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एकाइ- १ 

 भानभु$ र घासँी 
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१. >3ावना 

 

भानभु: र घासँी नामक यस किवताका रचियता किव नरनाथ आचायV �न।् आिदकिव आनुभ: र घासँीमाझ 

भएको पर�र कुराकानी नै यस किवताको के>ीय पm हो। सरस, सरल र बोधग� शैलीमा किव नरनाथ आचायVले भानुभ: 

र घासँीको &िस� आ�ानलाई कािkक zप िदएका छन।् मोतीराम भ]ले ‘किव भानुभ:को जीवन चिर@’ नामक पुnकमा 

घासँीको परोपकारी गणु र कमVबाट &भािवत भएर आिदकिव भानुभ: आचायV पिन काkसाधना गनV &िेरत भएका �न ्भ े 

&सU अिघ ¡ाएका �न।् भ]को यस &सUलाई िलएर नपेाली सािह¢का अEेतामाझ िनकै तकV िवतकV  चलेको  कुरा &ा� 

त£ा¤बाट जानकारी पाइeछ। कितले यस &सUको ऐितहािसकतामािथ &¦ उठाएका छन।् कितले भौगोिलक र 

समाजशा§ीय &ामािणकताको कुरा पिन उठाएका छन।् जे भए पिन भानभु:को जीवनघटना, kि:© र कृित©को कुरा 

आउँदा यसको एउटा छु]ै महª रहकेो छ। नरनाथ आचआयVले यही &िस� घासँी &करणलाई किवताको zपमा &nतु गरेका 

छन।् 
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किवता भ  ु नाना सौKयVशा§ीय घटकबाट िन«मत एउटा भािषक कला हो। भावना र क¬नाको उi िशखरमा 

टेकेर किवहz कुरा गछVन।् तर ती भावना र क¬ना िनराधार भन े�ँदैनन,् िनरथVक �ँदैनन।् ¢हा ँसमाजको &ितिव �eछ। 

श�हzमा समाजको मनोिव®ान बु̄  सिकeछ। सं°ृित, पयाVवरण, भूगोल, राजनीित, अथVनीित, समाजशा§ सब ै ¢हा ँ

भेिटeछन।् किवतामा ऐितहािसक &सU पिन �eछ। &nुत भानुभ: र घासँी किवतामा पिन हामी यnै िविवध ±ाद 

भेटाउँछौ।ं यस किवताको अEयनबाट भानभु: र घासँी &सUलाई बु¯ सहयोग &ा� �eछ। घासँी &सUको 

ऐितहािसकताबारे छलफल गनV सिकeछ। भानुभ:कालीन समाजको समाजशा§ीय kा�ा बु̄  सहयोग �eछ।  

२. उQेR 

� आिदकिव भानभु: र घासँीस²ी &ा� त£ा¤लाई िवकिसत गनुV। 

� भानभु: जि´एका ठाउँ चँुदी रµघाको त¶ालीन सामािजक kव·ालाई बु̄ ु। 

� मोतीराम भ]ले उ¸ेख गरेका घाँसीबारे थप जानकारी &ा� गनुV। घासँीको जीवन दशVनमािथ सहपाठीसँग चचाV 

पिरचचाV गनुV। 

� भानभु:का पनाित किव नरनाथ आचायVको काk &ितभालाई पिठत किवताको आधारमा म¡ूा¤न गनुV। 

� किवताको मूल उ�े�लाई प¹ाउँदै ¢ससँग सि²त अ� ऐितहािसक आधार सामsीको खोजी गरी घासँी 

&सUको &ामािणकतालाई खोजी गन� िज®ासाको िवकास गनुV। 

३.  आिदकिव भानभु$ आचाय?को सङ्िझY पिरचय 

नेपाली सािह¢मा सबैभKा बढी चचाV भानुभ:मािथ न ैभएको देिखeछ। भानभु: नेपाली सािह¢का आिदकिव 

मा@ होइन आदशV किव पिन �न।् भानभु:बारे मोतीराम भ], ल`ी&साद देवकोटा, सूयVिव|म ®वाली, पारसमिण &धान, 

बालकृ» सम, ¼दयच>िसहं &धान, रामकृ» शमाV, इ>बहादरु राई जnा थु& ै अEेताहzले कलम चलाएका छन।् 

भानभु:लाई देवकोटाले नेपाली सािह¢का सवV½े¾ पु¿ष भनकेा छन।् लेखनाथले उनलाई उÀाही किव भनेर सोधन 

गरेका छन ्भन े¼दयच>िसंह &धानले आिद&ितिनिध किव भनकेा छन।् ई;र बरालले भानुभ:लाई &थम रोमािÂक किव 

भनेका छन।् बालकृ» समले उनी ठुला किव होइनन,् उनी आिदकिव पिन होइनन ् भनी भानुभ:बारेको अEयनमा 

आलोचकीय ÃिÄकोण थपकेा छन।् यसरी नै रामकृ» शमाVले पिन भानुभ:लाई नेपाली सािह¢मा &थम ·ान िदन नसिकन े

तकV  अिघ राखेका छन।् जे होस्, भानभु: नेपाली भाषा सािह¢का उÅा &ितभाको zपमा समn नपेालीहzको ¼दयमा चािह ँ

िनÆववाद िवराजमान छन।्  

            भानुभ:को ज´ इ±ी  १८१४ मा तन�ँको चुँदी रµघामा भएको िथयो। &ाथिमककालीन राम भि:धाराका 

सवाVिधक चÇचत किव भानुभ: आचायV न ै�न।् उनले रामायण अितिर: भ:माला, &¦ो8रमाला, रामगीता, वध-ूिशmा 

आिद लेखेका छन ्भन ेफुटकर किवता र म:ुकको पिन रचना गरेका छन।् नेपाली सािह¢मा भानभु:ीय रामायणको ठुलो 
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महª रहेको छ। भानुभ:ीय रामायण सं°ृतको अEाÈरामायणको भावानवुाद हो। भानुभ:ले अEाÈरामायण जnो 

नाना छKमा रिचएको वृहत ्sÉलाई सङ्िझ� zपमा थोरै छKहzको &योग गरी नेपालीमा भावानुवाद गरेका छन।् सङ्िझ� 

भए तापिन भानुभ:ीय रामायणको भािषक, सािहि¢क र सौKयVशा§ीय मू¡ भन ेिनµछरो छैन। सामािजक र सां°ृितक 

सKभVको ÃिÄले पिन भानभु:ीय रामायणको िविशÄता उि8कै टडक्ारो रहेको पाइeछ। भानुभ: िवशेष गरी रस, भि: र 

®ानका किव �न।् उनका फुटकर किवतामा &कृितको सुKर िच@ण पाइeछ भन ेkङ्Êचेत पिन उि8कै पाइeछ।  

४.  किव नरनाथ आचाय?को सङ्िझY पिरचय 

पि9त किवराज नरनाथ आचायV आिदकिव भानुभ: आचायVका पनाित �न।् ियनको ज´ इ±ी  १९०६ मा 

तन�ँमा भएको िथयो भन े बयासी वषVको उमेरमा ियनको म¢ृु काठमाडौमंा भएको िथयो। घरमै आÍना ठुuाज ु उमानाथ 

आचायVबाट साउँ अmर िचनेका ियनले आयवु�दमा ^ातकसÎको अEयन गरेका िथए। तीÏण बुि�का धनी नरनाथले सान ै

उमरेमा अमरकोश, च9ी, z}ी, लघुकौमुदी, िहतोपदेश जnा रचना पिढिसEाएका िथए। आÍना काकाका िनद�शनमा ियनले 

रघवंुश जnा sÉमा पिन िनपणुता हािसल गरेका िथए। सानैदेिख यसरी सं°ृतका &िस� काk, धा«मक कमVका9का पुnक 

तथा kाकरणsÉ पढेका नरनाथमा आयV धमV, आयV सं°ृित&ित गिहरो मोह पलाएको देिखeछ। यसै मोहको कारण उनी 

सं°ृत भाषा सािह¢का ®ाता भए। आÍना िजÐू (बाजकेा बाबु) आिदकिव भानभु: आचायVले नपेाली भाषामा भावानुवाद 

गरेका रामायणबाट ियनी धेरै &भािवत र &ेिरत भए। 

 नेपाली भाषाको जग बसाÑन ेआÍना िजÐू&ित गिहरो ½�ाभाव भएकै कारण ियनी पिन नपेाली भाषामा लेख रचना 

र किवतािद लेÒ अsसर भए। ियनले वधूरmा, लmहोम य®को वणVन, स¢ हिरT> र सभुािषत सङ्sह, लmा�ितपÓदशी 

जnा कृित लेखेका छन ्भने ियनका दईुवटा किवतासङ्sहहz- किवता सङ्\ह र पमाला पिन &ाकािशत छन।् नरनाथ 

आचायV रसवादी किव �न।् आÍना किवतामा माधुयV गुणोिचत वणVहzको &योग गनुV र ¢सअनुzपको छKको छनौट गनुV 

ियनको कािkक विैशÔता नै मा ुपछV। ियनको भानभु: र घासँी किवतालाई हदेाV ियनी सरल किवका zपमा देखापछVन।् 

नेपाली सािह¢मा भानभु$ आचाय?को स^ा जीवन चिर+  लेखेकै कारण ियनी &िस� भएका �न ् भ मा कुन ैअ¢ुि: 

�ँदैन। तथािप भानभु:को जीवनी लेÒे पिहलो लेखक भने मोतीराम भ] �न।्  

             भानभु:को किवता पढेपिछ पाठक वा भावकलाई ियनको जीवनी हने� इÕा पिन जागेँको �eछ भनी मोताराम 

भ]ले भानभु:को जीवनी लेखकेो कुरा उ¸ेख गरेका छन।् मोतीराम भ]�ारा िलिखत किव भानुभ$को जीवनचिर+(इ±ी  

१८९१) मा भारतजीवन यÖालय, वनारसबाट &कािशत भएको हो भने यस सानो पुnकमा भ]ले भानुभ:का जीवनवृ8 

मा@ &nुत गरेका छैनन ्। किवको किवªबारे पिन &शn &काश पारेका छन।् भानुभ: कnा किव �न,् उनको भाषा कnो 

छ, अ� समकालीन किवहzमE ेउनी िकन धेरै चÇचत छन,् उनी कहाबँाट &िेरत भए भ े कुराहzको वणVन भ]ले खुबै रोचक 

ढUमा &nुत गरेका छन।् घासँीको &सU पिन मोतीराम भ]ल े सवV&थम यसै जीवनीमाफV त ् नपेाली सािह¢का पाठकअिघ 
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¡ाएका �न।् यसरी भानुभ:को जीवनी लेÒे पिहलो लेखकका zपमा मोतीराम भ] &िस� छन ्भने किव नरनाथ आचायVले 

अझ थप त£ा¤ थपेर भानभु$ आचाय?को स^ा जीवन चिर+ लेखेका छन।्  

यहा ँ&य:ु स^ा श�ले साचँो जीवनवृ8ाf भ  ेबोध �eछ। तर यित �ँदा�ँदै पिन मोतीरामले लेखेका जीवनी चािह ँ

झुटो हो भ े होइन। भानभु:बारे मोतीरामले िदएका सूचनालाई बढाउने काम नरनाथ आचायVले गरेका छन।् उनले यस 

sÉमा भानुभ:बारे फेलापारेका नया ँ त£ा¤हz &nुत गरेका छन।् भानभु:ले आÍनो छोरालाई लेखेको प@लाई पिन 

नरनाथ आचायVले यसै पुnकमा संल× गदØ भानुभ: रिचत केही फुटकर किवता पिन नरनाथले सवV&थम यसै पुnकमा 

&कािशत गरेका �न।् नेपाली सािह¢मा भानुभ:ले लेखेका प@को ठुलै महª रहेको छ। यसबाट आिदकिव भानुभ: 

आचायVको ग5शैलीबारे जानकारी पाइeछ। यसरी नरनाथ आचायV एकजना कुशल जीवनीकार र किवका zपमा चÇचत रहेको 

&ा� त£ा¤बाट �Ä �eछ। 

५.  भानभु$ र घासँी किवताको िव`ेषण 

    भानभु: र घासँी किवता किव नरनाथ आचायVले लेखेका �न।् मझौला आयामका यस किवतामा किवले 

शादूVलिव|ीिडत छKको &योग गरेका छन।् यस किवताका &¢के पङ्ि:मा उ ाइस अmर रहकेो पाइeछ। किवले छKको 

िनवाVह गनVका लािग कितपय श�लाई लयअनzुपको िहÙेमा राखेका छन।् छK र लयको कुशल &योगको कारणले किवता 

&गीताÈक ब पुगेको छ। िवशेष गरी भानुभ: र घासँीको वाताVलाप रहेको यस किवताको एउटा मु� लmण भनकेो यसमा 

पाइन े आ�ानाÈकता नै हो। किवतालाई &गीताÈक, नाटकीय र आ�ानाÈक गरी लेखनको आधारमा तीन वगVमा 

छुÚाउन सिकeछ। &गीताÈक किवता लयाÈक र गेयाÈक �eछ, नाटकीय किवता संवादाÈक शैलीमा संरिचत �eछ भन े

आ�ानाÈक किवतामा आ�ानको &ाधा�ता रहकेो �eछ।  

     भानुभ: र घासँी किवतालाई गहन zपमा हेन� हो भने यसमा यी तीनै गुण रहेको पाइeछ। छK र लयको िनवाVह 

भएको कारणले किवता गेयाÈक ब पुगकेो छ भने भानभु: र घासँीमाझ देखाइएको वाताVलापले यस किवतालाई 

आ�ानाÈकता &दान गरेको छ। जेठ मिहनाको चक[ घाममा एकिदन किव ससुराली जादैँ गदाV बाटामा कुवा भेट्छन ् । 

आÍनो ितखाV मेटाएर ¢ही कुवानेर आराम गदØगरेको अव·ामा मािnरबाट घासँको ठुलो भारी बोकेर एकजना घासँी 

भानभु:को छेउमा आइपुÜछन ् । यहीबँाट किवले किवताको उठान गरेका छन।् जुन Ã� र घटनाको समायोजना किवले 

गरेका छन ्¢सले किवताको नाटकीय तª अिघ आएको देिखeछ। यसरी यस किवतालाई मझौला आयाम भएको छKोब�, 

लय&धान र &गीताÈक, नाटकीय र आ�ानाÈक तीनै तª र गुणले य:ु किवता भ  सिकeछ। 

 

५.१ भानभु$ र घासँीको >सa 
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यस किवताको के>ीय पझ भनेको नै भानभु: र घासँीको &सU हो। पूव�ली मा@ नभएर पाTा¢ सािह¢मा पिन 

किवहzले कसैबाट, कुन ैघटनाबाट &ेरणा &ा� गरेको ÃÄाf अनके भिेटeछ। महÆष वाÝीिक, किव कािलदास, माघ, भारिव, 

भPजल, गोइत,े िमÞन, देवकोटा, लखेनाथ आिद सबकैो किव©को &ßुटन कुनै न कुनै घटनाबाट भएको हो भ े कुरामा 

अितशयोि: पाइँदैन। किवको किव©लाई िबउँताइिदने कारकतª कुन ैएकजना kि:िवशेष वा कुनै घटना �नसàछन ्। 

