोिमला (सम्पा.). (२०७१). कलाश्री. काठमाडौं: नेपाली कला सािहत्य डटकम।
श्रेष्ठ, सुदशर्न, भारतीय नेपाली समालोचना, साथी प्रकाशन, काठमाडौ,ँ िवसं २०७५
गोमा शमार्,भारतीय नेपाली समालोचनाको िवश्लेषणात्मक इितहास, गोखार्ज्योित प्रकाशन, कौब्रुलैखा, मिणपुर, 2017
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एकाइ ८ –
यो एल.ओ.सी हो
एकाइको सं रचना
१. प्रस्तावना
२-उद्देश्य
३- किव भूपेन्द्र अिधकारीको सिङ्क्षप्त पिरचय
४- टकर किवताः ‘यो एल.ओ.सी. हो’
५- ‘यो एल.ओ.सी. हो’ किवताको शीषर्क साथर्कता
६. ‘यो एल.ओ.सी. हो’ किवताको के िन्दय भाव
७. सं रचना र आयाम
८. कथनको ढाँचा र लयिवधान
९. किवताको सार
१०. भाषाशैली
११.िनष्कषर्
१२. किठन शब्दाथर्
१३, अभ्यास
१४- अन्य सहायक ग्रन्थ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

१. प्रस्तावना
भारतको पिश्चमाञ्चल (देहरादनु )-बाट पाँच दशकदेिख िनरन्तर किवता िसजर्नामा लािगपरेका किव हुन्- भूपेन्द्र अिधकारी।
उनका आजसम्म तीनवटा काव्यकृ ितहरू प्रकािशत छन्। उनले भारतीय नेपाली सािहत्यमा किवता िवधामा मात्रै कलम
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चलाएका छन्। इस्वी २०१६-मा प्रकािशत ‘हतार बाँच्छ िजन्दगी’ किवता सङ् ग्रहमा समावेश किवता ‘यो एल.ओ.सी हो’
उनको एउटा चिर्चत र उत्कृ ष्ट किवता हो। उनको किवता लेखनमा जीवन भोगाइका अनुभिू तहरू, प्रकृ ितको वणर्न, प्रगितशील
िवचारधारा पाइन्छ। समाजमा रहेको परम्परा, रूिढवाद, अन्धिवश्वास, भेदभावजस्ता नकारात्मक तत्त्वहरूको िवरोध गरेका
छन्। समाजमा छाएको िवकृ ित र िवसङ्गितलाई हटाउने िदशामा उत्प्रेरक भावहरू प्रकाश पारेका छन्।
२. उद्देश्य
किव भूपन्द्र
े अिधकारीको किवता िसजर्नामा देिखएको िवशेषता हो–रािष्टय्र भावना वा देशभिक्त भावधारा। उनका
किवताहरूमा प्रगाढ रूपमा देशप्रेम, श्रद्धा, भिक्तका भावहरू पाइन्छन्। त्यस्तै भावमा आधािरत किवता हो–‘यो एल.ओ.सी.
हो’। यो किवतामा मातृभिू मप्रित सम्मान राख्नु, स्वािभमान प्रकट गनुर्, देशप्रित तावेदार रहनु, देशरक्षा गनुर्, देशप्रित श्रद्धाभक्त
रहनु, सधै ँ देशको शािन्तलाई प्रवािहत गिररहनु, वाह्य आतङ्कवादी एवम् देशको सुरक्षालाई खलबलाउने कारकदेिख देशवासी
सतकर् र सचेत रहनुपनेर् सन्देशलाई पाठक तथा िवद्याथीर्प्रित पिरचय गराउऩु नै यस एकाइको उद्देश्य रहेको छ।
३-किव भूपेन्द्र अिधकारीको सिङ्क्षप्त पिरचय
भूपेन्द्र अिधकारी भारतीय आधुिनक नेपाली सािहत्यमा किवको रूपमा िचिनन्छन्। उनी राम्रो र छोटो-िमठो किवता
लेख्छन्। भारतको उत्तराखण्ड गढी के न्द्र देहरादनु मा बस्छन्। उनले त्यहाँ अिखल भारतीय नेपाली भाषा सिमितजस्तो प्रितिष्ठत
सं स्था सञ्चालन गदैर् आइरहेका छन्। देहरादनु का नेपाली सािहित्यक गितिविधहरूमा उनको ठू लो हात रहेको पाइन्छ। ‘हामी
दईु का मुक्तक’ सन् १९८३ बाहेक प्रेम स्मृित प्रकाशन, देहरादनु द्वारा प्रकािशत ‘हतार बाँच्छ िजन्दगी’ (सन् २०१६) –मा
प्रकािशत भएको पाइन्छ। आधुिनक भारतीय नेपाली सािहत्यमा भूपेन्द्र अिधकारी पिन एकजना िटप्नैपनेर् नामहरूमा पछर् न।् उनी
किवता खूबै रुचाएर पढ़छ
् न्, अिन किवता लेख्छन्। सािहत्यका अन्य िवधाहरूमा उनले कलम चलाएको देिखदँ ैन। के वल
शुरूदेिख आजसम्म किवता नै िसजर्ना गरेको पाइन्छ। यसैले अिधकारीलाई िवशुद्ध किव भिनरहँ दा फरक नपलार्। यस्ता स्रष्टा
किवको जन्म ६ सेप्टम्ब
े र १९५१ मा लोले बस्ती, कालेबङु , पिश्चम बङ्गालमा भएको हो। भूपेन्द्र अिधकारी स्व. प्रेम अिधकारी र
स्व. बुिद्धमाया अिधकारीका पाँच छोरा, एक छोरीमध्ये ज्येष्ठ सुपुत्र हुन्।
भूपेन्द्र अिधकारीले गाउँ कै प्राथिमक पाठशालाबाट िशक्षा आरम्भ गरी कालेबुङबाटै माध्यिमक र उच्च माध्यिमक
परीक्षा उत्तीणर् गरेका हुन्। उच्च िशक्षाका िनिम्त कलेजबाट स्नातकसम्मको िशक्षा हािसल गरी व्यावहािरक जीवनमा लािगपरे।
उनी िशक्षा िवभागमा कायर्रत छन्। इस्वी १९८८ मा श्रीमती डा.मनकु मारी गौतम (एम.डी.)-िसत वैवािहक जीवनमा बाँिधए।
उनकी श्रीमती डा.मनकु मारी गौतमले हिरद्वार मेिडकल कलेजमा गाइनो एम.डी. पदमा रही सेवा पुऱ्याइरहेकी छन्।
उनले िवद्याथीर्कालदेिख नै सािहत्यमा चासो राख्थे। शैिक्षक भ्रमण, सािहत्य िसजर्ना (किवता िवधामा) एवम् सम्पादनमा उनको
बढी रुिच देिखन्छ। उनको पिहलो प्रकािशत रचना ‘सबेर आउँ छु अबेर फकर् न्छु’ किवता हो, जुन रचना ‘मादल’ (सन् १९७६)
पित्रकामा (सम्पादक प्रा. गोपी नारायण प्रधान) प्रकािशत रहेको पाइन्छ। उनको सािहित्यक जीवनको श्रीगणेश यसरी
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किवताबाटै भएको देिखन्छ। उनका किवताहरू िवशेषगरी िदयालो, स्रष्टा, हामी, मादल, िहमालोक, पूवार्लोक, हाम्रो भाषा र
मञ्जरी पत्र-पित्रकाितर िनरन्तर प्रकािशत रहेको पाइन्छ। उनका आजसम्म प्रकािशत सािहित्यक कृ ितहरूमा ‘हामी दईु का
मुक्तक’ (राज के . श्रेष्ठिसत सं युक्त रूपमा) मुक्तक सङ् ग्रह, सन् १९८३, ‘सम्झनामा’ (किवता सङ् ग्रह, सन् १९९०) र ‘हतार
बाँच्छ िजन्दगी’ (किवता सङ् ग्रह, सन् २०१६) आिद हुन्। उनले किवता िनरन्तर िसजर्ना गरेपिन किम्तरूपमा पत्र-पित्रकाितर
प्रकािशत गरेका छन्। उनी प्रकािशत गनर्मा कम रुिच राख्छन्। उनका के ही किवताहरू २१ वटा भारतीय भाषाहरूमा अनुवाद
भइसके को पाइन्छ। भारतको पिश्चमी अञ्चल (देहरादनु )-बाट िनरन्तर किवता लेख्ने किव हुन्। उनले िहन्दी भाषामा पिन धेरै
राम्रा-राम्रा किवताहरू िसजर्ना गरेका छन्। उनी पिश्चमी अञ्चलका िहन्दी सािहत्यमा चिर्चत किव पिन हुन्। उनी सािहत्यमा जित
पिन पुरस्कारले पुरस्कृ त भएका छन् ती सबै पुरस्कारहरू किवता िवधामा नै प्राप्त गरेका देिखन्छ। यसथर् उनी खाँट्टी किव हुन्।
उनको किव व्यिक्तत्व जित उचाइमा छ उित नै द्रष्टा व्यिक्तत्व उचाइमा रहेको पाइन्छ। उनी कु शल सम्पादक पिन
हुन्। उनीद्वारा सम्पािदत सािहित्यक पत्र-पित्रकाहरू नेपाली सािहत्य पिरषद् िशलाङद्वारा प्रकािशत ‘मादल’का सह-सम्पादक,
िमत्र मण्डली िशलाङ, मेघालयद्वारा प्रकािशत सािहित्यक पित्रका ‘पूवार्लोक’, नेपाली सािहत्य सम्मेलन िसिक्कमद्वारा प्रकािशत
सािहित्यक पित्रका ‘सम्मेलन पित्रका’, नेपाली पिरषद् देहरादनु द्वारा प्रकािशत सािहित्यक पित्रका ‘हामी’, अिखल भारतीय
नेपाली भाषा सिमितद्वारा प्रकािशत कथा सङ् ग्रह, किवता सङ् ग्रह साथै सािहत्य अकादेमीद्वारा प्रकािशत ‘युद्ध सािहत्य’ (सन्
२०१९) जस्ता स्तरीय सङ् ग्रहणीय पत्रपित्रका सम्पादन गिरसके का छन्। त्यसबाहेक, उनले सम्पादन गरेका झण्डै आधा दजर्न
समाचार पत्रहरू पिन छन्। गोखार्ली सुधार सभा देहरादनु को मुखपत्र, खबर पित्रका ‘िहमालय आज’, देहरादनु बाट प्रकािशत
साप्तािहक नेपाली समाचार पत्र ‘दू न सम्वाद’् आिद समाचार-पत्रहरू पिन सम्पादन गरेका छन्।
उनी भारतका िविभन्न सामािजक, सािहित्यक एवम् िविभन्न सं घ-सं स्थामा सं लग्न रही आफ्नो अहम् भूिमका िनवार्ह
गरेका छन्। सन् १९७२ देिख १९८१ सम्म भारत स्काउट्स एन्ड गाइड्स िशलाङ मेघालयमा रही आफ्नो िनःस्वाथर् सेवा
पुऱ्याएका िथए। सन् १९७५ देिख आजसम्म िमत्रमण्डली िशलाङका सं स्थापक सञ्चालक बनेर िमत्र मण्डलीका कायर्लाई अिघ
बढाइरहेछन्। सन् १९७५ देिख १९८० सम्म इिन्डयन रेड क्रस सोसाइटी मेघालयको कोषाध्यक्ष पदमा रही सेवा पुऱ्याएका
िथए। त्यसरीनै सन् १९७६-मा नेपाली सािहत्य पिरषद् िशलाङका सािहत्य सिचव, सन् १९८२-१९८८-सम्म भारत स्काउट्स्
एन्ड िसिक्कमको साङ्गठिनक आयुक्त एवम् सं युक्त सिचव, सन् १९८२-मा नेपाली सािहत्य सम्मेलन इिन्डयन रेड क्रस सोसाइटी,
िसिक्कमका सं स्थापक राज्य सिचव, सन् १९९९-देिख २००३ सम्म सािहत्य अकादेमी नयाँ िदल्लीका नेपाली भाषा परामशर्
सिमितका सदस्य, सन् २००६-मा पोएट्स फाउन्डेसन उत्तराखण्ड राज्य शाखाका अध्यक्ष, सन् २०००-मा नेपाली पिरषद्
देहरादनु का सं स्थापक अध्यक्ष, स्थापना कालदेिख सन् २००८-सम्म भारतीय गोखार् पिरसं घका महासिचव जस्ता उच्च पदमा
रही सामािजक, जातीय, भाषा-सािहत्यका िनिम्त योगदान पुऱ्याइरहेका छन्।
भाषा-सािहत्य एवम् सामािजक कायर्मा योगदान पुऱ्याए बापत् सन् १९७६-मा राष्टप्र ित पुरस्कार, सन् २०००-मा
पिश्चम िसिक्कम सािहत्य प्रकाशनद्वारा किवताका िनिम्त स्रष्टा पुरस्कार, दािर्जिलङ सािहत्य सम्मेलनद्वारा सन् २००१ मा किवताका
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िनिम्त िदयालो पुरस्कार, नेपाली नागिरक मञ्चद्वारा सन् २००५-मा अन्तरार्िष्ट्रय नागिरक स्वणर् सम्मान, मातृभूिम सािहत्य समाज
हेटौडा, मकवानपुर नेपालबाट िव.स.२०६९-मा मातृभूिम रािष्टय्र सम्मान, महाकिव देवकोटा शताब्दी महोत्सव नेपाली सािहत्य
सम्मेलन काठमाडौं, नेपालबाट सन् २०१०-मा सम्मान, नेपाली सािहत्य तथा सं स्कृ ित प्रितष्ठान गोदावरी कै लाली, नेपालबाट सन्
२०११-मा सम्मान, िवशेष सन् २०११-मा अकादमी सम्मान, पञ्जाब कला सािहत्य अकादेमी जालन्धर, सािहत्य किवता
पिरसं वाद, सन् २०१४-मा अल इिन्डया रेिडयो हैदराबादबाट र प्रथम अन्तरार्िष्टय्र नेपाली किवता महोत्सव, सन् २०१७-मा
नेपाली िवद्याथीर् समाज, साउथ एिसयन युिनभिर्सटी नयाँ िदल्लीबाट सम्मान आिद जस्ता सम्मान र पुरस्कारले पुरस्कृ त भएका
छन्।
उनको नेपाली किवता सािहत्य यात्रामा आजसम्म तीनवटा किवता सङ् ग्रह प्रकािशत छन्। उनका फु टकर रचनाहरू
नेपाली पत्र-पित्रकामा प्रकािशत भइरहेका पाउँ छौं। सािहत्य अकादेमी नयाँ िदल्लीबाट प्रकािशत अिधकारीकै सम्पादनमा ‘युद्ध
सािहत्य’ ग्रन्थ पिन प्रकािशत छ। उनले किवता िवधामा मात्र कलम चलाएका हुनाले उनी मूलतः किव हुन्।
४.फु टकर किवताः ‘यो एल.ओ.सी. हो’
आकार र आयतनमा मुक्तक किवताभन्दा लामो तथा िवस्तृत िकिसमको किवतात्मक एकाइलाई फु टकर किवता
मािनन्छ। किम्तमा पिन दईु श्लोक तथा छ हरफभन्दा मािथको लघु किवताको रूपलाई आकारगत दृिष्टकोणमा फु टकर किवता
भनी िचिन्हत गिरन्छ। ‘यो एल.ओ.सी हो’ शीषर्क किवता गद्यात्मक लयमा लेिखएको फु टकर किवता हो। यसमा किव भूपेन्द्र
अिधकारीले सूक्ष्म आख्यान प्रयोग गरेर आफ्नो िसजर्नशील प्रितभा र अवधारणालाई पोखेका छन्। प्रस्तुत किवता ‘हतार
बाँच्छ िजन्दगी’ किवता सङ् ग्रह (सन् २०१६)बाट िनकािलएको हो।
५.‘यो एल.ओ.सी. हो’ किवताको शीषर्क साथर्कता
‘यो एल.ओ.सी. हो’ किवताको शीषर्क अङ् ग्रज
े ी भाषाको शब्द हो। एल=लाइन, ओ=अफ् , सी=कन्ट्रोल, अथार्त्
‘लाइन अफ् कन्ट्रोल’ जसको नेपालीमा अथर् हुन्छ–िनयन्त्रण रेखा। िनयन्त्रणको अथर् बृहत् शब्दकोशमा- िनयम वा बन्धनमा
राख्ने काम, व्यविस्थत िस्थित वा अनुशासन, पूवक
र् को अधीनता, शिक्त प्रयोगबाट हुने वा गिरने अशान्त िस्थितको दमन।
त्यसरी, गोखार् शब्दकोशमा पिन िनयम वा कु नै िकिसमको बन्धनमा राख्नु अथर्मा अिघ बढाएको पाइन्छ। िवल्यम बकर् एस.जे.को सही शब्दकोशमा िनयन्त्रणलाई अधीनता, इिन्द्रयिनहग्रह, उपशमन, काबू, तह आिद जस्ता अथर्मा जन्माएका पाइन्छ।