कुनै दघुVटना वा कुनै काk पिन �नसàछ। &कृितको मनोरम छटाको दशVनसÎले पिन कसकैो किव मन िबउँझन सàछ। 

&ितभा, अEयन र अ�ासले किवता खािरँदै जान ेहो । यnा &ेरणादायी घटनाले लेखकमा उ�ीपकको काम गरेको �eछ।                

नेपाली सािह¢का आिदकिव भानुभ: आचायV पिन एकजना घासँीबाट &िेरत भएको &सU सवV&थम भानुभ:का 

जीवनी लेखक मोतीराम भ]ल े आÍनो पुnक किव भानुभ$को जीवनचिर+(इ±ी  १८९१) मा उ¸ेख गरेका छन।् 

मोतीराम भ]ले भानभु: एकिदन हावा खान भनी यसै डुuा डुuै एउटा नदीको िकनारामा पुगेको र चक[ घाममा िहडेंको 

कारण थकाइ लागेर एउटा ढुUामा केही समय िनदाएर झ¡ाá �ँदा ढुUानरे एकजना घासँी घासँ काटँ्न लागेको देखे भनी 

उ¸ेख गरेका छन।् किव नरनाथ आचायVले चािह ँभानुभ: ससुराली जादँा बाटोमा जेठको घामले थकाइ र ितखाV लागेको �ँदा 

कुवाको पानी िपएर ¢ही ँ केही समय सुnाउँदा कुवा मािnरबाट घासँको भारी बोकी घासँी आएको आÍना किवतामा 

िनâानसुार उ¸ेख गरेका छन:् 

बीस ्साल ्मा किव भानभु� ससुराली का घरै जाम ्भनी 

जा�ा घर् ितरबाट कोस ितनमा थीयो कुवा एक् अनी। 

जेठ् मास ्पो रछ घामल ेकिवजीका बाधा गय# देहमा 

खा'छू पािन भनी गया किव तहा ँकूवा िथयो सेपमा।। 

 

यहा ँ किव नरनाथले किव भानभु: ससुराली जादैँिथए भनी उ¸ेख गरेका छन।् मोतीराम भ]ले चािह ँ घासँी 

&सUमा- िव6म सbत ्१८९१ सालमा भानभु$ एक् िदन ्हावा खान भनी यसै डुgा डुgा एक नदीका तीरमा पगेुछन-् 

भनेका छन।् यहा ँमोतीराम भ]ले ससुरालीको उ¸ेख गरेका छैनन।् तर नरनाथ आचायVले चािह ँससुराली जादँा भनकेा छन।् 

नरनाथले-  खाjछू पािन भनी गया किव तहाँ कूवा िथयो सेपमा-  भनरे भानुभ:ले कुवाको पानी िपएको उ¸ेख गरेका छन।् 

अकाVितर मोतीरामको घासँी भने घासँ काटेर दईुआना तीनआना, जित पाइeछ ¢ितमा घासँको भारी बेची राित घर फकV ने कुरा 

गछV। यसरी जÎा गरेको पैसा पिन कुवा ख ाले िरि8सकेको कुरा गछV। नरनाथले आÍनो किवतामा मािnरबाट आएको घासँी 

पिन पानी िपएर भानुभ:सँग कुराकानी गनV था¡ो भनकेा छन:् 

 

 

खाए पटे् भिर पािन तािँह ित ब-ा एक् िछन ्त आराम ्िलई 

कूवा माि2रबाट घािँसजन एक् भारी ठुलो घासँ् िलई। 

आयो भािर िबसाइ पािन िपइ खुप ्ताहँी ब-ो 4ो पिन 
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दे5ैमा किवलाई स6न भनी ठानरे सो7ो पनी।। 

 

नरनाथ आचायVले आÍना किवतामा धन सtि8मािथ घासँीको जुन दशVन देखाएका छन,् मोतीराम भ]ले पिन 

घासँीको ¢ही दशVन देखाएका छन।् घासँी दिर} भएर पिन उसमा धन सtि8को मोह छैन। दईुचार पैसा जोढन्सके केही 

भलोको काम गनV सिकeछ भ े घासँी िनकै उदारवादी देिखeछ। अथ[पाजVनितर लागे भि:ितर मन जादैँन, जn ैधनी kि: 

पिन मरेपिछ नाUै जाeछ भ  ेपवूãय दशVन छँदैछ। किव नरनाथका घासँी भeछन:् 

मै 8ँ ध9ट छू भनरे िहडँ;ा ज<ा ित ना=ै यहा ँ

आखैँले कित देिखयो गइसके धन ्छोिड ना=ै कहा?ँ 

मोतीराम भ]को घासँी भeछन-् आफै िवचार् गरन नानी, घरमा थैलीका oिपञा कुहायेर िसि�मा ढंुढी पानु? के 

काम, तहाँ चै र आsना मतलब ्भकt राखी बाकी इ मैले गरेज3ा धम? काvा खच? गिरिदये घम?को धम? नाम ्को नाम-् धन 

सtि8 जित न ैथुपारे पिन ¢सले पिछसÎ सुनाम फैिलदैँन तर कुन ैसमाज उपयोगी काम गनVसके ¢सबाट आÍनो कीÆत 

रहeछ भ  ेिशmा भानुभ:ले घासँीबाट नै &ा� गरेका �न ्भ े उ¸ेख पाइeछ।  

भानभु: ½ीकृ» आचायVजnा ®ानी पि9तका नाित र धनäयजnा सरकारी सेवामा लागेका &ितभाशालीबुवाका 

छोरा िथए। बाजे ½ीकृ» आचायVले घरमा न ैभानुभ:लाई कमVका9का पnुक, अमरकोश, सं°ृतका अ� sÉलगायत ्

वेद परुाणका पाठ िसकाएका िथए। भानुभ:ले सान ैउमेरमा सं°ृतका �ोकहz कå· पान� तािलम &ा� गरे। सं°ृतका 

�ोकािद पाठ गदाV ¢सको छK र लयमािथ भानुभ:को Eान आकÆषत भयो। यसो �ँदा�ँदै आफैले पिन �ोक बनाउन 

थाले। भानभु: त¶ाल किवता कोनV सæे। कुनै पिन िवषयमा त¶ाल िसलोक रचना गनुV उनको िवशेषता नै हो।  

पुराण भ मा पिन उनी िनकै िसपालु िथए। सं°ृतको बोलवाला रहेको समाजमा भने भानभु: त¶ालीन गोखाVली 

भाषा (नेपाली भाषा) मा िसलोक बनाउँथे। भाषाकै उ ित होस ्भनी उनल ेसं°ृतमा लेिखएका sÉलाई भाषामा ¿पाfर गनV 

थाले। बुहारीलाई किवतामै िशmा िदए। गजाधरकी ±ा^ीलाई किवतामै गाली गरे। कािfपरुी नगरी र बालाजुको वणVन 

किवतामै गरे। थुनामा �ँदा रातभिर उिपयाकँो नाच हेछुV  भनी किवता न ैबनाए। झगडा िमलाइिदनहुोस् भनी किवतामै िनवेदन 

चडाए। रामको कथालाई प5मा न ै भावानुवाद गरे। यnा भाषा, सािह¢, सं°ृित, समाज&मेी एकजना &ितभाशाली किव 

kि:©लाई िकन घासँीको उपदेशको खाचँो पçयो होला भ े &¦ उठ्नु पिन ±ाभािवक न ैठहिरeछ। घासँीको &सUमािथ 

धेरैले श¤ा पिन गरेका छन।् यो मोतीराम भ]कै िदमागको उपज हो भ े पिन धेरै छन।्  

भानभु: र घासँीको कथाबारे अEतेाहzले िविवध तकV  &nतु गरेका छन।् मोतीराम भ]ले यस &सUलाई 

पिहलोचोिट भानुभ:को जीवनीमा उ¸ेख गरेका �न।् शè&ुसाद ढुUेलले पिन भानभु: र घासँीबारे िव�ेषण &nतु गदाV 

मोतीराम भ]कै मागV प¹ाएका छन।् रामकृ» कँुवर राणा नामक उप�ासमा यसका लेखक�य टुकराज िम½ र पéराज 

िम½ले भानभु:को कुरा साचँो हो तर घासँीको सKभVचािह ँकपोकि¬त देिखeछ भनी उ¸ेख गरेपTात ्बाबुराम आचायVले-   
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भर् जw घाँसितर मन ् िदइ धन ् कमायो- भ  े दईुवटा �ोक भानभु:का होइनन ् भKै यस �ोकमा &य:ु मो, कुवा, 

इनार, स�ल र खपुx जnा श�हzको िवnृत अEयन &nुत गरेका छन।् तन�ँितर ¢सबलेा यnा&कारका श�हzको 

&योग सèव देिखदैँन भKै उनले घासँीको &सUलाई चचाVमा ¡ाएका �न।्  

िशवराज आचायVले भानभु: र घासँीको &सUलाई कपोकि¬त मानेका छैनन।् उनले घासँीको &ेरणाबाट न ै

भानभु:ले भर् जw घाँसितर... भ े दईुवटा �ोक लेखेका �न ् भ े िवचार k: गरेका छन।् यस सKभVमा उनको-  

भानभु$ र घासँी: थप िववेचना  भ े लेख पठनीय रहेको छ। मुि:नाथ आचायVले चािह ँ आÍनो पिहलो अEयनमा 

भानभु: र घासँीको &सUलाई अस¢ ठहराएका छन ्भन ेपिछ¸ो अEयनमा चािह ँयसलाई स¢ मानकेा छन।् मुि:नाथले 

तन�ँमा भानुभ: र घासँीको भेट भएको कुरालाई अ±ीकार गदØ तन�ँमा घासँ काटी बचेिबखान गन� चलन नै नरहकेो त£ 

अिघ ¡ाएर भानभु: र घासँीको भेट काठमाडौमं ैभएको मानेका छन।् िकनभने काठमाडौमैं ¢ितखेर घासँ र दधु बेëे चलन 

िथयो भनी आÍनो अEयन &nतु गरेका छन।् भानुभ: र घासँीबारे अनसु²ान गन� अकाV िव�ान ्ìतराज आचायV �न।् 

उनले भानभु: ससरुाली जादँा घासँीसँग भानुभ:को भेट भएको उ¸खे गरेका छन।् कलुVङ् भ  े ठाउँमा घासँीसँग भटे 

भएको भनी ठाउँको नाम पिन िदएका छन ्। उ: घासँीको नाम चामनुारायण पÉ िथयो भनेर समेत उ¸ेख गरेका छन।् 

नरनाथले आÍनो किवतामा घासँीले कुवा मा@ होइन, पानी िपएर ब^ ेराíो ठाउँ पिन बनाएको उ¸ेख गरेका छन,् जn:ै  

 

कोदालाह@ माAले खिन कुवा सा7 ैन8;ा िथयो 

पानी खािनह@कन ैअसिजलो साCै भयाको िथयो। 

एक् िछन ्पािन िपएर बD पिन ठाम ्थीयो िवकट्को अती 

मैले आिF लगाइ कािट पहरो कूवा ख;ाको यित। 

पहरोसÎ काटेर ब^ े ठाउँ िमलाउन े नरनाथको घासँी िनकै पिर½मी र उÀाही देिखeछ। बटुवाहzको सुिवधालाई 

Eानमा राखी घासँीले ए.ै कुवा खनेर पानी खाई ब^ ेठाउँ पिन बनाएका छन।् यस किवतामाफV त ्नरनाथले घासँीलाई फेिर 

चचाVको के>मा उ�ाइिदएका छन।् ìतराजले थप चचाV गरे तापिन यस किवतामा पिन नरनाथ आचायVले समेत घासँीलाई-    

घाँसी zा{ण प| जैिस ित रछन ्कूमाइ धन ्का गिरप ्भनी îाïण पÉ िथए भनेका छन।् यnा घासँीबाट &रेणा &ा� गरेर 

भानभु:ले दईुवटा �ोकको िनमाVण ¢ितनै बलेा गरे भनरे मोतीराम भ]ल े ती �ोक पिन रािखिदएका छन ् । नरनाथ 

आचायVले पिन आÍनो किवताको अfितर-   }ै िब~ा किवका त }ो मनिवषे जनु ्भावना भयो, }ै बात् का किवता इ प 

दइु �न ्लो�ा >िस�ै छ जो भनेर भ]ले जn ैती दईु�ोकलाई जnाको ¢n ैराखेका छन।् नरनाथले आÍनो किवतामा 

घासँीलाई- स�ँगत ्सुिन }ो परुाण ्ग�डको बात ेगन?माका हिरप ्  भनी घासँीलाई ग¿ड झð बाठा र ®ानी पिन िथए भनकेा 

छन।्  
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५.२ भाषाशैलीय िव�ास 

किव नरनाथ आचायVले भानभु: र घासँी किवतामा गèीर व| भाषाशैलीको &योग गरेका छैनन ् तर साधरण 

लोकशैलीको िनवाVह गरेका छन।् नाना अल¤ार, &तीक र िवको अिधकता पाइँदैन। साधारण, सरस, सरल र बोधग� 

श�हzको धेरै &योग गरेका छन।् लामालामा समास भएका श�हzको &योग उनले गरेका छैनन।् छKको मागअनुzप 

वणVहzलाई सजाएका छन।् पिहले नै नेपाली सािह¢को इितहासमा &िस� रहेका भानभु: र घासँीको zपक कथालाई 

साधरण पाठकल ेपिन लय हालेर आनKले पढून ्भ  ेकिवको उ�े� देिखeछ। िकनभन ेयस किवतामा किवले भानभु: र 

घासँीको &िस� कथालाई नया ँढUले &nतु गरे तापिन िव;भिर फैिलएको यसको ऐितहािसक म¡ूमािथ कटाm भन ेगरेका 

छैनन।् यसको &ामािणकताबारे पिन &¦ उठाएका छैनन।् यस किवताले कुनै ठुलो समñाको उठान गरेको छैन। कुनै भk 

सािहि¢क सौKयVको िनमाVण पिन यसको लò देिखदैँन। नाना िकिसमको स¤ेतहzको माEमबाट कुन ैिव;जनीन समñाको 

कुरा पिन गिरएको छैन। 

 क¬नाकै कुरा गदाV पिन किव मEम गितले िहडेँका छन।् यसो�ँदा साधरण माधुयV शैली नै यस किवताको िवशेषता 

हो। पानी, खानी, मेरो, गिर, ठा�,ु पाप, भ�ा, ठुलो, की�त, भदै, धेर, धमा?, भरी, अिल, खतेी, गोठ, भैसँी, पािर, घाँस, 

घर, जेठ, घाम, एक, कुवा जnा ससाना श�हzको &योगले गदाV किवतामा लयको िनवाVह राíो भएको छ । किवता वाचन 

गनV र कå· पानV पिन सिजलो रहकेो छ। माधुयV गुणोिचत श�हzको धेरै &योग किवले गरेका छन्। उदाहरणको zपमा-  

क्, ख,् ग,् घ ्,च,् ज,् झ,् त्, थ्, द,् ध,् न,् प,् फ्, ब,् भ,् म, य,् र्, ल,् व, स ्जnा वणVहzलाई िलन सिकeछ। ओज गुणका 

लािग उपयोगी �ने- ट,् ठ्, ड्, ढ् जnा वणVहzको सङ्�ा एकदमै थोरै पाइeछ। लामालामा समासको &योग किवल ेगरेका 

छैनन।् कितपय ठाउँमा-   पािन भनी, काम ्ठाम्, दश-्आठ्, िजउ घीउ, धेर धन, पानी खािन  जnा &योगले किवतामा अझ 

गेयाÈकता थिपिदएको छ।  

नरनाथ आचायV सं°ृत भाषा र सािह¢का ®ाता �न।् उनी एकजना वदैाUी (व5ैशा§को अनुभवी) पिन �न।् उनले 

सं°ृत भाषामा पिन पnुक लेखेका छन।् यसो �नाल ेउनका अ� किवतामा यसको &भाव खुÚाउन सिकeछ। &nतु किवता 

भने साधारण नेपाली भाषी पाठकको निजक रहेको छ। किवताको kा�ा िव�ेषण िविवध &कारले गनV सिकeछ। िविभ  

·ािपत सािहि¢क िस�ाf र प�ितको अनुसरण गरी किवताको नाना अथVहzको अनसु²ान गनV सिकeछ। पाठक &िति|या 

िस�ाf (reader response theory) बाट हेन� हो भन े&¢ेक पाठक न ैआलोचकको zपमा उिभन सmम छन।् किवता 

किवकेि> नभएर पाठककेि> भएको छ।  आजपयVf किवताको हाøदक पm, लयाÈकता, गेयाÈकता, सUीताÈकता भन े

नÄ भएको छैन। किवतामा रस पिरपाकको कुरा भामहदेिख जग नाथसÎ मा@ िथयो । वाÝीिकदेिख कािलदास, माघ, 

भारिवसÎ मा@ िथयो भनी िकटान गन� कोही आएका छैनन।् िहजआज पिन किवताको पाठ गदाV, किवतालाई मÓमा &nिुत 
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गदाV, ¢ही रसानभुूित �eछ  र ¢ही साधारणीकरण �eछ। किव नरनाथका &nतु किवता पिन रसयोजनाको ÃिÄले सफल न ै

देिखeछ। एउटा उदाहरण हेरौ:ँ 

भैसँीको िजउ घीउ बेिच कपडा िनबाJह नु9ो गरी 

बाज!े यै िजिवका छ धेर धन पो के L'छ घमाJ भरी? 