जनभाषा तथा िजब्रोले िटप्न सहज होस् भन्ने दृिष्टकोणमा किवले ‘यो एल.ओ. सी. हो’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेका होलान् भन्ने
अन्दाज लगाउन सिकन्छ। ‘िनयन्त्रण रेखा’-भन्दा ‘एल.ओ.सी.’ भिनरहँ दा पाठकवगर्ले सहजरूपमा बुझून् भन्ने ध्येय पिन
देिखन्छ। दईु देशमाझ रहेको यो िसमाना रेखा हो जसको कु नै पिन समयमा युद्ध वा कु नै प्रकारको अशािन्त माहौल रहेको हुनाले
दईु देशमाझ शािन्त र सुरक्षा कायम रहोस् भनेर बाँिधएको सीमारेखालाई िनयन्त्रण रेखाले बाँधक
े ो हुन्छ। तीसै िदन-बारै मिहना
र चौबीसै घण्टा यो रेखाको छे उछाउ चहलपहलको देखरेखमा देशका िसपाहीहरू तैनाथ रहन्छन्, आ-आफ्नो देशको सुरक्षा र
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समृिद्धमा खटेका हुन्छन्। त्यहाँ कु नै पिन चहलपहल, खोजीिनिध, िहड़ँ डुल गनुक
र् ा िनिम्त सहीछाप चािहन्छ। भारत देशका
िविभन्न िछमेकी देशहरूिसत सीमारेखा हुँ दाहुँ दै पिन कितवटा देशिसत सतकर् ता र सचेतता अप्नाउनुपनेर्, आतङ्कवाद, द्वन्द्व, युद्धको
सम्भावना रिहरहेको हुनाले यस्ता देशिसत रहेको िनयन्त्रण रेखामािथ किवले त्यहाँको वातावरण, समय र िस्थितलाई दशार्एर
देशवासीप्रित सतकर् एवम् सचेत रहने सन्देशलाई किवतामा प्रकाश पारेका छन्। यसथर् ‘यो एल.ओ.सी. हो’ शीषर्क साथर्क
देिखन्छ।
६.‘यो एल.ओ.सी. हो’ किवताको के िन्दय भाव
आफ्नो जन्मभूिम वा मातृभूिम भारतदेशमा आतङ्कवादी, िविभन्न प्रकारको देशद्रोही कमर्काण्डले छाएको अशािन्तले
देशको िवकास र उन्नितमा अवरोध ल्याउँ छ। भारतीय जनजीवनमा सन्त्रास र भयको िसजर्ना हुन्छ। एल.ओ.सी. अथार्त् ‘लाइन
अफ् कन्ट्रोल’ (िनयन्त्रण रेखा) भारत र पािकस्तानको िसमाना रेखा हो जहाँ दईु देशमाझ िववाद र आक्रमण भइरहन्छकारिगलको युद्ध, िसयािचनको युद्ध आिद। पािकस्तानबाट आतङ्कवादी एवम् िविभन्न आक्रमणीय कारकहरू देशमा िभित्रन्छन्।
देशमा िहसं ा, बम-िवस्फोट आिदले साधारण जनताको अकालमै मृत्यु हुन्छ। देशको समृिद्ध र िवकासमा बाधा पुग्छ। यस्तो
िनयन्त्रण रेखालाई उल्लङ्घन गनेर्प्रित िगद्धे नजर राख्नुपछर् । हामी भारतीय नागिरकले सतकर् र सचेत भएर त्यस्ता देशलाई हािन
पुऱ्याउने कारकलाई नष्ट गनुर्पछर् । देशलाई सुरिक्षत र शान्त बनाइराख्ने हामी आम नागिरकहरूको पिन परम कतर्व्य हो भन्ने
उद्देश्यलाई ‘यो एल.ओ.सी.हो’ किवतामा प्रस्तुत गरेका छन्।
७.सं रचना र आयाम
‘यो एल.ओ.सी. हो’ किवता जम्मा १०४ पङ् िक्त (हरफहरू)-मा सं रिचत छ। किवता एक शब्ददेिख छः शब्दसम्म
पङ् िक्त सं रचनामा आबद्ध रहेको देिखन्छ। गद्यात्मक किवताको स्वतन्त्र र साङ्गीितक लय प्रवाहमा सं रिचत रहेको पाइन्छ। यस
किवताको वाह्य सं रचना हेदार् लघु आकारको फु टकर किवताको रूपमा रहेको देिखन्छ। आन्तिरक सं चना हेदार् किव
अिधकारीको दीघर् जीवनका अनुभव तथा खािरएका अनुभव, पिरपक्व अिभव्यिक्त पाइन्छ। आफ्नो जन्मभूिमप्रितको प्रगाढ
श्रद्धा-भिक्त र सुरक्षाका िनिम्त िविभन्न अध्ययनको बुझाइ र अनुभवका बौिद्धक कोमल भावलाई उतारेका छन्। देशले
भोिगरहेको यथाथर् समयको िचत्रण र पिरिस्थितलाई सुस्पष्ट अिभव्यिक्त प्रवाहले किवता अित नै मािर्मक र ग्रहणीय बनेको छ।
यस किवताले प्रत्येक देशवासीको हृदयलाई छु ने र सचेत रहने िदशामा अिघ बढ़ेको पाइन्छ। देशभिक्त वा रािष्टय्र भावले
पोितएको किवतामा पिरष्कारयुक्त पिरमािर्जत भाषाशैलीमा र िशल्पिवधानको सुसंयोजनमा किवता उत्तम िकिसमले पुष्ट भएको
पाउँ छौं।
८.कथनको ढाँचा र लयिवधान
‘यो एल.ओ.सी. हो’ किवतामा प्रथम पुरुषात्मक दृिष्टिबन्दमु ा आधािरत रहेको पाइन्छ। किवले िनयन्त्रण रेखामािथको
सचेतना र सतकर् गराएका वैचािरक अिभव्यिक्तलाई प्रभावकारी कथन पद्धितमा प्रस्तुत गरेका छन्। वािर र पािर भनेर आफ्नो
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देश र िछमेकी देशलाई सङ्केत गरेका छन्। आँखाले वस्तुगत रूपमा नदेिखने, कल्पना गरेका रेखालाई बुझ्न र िचन्न सिकन्छ। यो
मान्छे का लािग मात्रै होइन, यो देश-रक्षाका लािग पिन हो भनी खोज, िचन्तन, चानमारी, धोखा, लेखा-जोखा आिदजस्ता
शब्दद्वारा किवतामा यथाथर् वैचािरक िचन्तनलाई दशार्एका छन्। सहज र सरल ढङ्गमा प्रवाहमूलक कलात्मक भाषामा रहेको यो
किवता मुक्त लयात्मक, गेयात्मक रूपमा रहेको पाइन्छ। किवतामा देख्छ, सुन्छ, बुझ्छ, िचन्छ, बनाएको, लगाएको, अिसना,
पिसना, बाँटेको, साटेको, काटेको, डर, कर, लुकामारी, चानमारी, धोखा, लेखा-जोखा, कोही, कोही, लाग्छ आिद शब्दको
आवृितले आन्तिरक अनुप्रासीयता बनेको पाइन्छ। यसथर् किवतामा श्रुितरम्य आयोजना ठाउँ ठाउँ मा रहेको अन्त्यानुप्रासले
दिरलो भूिमका िनवार्ह गरेको पाइन्छ। यसरी प्रभावकारी कथन ढाँचा र लयात्मक प्रवाहमा किवता बगेको देिखन्छ। लयात्मक
तथा सङ्गीतात्मक लय िवधानले किवता श्रृित मधुरको सं योजनमा रहेर उत्कृ ष्ट बन्न गएको देिखन्छ।
९.किवताको सार
‘यो एल.ओ.सी.हो’ किवतामा किव भूपेन्द्र अिधकारीले देशको सुरक्षामा तथा िविभन्न प्रकारको घुसपैठ, आतङ्कवादी,
देशमािथ आक्रमण गनेर् तत्त्वहरूदेिख बाँच्न कोिरएको िनयन्त्रण रेखामािथ आफ्नो राष्ट्रप्रमे भाव, देशसुरक्षाको भाव पोखेका छन्।
देशको एक छे उदेिख अकोर् छे उसम्म जहाँबाट देशलाई खतरा छ त्यहाँबाट अकोर् देशका शत्रुहरू निछरुन् भनी लामो रेखा जो
आँखाले देिखदँ ैन, कल्पनामा अड़्कल काट्न सिकन्छ, कानले सुन्न सिकन्छ, देशरक्षाको भाषाले बुझ्न र िचन्न सिकन्छ त्यही रेखा
हो- एल.ओ.सी (िनयन्त्रण रेखा) भनेर किवले िनयन्त्रण रेखामािथ आफ्नो वैचािरक भाव पोखेका छन्।
यो िनयन्त्रण रेखा ती शत्रुरूपी मान्छे का लािग बनाइएको हो। यो देशले देशकै िनिम्त लगाएको िनयन्त्रण रेखा हो, जहाँ
देशको सुरक्षामा खिटएका िसपाहीहरू यसको देखरेखमा तीसै िदन, बारै मिहना, चौिबसै घण्टा खिटएका हुन्छन्। उनीहरू
बखार्याम, पानीझरी, आँधीबेह्री, अिसना-पिसना, पूजा-अचर्ना, चाड़-बाड, तीथर्व्रत के ही नभनी िनषध्यानले तैनाथ िनयन्त्रण
रेखामा खिटरहेका हुन्छन्। मातृभूिमका िनिम्त उनीहरूले महत्त्वपूणर् समय र उमेर बिलदान गरेका हुन्छन्। यो िनयन्त्रण रेखा
सुनसान, उजाड़लाग्दो हुन्छ र त्यहाँ कसैको पिन चहल-पहल हुँ दैन। यिद हलचल भयो भने गोलीबारूद चल्छ, यहाँ सुिनदँ ैन
गुपचुप वातार्लाप, पदचाप। यहाँ कतैबाट कोही आउँ छ िक भन्ने िनगरानी रहन्छ। यो आवादीिबनाको बस्तीमा खिटएका
देशरक्षकहरू मात्रै हुन्छन्। देशिसत देश कािटएको हुन्छ। वािर आउन र पािर जान जगजगी हुन्छ। िनयन्त्रण रेखाको क्षेत्रमा
सहानुभिू त नचल्ने दवु ानी हुन्छ। यहाँ के वल भय र सन्त्रासको वातावरण हुन्छ। िनयम र कानूनको धारा लागेको हुन्छ। यहाँ
सरकारी अनुमित चािहन्छ। िनयन्त्रण रेखाका खुल्ला आकाशसमेत बन्दी रहेको हुन्छ। यहाँ देशको स्पन्दन हुन्छ। यसलाई सधै ँ
तैनाथ रहेको िसपाहीले अज्ञातलाई िचयो गछर् ।
चौिबसै घण्टा तैनाथ रहेका देशरक्षकले िनयन्त्रण रेखाका िचन्तन, मन्तन, लुकामारी, चानमारी, धोखा आिदलाई
लेखा-जोखा पिन गछर् न।् उनीहरू आँखाभिर एल.ओ.सी. बोके र बन्दक
ेर् ो जुनल
े ी रात,
ु को िसरानी, औंसीको कालो रात, पुणक
मध्य िदनको चकोर् घाममा आफ्नो कतर्व्य िनवार्ह गिररहेका हुन्छन्। यो एल.ओ.सी.-को तैनाथ सुरक्षाले देशको भिवष्य, भूत,
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वतर्मानलाई सङ्केत गछर् । यो राष्ट्रको अनुशासनमा भएको सुरक्षा भनेको राष्ट्रको सम्मान हो। यसमा देश रक्षाको रूपमा खिटएको
रक्षाकमीर्को त्याग र समपर्णले देश शान्त र उन्नत भएर जान्छ। देशवासी आनन्दको िनद्रामा सुत्छन्। यो एल.ओ.सी. भनेको
देश-देशको एक प्रबन्ध पिन हो। अकोर् देशको मान्छे भनेको पिरवारमा निमल्ने सन्तान हो। उनीहरू हाम्रा शत्रु हुन्। उनीहरूले
किवले, आमाहरूले पिर्खबसेको एक िनन्याउरो िवहान हुन्, छाती िचरेर पसेको शत्रुको वाण हुन् भनेर देशवासीलाई सतकर् र
सचेत गराएका छन्। यिद िनयन्त्रण रेखालाई उल्ल्ङ्घन गऱ्यो भने हाम्रो देशवासीमािथ सन्त्रास, िहसं ा, पीडा, हत्याजस्ता
अमानवीय तत्वहरू आइलाग्छन्। ितनीहरूले हामीलाई नष्ट-भ्रष्ट गछर् न।् ितनीहरूको प्रवेशले हाम्रो आफ्नै आँगनमा िचहान हुने
छ। यसथर् हामी सुरक्षाकमीर्हरूिसतै देशवासी पिन आफ्नो देशको रक्षामा सधै ँ सतकर् र सचेत रहनुपछर् भनी आफ्नो भाव
पोखेका छन्।
१०.भाषाशैली
किवताको शीषर्क अङग्रेजी शब्दमा प्रयोग गिरए पिन किवतािभत्र अङग्रेजी शब्दहरू प्रयोग गिरएको पाइँ दैन।
वाक्यात्मक सं रचनाको िहसाबले हेदार् किवले भारतीय नेपालीहरूका जनिजब्रोको सरल भाषालाई प्रयोग गरेका छन्। कलात्मक
भाषामा तयार पारेका किवतालाई सरल र सहज शब्दद्वारा बुनेका छन्। यसरी भािषक सं रचनाको दृिष्टले हेदार् सरल भाषा प्रयोग
गरी गहन िवषयलाई किवतामा प्रस्तुत गरेका छन्। बौिद्धक िचन्तन तथा िवचारको गिहराइले किवताको कथनशैली मािझएर
गएको देिखन्छ। सरल र सरस रूपमा पाठकले किवतालाई ग्रहण गनर्सक्ने स्पेसहरू रहेको पाइन्छ। प्रखर भाविवधानमा
प्रवाहमूलक लयिवधानले किवताको सं रचना र व्यञ्जनाशिक्तमा उिभएका किवता भाषाशैलीको दृिष्टमा सरल, सुबोध, कलात्मक
र प्रभावकारी पाइन्छ।
११.िनष्कषर्
‘यो एल.ओ.सी. हो’ भनेर किवले राष्ट्रका शत्रुहरूलाई जनाएका छन्। वािरका िनिम्त पिन र पािरका िनिम्त पिन हो यो
िनयन्त्रण रेखा। यो िनयन्त्रण रेखालाई नाघ्ने प्रयास नगर भनी िछमेकी शत्रुराष्टल
्र ाई सचेत गराएका छन्। हाम्रो देशको रक्षाका
िनिम्त िसपाहीहरू िदनरात नभनी खिटरहेका छन्। यो सुनसान बस्तीमा चौबीसै घण्टा, तीसै िदन, बाह्रै मिहना, वषार्झरीको
पानी, शरद ऋतुको आँधीबेह्री, अिसना, िहउँ , पिसना सबै सहेर आफ्नो देशलाई सुरक्षा गिररहेका/िदइरहेका छन्। यो िनयन्त्रण
रेखामा चहल-पहल, पदछाप, गुपचुपको कडा िनगरानी राखेका छन्। त्यसैले देशमा शािन्त र िवकास छाइरहेको छ। िनयन्त्रण
रेखा पार गरेर आतङ्कवादीको आक्रमणलाई कडा नजरले डटेर खटेका हाम्रा वीर िसपाहीहरूको कतर्व्यको लेखा-जोखा गनेर्,
िचन्तन-मन्थन गनेर् अिन लुकामारी गरेर छल गरेर िनयन्त्रण रेखाको उल्लङ्घन गनेर्लाई िदनरात सजाय िदने अिधकार छ। यसैले
त उनीहरूले िदनरात काँधमा बन्दक
ु राखेर आफ्नो ज्यानलाई जोिखममा राखेर देशका िनिम्त कतर्व्य िनवार्ह गिररहेका छन्।
उनीहरूले आफ्नो देश मातृभूिमको सुरक्षा गिररहेका छन्। हामी देशवासीहरू अझै सतकर् बसौं। िनयन्त्रण रेखा उल्लङ्घन
गनेर्हरूप्रित कडा नजर राखौं। हामी सचेत बनौं नत्र भोिलको िदनमा ती शत्रुहरू हाम्रो मातृभिू मको आँगनमा आएर हाम्रो िचहान
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बनाउँ छन् भनी देशवासीहरूप्रित सतकर् र सचेत भावहरू किवतामा व्यक्त गरेका छन्। किवले देशप्रेम, देशभिक्तका प्रबल र
सशक्त भावहरू पोखेका छन्। यो किवतालाई रािष्टय्र भावनाको एउटा उत्कृ ष्ट काव्य िसजर्ना मान्दा फरक नपलार्।
भारतवासीको हृदयमा, मिस्तष्कमा अझै उग्र राष्टभ
्र ावलाई प्रचार-प्रसार गनेर् उद्देश्यमा अिघ बढ़ेको देिखन्छ।
१२. किठन शब्दाथर्