मै 8ँ ध9ट छू भनरे िहडँ;ा ज<ा ित ना=ै यहा ँ

आखैँले कित देिखयो गइसके धन ्छोिड ना=ै कहा?ँ 
 

चारै पङि:मा एकसमान वणVयोजना रािखएका यी हरफहzले पाठकको ¼दयलाई आनK पािरिदeछ। घासँीको 

जीवन मÖलाई किव नरनाथ आचायVले सुKर लय हालेर झन ्उùेरक बनाइिदएका छन।् यस मÖबाट परवतã किवहz पिन 

&िेरत �न सàछन।् किवतामा किहलेकाही ँ छKिवधानका लािग kाकरणका िनयमलाई पर सािरएको देिखeछ। यसलाई 

kाकरण दोष भनेर कटुआलोचना गन� िनद�शन सािह¢शा§मा पाइँदैन। यस किवतामा पिन किवले छKिवधानका साधारण 

िनयम पालन गरी श�हzको &योग गरेका छन।् कितपय ठाउँमा ¼± र दीघVको तालमेल हेरी श�को &योग गिरएको पाइeछ। 

‘िचठाईिदया,ँ राú�ा िथया,ँ िहडँ�ा, जûा, खािँन ता, खिनिदया’ँ जnा श�को उiारणमा अिलकित अü�ारो आउँला तर 

यी पिन बोधग� न ैछन।् भानुभ:कालीन तन�ँको वणVन गनVमा किव िनकै सचेत देिखeछन।् ‘कोदाला, पहरो, गोठ्, गोबर, 

खेती, भैसँी, िघउ, भारी’  जnा श�हzको छनौटले घासँीको पसेालाई &माण िदने काम गरेको छ भन ेत¶ालीन sामीण 

पिरवेशको पिन सुKर िच@ण किवतामा आएको छ। 

६. िन�ष? 

एकिदन किव भानुभ: आचायV ससुराली घर जादैँगदाV जेठको घामले लागेको ितखाV मेटन्का लािग बाटोछेउको 

कुवामा पानी िपउन थाÑछन।् ितखाV मेिटएपिछ एकझण ¢ही कुवाछेउ सुnाउँदा कुवा मािnरबाट घासँको भारी बोकेको 

एकजना घासँी आइपÜुछन।् भानभु:लाई देखेर घासँीले-   य3ा बडाले पिन आज यस कुवाको पानी खाए भनी &स  �eछन ्

अिन दवुजैना कुरा गनV थाÑछन।् कुरैकुरामा घासँीले ¢ो कुवा आफै खनेको र कुवाछेउको ब^े ठाउँ पिन ए.ैले बनाएको कुरा 

गछVन।् आÍनो गोठ अिल परितर रहेको र भैसँीलाई घासँ हालेर जीिवका उपाजVन गिररहेको कुरा गछVन।्  

धन धेरै कमाएर पिन के गनुV भKै घासँीले अझ धन भएकोभए अझ ठुलो कीÆत म राúथे भनी भानुभ:लाई 

सुनाउँछन।् जितनै धन सtि8 थुपारे पिन अfमा लाने केही होइन, बz ¢ो धन अकाVले उपभोग गछVन ्भKै घासँील ेआÍनो 

नाम अमर रहोस ्भनी कुवा खनाएको रहñ भानुभ:लाई बताउँछन।् अfमा भैसँी पर पिुगसके भनरे घासँ बोकी घासँी िवदा 

�eछन।् घासँीको कुरा सुनेर भानुभ: छg परे। गिरब भएर पिन घासँीको बिु� भन ेक@ो रहछे भनी छg परेका भानुभ:ले- 

भर् जw घाँस ितर मन ्िदइ भ  ेदईु�ोकको किवता बनाए भनरे किवले ती दईुवटा �ोक अfमा राखेका छन।् 
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७.  किठन श�-अथ? 

आ�ान, किव नरनाथ आचायV, आिदकिव भानभु: आचायV, मोतीराम भ], परोपकारी, घासँी, समाजशा§ीय, 

त£ा¤, भािषककला, ऐितहािसक, भानभु:कालीन, तन�ँ, आदशVकिव, अEतेा, आिद &ितिनिध, आलोचकीय, भि:धारा, 

सौKयVशा§ीय, कीÆत, जीिवकोपाजVन, पनाित, िहतोपदेश, भावानवुाद, आयVसं°ृित, कमVका9, &िस�, अ¢ुि:, 

भारतजीवन यÖालय, जीवनव8ृाf, ग5शैली, &गीताÈक, नाटकीय, आ�ानाÈक,  ÃÄाf, अितशयोि:, ससुराली, 

दिर}, छKिवधान, ऐितहािसक मू¡, �ोक,  कुवा,  घासँ, कोदालो, िव;जनीन, रसानभूुित, बचेिबखान आिद। 

८.  अ�ास  

क.  आिदकिव भानभु: आचायVको जीवनी लेÒे जीवनीकारहz को को �न?् बुझाएर लेÒुहोस्। 

ख. किव नरनाथ आचायVको सङ्िझ� पिरचय &nुत गनुVहोस्। 

ग.  बाबुराम आचायVले भानुभ: र घासँीबारे के कnा तकV  &nतु गेरका छन?् 

घ.  भानभु: र घासँी किवतामा किवले घासँीको जीवनलाई कसरी &nुत गरेका छन?् 

ङ.  घासँीको नाम चामुनारायण पÉ भनी कसले भनेका �न?् 

च.  भानभु: कताितर जादैँ गदाV घासँीसँग भेट भएको हो? 

छ.  मोतीराम भ]को घासँी र &nतु किवताको घासँीमाझ के कnो िभ ता पाइeछ? िकन? 

ज.  नरनाथ आचायVले यस किवतामा sामीणजीवनसँग सि²त कnो कnो श�को &योग गरेका छन?्  

      उदाहरणसिहत लेÒुहोस।् 

झ.  यस किवतामा किवले घासँीको कुरालाई पुराण ्ग�ड को भनेर के भ  खोजेका �न?् 

ञ.  कोदालो कnो �eछ? नेपाली sामीण जीवनमा यसको उपयोिगता के छ? 

ट.  किव नरनाथ आचायV�ारा िलिखत भानुभ: र घासँी किवताको भाव िवnार गनुVहोस।् 

ठ.  नेपाली सािह¢मा भानुभ: र घासँीको &सUबारे गिरएका अEयनमािथ एउटा गहिकलो लेख तयार  पानुVहोस।् 

ड.  भानभु: र घासँी किवतामा &य:ु भाषाशैलीबारे िवnारपूवVक चचाV गनुVहोस।् 

ढ.  किव नरनाथ आचायVको पिरचय िदँदै उनको भानभु: र घासँी किवताको िव�ेषण &nुत गनुVहोस्। 

 

९.  थप पा5-साम\ी 

खरेल, यादव. (२०५६). आिदकिव भानभु� पटकथा :   भान ुज´·ल िवकास सिमित। 

ढकाल, मित&साद(सtा). (२०६४). भानभु�का लघरुचनाह@ :  आ·ा आगम &काशन । 

&धान, गोपीच> र अ� (सtा). (.........). भानभु� Nारक FO :   नेपाली सािह¢ सÎेलन। 

भ], मोतीराम. (१९४८). किव भानुभ�को जीवनचिरA,  भारतजीवन यÖालय । 
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दीिmत, कमल. (२०५६). भान ुिवचरण :   भान ुज´·ल िवकास सिमित। 

दीिmत, कमल. (२०५७). साइबर-भान ु:  जगदा &काशन । 

वेब िल¤. https://youtu.be/-bodLN5tThM  
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एकाइ- २  
यता हेयt यतै मेरा.... -मोतीराम भ� 

 

एकाइको संरचना 

१. &nावना  

२. उ�े� 

३.  मोतीराम भ]को पिरचय 

४.  गजलको स�ैािfक पिरचय 

५.  मोतीराम भ]ः गजलकारको zपमा 

६.  यतै हेयt यतै मेरा...  गजलको िव�ेषण 

७.  िन�षV 

८. अ�ास 

९.   थप पा�-सामsी                                                                    

१. >3ावना 

 
मोतीराम भ] नेपाली भाषामा गजल लेÒे पिहलो �Äा �न।् उदूV गजल परtराबाट &भािवत र &ेिरत भई उनले 

नेपाली भाषामा गजल लेÒ &ारè गरेका �न।् भ]ले नपेाली काk सािह¢को mे@मा ½ृUािरक काkको माEम�ारा िसUो 

यगुको िनमाVण गरेका छन।् अतः ¢ो युग हो माEिमककालीन नेपाली किवता। भ]ले झ9ै तीन दजVन गजलको रचना गरेका 

छन ्। यी गजलहz सaीत च�ोदयमा सुरिmत छन।् &nतु एकाइ भ]को यता हेयt यतै मेरा.. गजलमा केि>त छ । यसमा 

गजलको स�ैािfक ±zप र मोतीराम भ] गजलकारको zपमा आिद िवषयहzको पिन चचाV गदØ &nतु गजलको िव�ेषण 

गिरएको छ। 

 

२. उQेR 
 

आकार र आयतनमा छोटो किवताको लयाÈक एवं गयेाÈक िकिसमको किवताÈक एकाइलाई गजल मािनeछ। 

नेपाली सािह¢मा चÇचत आशुँकिव मोितराम भ]को  यत ै हेयt यतै मेरा... भ े गजल, अEयन गनVका लािग यस पाठमा 

राÒकुो उ�े� िनâ&कार छन:् 

� नेपाली सािह¢मा गहलको ±zपको जानकारी िदन,ु 

� नेपाली सािह¢का चÇचत आशँकुिव मोितराम भ]को गहल सािहि¢क योगदानको जानकारी 

िदनु, 



16 

 

 

 

 
३. मोतीराम भ�को पिरचय   
 

सन ्१८६६ सालमा काठमाडौकंो भðसीटोल भ  ेठाउँमा दयाराम भ] र िरपुमøदनी देवीका सुपु@का zपमा ज´ेका 

मोतीराम भ] नपेाली सािह¢का एक िविशÄ &ितभा �न।् मोतीराम भ]ले नेपाली किवता सािह¢को mे@मा जुन अतुलनीय 

योगदान &दान गरेका छन,् ¢समा उनको काशीवास मह©पूणV पm बनकेो देिखeछ। सन ्१८७१ मा उनी आमािसत बनारस 

गएका िथए। ¢स समय उनका िपता आÍनी मािहली आमाको सेवा गनV काशीमा न ैबसेका िथए। लगभग ६ वषVको उमरेमा 

बनारस पुगेका भ]ले १५ वषVका �eजेल बनारसमै बसरे सं°ृत, उदूV र फारसी भाषाहzको अEयन गरे। यसै समय उनले 

प ालाल भ  ेिसतारवादकसँग सUीत तथा गीतगायनको तािलम पिन िलएको जानकारी पाइeछ। लगभग ९ वषVजित काशीमा 

िबताएपिछ सन ्१८८० मा उनी काठमाडौ ंफक�  । ¢स ैअविधमा उनले िववाह पिन गरे। एक वषVजित काठमाडौमंा िबताएपिछ 

भ] फेिर सन ्१८८१ सालमा काशी फक� र हिरशच> °ुलमा भनाV भए। ¢हा ँउनले पéिवलास पf, काशीनाथ, चेतनाथ र 

तेजबहादरु राना आिद kि:हzलाई भेला गरेर समñापÆूतको परtरा चलाए। यसै समñापूÆतको परtरामा संल× 

किवहzको म9ली पिछ गएर मोती म!लीको नामले &िस� भएको देिखeछ। यस म9लीको के>ीय kि:© मोतीराम 

भ]नै िथए। 

 

बनारसमा मोती म9लीिसत संल× रहँदान ैमोतीराम भ]ले मनो�ेग>वाह नामक किवतासङ्sह तयार पारेका िथए, 

जुन पिछ सन ्१९५७ सालमा िव;राज हिरहर शमाVको &काशक©मा बनारसबाट न ैिहतिचfक &सेबाट मिु}त भई &कािशत 

भएको पाइeछ। मोतीराम भ]को पिहलो पुnाकाकार कृित यही न ैिथयो। यसले मोतीराम भ]को किव©शि:को राíो पिरचय 

िदएको छ। यसबाहेक भ]ले िपकदूत, उषाचिर+, गजे�मो*, प�क >प�क, >�ाद भि$ कथा, तीजको कथा, कमल, 
�मर संवाद, किव सvोह वण?न, �मर गीतजnा काk, ि>यद�शका, काशीनाथ च�सेन, सकु�ला तथा उदूVमा 

��अफरोज आराम िदलजnा नाटक, भानभु$को जीवन चिर+, ��/ाय, शकुनौती आिद ग5 र असङ्I पदहo 

मु:क काk र धेरै गजलहz लेखेका छन।् बनारसमा �ँदा भ]ले किव म9लीको ·ापना र नेत©ृ गदØ कितपय कृितहzको 