तीसै िदन = मिहनामा रहेका तीस िदन। बाह्रै मिहना = बारह मिहना। चौबीसै घण्टा = चौबीस घण्टा। तमास = अनौठो
िकिसम वा ढाँचा, उदेक। शून्यता = सुनसान ठाउँ । चहल-पहल = खुशीको कामकाज, मनोरञ्जनको चटपटी, रमणीयता।
हलचल = हल्लने, चल्ने र चलबलाउने काम, जनमानसमा त्रास र आतङ्क फै लँ दा हुने हल्ला-खल्ला। गुपचुप = बािहर प्रकट
नहुने गरी िभत्रिभत्रै कु नै कामकु रो दबाउने चाल, ढाकछोप, चुपचाप।।वातार्लाप = कु राकानी, वातार्। पदछाप = पाउको छाप,
पाइलाको िचह्न। आबादी = बस्ती, बसोबासो भएको ठाउँ , कु नै देशको जनसङ् ख्या, जनसमूह। तैनात = तैनाथ गिरएको
व्यिक्त, अिधकारवाला।।बखार्मास= वषार् ऋतुको मिहना। आँधीबेह्री = आँधी, हावा-बतास। अचर्ना = देवीदेवताको प्रीितका
िनिम्त गिरने पूजा, ठू लाबडालाई गिरने आदर वा सत्कार। तीथर्वतर् = भगवानको नाममा वा तीथर्को नाममा गिरने उपवास।
बिलवेदी = बिलदान िदने ठाउँ । अिभनन्दन = कु नै महत्त्वपूणर् कामकु रा वा योगदान गनेर् व्यिक्तलाई गिरने स्वागत, सत्कार,
प्रशं सा। दवु ानी = दईु आनाको समुदाय, दअ
ु न्नी। सहानुभूित = अरूको मनमा भएको दःु खको अनुभिू तबाट सं वेिदत भई
आफू लाई हुने अनुभूित, अरूको दःु ख देखेर वा सुनेर आफ्नो मनमा हुने सहानुभव।अनुमित = कु नै कामकारवाई आिदका
लािग पाइने वा िदइने स्वीकृ ित, आदेश, आज्ञा, हुकु म। छ्याङ्ग= अन्धकार वा बादल हुस्सु आिद हटेर छलर्ङ्ग भएको, स्पष्ट,
सहजै देिखने, नछोिपने। अज्ञात = नजानेको, निचनेको, अपिरिचत, प्रकट नभएको
स्पन्दन = िबस्तारै हिल्लने काम, कम्पन, अिलअिल चल्ने काम, धुकधुकी। चानमारी = ताके र हान्नु। लुकामारी = परम्परामा
लुक्ने र फे ला पानेर् गरी खेिलने प्रिसद्ध बालखेल, कु क्कु, लुकालुक
लेखा-जोखा = लेख+जोख। िबस्कु न = घाममा सुकाउनका िनिम्त िफँजाइएको अन्न। अंगभर = शरीरका िभन्न-िभन्नै भाग,
शरीरका िविभन्न टुक्रा। चोदार् = चोनेर् िक्रया हुँ दा। अिभशाप = कु नीयतपूवर्क गिरएको गाली, सराप, श्राप, आरोप, कलङ्क।
जहान = एकै भान्सामा खाने व्यिक्त, एकै घरका मािनस। िनशान = िनसान। िनन्याउरो = िनदाउरो। बाण = धनुको ताँदोमा
फे द अड़य् ाई ताँदो आफू पिट्ट तानेर लक्ष्यभेद गनर् वेगसँ ग छोिड़ने, टुप्पो तीखो र दवु ैितर धार भएको प्राचीन हितयार, काँढ।
िचहान = मुदार् गाड़्ने ठाउँ , मरेको मान्छे गािड़एको ठाउँ ।
१३. अभ्यास
तल िदएका प्रश्नहरूका सही उत्तरमा () िचन्ह लगाउनुहोस्।
क. ‘यो ए.ओ.सी. हो’ किवता कु न किवता सङ् ग्रहबाट िनकािलएको हो?
१. सम्झनामा किवता सङ् ग्रह
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२. हामी दईु का मुक्तक
३. हतार बाँच्छ िजन्दगी
४. मादल
ख. किव भूपेन्द्र अिधकारीको जन्मस्थान हो१. कालेबङु
२. दािर्जिलङ
३. देहरादनु
४. िसलगढी
ग. किव भूपेन्द्र अिधकारीले सन् २०००–मा प्राप्त गरेका सािहित्यक पुरस्कार हो१. स्रष्टा पुरस्कार
२. प्रिक्रया पुरस्कार
३. सम्मेलन पुरस्कार
४. अकादेमी पुरस्कार
घ. किव भूपेन्द्र अिधकारीका िपताको नाम
१. स्व. प्रेम अिधकारी
२. स्व. प्रीितलाल अिधकारी
३. स्व. मिणलाल अिधकारी
४. स्व. कृ ष्णदेव अिधकारी
ङ. भूपन्द्र
े अिधकारीको पिहलो किवता प्रकािशत भएको पित्रका हो१. मादल
२. िदयालो
३. उदय
४. िबन्दु
च. यो मान्छे ले मान्छे कै िनिम्त मात्रै बनाएको, यो देशले देशकै मात्रै लगाएको भनेर बुिझन्छ१. एल.ओ.सी.
२. एल.ए.सी.
३. िसमाना रेखा
४. द्रािघमांश रेखा
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छ. एल.ओ.सी देशको हो१. प्रबन्ध
२. कायर्क्रम
३. कानून
४. अपराध
ज. ‘हत्के लामा राखेको प्राण हो’ भनेर सतकर् गराएका छन्१. शत्रुलाई
२. िमत्रलाई
३. देशवासीलाई
४. साथी-भाइलाई
झ. ‘एक िनन्याउरो िवहान हो’ भनेर किवले सङ्के त गरेका छन्१. जागै बसेको
२. निनदाएको रात
३. उज्यालो िबहान
४. अँध्यारो िबहान
ञ. ‘बिलवेदी’-को अथर् हो१. बिलदान गनेर् ठाउँ
२. पूजा गनेर् ठाउँ
३. युद्ध गनेर् ठाउँ
४. सम्झौता गनेर् ठाउँ
ट. ‘सधै ँ तैनात एक-दईु गस्ती’ भनेर किवतामा कसलाई बुझाएका छन्?
१. देशको िसपाही
२. देशका जनता
३. शत्रुपक्षको मान्छे
४. आतङ्कवादी
ठ. ‘मध्यिदनको बन्दक
ु िबस्कु न’- को अथर् हो१. घाममा उिभएको बन्दक
ु धारी िसपाही
२. घाममा सुकाएको बन्दक
ु
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३. मध्यिदनको चकोर् घाममा बन्दक
ु बोकी खटेको िसपाही
४. मध्यिदनको घाममा सेकाएको बन्दक
ु
ड. किव भूपेन्द्र अिधकारी राष्ट्रपित पुरस्कारले पुरस्कृ त भएका हुन्१. सन् १९७६-मा
२. सन् १९७५-मा
३. सन् १९८०-मा
४. सन् १९९०-मा
ढ. भूपेन्द्र अिधकारी पिश्चम िसिक्कम सािहत्य प्रकाशनद्वारा सन् २०००-मा स्रष्टा पुरस्कारले पुरस्कृ त भएका िथए१. किवताका िनिम्त
२. कथाका िनिम्त
३. िनबन्धका िनिम्त
४. सं स्मरणका िनिम्त
ण. भूपन्द्र
े अिधकारी मातृभिू म सािहत्य समाजबाट सन् २०६९-मा ‘मातृभूिम सािहत्य सम्मान’-ले सम्मािनत भएका
िथए१. भारतबाट
२. नेपालबाट
३. भुटानबाट
४. बङ्गलादेशबाट
त. किव भूपेन्द्र अिधकारीको जन्म साल हो१. सन् १९५०
२. सन् १९५१
३. सन् १९६०
४. सन् १९६५
२. खाली ठाउँ मा सही शब्द भनुर्होस्—
क. किव भूपन्द्र
े अिधकारीको जन्म कालेबङु को ........... बस्तीमा भएको हो।
ख. भूपेन्द्र अिधकारीले सन् २०००-मा पिश्चम िसिक्कम सािहत्य प्रकाशनबाट स्रष्टा पुरस्कार ......... मा पाएका िथए।
ग. दािर्जिलङ नेपाली सािहत्य सम्मेलनद्वारा ....... का िनिम्त सन् २००१-मा िदयालो पुरस्कारले पुरस्कृ त भएका िथए।
82