रचना मा@ै गरेका छैनन,् सन ्१८८७ सÎ ¢ही ँबसरे उनले अz अनेक मह©पणूV कामहz पिन गरेका छन।् ¢हाकँो भारत 
जीवन >ेससँग स� रही भ]ले एकाितर भारत जीवन भ  ेिहKी पि@काको नेपाली सं°रण &कािशत गरे भन ेअक[ितर यसै 

&सेबाट सन ्१८८७ मा भानभु$कृत  रामायणको सtादन गरी &कािशत पिन गरे। 

सन ्१८८७ मा काठमाडौ ंफक� पिछ भ]ले सन ्१८९० देिख दरबारी °ुलमा पढेर सन ्१८९१ सÎमा कलक8ाबाट 

&विेशका परीmा पास गरे। यस अविधसÎमा उनले कितपय साथीहzिसत िमलेर मोतीकृ� क=नी भ  े पnुकालय र 

पशुपात मु�ण य ालय पिन खोले। भ]को उ: कायVकलापबाट काठमाडौमंा र मूलतः नेपालम ै सािहि¢क चहलपहलको 

वातावरण पिहलो पटक &ारè भएको मािनeछ। यसमा उनको किव म!लीको उ¸ेखनीय भिूमका रहेको देिखeछ।  

सन ् १८८३ को दशकदेिख काkया@ा आरè गन� मोतीराम भ]ले नेपाली किवता सािह¢को mे@मा ½ृUािरक 

धाराको िनमाVण गरेर एउटा नया ँमोड ¡ाएका छन।् वnतुः उनले ½ृUािरक किवताको माEम�ारा िसUो यगुको िनमाVण गरेका 
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छन।् अतः ¢ो यगु हो, माEिमककालीन नेपाली किवता। माEिमककालीन नेपाली किवताको पिरचायक ½ृUािरकता हो र 

किव भ]को मूल &वृि8 पिन ½ृUािरक भावधारा नै हो। भ]ले आÍना अिधकांश कृितहzमा सुKरी यवुतीसँग यवुकको &ेम 

िवषय सुखस²ी भावनाको अिभkि: िदएका छन।् उनका गजलहzमा त झन ्यवुतीको सौKयVको बढी वणVन पाइeछ। 

उनी वय° यवुतीबाट बढी &भािवत छन।् उनको जीवनमा पावVती, हिरवदनजnा यवुती Ðादै निजक रहकेा छन।् ¢सैले 

उनले आÍना अिधकांश गजलहzमा हिरलाई बारार सोधन गरेका छन।् 

सन ् १८९६ सालमा मोतीराम भ]को देहाf भयो। सन ् १८८३ को दशकदेिख काkया@ा आरè गरेर आÍनो 

जीवनकालको लगभग १५ वषVसÎ नेपाली सािह¢को िविभ  m@ेमा लगातार कायV गरेर सेवा पयुाVएका मोतीराम भ] नपेाली 

सािह¢को mे@मा एक अिव�रणीय हnाmर �न।् 

 

४.   गजलको  सै�ाि�क पिरचय 
 

गजलको ज´ अरबेली भाषामा भएको हो तर यसको िवकास भने उदूV र फारसी भाषामा बढी मा@ामा भएको पाइeछ 

। कालाfरमा यसको िवnार िहKी तथा नपेालीजnा भाषासािह¢मा पिन भएको देिखeछ। भावको तीîिव�ास तथा लघु 

संरचनाय:ु गजल िवशेषतः संगीतचेतनाको आधारमा बढी चÇचत बनेको काkिवधाको एउटा zप हो। गजल श�को 

kु�ि8मूलक अथV िविभ  िव�ानहzले िविभ  &कारले लगाउने चेÄा गरेका छन।् गजल श�लाई अरबी भाषाको §ीिलUी 

श� मािनeछ। मूलतः यो श� एउटै श� नभएर तीनवटा अरबी श�हz ग ज ल को संय:ु zप मािनeछ। अरबेली भाषामा 

ग को अथV वाणी, ज को अथV ¢ी र ल को अथV साथ, सँग वा िसत भ  े�eछ अथाVत ्§ीका साथ वा ±ा^ीमाeछेिसत गिरन े

वाताVलाप न ै गजल हो। कितपय िव�ानहzले यसको अथV &येसीसँगको |ीडा भ े लगाएका छन।् उदूV-िहKी श�कोशले 

गजललाई उदूV र फारसी किवताको एक&कार मानेको छ, जसमा पाचँदेिख एघार शेर �eछन।् मनु îाजाकीले &िेमकासँग 

&मेको पीडाबाहेक कुन ैपिन &कारको पीडा k: गन� श�लाई गजल मानकेा छन।् वृहत नेपाली श�कोशमा &ेमका िवषयमा 

लेिखने ½ृUार रसय:ु एक&कारको फारसी छK वा ¢सै छKमा लेिखएको किवतालाई गजल भिनएको छ। वnतुः गजल 

एक िकिसमको गेयाÈक-लयाÈक प5 संरचना हो। यो पीडाबोधक श� हो, जसमा भावको तीî िव�ास �eछ । सरस, सरल, 

सुकोमल, संिm� र &भावकारी ढUबाट कुनै पिन िवषयको &nुित �eछ। गजल लेखनमा यसको सै�ािfक ±zपको ®ान �न 

आव�क �eछ। अतः गजलका ±zपलाई एउटा मापद9 िदनुपदाV यसका त©हz पिन उ¸ेख गनुVपन� अिनवायV �eछ । यहा ँ

गजलका त©हzलाई संmेपमा यसरी देखाइएको छ- 

बहरः  गजल छKमा लेिखeछ । ¢स छKलाई उदूVमा बहर भिनeछ। उदूV-फारसी गजलमा बहर अरकानबाट 

बKछ । अरकान भनेको सं°ृत छKशा§को गण-kव·ाजn ै हो। हजज, रमल, र¤, कािमल, 
बाफर आिद यn ैबहरहz �न।् 

िमसराः अरबी भाषामा यसलाई िम¦ा पिन भिनeछ। िमसरा भनकेो गजलको पङ्ि: हो। एउटा िमसरा आफैमा 

पूणV �ँदैन । ¢सलाई पूणVता ¢सबलेा &ा� �eछ जब ¢ो एकजोडी बKछ। अतः गजलको दईु 

पङ्ि:को एउटा िमसरा बKछ । पिहलो पङ्ि:लाई िमसरा-ए-उला र दो�ो पङ्ि:लाई िमसरा-ए 
सानी भिनeछ। 

शेरः    अरबी भाषामा यसलाई शेअर पिन भिनeछ। शेर भनेको दईु िमसरा िमलेर बनकेो अनुÕेद हो। वnतुः 

िवषयका ÃिÄले पर�र सि²त एउटै वजन अथाVत ् लघु-गुzको |म एउटै भएको दईु पङ्ि:को 
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±zपलाई शेर भिनeछ। यो गजलको आधार एकाइ हो । गजलका &¢ेक शेर अथVका ÃिÄले आफैमा पणूV 

�eछन।् 

मतलाः अरबी भाषामा यसलाई म§ा पिन भिनeछ। िवशेषतः शेरका दवैु पङ्ि: िभ  तुकाf वा अनु&ासय:ु 

�eछन।् जनु शेरमा दवुै िमसरा स	ुकाf �eछन,् ¢सलाई मतला भिनeछ। सामा�तः गजलको पिहलो 

शेर न ैमतलाको zपमा आएको पाइeछ। गजलको पिहलो शेरलाई  मतला-ए उला र अ�लाई मतला-ए 
सानी भिनeछ। गजलमा एकभKा बढी मतलाहz पिन &योग �न सàछन,् यिद ¢सो भएमा ¢सलाई �^ े

मतला भिनeछ। 

मकताः अरबीमा मकतालाई म$ा पिन भिनeछ। गजलकारले आÍनो नाम वा उपनाम राखेर गजलको कुन ै शेर 

िनमाVण गरेमा ¢स शेरलाई मकता भिनeछ। सामा�तः मकता गजलको अिfम शेर �न ेगरेको पाइeछ 

तर किहलेकािह ँयो जुनसकैु शेर पिन �नसàछ। 

तख¨सुः गजलकारले आÍनो गजलको कुन ैपिन शेअरमा आÍनो नाम वा उपनाम उ¸ेख गनV सàछन।् अतः 

¢सरी आÍनो नाम वा उपनाम उ¸ेख गरे ¢सलाई तख¸ुस भिनeछ। यो सामा�तः गजलको अिfम 

शेरमा �नेगरेको पाइeछ। 

रदीफः  यो अरबेली श� हो। यसको शाि�क अथV पिछ आउने भ  े�eछ । अथाVत ्गजलमा कािफयाको पिछ 

आउने श� वा श�समूहलाई रदीफ भिनeछ। हरेक शेरका अfमा जित श� बारार आउँछन,् 

¢सलाई रदीफ भिनeछ। 

कािफयाः कािफया भनेको अ
ानु&ास, अनु&ास वा तकु हो। अरबी भाषामा यसलाई कािफए वा कािफय पिन 

भिनeछ। गजलको &¢के शरेको दो�ो पङ्ि: वा िमसरा अन&ुासय:ु �नैपछV। गजलमा कािफयाको 

उपि·ित अिनवायV मािनeछ । गजलमा यसले लयको सजृना गछV। 

 

 

५.   मोतीराम भ�ः गजलकारको oपमा 
 

मोतीराम भ] नेपाली भाषामा गजल लेÒे पिहलो �Äा �न।् उदूV गजल परtराबाट &भािवत र &ेिरत भई उनले 

नेपाली भाषामा गजल लेÒ &ारè गरेका �न।् उनको kि:©बाट &भािवत र &िेरत भएर उनका समकालीन केही किवहzले 

पिन गजल लेखेको पाइeछ। अतः उनीसँग ै केही गजलकारहzले सaीत च�ोदयमा गजलहz &कािशत गरेका छन।् सन ्

१९८१ सालमा मोतीजयfीको अवसरमा मोतीराम भ]का गजलहzलाई स¤िलत गरेर नेपाली िशmा पिरषद�ारा मोतीराम 
भ�का गजलहo नामक गजलसङ्sह &कािशत गिरएको पाइeछ, जसमा उनका ३२ वटा गजलहz स¤िलत छन।् उनका यी 

३२ वटा गजलहzमE े अिधकाशं गजलहz ½ृUािरक भावधारामा आधािरत छन ् भने एउटा गजल भि: भावधारामा 

आधािरत छ। भ]का गजलहzमा सèोग ½ृUार र िव&लभ ½ृUार रसको सफल &योग भएको पाइeछ, जn:ै 

यहालेँ मलाई यती गनुV होला 

कटारी धसी मन पछी हनुV होला 

             (मोतीराम भ]का गजलहzः गजल-१५) 
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उनले आÍना &ायजसो गजलहzमा हिर श�को &योग गरेका छन।् वnुतः यसबाट उनको हिरवदन नाम गरेकी 

यवुतीसँग उठबस िथयो भ  ेजानकारी पाइeछ। ¢सैले �नसàछ उही हिरवदनसँगको उठबसलाई उनले आÍना गजलहzमा 

हिर श�को &योग गरेर &nतु गरेका �न,् जn:ै 

खाितर नमान ओसको पानी स�ुो भनी 

खुस् गनV ितिमलाई हिर मोित छरौलंा 

               (मोतीराम भ]का गजलहzः गजल- ११) 

भ]का गजलहzमा अ
ानु&ासको सफल &योग भएको पाइeछ। अतः यसको सफल &योगले गदाV उनका गजलहz 

बढी गेयाÈक ब  सकेका छन।् उनलाई िहKी, उदूV र अङ्sजेी भाषाको ®ान िथय़ो । ¢सलेै उनले कितपय गजलमा यी 

भाषागत ®ानको राíो अिभkि: िदएका छन,् जn:ै 

हरबखत ्पखãरहeछु लक्ु टु मी ओ माइ िडयर 

धेर नहोस लौ एक फेरै कम ्िहयर् य ूकम ्िहयर् 

        (मोतीराम भ]का गजलहzः गजल- २४) 

उनका गजलमा &िेमकािसतको &णय&मेको सKभV पाइनु मलू िवशेषता हो। उनल े कितपय गजलमा &मेको 

िवयोगमय भावलाई कलाÈक ढUले k: गरेका छन्। भ]ले कितपय गजलमा नारी सौKयVको कलाÈक िच@णका साथ ै 

नारी पा@को माEम�ारा अवसरवादी &मेीहzको चिर@लाई उदाUो पान� काम पिन गरेका छन।् भ]का गजलहzमा केही 

भािषक दोषहz पिन पाइeछन।् उनले ¼± �नुपन� ठाउँमा दीघV र दीघV �नुपन� ठाउँमा ¼± गरेका छन,् जnै- पनी, गनूV, मोित, 

हािम, नजमाV, म�नV आिद। भ]ले रिदफ र कािफयाको िविधवत &योग गरेका छन ्। &ायजसो गजलमा यी दवुैको सfुलन 

हराएको पाइeछ, जn:ै 

िय सान ैउमरेदेिख मन हनV लाग े

ियनै सुKरीले जुलुम गनV लागे। 

कहा ँसÎको आटँ लौ हेर ित�ो 

िरसायेर आखँा पनी तनV लाग।े 

                (मोितराम भ]का गजलहzः गजल- ३) 

यस गजलमा रदीफ र कािफया दवुैको सफल &योग गिरएको छ। 

फाहा घसेर बादरा हÙार लगाये 

िबfी छ िबfी सKुरी िमáी नलगायो। 

ठ]ा गय� त बेस ्गय� �eछ सहeछु 

मैले पनी गरे भने ितमले निरसाये। 

                  (मोतीराम भ]का गजलहzः गजल-४) 

यस गजलमा भ]ले कािफयाको &योग गरेका छन ् तर रदीफको &योग भन े नगरे पिन मोतीराम भ]ले कितपय 

गजलमा तख¸सुको &योग पिन गरेका छैनन,् जn:ै 

हेर काहँादेिख आयो आज जिु�री 

मुि°लै पन�छ फेिर देÒु यnो जिु�री 

�ा चटाकी उडानको �ा चµकनू बजेानको 
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देिखयो ऐले न झन ्मन ्हनV कnो जुि�री 

केिह बरे चµकeछ याहा ँफेिर देिखयो तहा ँ

हेिर¡ौ जाहा ँतहा ँजूहार जnो जुि�री। 

                  (मोतीराम भ]का गजलहzः गजल-१०) 

यसथV मोतीराम भ] नेपाली भाषामा गजल लेÒ े&थम �Äाका साथै नेपाली सािह¢को माEिमककालका युग-&वतVक 

पिन �न।् 

 

 

६.  यता हेयt यतै मेरा....गजलको िव`ेषण 
 

नेपाली भाषामा गजल लेखनको परtरामा मोतीराम भ] अिव�रणीय हnाmर  �न।् मलूतः उनी नपेाली भाषामा 

गजल लेÒ ेपिहलो �Äा �न।् उदूV गजल लेखन परtराबाट &भािवत र &िेरत भई भ]ले नपेाली भाषा-सािह¢को सवेाभावलाई 

Eानमा राखी गजल लेखनको नौलो परtरालाई िवकिसत गन� जुन लò िलए, ¢ो अतलुनीय र मह©पूणV रहेको छ। किव 