घ. हतार बाँच्छ िजन्दगी ........................ सङ् ग्रह हो।
ङ. ‘यो एल.ओ.सी. हो’ किवताका किव हुन् ............. ।
च. किव भूपन्द्र
े अिधकारीको जन्म ६ िसतम्बर ........... मा भएको िथयो।
छ. भारत र पािकस्तान देशको िसमानामा रहेको रेखालाई ........ भिनन्छ।
ज. ‘यो एल.ओ.सी. हो’ एउटा ............. को एक छे उले अकोर् छे उ छोएको काल्पिनक रेखा हो।
झ. टुक्रा-टुक्रा बादलहरू िबचबाट िनस्कने अज्ञात अजातहरूलाई .......... हो एल.ओ.सी.।
ञ. आमाले पिर्खबसेको एक िनन्याउरो ................ हो।
ट. आफ्नो िनिम्त आफै ले खनेको आफ्नै आँगनमा ............. हो।
ठ. एल.ओ.सी.-लाई नेपालीमा ............. भिनन्छ।
३. िनदेर्शअनुसार तल िदइएका प्रश्नहरूका उत्तर लेख।
क. जो देिखदँ ैन आँखाले
कल्पनाले मात्र देख्छ
कानले मात्र सुन्छ
भाषाले मात्र बुझ्छ
मनले मात्र िचन्छ ।
१. प्रस्तुत किवता पङ् िक्तका किवको नाम र किवताको शीषर्क लेख्नुहोस्।
२. ‘जो देिखदँ ैन आँखाले’ भनेर किवले के बुझाएका छन्?
३. कानले सुन्ने, भाषाले बुझ्न,े मनले िचन्ने भनेर के भनेका हुन्?

ख. यो मान्छे ले
मान्छे कै िनिम्त मात्र बनाएको
यो देशले
देशकै िनिम्त मात्र लगाएको
ितसैिदन-बाह्रै मिहना-चौिबसै घण्टा
आँखाहरूका के ही जोडा
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टोलाएको।
१-प्रस्तुत किवतांश कु न किवताबाट िलइएको हो?
२-यस किवतांशका किव को हुन्?
३-‘यो मान्छे ले, मान्छे कै िनिम्त मात्र बनाएको’ भनेर किवले कु न कु रालाई सङ्केत गरेका छन्?
४-‘ितसैिदन-बाह्रै मिहना-चौिबसै घण्टा आँखाहरूका के ही जोडा टोलाएको’ भनेर किवले के बुझाएका छन्?
५-‘यो देशले देशकै िनिम्त मात्र लगाएको’ स्पष्ट पानुर्होस्-

ग. कसैको पदछापलाई
पखीर् मात्र रहेका
कतै आयो िक
खोजी मात्र रहेका
कु नै आवादी िवनाको बस्ती
सँ धै तैनात एक-दईु गस्ती।
१-प्रस्तुत किवतांश कु न किवताबाट िनकािलएका हुन्?
२-यसका किव को हुन्?
३-‘पदछाप’ र ‘गस्ती’-को अथर् लेख्नुहोस्।
४-‘कु नै आबादी िबनाको बस्ती’ भनेर किवले के भन्न खोजेका छन्?
५-यहाँ को तैनात रहेका छन्?
घ. वािर आउन पिन जगजगी
पािर जान पिन जगजगी
नचल्ने दवु ानी-सहानुभूित
िलनैपनेर् अनुमित।
१-प्रस्तुत किवतांश कु न किवताबाट िलइएको हो?
२-यस किवताका किव को हुन्?
३-वािर र पािर भनेको के हो?
४-नचल्ने दवु ानी-सहानुभिू त भनेर किवले के भन्न खोजेका हुन्?
५-किव यहाँ कसको अनुमितको कु रा गदैर् छन्?
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ङ. प्रहरीको हो खोजी
िचन्तन पिन हो
मन्थन पिन हो
किहले लुकामारी
किहले चानमारी
किहलेको धोखा
कसैको लेखा-जोखा।
१-प्रस्तुत किवतांश कु न किवताबाट िनकािलएको हो ?
२-यसका किव को हुन्?
३-प्रहरीले कसको खोजी िकन गरेका छन्?
४-‘लुकामारी’ र ‘चानमारी’-को अथर् लेख्नुहोस्।
५-यहाँ कसको धोखाको िवषय उठाएका छन्?
च. मध्यरातको बन्दक
ु िबस्कु न
के ही कतर्व्यहरू
के ही अंगभर
हुँ दैन त्यहाँ किहले कोही
जाँदैन त्यहाँ किहले कोही
चोदार् पाप लागेझैं
ढाँट्दा अिभशाप लाग्छ
झन् िछदार्
सरकारी सहीछाप लाग्छ।
१-प्रस्तुत किवतांश कु न किवताबाट िलइएको हो?
२-प्रस्तुत किवतांशका किव को हुन्?
३-‘मध्यरातको बन्दक
ु िबस्कु न’ भनेर किवले के भन्न खोजेका छन्?
४-कहाँबाट िछदार् सरकारी सहीछाप चािहन्छ, िकन ?
५-‘जाँदैन त्यहाँ किहले कोही’ भनेर कु न ठाउँ को कु रा गरेका छन्?
छ. भूत भिवष्य वतर्मान हो
एक रािष्टय्र सम्मान हो
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एक सशक्त अनुशासन
एक त्याग र समपर्ण
देश-देशको एक प्रबन्ध।
१.