मोतीराम भ]ले लामाछोटा गरी झ9ै तीन दजVन गजलको रचना गरेका छन ्। यी गजलहz सaीत च�ोदयमा सुरिmत छन।् 

सन ्१९८१ सालमा मोती जयfीको अवसरमा मोतीराम भ]का गजलहzलाई स¤िलत गरेर नपेाली िशmा पिरषदले मोतीराम 
भ�का गजलहo नामक गजलसङ्sह &कािशत गरेको पाइeछ । जसमा भ]का ३२ वटा गजलहz स¤िलत छन।् 

मोतीराम भ]को &nतु गजल यता हेयt यतै मेरा..  मोतीराम भ�का गजलहo नामक गजलसङ्sहमा सङ्sिहत 

पिहलो र मूलतः एकमा@ भि: भावधारामा आधािरत अित &िश� गजल हो। उनका अिधकांश गजल ½ृUािरक भावधारामा 

रिचएका छन।् &nतु गजललाई रेिडयो नेपालले भजनको zपमा &सािरत गरेको पाइeछ। भगवान रामको भि: एवं nिुतमा 

रिचएको &nुत गजलमा गजलकारले भगवान रामको zप जलथल, फलफूल हरेक वnमुा िव5मान रहेको पाएका छन ् । 

उनको िवचारमा तीनै लोक र चौध भुवनसÎ भगवान राम kापक छन।् संसारका हरेक वnुमा &भु रामको बास पाइeछन ्। 

¢सैले सबैलाई भगवान राम ªारा छन ्भ  ेउनको िवचार छ। गजलकारले दयालु &भ ुरामलाई हरपल पाइरहन ेइÕा k: 

गरेका छन।् ¢सैले उनले सबैलाई &भु रामको नामको सधð nिुत गाइरहने स¸ाह िदएका छन्। 

गजलको रचना िवधानमा गजलको शा§ीय आधार मह©पूणV �eछ तर भ]का गजलहzमा भन ेिविवधता पाइeछ। 

उनका गजलहz उदूV गजलको शा§ीय सीमािभ@ बािँधएका छैनन।् उनका कितपय गजलहzमा कािफया र रदीफमE ेकुन ै

एक मा@को &योग पाइeछ भन ेकितपय गजल मकताहीन छ। &nतु गजलमा मतला, रदीफ, कािफया, मकता, तख¸ुसको 

सफल &योग पाइeछ। 

&nतु गजल जÎा पाचँ शेरमा संरिचत छ। nरीय गजलको मानक zप तीन शेरको &योगलाई मािनएको पाइeछ । 

भ]ले एकदेिख नौसÎको शेर भएका गजलहz समते लेखेका छन।् अतः उनले शा§ीय िवधानको क]र अ�ास गरेको 

देिखदैँन। यस गजलको रचना िवधानलाई िनâ तिरकाले देखाउन सिकeछ: 

 

यता हेय[ यत ैमरेा नजमाV राम �ारा* छन*्* 

उता हेय[ उत ैमरेा नजमाV राम �ारा* छन*्*।।१।। 
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यसो भeछौ त फु�ुÝा उसो भeछौ त ज�Ýा 

जता हेय[ उतै मेरा नजमाV राम �ारा* छन*्*।।२।। 

 

ि@लोक चौधे भुवन ्माहा ँ&भू kापक जहा ँताहा ँ

कहासँÎन ्भन ूयाहा ँसबमैा राम �ारा* छन*्*।।३।। 

 

रसीलो रामको नाउँ भजन ्ित�ो सधð गाउँ 

दर�ो हबVखत पाउँ दयालु राम �ारा* छन*्*।।४।। 

 

िपयारा भ ैहरी मरेा सधð म´ा गzन ्डेरा 

सबै सrारले भeछन ्र मोतीराम~ �ारा* छन*्*।।५।। 

 

मािथ िदइएको िच� (*) -ले कािफया, िच� (**) -ले रदीफ र िच� (~) -ले तख¨सुलाई जनाएको छ। &¢ेक 

पङ्ि:को अ
मा भएको ।।१।। देिख ।।५।। -सÎको सङ्�ाले शेरलाई जनाएको छ। यसले &nतु गजल पाचँ शेरमा 

संरिचत कािफया, रदीफ र तख¸सुय:ु एक सफल गजलको zपमा देखाएको छ। &nतु गजलको पिहलो शेर स	ुकाf छ, 

¢सैले यो गजलको मतला हो। यसको दवु ैिमसरामा |मशः कािफया र रदीफको सफल &योग भएको पाइeछ। यसको &¢के 

िमसरामा ªारा  कािफया र छन ् रदीफको &योग भएको छ। गजलमा मतलाको िनमाVण |मशः दवैु िमसरामा कािफया र 

रदीफको ·ापनाबाट �eछ। यस गजलको |मशः दो�ो, त�ेो, चौथो र पाचँौ ंशेरको पिहलो िमसरामा न त कािफया छ, न त 

रदीफ छ तर &¢ेक शेरको दो�ो िमसरामा भन ेकािफया र रदीफको &योग गिरएको पाइeछ। अतः गजल लेखनको यो एउटा 

मूल शा§ीय आधार हो।  यस गजलको अिfम वा पाचँौ ंशेरको दो�ो िमसरामा &य:ु श�लाई गिहिरएर हेय� भन ेमोतीराम 

श�को &योग पाइeछ। अतः यसलाई तख¸सु भिनeछ। यो गजलकारको वा रचनाकारको नाम हो।  काkशा§ानसुार 

गजलमा तख¸सु नभए शायरी र तख¨सु भए मकता �eछ। ¢सैले यो &nुत गजलको मकता हो। मकतामा रचनाकारको 

नाम वा तख¸सु �न ुअिनवायV �eछ। भ]को &nतु गजल यता हेयt यतै मेरामा..... गजलको आिUक पूणVता �Ä देिखeछ। 

कािफया र रदीफको कलाÈक &योगले गेयाÈकताको िनि	 जुन आधार खडा भएको छ, ¢ो गजलको रचना िवधानको 

पूणVता हो। 

गजलकार मोतीराम भ]ले नेपाली गजल लेखनका िनि	 माि@क छKलाई अगालेँका छन।् यसले गदाV उनका 

गजलहz सरल, ±ाभािवक, &भावकारी र गेयाÈक बनेका छन।् &nतु गजल सरल, &भावकारी र गेयाÈक छ। मा@ा 

गणनाको सीमाले गदाV उनका गजलमा &य:ु श�को वणV िव�ास, ¼± �नुपन�मा दीघV र दीघV �नुपन�मा ¼± भएको 

पाइeछ। उनले kाकरिणक ÃिÄमा @ुटी �न े श�हz पिन &योग गरेका छन।् जn-ै फु®ु¯ा, ज°¯ा, मwा, स±ार 

आिद। मलूतः उनले गजलको लयाÈकता तथा गयेाÈकता एवं &भावलाई Eानमा राखरे यसो गरेका देिखeछन।् &nुत 

गजलको यता हेयt यतै मेरा नजमा? राम ªारा छन ्िमसरामा श�को |म जुन zपबाट भएको छ ¢सबाट एउटा मीठो नाद 

उ�  भएको &तीत �eछ। यस गजलमा गजलकार भ]को भि:भाव सगुण साकारमा &कट भएको देिखeछ । अथाVत उनले 

ई;रको साकार k: zप भगवान राममा आÍनो भि: समÆपत गरेका छन।् वnतुः मोतीराम भ] बाचँकेो युगको समाज 

धमV&धान एवं भि:&धान िथयो । िकनभन ेभानुभ: आचायVको रामायणले जनमानसमा भि:को सÓार र िवकास गरेक 
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िथए। अतः सं°ृत वा�यका भि:भावलाई वा भि:भावको &सUलाई अनवुाद गरेर वा ितनको &भाव िलएर नेपालीमा 

किवता-काk रë ेजुन एउटा सािहि¢क परtरा िथयो, ¢समा भ]ले पिन थप योगदान पुयाVएका छन।् गजे�मो*, >�ाद 

भि:कथाजnा छKोब� किवता-काk यसको �लf नमुना मा  सिकeछ। यित मा@ होइन उनले &nुत गजलमा पिन 

सगुण भि:भाव k: गरेका छन।् ई;र रामको साकार k: zपको nुित गाइएको यस गजलले भानुभ: आचायV�ारा 

िनमाVण गिरएको सगुण भि: परtरालाई िवकिसत गनुVमा थप योगदान &दान गरेको छ। यस गजलमा &भ ुराममा समÆपत 

गिरएको भि:भावले त¶ालीन जनमानसमा ठूलो &भाव पारेको िथयो। रेिडयो नेपालले यसलाई भजनको zपमा &सारन गनुV 

यसको �लf नमनुा हो। 

मोतीराम भ]ले आÍना कितपय गजलमा बहर (छK)-को सफल &योग गरेका छन।् अतः उनल े फअलुन,् 

मफाइलुन,् फाइतालुन,् फउलुन ्आिद शा§ीय बहरको &योग गरेका छन।् &nतु गजलमा मफाइलुन ्बहरको &योग गिरएको 

पाइeछ। अतः मोतीराम भ]ले उदूV गजल लेखनको परtरालाई केही हदसÎ &योगमा ¡ाएका छन।् समsमा कािफया र 

रदीफको सफल &योग र सरल, सहज श�ावलीको कलाÈक &योगले &nतु गजल लयाÈक, गेयाÈक एवं &भावकारी 

बनकेो छ। 

 

७.   िन�ष? 
 
मोतीराम भ] ब�मखुी &ितभा सt  सािह¢कार �न।् सन ् १८८३ को दशकदेिख काkया@ा आरè गन� भ]ले नेपाली 

किवता-काk सािह¢को mे@मा ½ृUारधाराको िनमाVण गरेर एउटा नया ँ ऐितहािसक मोड ¡ाए। मलूतः उनले ½ृUािरक 

किवताको माEम�ारा िसUो यगु अथाVत माEिमककालीन नेपाली काkको िनमाVण गरेका छन।् माEिमककालीन नेपाली 

किवता-काkको मूल िवशेषता ½ृUािरकता हो र मोतीराम भ]को मलू &विृ8 पिन ½ृUािरक भावधारा नै रहेको पाइeछ। भ] 

नेपाली भाषामा गजल लेÒ ेपिहलो �Äा �न ्र उनले ½ृUािरक र भि:भावमा आधािरत गजलहz लेखेका छन ्। य5िप उनका 

अिधकाशं गजलहz ½ृUािरक भावधारामा रिचएका छन।् नेपाली िशmा पिरषदले सन ् १९८१ मा भ]का गजलहzलाई 

स¤िलत गरेर मोतीराम भ�का गजलहo नामक गजलसङ्sह &कािशत गरेको पाइeछ । जसमा उनका ३२ वटा िविवध ±zप 

संरचनाका गजलहz स¤िलत छन।् अतः मोतीराम भ] नेपाली सािह¢को mे@मा एक मह©पूणV kि:© �न।् 

 

८.  अ�ास 
 

क. तलका >²हoको उ�र लेख। 
१. किवको पिरचय िदएर यता हेयt यतै मेरा.. गजलको भावाथV लेख। 

२. यता हेयt यतै मेरा.. गजलिभ@को सौKयVभाव बारे लेख। 

३. यता हेयt यतै मेरा.. गजलमा किवले के िवषयलाई &Ôाउन खोजकेा छन ्?  

४. यता हेयt यतै मेरा.. गजलिभ@ कुनचािह ँरसलाई &योग गरेका छन?् 
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९.  थप पा5-साम\ी 
 

अिधकारी, अिका&साद. (१९९६). सािहि4क समालोचना. काठमाडौः लोकल`ी अिधकारी। 

उदासी, टीकाराम.(२००२). गजल िसUाV र नपेाली गजलको इितहास. काठमाडौः अितिर: &काशन नेपाल। 

पो� ेल, भानभु:. (२०००). सािहि4क अनशुीलन (दोYो सं[रण).  काठमाडौः साझा &काशन। 

&धान, कृ»&साद. (२००१). साझा समालोचना, पाचौ ंसं°रण. काठमाडौः साझा &काशन। 

भ]राई, घटराज (सtा.). (२००२) नेपाली Dातको^र समालोचना. काठमाडौः परैवी ब�ु ए9 �ेशनरी       

           सÂेर। 

िरसाल, राममिण. (२००१). नेपाली का_ र किव (पाचौ ंसं[रण). काठमाडौः साझा &काशन। 

शमाV, नरदेव. (२००२). किववर मोतीराम भaको जीवनी(चौथो ंसं[रण). काठमाडौः साझा &काशन। 

शमाV, रमा (सtा.). (१९८१). मोतीराम भaका गजलह@. काठमाडौः  नेपाली िशmा पिरषद।् 

½े¾, दयाराम ‘सèव’. (१९९१). नेपाली सािह4का केही पृc(चौथो सं[रण). काठमाडौः साझा &काशन। 
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एकाइ- ३  
मुनामदन -ल³ी>साद देवकोटा 

 

एकाइको संरचना 

१.  &nावना 

२.      उ��े 

३. ल`ी&साद देवकोटाको पिरचय 

४.      देवकोटाको सािहि¢क kि:© 

५.      मुनामदन ख9काkको पिरचय 

५.१    मुनामदन -को शीषVकको साथVकता 

५.२   मुनामदन -को कथासार 

५.३    मुनामदन -का पा@-पा@ाको पिरचय 

५.४   मुनामदन -की मनुाको चिर@ िच@ण 

५.५ मुनामदन -को मदनको चिर@ िच@ण 

६.    िन�षV 

७.     किठन श�-अथV 

८.   अ�ास 

९.    थप पा�-सामsी 

 
                                                                    

१. >3ावना  

नेपाली सािह¢को सबभैKा बढी &कािशत प5कृित अथाVत ्सबैभKा बढी पिढने कृित मुनामदनको नेपाली सािह¢मा 

िवशेष ·ान छ। ल`ी&साद देवकोटाको सबभैKा �ारो तथा उनलाई उ¶ृÄ ला×े कृित मनुामदन सबकैा लािग पठनीय र 

मननीय रहेको छ। िव5ाथãहzले ितिथिमितका लािग कुन ैपिन िवसं-लाई इ±ीमा बु� ५७ घटाउँदा मोटामोटी बुिझeछ। यहा ँ

&य:ु समयािदका लािग िव|म संवत (िवसं) पिन &योग गिरएको छ, यसलाई इ±ीमा बु¯ ५७ घटाएर बु̄  सिकeछ। 

 

2.उQेR 

 

नेपाली सािह¢माब� चÇचत ब� पिठत खास गरी �ाउरे लयमा लेिखएको पाठमा राÒुको उ�े� िनâ&कार छन:् 

� ब�समाÃत कृितको जानकारी िदनु, 
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� महाकिव ल`ी&साद देवकोटाको सािहि¢क योगदानको जानकारी िदनु, 

� नेपाली �ाउरे छKको ®ान िदन,ु 

� नेपाली किवतामा आधिुनक धारा &वशे गराउन ेकृितको अEयन गनुV, 

 

३. ल³ी>साद देवकोटाको पिरचय 

ल`ी&साद देवकोटा नेपाली किवता सािह¢का िवराट् काk पु¿ष �न।् उनलाई नेपाली सािह¢मा सर±तीको वरद ्

पु@ पिन भKछ। ल`ी&साद देवकोटा नेपाली जनताका महाकिव �न।् आिदकिव भानुभ: आचायVपिछ सािह¢मा जनि&य 

किव-देवकोटा न ै�न।् 

पं. तीलमाधव देवकोटा र दो�ो वा काeछी धमVप�ी अमर राÐल`ीका कोखबाट साइँला छोराको zपमा िव.सं. 