प्रस्तुत किवतांशका किव को हुन्?

२.

प्रस्तुत किवतांश कु न किवताबाट िनकािलएको हो?

३.

‘रािष्टय्र सम्मान, सशक्त अनुशासन हुन्’ भनेर के बुझाएको देिखन्छ?

४.

किवले यहाँ कु न कु राको त्याग र समपर्णको िवषय उठाएका छन्?

५.

देश-देशको एक प्रबन्ध भनेर कु न कस्तो प्रबन्धलाई बुझाएका छन्?

ज. पिरवारमा निमल्ने सन्तान हो
टाढ़ो परदेश गएको जहान हो।
१.

प्रस्तुत किवतांश कु न किवताबाट िनकािलएको हो?

२.

प्रस्तुत किवताका किव को हुन्?

३.

‘पिरवारमा निमल्ने सन्तान’ भनेर कु न सन्तानको कु रा गरेका हुन्, िकन?

४.

‘सन्तान र जहान’-को अथर् लेख्नहु ोस्।

झ. आँसु र पिसनाले
धुएको िनशान हो
आमाले पखीर् बसेको
एक िनन्याउरो िबहान।
१.

प्रस्तुत किवतांश कहाँबाट उद्धृत गिरएको हो?

२.

यस किवतांशका किव को हुन्?

३.

‘आँसु र पिसनाले धुएको िनशान’ भनेर कु न िनशानलाई बुझाइएको छ?

४.

‘आमा’ भनेर किवले कसलाई बुझाएका छन्?

५.

‘एक िनन्याउरो िबहान हो’ भनेर किवले के भन्न खोजेका छन्?

ञ. छाती िचरेर पसेको
शत्रुको बाण हो
अवस्था कस्तै आए पिन
उल्लं घन यसको
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हत्के लामा राखेको प्राण हो।
१.

प्रस्तुत किवतांश कु न किवताबाट िनकािलएको हो?

२.

‘शत्रुको बाण हो’ भनेर किवले कु न बाणको कु रा गरेका हुन्?

३.

के उल्लं घन गरे हत्के लामा राखेको प्राण हुन्छ?

४.

‘हत्के लामा राखेको प्राण हो’ - बुझाएर लेख्नुहोस्।

त. आफ्नो िनिम्त-आफै खनेको
आफ्नै आँगन-िचहान हो।
१. मािथको किवतांश कु न किवताबाट िलइएको हो?
२. यसका किव को हुन्?
३. ‘आफ्नै आँगन’ भनेर किवले के भन्न खोजेका छन्?
४. ‘आफ्नो िनिम्त आफै ले खनेको’ अथर्लाई स्पष्ट पानुहर् ोस्।
४. तलका प्रश्नका उत्तर लेख।
१. ‘यो एल.ओ.सी. हो’ किवताको के िन्द्रय भाव के हो?
२. एल.ओ.सी. भनेको के हो ? नेपालीमा यसलाई के भिनन्छ? बुझाएर लेख्नुहोस्।
३. देशको कु न-कु न भागमा एल.ओ.सी. छन्, िकन ? एल.ओ.सी. र एल.ए.सी.-मा के िभन्नता छ?
४. ‘यो मान्छे ले मान्छे कै िनिम्त मात्र बनाएको यो देशले देशकै िनिम्त मात्र लगाएको’-को भाविवस्तार गनुर्होस्।
५. भाव िवस्तार गनुहर् ोस्क. गाउँ िसत-गाउँ बाँटेको
शहरिसत-शहर साटेको
देशिसत-देश काटेको
वािर आउन पिन जगजगी
पािर जान पिन जगजगी ।
ख. छिरएको चारैितर औंसी
मध्यिदनको पुनेर् जून
मध्यिदनको बन्दक
ु िबस्कु न
के ही कतर्व्यहरू
के ही अङ्गभर।
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ग. एक सशक्त अनुशासन
एक त्याग र समपर्ण
देश-देशको एक प्रबन्धन
एल.ओ.सी।
घ. पिरवारमा निमल्ने सन्तान हो
टाढ़ो परदेश गएको जहान हो
आँसु र पिसनाले
धुएको िनशान हो।
ङ. अवस्था कस्तै आए पिन
उल्लं घन यसको
हत्के लामा राखेको प्राण हो
आफ्नो िनिम्त-आफै ले खनेको
आफ्नै आँगनमा-िचहान हो।
च. के ही भय - के ही डर
ितनैर् पनेर् - मोटो कर
एक िनयमिभत्रको िनयम
कानुनको एक धारा।
६. तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्।
(क) किवको पिरचय िदएर ‘यो एल.ओ.सी हो’ किवताको भावाथर् लेख्नुहोस्।
(ख) ‘यो एल.ओ.सी हो’ किवतािभत्रको देशभिक्त भावबारे लेख्नहु ोस्।
(ग) ‘यो एल.ओ.सी हो’ किवतामा किवले देशवासीलाई के मा सचेत गराएका छन् ? िकन ?
(घ) ‘यो एल.ओ. सी हो’ किवतािभत्र देशवासीलाई के के -मा कसरी सतकर् गराएका छन्?
(ङ) ‘यो एल.ओ.सी हो’ किवतामा किवले देशरक्षामा खिटएका िसपाहीलाई कसरी वणर्न गरेका छन्?
(च) किवको पिरचय िदएर ‘यो एल.ओ.सी.हो’किवतामा रहेको मानवतावादलाई लेख्नुहोस्।
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