१९६६ काÆतक २७ गत ेशु|बार (९ स�ेेर १९०९)  कृ»पm अमाव�ा ितिथ ल`ीपूजाका िदनमा जि´एका िथए। उनको 

ज´ काठमाडौकंो िड¸ी बजारि·त धोबीधाराको ठटुनटी �क नर २१/५४१ को घरमा रहेको िथयो। अिहले सरकारले 

¢ो घरलाई �ारक बनाउन &यास गदØछ। उनको �ारनको नाम तीथVमाधव देवकोटा हो। ल`ीपूजाको समयमा ज´केो�ँदा 

तीथVमाधव देवकोटाको नाम पिछबाट ल`ी&साद देवकोटा भएको पाइeछ। देवकोटा चारवषVको �ँदा उनको पिरवारमा एउटा 

िनराशामय वातावारण छाएको िथयो। देवकोटालाई ¢ितबेला रातभिर रगतमासीले sn पारेको िथयो, पिरवारमा अब देवकोटा 

नबाëँे रहेछन ्भ े भाव जागृत �न था¡ो।  

 देवकोटालाई रगतमासी पदाV औषिध र जरीबटुीले काम नगरेको देúदा िपता पं.ितलमाधव र माता अमरराÐल`ी 

साथ ैदाज-ुिददीहzको मनमा िचसो पसेको अव·ा िथयो। अ
मा देवकोटा कै िददी लोकि&यदेवीले एकजना गाउँकै बुढो 

बाज े(धामी) भएको ·ानमा लगेर उपचार गदाV देवकोटा िनको भएका िथए। देवकोटा म¢ृुको मुखबाट बाचँेपिछ उनका घर-

पिरवारमा खुसीको माहौल छायो। ¢सपिछ उनलाई अmर आरè गराइएको िथयो। घरमा न ैिपता पं. ितलमाधव देवकोटाले 

साइँला छोरा देवकोटालाई पाचँ वषVिभ@ै क ख ग कåाs गराएका िथए। 

देवकोटा आठवषVको उमेरमा पु!ा जीवनको लò कोनV थालेका िथए। ¢ितबलेा उनको जठेा दाजु लेखनाथ 

देवकोटाले "सुन पढाएर मिहनामा ितन सय ¿िपया ँकमाउँथे। गाउँ-घरमा उनी उदाहरण बनेका िथए। घरमा आमा-बाबुको 

�ारो बनकेा िथए। देवकोटाले, आमाले दाजुलाई देखाउँदै भÉे– बाबु ितमी पिन धेरै पढेर दाज ुज3ै ब�ु है! यस कुराले 

उनको $दयमा गिहरो छाप बñो। उनीिभ@ मा�र न ै�eछु भ े &रेणाको घाम उदायो। देवकोटाले जीवनको धेरैजसो समय 

" ुसन पढाएर न ैिबताए। यसै सKभVमा देवकोटा ±यंले आÍनो जीवनका कुरामा लखेेका छन–्म उहा ँ(लेखनाथ देवकोटा )- 
लाई दिुनयाकँो आदश? ठा¶थ·। दाजकुो मा¸री धाक रवाफ र दबाब अिन ग¹ीर �भाव देºदा दाजिुसत डराउँथ·। शीर 
िन�राएर दाजकुो आ4ापालन गथ»। पढाइमा देवकोटाको लगनशीलता देखेर ितलमाधव (िपता) ग%द ् �É।े झ&ै दशवषV 

नप!ैु उनको उ ित र लगनशीलता देखेर उनका िपताले सर±ती&साद देवकोटा नाम रािखिदए। िपता खुशी भएर गाउँ-ठाउँका 

माeछेहzलाई भिनिहडँथ्–े मेरो साँिहलो  छोरो सर�ती माताको अवतार हो। उसरी न ै देवकोटाले पिन आÍना बाबुलाई 

सबभैKा ®ानीगुणी, कला र िसपिश¬ भएको माeछे ठाÉ।े  

देवकोटा सानैदेिख शाf ±भावका िथए। िशÄ र भ} बोलीचालीमा नíता िथयो। उनी एकोहोरो �É।े ए.ै ब^ 

¿चाउँथे। कितवटा कुरामा िज�ी गन� बानी पिन िथयो। स¢ बो� े। झुटो बोÑन ेर फटाहा ±भावका मािनसलाई मन पराउँदैन 
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िथए। िपता ितलमाधव देवकोटाका किवताहz साफी गन� |ममा उनको ¿िच किवता&ित बढेर गएको पाइeछ। िपताको किवता 

साफी गदाV-गदाV उनीिभ@को किव kि:© बढेर गएको सािहि¢क िव�ानहz माKछन।् अङ्sेजी भाषा िसकेपिछ धेरै पसैा 

कमाउन सिकeछ, जसले गदाV उनको घरले थेिगरहेको आ'थक अव·ामा सुधार आउँछ भ  ेसोच िलएर अङ्sेजी पाठन-

पठनमा लगनशील बनकेा �न ्भनी उनकै जीवनीबाट थाहा पाउन सिकeछ। 

काठमाडौको दरबार °ुलमा आठौ ं½ेणी पढद्ा-पढदै् एकैचोिट दसौ ँ½ेणीमा पढ्न थाले। पढन्मा उनी खुब ैबिु�मान 

र लगनशील िथए । पढेको देखेर उनलाई पढाउने िशmक-िशिmका पिन छgै पथ�। ¢सपिछ इ±ी १९८२ मा भारतको 

पटनाबाट �ािट (� ुलसेन परीmा उतीणV भए। यस समयमा यी पिरmा उतीणV गनV नौ वषVको समयाविध लाÜ£ो तर 

देवकोटालाई केवल पाचँ वषV लाÊो। ¢ो पाचँ वषVमा िदन-रात घोर पिर½म गदाV, िबहान-बेलुकी भात-तरकारीको ±ाद 

नपाएको, ऐना नहरेेको, जु8ा नलगाइकन िबताएका कुराहz छन।् देवकोटाले �ािट (क पास गरेपिछ टोल िछमेकीमा उनको  

खुबै नाम चलेको िथयो। ¢ो समयमा �ािट (क पास गनुV ठुलो कुरो िथयो। धेरै कितले मा@ै बडो मिु°लले �ािट (क पास गथ�। 

¢स बखत टोलमा देवकोटाको चचाV र गणुगान मािनसहzले गाउँथे । �ािट (क गरेपिछ गाउँका माeछेहzले साइँला बाजे भनरे 

बोलाउँथे। �ािट (कपिछ उनको उपनाम साइँला बाजे भएको िथयो।  

          �ािट(कपिछ उनले जोडतोडले " ुसन पढाउन थाले। िव.सं.१९८५–मा आईएससी पास गरे। ¢सपिछ आईएससी पास 

गरेर भारतको पटना िव;िव5ालयमा बीए परीmाका िनि	 भनाV भए। ¢ितबलेा उनले दैिनक १२ घ)ा "सुन पढाउँथे। 

केवल चारघ)ा मा@ ै आÍनो अEयनका िनि	 समय िलएर उ: िव;िव5ालयबाट बीए परीmा उ8ीणV गरी घर फøकन े

िवचार गरे। पटना िव;िव5ालयमा बी एल पढ्नका िनि	 राणा सरकारको छा@ावृित पिन &ा� गरे। पिछबाट बी एल पास 

गरी आÍनो घर नेपाल काठमाडौिंतर फøकए। िव.सं.१९८८ मा नेपालमा बी.ए. पास गन� देवकोटा मा@ ै एकजना िथए। 

िव.सं.१९९० मा बीए,  बी एल  पास गरेपिछ राणा सरकारसमm सरकारी जािगर खानजादँा जािगर पाएनन।् ¢सपिछ " ुसन 

पढाएर न ैजीिवका सÓालन गनV थाले। 

         िव.सं.१९८१ मा मनदेवीसँग काठमाडौमंा िववाह सt  भयो। उनीहzको िववाह सt  भएपिछ चार छोरा र पाचँ 

छोरीहzको ज´ भएको िथयो। बनारसमा पगेुका देवकोटाले ¢ही ंबसी नपेाली काङ्sेसको मुखप@ ‘यगुवाणी’ को सtादन 

गरेका िथए। उनी बनारसमा ब*ाब*ै उनको माइलो छोरो कृ»को िनधन भयो। ¢सपिछ उनले घर फøकने मन गरेनन।् 

देवकोटालाई खो+ैखो+ै मनदेवी बनारस पिुगन।् देवकोटा �रोल ेथिलए। आÅानी केही िथएन। आ'थक स¤टमा फसेका 

िथए। घरमा खानकुेरा िथएन। ¢सपिछ देवकोटाले नराíोसँग दःुख पाए। ¢ितबेला उनले मातभृूिम सµझे।  

 

४. देवकोटाको सािहि}क ½ि$¾ 

          देवकोटाले आÍन ैबाबसँुग घरम ैबसेर सं°ृत अEयन गरेका िथए। दाज ुर आमाको &रेणाबाट उनले अङ्sेजी भाषा-

सािह¢ गिहिरएर पढन थालेका �न।् दरबार हाई °ुलमा पढ्दा-पढ्दै एघार वषVको उमेरमा अङ्sेजीमा किवता लेखेका िथए। 

दश वषVकै किललो उमरेमा म त अभािगनी पो भएँ, भ  ेकिवता लेखेर आÍनो सािहि¢क जीवनको ½ीगणेश गरेका िथए। �न े
िब�वाको िच¨ो पात भन े झð ल`ी&साद देवकोटा सानैदेिख भाषा-सािह¢मा गिहरो zपमा चासो राúथे। उनले नपेाली, 

अङ्sेजीबाहेक अ� भाषाहz पिन उितकै िस, चाहÉ।े घरमा काम गन� तामाङ केटोबाट तामाङ भाषा, मा×े भोटेिसत भोटे 
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भाषा िसकेका िथए। यसरी नै नेवारी भाषामा उनको राíो दखल िथयो। पिछबाट उनले उदूV, िहKी, �े- र जमVन भाषाको राíो 

®ान &ा� गरेका िथए।  

            यसथVमा ल`ी&साद देवकोटालाई ब�भाषािवद ्नपेाली &ितभाका zपमा िलन सिकeछ। देवकोटाले सािह¢का सब ै

िवधामा कलम चलाए पिन उनी िवशेष zपले किवता र िनब² िवधामा सश:zपले नपेाली सािह¢मा देखापरेको देिखeछ। 

िवशेष अङ्sजेी भाषा-सािह¢को अEयनको कारणले गदाV होला उनको किवता एवम ् िनब²को िसजVना ±ÕKवादी 

काkधाराबाट &भािवत रहकेो पाइeछ। िव.सं.१९९१ मा &कािशत पू�णमाको जलिध (गोरखा िव.सं.१९९१- मागV १५) 

शीषVकको किवता�ारा नेपाली सािह¢मा सावVजिनक देखापछVन।् ¢सै वषV अथाVत ्िव.सं.१९९१ शारदा वषV १, अ¤ १-मा गरीब 
किवता पिन &कािशत भएको पाइeछ। उनको लेखनमा किव लेखनाथ पौpालभKा िभ  &विृतका किवताहz नेपाली 

सािह¢ले पाइरहेको िथयो। नेपाली सािह¢मा िव.सं. १९९१ देिख न ै देवकोटाको काk िसजVनाकै पmबाट ±ÕKवादी 

काkाधाराको सु¿वात भयो।  

           देवकोटा &ितभाका कुबेर िथए। उनका असङ्� फुटकर किवताहzिसत,ै ख9काk, महाकाk, िनब², &ब² 

आिद &कािशत भएको पाउँछौ।ं उनको &कािशत काkकृित वा काkिसजVनाको या@ालाई दईुवटा कालख9मा राखरे हेनV 

सिकeछ। 

१. पूवाV.दV ( िव.सं. १९९१ देिख िव.सं. २००३ सÎ) 

२. उ8रा.दV (बनारस &वासकालदेिख २०१६ सÎ) 

 

(क) पूवा?�काल (िव.सं.१९९१ देिख िव.सं.२००३)  
 देवकोटाको किवता लेखनको काल  िव.सं.१९७६ देिख न ै िलन सिकeछ। उनी पाचँौ ं ½ेणी पढ्दादेिख नै किवता 

लेखेका �न।् यसथV िव.सं.१९७६ देिख िव.सं.१९९० सÎको अविध देवकोटाको किवता लेखनको पृ¾भूिम मा  सिकeछ। 

यसलाई ल`ी&साद देवकोटाको अ�ासकाल भनी चचाV पिन गन� �से रहेको पाइeछ। यस कालमा उनका किवताहz िवश�ु 

±ÕKवादी धारणाले पिरपोिषत देिखeछन।् उनलाई ती किवताहzले िवशु� ±ÕKवादी किवको zपमा नपेाली सािहÈा 

उ�ाएको पाइeछ। ¢स समयका उनका किवतामा भावनापm, आÈापरक अिभkि: रहेको भिेटeछ। &कृित र मानवका 

माझमा रहेको नङ र मासकुो स²लाई &काश गरेको देिखeछ। िवशेषzपले मानवतावादको भावले ओत&ोत किवताहz 

यसकालमा पाइeछन।् देवकोटाको पूवाV�V किवता  या@ामा मानवतावादको टड्कारो &विृ8 देखापछV। 

 
(ख) उ�रा�? (िव.सं. २००४ देिख २०१६)  

 नेपालमा छाएको राणा िवरोधी &जातािÖक लहरमा िव.सं.२००३ र २००४ सालितर आKोलनले देवकोटालाई 

&भाव पाय[। उनमा िव}ोही भावना &गाढ zपमा रहेको �नाले िव.सं. २००३ देिख किवता लेखनमा kङ्Ê िव}ोहका आलाप 

रागहz देिखeछन।् िव.सं.२००४ मा देवकोटा  बनारसितर भािसeछन।् ¢ही समयमान ैयुगवाणी- जnा पि@काको सtादन 

पिन गरे। ¢स समयकालमा उनका किवताहzमा िवशेषzपले शोषण, अ�ाय, अ¢ाचार, िवकृित, िवसUितको िवरोधमा चक[ 

±रहz पाइeछन।् ¢सपिछ उनको किवता िसजVनामा ±ÕKवादी &गितवादी धाराको चक[पना रहेको पाइeछ। 
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            देवकोटा ±ÕKवादी किव �न।् उनीिभ@ आशँु किव©जnा अि�तीय &ितभा िथयो। सहज, ±:ßूतV आशुँ 

किव©मा उनले ख9काk, महाकाkहz कि	 समयमा िसजVना गरेको पाइeछ। देवकोटाका किवताहz भावकुता, तीì 

संवेदनशीलता असीिमत क¬नाशीलता, उi &ितभाको  लmणले पिरपणूV रहेका छन।् मानव जीवनको सौKयV र &कृितका 

िबचमा तादा/ स² ·ािपत गनV देवकोटा िसपालु र दm देिखeछन।् देवकोटा &कृितका पुजारी िथए। &कृित&ेमीका 

सश: भावहz उनका किवतामा रहेको पाइeछ। मानव जीवनले सुखशािf &ा� गन� न ै &कृितको संसार हो। मानव 

स�ताको उ%म ·ल नै &कृित हो। यसैले &कृितबाटै मानवको संरmण �नपुछV  भ  े िस�ाfमा उनी काधँ लगाउँथे। &कृित, 

ई;र र मानवको ि@कोणी ि@भजुको स² छ भ  ेिव;ास उनीिभ@ िथयो।  

            ¢सैले उनका किवताहzमा मानवतावादी ±रको &खर िचfन पाइeछ। देवकोटाका किवताहz पढ्दा �ासंेली 

दाशVिनक ¿सोको &कृिततफV  फकV जnा दशVनको &शn ै&भाव भेिटeछ। ¿सोको मानवतावादी दशVन, ±तÖता, सामनता र 

0ात©ृका  &जातािÖक आधारमखुी आवाजहz देवकोटाको किवतामा &ा� गनV सिकeछ। देवकोटाले बाचँेको सामािजक र 

आ'थक शोषण िव¿� किवता िसजVनाकै माफV त ् आवाज उठाएका छन।् िव.सं.२००७ सालपिछ देवकोटाको किवतामा 

|ािfकारी भाव, िव}ोहाÈक ±र, हाñkङ्Êको तीì चेतना, &खर राÄ(वादी चेतनाहz देिखeछन।् मािनस आदशVवादी, 

|ािfकारी बनौ ंभ े चेतनालाई अिघ लगाएर आÍनो काk िसजVनालाई िनरfरता िदएको पाइeछ। देवकोटा युगाfकारी 

योगदान िदन े&ितभा �न।् नेपाली सािह¢मा ±ÕKवादी काkधारा (िव.सं.१९९१–२०१६)-को िवकास उ¶षV र िन�षV 

िदँदै यस काkधाराको नेत©ृ गरेको पाइeछ। शाकु�ला जnो पिहलो आधुिनक महाकाk लेखे। ‘&िमथस’-जnो 

&गितवादी भावधाराको महाकाk िसजVना गरे। नेपाली जनजीवनको सKुर िच@णमा ‘सुलोचना’- महाकाk िसजVना गरेका 

पाइeछ। 

 

>कािशत कृितहz 

१. किवतासङ्\ह:  सुनको िवहान, पुतली (१ र २), मनोरäक, पहाडपुकार, िभखारी, छहरा, ज´ोÀव, मुटुको 

थोपा, मृ¢शैु1ा, िच¸ा पातहz, भावना गाUेय, आकाश बोÑछ, छागँासँग कुरा, ल`ी 

किवतासङ्sह 

२. ख!का½:  मुनामदन, द2ुf शकुfला भेट, राजकुमार &भाकर, कुिäनी, सKुरीजलमा, 3 ेK,ु 

मैना, रावण जटाय ुय�ु, सीताहरण, कटक, लुनी, मायािवनी ससã, िति4ङ आिद। 

३. महाका½:  शाकुfल, पृ5ीराज चौहान, सलुोचना, महाराणा &ताप, &िमथस, वनकुसुम। 

४. कथा:  ल`ी कथासङ्sह,  

५. उप�ास:  चtा, सुमी@ा, तzण तपसी, &दिmणा, आÈसमीmा, �Äा देवकोटा }Äा पिरवेशमा। 

६. नाटक :  कृिषवाला, स¢वान सािव@ी, रजपूतरमणी। 

७. िनबÀ :  ल`ी िनब²सङ्sह, &िस� &ब²सङ्sह र दािडमको zखनेर। 

पुरGार र सvान 

१. ि@भुवन परु°ार (िव. स. २०२३), २. महाकिवको उपािध (िव.सं.२०२१), ३. नेपाली सािह¢ पिरषदक्ो 

सभापित (िव.सं.२००४), ४. यगुवाणीको सtादक (िव.सं.२००४), ५. काk &ित¾ानका अEm 
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(िव.सं.२०१२), ६. ि@भुवन िव;िव5ालयका सदñ (िव.सं.२०१२) , ७. िशmा तथा ±ा6 मÖी 

(िव.सं.२०१४)। 

सर±तीका वरदान पाएका िव�ान ् िशरोमिण महाकिव ल`ी&साद देवकोटाजnा अ7ूत, असीिमत &ितभाशाली 

kि:© भिव2मा नेपाली आमाको गभVबाट फेिर जि´एला? भ  े&¦ छोडी राखी िव.सं.२०१६, भदौ २९ गत ेपचास वषVको 

उमरेमा �ाrर रोगले िनधन भयो। मरणो&ाf िव.सं.२०२१ मा उनको िच@ अि¤त �लाक िटकटको &काशन भयो। 

ठाउँठाउँमा देशिवदेशमा उनका सािलकहz बनाइएका छन।् उनको नाममा पुnकालय, पुर°ार, संघ-सं·ा, °ुल, कलेज एवं 

गाउँ-बnी, सडकको नाम रािखएको पाइeछ। उनी िजउँदो �ँदाभKा मृ¢ुपिछ नै बढी सÎान भएको देिखeछ। एकजना 

िव�ानले भनकेा छन–्   ‘�Äा मरेपिछ मा@ बाÕँ। साiँ ैदेवकोटा मरेपिछ असीिमत बाचँेका छन ्हामीिसत।’ 

 

५.  मुनामदन ख!का½ 
 

महाकिव ल`ी&साद देवकोटाको सवV&थम &कािशत कृित मुनामदन (िव.सं.१९९२) हो। यो ख9काkको &थम 

&काशन िव.सं.१९९२ मा भएको हो। नेपाली ख9काk परtरामा &थमचोिट आधुिनक ±ÕKवादी धारणामा 

गीितकाkका zपमा उदाएको यो ख9काk हो। कृ» गौतमले मनुामदन ख9काkमािथ मनुामदन समालोचना िकताबमा 

आÍनो िवचार राखेका छन–्  मनुामदन (िव.सं.१९९२) देवकोटाकै मा+ ÁेKकृित होइन, नेपाली सािह}कै एक उ�म कृित 
हो। किवको >ितभाबाट सहजoपमा उwीिलत �नआएको >3तु कृित जित गहन छ, }ित नै सरल पिन। मुनामदन }स 
युगमा लेिखयो, जब नेपाली किवताले आsनो अनहुार बदि्लदैँ गयो। 
             मनुामदन ख9काk �ाउरे छKमा लेिखएको छ। सUीतमय भाषा नपेाली छKमा लिेखएको �नाले नपेाली िजîोले 

िटिपहाÑने, $दयमा बिसहाÑन े यो ख9काkमा पूवV रस पाइeछ। छोटो छिरतोपनले सुनमा सुग² थिपएको छ। यसलाई 

रिसलो ख9काk भ  सिकeछ। जनमानसको $दयमा सधð सजीव भएर बसेको महाकिव ल`ी&साद देवकोटाको मुनामदन 

सबभैKा िमठो र सरल  काk हो। यो ख9काkमा भानुभ:को रामायणमा पाइन ेलौिकक ¿िच छ। यसलाई कालीदासको 

मेघदूतिसत तुलना गनV सिकeछ। 

             देवकोटाले आÍनो जीवनको अिfम mणमा भनकेा िथए–  मुनामदन मा+ राखेर अo मेरा सबै कृितहo जलाइिदन ू
! यस भनाइले मुनामदन ख9काkको गिरमा र महª उiकोिटको हो भ  ेबिुझeछ। अथाVत नेपाली सािहि¢क कृितहzमा 

मुनामदन (िव.सं.१९९२)-को &काशनले उi कीÆतमान कायम राखेको छ। नपेाली सािह¢मा सबभैKा बसेी छािपएको, 

सबभैKा िब|ी भएको र सबैभKा बसेी पिढ़ने कृित नै मनुामदन हो। 

 

५.१ मुनामदन को शीष?कको साथ?कता 
 
           काठमाडौ ंउप¢कामा &चिलत एउटा नेवारी लोकगाथाकै &भाव र &रेणामा रिचएको ख9काk मुनामदनमा नेपाली 

जनजीवनको लोकभाकामा रहेको मनुा र मदन नायक-नाियका �न।् मनुामदनको िवषयमा रिचएका गीितकाkमा मुना र 

मदनका जीवनमा आइपरेका दःुखाf घटना आधािरत छन।् भानुभ:को रामायणमा राम र सीता, शाकुfलाको 
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शकु�लाको दÂु�मा नायक-नाियकाको जीवनमा घटेका दःुखाf घटनाहz समिेटएका जn ैमदनको जीवनमा आइपरेका 

दःुख-पीर, kथा र आ'थक आपद-्िवपद ्आिद कुराहz समेिटएको पाइeछ। 

            नेपाली सािह¢मा कृितहzको नाम राúदा किवको नाममा वा कृितिभ@का नायक-नाियकाको नाममा राÒे चलन 

यथावत ् नै देिखeछ। यसै परtरालाई मा� गरेर नायक-नाियकाको यो गीितकाkको नाम मनुामदन रािखएको �नसàछ। 

नेपाली काk पराtरामा यहा ँ नायक नाियकाकै नामबाट ख9काkको नाम रािखएको छ भ  सिकeछ। यो गीितकाkको 

शीषVकबाट &ा� गनV सिकeछ- का½ा�मा िवयोगा�ले मुना र मदनको जीवनको दःुख-पीडा। यसो �ँदा मुनामदन शीषVकमा 

यो ख9काkको साथVकता पाइeछ। मनुा आEािÈक भाव&िेरत भौितकवाददेिख टाढा, यता मदन धन-दौलत&ित मोिहत 

रहेको भौितक सtितको चाहना, पिरवारको सुख-शािf नै धनदौलत �नसàछ भनी आEािÈकतादेिख टाढा रहेको पाइeछ। 

मुना कोमल र $दयवादी, मदन कठोर $दय बनाएर आ·ाको छहारीमा पिरवारको शािfको खोजमा ला!ा उनले भोगेको 

िततो र पीडामय समय। यसथVमा ख9काkको शीषVक मनुामदन साथVक देिखeछ। 

 

५.२ मुनामदन -को कथासार 
 
           ल`ी&साद देवकोटाको मुनामदन ख9काkमा मदन, मुना र मदनकी आमामाझ रहेको मा«मक घटनाको कथा छ। 

यी तीनजना पिरवार भएको एउटा घरको कथा यसमा वणVन गिरएको छ। उनीहz िनâ मEवगãय पिरवारका �न।् उनीहz 

गिरब छन।् उनीहzको इÕा उi छ, तर धन नभएकोले सबिैतर िनराशा मा@ छ। मदन र मनुामा असाE माया-&ीित छ। 

एकको अभावमा अक[ बाëँ नस,े &मे बसेको छ। उनीहzको &ेम भौितकतामा आधािरत छैन, आEािÈकतामा छ। 

उनीहzबीच आदशV &मेभाव छ।  

           आ'थक ि·ित अ¢f जिटल �ँदैगएको �नाले मदनको पिरवारमा ऋण, अभावमा बाëँ ुपरेको �eछ। धन कमाउनका 

िनि	 मदन आÍनो पिरवार पिन ¢ागेर :ासा जान तयार �eछ। मदनले गिरबी हटाउनका िनि	 :ासामा सुन कमाउन जान े

िनधो गछV। मुना आÍनो &ाणि&य पितलाई धन मा@ केही होइन आनKी मनले साग र िस^ु खाएको बेश हो, :ासा जान �ँदैन 

भनेर सµझाउँिछन,् तर मदन जसरी भए पिन :ासा जान ेआÍनो अठोटमा अिडग �eछन।् ितन िबस िहउँद खाएकी( साठी 

वषVकी) आमाको धारा र पाटी राÒे इÕा जसरी भएपिन परूा गनुV छ भ े ऊ संक¬ गछV। केही िदनमा :ासाहाट सुन कमाएर 

फøकहाÑछु भनेर ऊ साथीहzिसत :ासाितर लाÜछ। मनुा र मदनको िवछोड �eछ। 

           :ासाबाट फकVँ दा मदन िबच बाटामा िबरामी पछV। उसलाई हैजा लाÜछ। साथीहz उसलाई ¢ही ंछाडी बाटो लाÜछन।् 

आिखरमा अलप@ परेको देखेर एउटा सरल ±भावको भोटेले मदनलाई आÍनो घर लगेर उपचार गछV। भोटेलाई मदनले गणु 

ितनV भनी सुनको थैलो अपVण गनV खो<छ, तर भोटे सुन िलन चाहँदैन। मदन बडो दःुख पाई पसैा कमाएर आिखर घर फकV eछ। 

यता घरमा बढुी आमा मिरसकेकी �िeछन।् अकाVितर मुना पिन गु9ाले मदनको झूटो म¢ृकुो खबर िदएकोले मूÕाV परी 

मिरसकेकी �िeछन।् यnो ि·ितले मदनको $दय टुट्छ। उसको धन &ाि� पिन िनरथVक �eछ। ऊ बेहाल �eछ, ऊ अब आफू 

बाचँकेो िनáार ठाeछ। यस &कारले यो ख9काkमा मदनको जीवन दःुखाfमय रहeछ।  
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५.३   मुनामदनको पा+-पा+ा 
मुI नाियका :    मुना 

मुI नायक :     मदन 

सहायक पा+हo : आमा, भोटे दाइ (=ाङ्बा), लाबा, फुचा, िददी, अनकूुल सहायक पा@का zपमा      

                    देिखeछन।् 

खलपा+ :        नैनी, साथीभाइ र गु9ा &ितकूल zपमा उपि·त खलपा@हz �न।् 

गौण पा+ :       बटुवा, भोटेनी, लामा, भोटेकी रानी र िछमकेी। 
मानवे�र पा+ :   चखेवा, काग, परेवा, ढुgुर, डाफेँ, कोइली, मुजरु, हिरण अिन भðसी। 

 

५.४  मुनामदन -की मनुाको चिर+ िच+ण 
 

         मुनामदन ख9काkकी नाियका मनुा �न।् मुना असाEै सुKरी िछन।् उनी हा*ँा च>माजn ैसुKर देिखिeछन।् मुना 

नपढेकी अिशिmत नारी �न।् तर उनमा नारीमा �नुपन� ±ाभािवक गुण रहेको पाइeछ। उनी माया-&मेको अगािड पैसा-

zिपयालँाई मह© िद न।् बz साग र िस^ ु खाएर ब^ ु उ8म िजKगी ठािeछन।् निैतकता �क� को मनुामा आदशV र &मेका 

असीिमत भावहz पाइeछन।् मनुा अिधकाशं नेपाली नारीहzको आदशV नमुना भएकी छन।् उनी ई;रको हासँो पाएकी फुल 

�न ्र अfमा &कृितमा  िबलाउँिछन।् मुना गिरबीको चक[ मारमा �øकए तापिन पित र सासू&ित ½�ाभाव रािúछन।् आÍनो 

भागमा जेजnो छ ¢सलाई सfुिÄिसत ±ीकार ग>छन।् मुनामा कुनै &कारको लोभ-लालच देिखदैँन। सीिमत इÕामा 

शािfमय वातावरणमा आदशVको साथ बाëँ zचाउँिछन।्  

         मुनामा अिधकांश नेपाली नारीहzको आदशV आÍनो पिरवार&ितको चोखो माया र सित©को पालन उi छ। मुनाले 

भौितक सुख–सुिवधालाई भKा आEािÈक सfुिÄलाई बढी महª िदिeछन।् पौरािणक र लौिकक चिर@हzको &भाव 

ितनका नसा-नसामा पसेको छ। यसैले यnा नारीहz अभावमा िथलिथिलए पिन िवचिलत �ँदैनन।् मुनाको चिर@ भन ेिहमाली 

झरना जn ै सफा र शु� भएको पाइeछ। मनुाको चिर@मा यn ै िवशेष गुणहz पिरपूणV छन।् उनमा भेिटन े िन?लता र 

पितìता साiैँ अिधकांश  नेपाली नारीहzको &ितिबको zपमा आएको छ। 

        घरको दयनीय अव·ा ख@ नसकेर िवदेशमा गई सtि8 आजVन गरेर सुखमा सपना देÒु नेपालीहzको परtरा हो। 

यसरी चखेवा-चखेवीको जnो माया-&ीित मुना र मदनमा देिखeछ। आÍनो लो×लेे छोड़ेर परदेश जादँा उसको ि&य भाले 

हराएको पंछी झð �eछे मुना, तर मुना आÍनो कतVkपथबाट िवचिलत �ँिदनन।् धेरैवटा समाजमा लो×े परदेश गएपिछ 

±ा^ीको जवानीमा गु9ाहzले आखँा गाड्न ु नया ँ कुरो होइन। राíी आइमाईलाई फकाएर ¡ाई ±ाथV िसि� गनV चाहन े

लमीहz पिन �eछन।् यnो अव·ामा पिन आÍनो चिर@मा दाग ला× निदई बाëुँ नेपाली नारीहzमा पाइने ठुलो िवशेषता हो। 
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मुनालाई नैनीले फकाउँदा र गु9ाहzले प¹ाउँदा पिन उनी सती©बाट अिलकित पिन डगमगाएकी छैनन।् सती©&ितको यो 

सचेतताले नपेाली सीता र सािव@ीको &ितिनिध© मुनाले गरेकी छन।् 

          मुनाका िनि	 आÍनो पितभKा ½े¾ कोही छैनन,् पितभKा ठुलो &ाण अक[ छैन। यसैले ग9ुाहzको बदमाशीले पित 

मरेको झुटो िचBी आउँदा बz उनले &ाण नै ¢ाग गिरन।् तर नारीको मिहमामय आदशVलाई &ितभाzपी धमVबाट आकाशै खसे 

पिन छोड़्न चाह न।् पित-&मेका साम ुधन भ े कुरा उनलाई केही होइन। उनको उCल चिर@ नपेाली नारीको &तीक न ैहो। 

 

५.५ मुनामदनमा मदनको चिर+ िच+ण 
            

         मुनामदनका &मुख नायक मदन �न।् उनी छे@ी जाितको नेपाली पुzष �न।् यस ख9काkमा मदन िधरोद8ो´ुख 

अनकूुल पा@का zपमा देखापरेका छन।् नेपालको िनâमEमवगãय पिरवारको आ½य र आ·ाको के> �न।् घरको 

मूलखा। बुढी आमा र प�ी मनुाका भरोसा पिन �न।् मदनमािथ सा�को ऋण छ। िदनरात सा�को ऋणमािथ िचfा गदVछन।् 

घरमा छाक जुटाउन गारो पछV। कडा पिर½म गरेर पिरवारमा खान लगाउन पिन हÎेहÎ ेपछV। सा�को ऋण ितन�, आमाको 

धारापाटी राÒे इÕा पुरा गन� र मनुाका हातमा एकजोडी सुनको बाला लगाइिदने ठुलो इÕाकै कारण धन कमाउन 

साथीहzसँग िमलेर :ासा जाeछ।  

         घर-पिरवारको पालनपोषण, ितरोभारो तथा सtूणVzपमा पिरवारकै िजÎावारी मदनको टाउकोमा छ। मदन, यसैले 

भौितक सुख तथा धनसtि8को पछािड लािगपरेका छन।् सरल kवहार भएको मदन प¿ुषको &तीक बनरे उिभएका छन।् यो 

संसार न ै एक संsाम हो। यो सङ्sाममा घरको प¿ुषहz नै समñािसत य�ु गनV मैदानमा उिभनुपछV। यnा समñाको 

समाधानमा हात बाधेँर ब^ ु�ँदैन। समñाको समाधान &ा� गनुV पु¿षको लò �नुपछV। जसरी धार नभएको तरवारको कुन ै

महª �ँदैन, ¢सरी नै पौ¿षता नभएको पु¿षको नाम समाजमा कुनै महª �ँदैन भ े िव;ास र साहस बोकेका  प¿ुष �न–् 

मदन। धन कमाउन भोट गएका मदन धन कमाएर घर फDकदा मदन बाटामा िबमार �eछ। उितखेर भोटेले उनलाई सहयोग 

गछV। ¢ितबलेा उनीिबना मानवताको चेत खोिलeछ। माeछे जातले होइन कमVले ठुलो �ँदोरहेछ। मानवता भ  ेअक[ एउटा 

ठुलो जात, जातमािथ अक[ जात रहेछ भनी उनी मानवतावादी िवचारधाराका पृ¾पोषक kि: �eछ। बढुी आमाको मृ¢ु र 

प�ी मुनाको िवयोग। िनताf ए.ो मदन। िपर, kथा र पीडाको खाडलिभ@ परेर िजउँदै मरेको बोधमा िबमारी जीवन िलएर 

बाëँ ेप¿ुषको zपमा देिखeछ।  

 

६. िन�ष? 
 

          नपेाली जनिजîोले सहजै िट@े नेपाली जातीय छKमा रिचएको महाकिव ल`ी&साद देवकोटाको मनुामदन 

(िव.सं.१९९२) ख9काkको नपेाली सािह¢मा छु]ै महª छ। मनुामदन ख9काkको तुलनामा नपेाली अ� ख9काk 

लेÒे थोरै छन।् यो  ख9काkमा िवशु� नेपालीपन रहेकोले यसको यो पmलाई उपलिE मा  सिकeछ। यसै सKभVमा डा. 

कुमारबहादरु जोशीले- देवकोटा र उनको मुनामदन रचनामा मुनामदन ख9काkको महªलाई दशाVउँदै लेखेका छन–् 

अनुभिूतमय आIान }ो पिन लोकजीवनको यथाथ?तामा आधािरत }समािथ देवकोटाको >ितभाबाट छहराझÃ छुटेको 
सहज >ाकृितक एवम ्ÄदयÅशx किव¾ल ेओत>ोत ब�ु र अझ यी सबैको समायोजन�ारा सुिनÇमत एवम् सहज पिर�ृत 
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संरचनागत समिÈत >भाव नै मुनामदनको तीÉतामा सश$ता हो। य3ो सश$ता नेपाली का½जगतमा अ�+ दलु?भ 
छ। यस पिर>ेÊमा हेदा? मुनामदन नै नेपाली सािह}को >थम र अि�म अिन उËृÌ ख!का½ ठहिरन आउँछ।  

         काkमा नपेाली जनजीवनको आ'थक र सामािजक पmलाई यथाथVzपमा िच@ण गरेका छन।् मEम, िनâवगãय नेपाली 

पिरवारको आ'थक दयनीय अव·ा धन-सtि8िबना समाजमा बाëँु गारो परेको अü�ारो ि·ित नेपाली छोरीचेलीको धा«मक 

धरातल कतVk र िन¾ा&ित मदनले िनवाVह गरेको भूिमका सtूणV  िनâवगãय पु¿षको &ितिनिध भूिमका हो।  

          िवयोगाf पmल े पाठकको $दयमा क¿णाको रस उ�ादन �eछ। ख9काkको अक[ िवशेषता हो- कुन ै ि.Ä 

श�को &योग न�नु। सरल शैली र सल¸ बगेका र िवषयवnकुो रोचकताल ेगदाV न ैमनुामदन नेपाली सािह¢मा सवV½े¾ 

काkकृित ब  गएको पाइeछ। मुनामदन ख9काk गीित ख9काk पिन हो। जातीय छKमा संयोगाÈक लयाÈक रहेकाले 

सबै &कारका पाठकले रोचकता, उÀकुतासाथ पढ़ ्दछन।् यो काkकृित आ�ान, नाटक र किवताको ±zप र स²मा 

बािँधएको �नाले यो गीितकाk बेजोड काk ब  पुगेको छ। आजसÎ नेपाली सािह¢मा सबैभKा Ðादा छािपएको, िब|ी 

भएको, पाठकले पिढरहेको काkकृित हो। यसैल ेनेपाली सािहि¢क कृितहzमा &काशनको िहसाबले हेदाV सव[i कीÆतमान 

कायम गरेको काkकृित मुनामदनलाई मा  सिकeछ।   

 
७.    किठन श�-अथ? 
 
          मनुामदन ख9काkमा &योग गिरएका किठन श�हzका अथVहz यस&कार रहकेा छन:् 

अपढ = नपढेको, अ®ानी। अ4ानी = ®ान नभएको। िकरण = &काश। अ�र = सुग², बासना। �� = सपना। लखगुना 
= लाखौ ंगणुा। सकानु? = ±ीकार गनुV । पयरमुिन = पैतालामुिन। िनम?ल = ±Õ, पिव@। अधर = त¸ो ओठ। िदयालो = 

ब8ी वा &काश। छहरा = झरना। मासा = पिरणाम, मिहना। कुिटल = डरला!ो। प¨व = पालुवा। गौरव = खुशी। सजीव 
= &ाणय:ु। वाणी = बोली वचन। शीकर = पानीका मिसना थोपा। Å¶न = ढुकढुकी। न¶न = इ>को बघðचा। गोधिूल 

= साझँको समय। अनमोल = मोल ितनV नसिकन।े बाि�jछ - बासनामय बeछ वा सुगि²त �eछ। पीयूष = अमृत। रसना = 

िजîो। पथ = बाटो। िवशाल = ठुलो। दनुा?म = द�ुीÆत, बदनाम। कलÎ = दाग। अÀता = अEँारो अव·ा, िभ@ी चोट। 

सुदूर = धेरै टाढा। नीर = पानी, जल। गÀव?परी = गाउने र बजाउने कलामा िनपुण §ी। टुना = जादू। �ाय ु= शरीरको 

रगत सÓालन गन� र: वािहनी, नसा। मम?घात = ममVमा परेको चोट। साव?जिनक = सावVजनीन, सावVभौम, सबैजनाको 

उपयोगका िनि	 बनाइएको। नवीन = नया।ँ िवरह = पीडा, वेदना। लोचन = आखँा। पला = एकपल। नजर गराउन ु= 

देखाउनु। इरादा = उ�े� वा लò। सुसार = सèार। च�मुहार = च>माको जn ैसुKर मुहार। पयर = कदम, पाउ। 

जÏार = खोला, नाला, अü�ाराहz। अमोल = अनमोल। ितिमर = अ²कार। सङ्\ाम = रण, यु�, समर। िव6म = 

परा|म। दीप = ब8ी, &काश। चौमास = चार महीनाको समय। दूरता = टाढा �नकुो भाव। अमर = किह¡ै ननािसने वा 

नमन�। िनम?ल = ±Õ, पिव@। सूत = डोरी। पोतला = चीनको &िस� दरबार। अजa = ठुलो, डरला!ो। हि3हाड = 

हा8ीको दातँ, हा8ीका हाड। तिकया = िसरानी। िछपाई = लुकाएर। वषा?जल = वषाVको पानी। महीतल = संसार, धरातल। 

वेवाद = बेतलब। माउर = मा�र। िवÑ = अ¢f धेरै। खसम = पित वा &मेी। खामोश = चुपचाप। सÏार = दैलोको ठेलो। 

अÒानी = आकासे र¤ो। क3ुरी-वास = कnरुीको नाइटोमा रहेको सुग²। िम}ारी = दोnी वा िम@ता। त�ा = 
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िन>ा ला×ुअिघ आखँाको ल�ाइ, उँघ। शीतको सपना = िबहान शीत पन� समयमा देिखएको सपना। अजान = अ®ान, 

िनद[ष। दद? = दःुख, पीड़ा। आशीष = आशीवाVद। िपयास = �ास, ितखाV। मaल = शुभ, असल वा राíो। ददु?शा = आपत, 

िवपत परेको अव·ा। िचराक = चुHो, राकँो, िदयालो। पयो = डोरीको बटािरएको औठंो, पोयो। कौसी = िसकुवा वा 

बर9ा। सरस = रिसलो । ितस?ना = अिभलाषा, खान ेिपउने इÕा। जहुार = &ाथVना, अनुरोध वा देवतासँग मािगन ेवरदान।  
पथरा = रोगश1ा, रोगले थला परेको अव·ा। नयन = आखँा, लोचन। नीर = पानी, जल। लकु? न = §ी जाितको कानको 

लोतीमा लगाउने गहना। िशखर = चुचरुो। गजरू = मिKरको िशखरमा रािखने धरुी। िविच+ = अनौठो। मगन = kn। 

छिवलाल = सुKर। सहेली = साथी। हवेली = भवन। च=क = सुग²मय सेतो फूल। Áीपेच = मुकुट। सरोज = कमलको 

फूल। िवराज = बसकेो। टेका = सहारा। छेका = सुरागका िनि	 लगाइने बार। धोको = इÕा। फकीर = जोगी । अतx = 

उपदेश। तÓÔो = ब'सन,ु झनुV। खँगानु? = रोगले शरीर िछ  पानुV। जय�ी = गुणगान।  शशी = च>मा।     

 

८.  अ�ास 
 

तल िदइएका &¦हzका िवक¬मE ेसही उ8र छा ुहोस ्

१. िव.सं.२००४ सालमा राणा शासनका िवरोधमा देश छोडी बनारसमा ब*ा देवकोटाले सtादन गरेको पि@का 

हो- 

  (क) �Äा    (ख) िदयालो    

(ग) युगवाणी    (घ) शारदा 

२. देवकोटालाई मरणो&ाf &®ा &ित¾ानले िव.सं.२०२३ सालमा &दान गरेको परु°ार- 

                    (क)-सािह¢ अकादेमी      (ख) भान ुपरु°ार      

(ग) भवानी िम½ अfराVÄ(ीय पुर°ार  (घ) ि@भुवन परु°ार 

           ३. साइँला बाज ेकुन किवको उपनाम िथयो? 

 (क) आिदकिव भानभु: आचायV          (ख) अगमिसहं िगरी      

 (ग) ल`ी&साद देवकोटा (घ) हिरभ: कटुवाल 

          ४. ल`ी&साद देवकोटको खास नाम िथयो- 

 (क) ितलमाधव देवकोटा (ख) लेखनाथ देवकोटा 

 (ग) तीथVमाधव देवकोटा (घ) सर±ती&साद देवकोटा 

          ५. ल`ी&साद देवकोटालाई कसले सर±ती&साद देवकोटा नाम रािखिदए? 

 (क) देवकोटालाई पढाउने गु¿बाले (ख) देवकोटाकी आमाले 

 (ग) देवकोटाका बाबलेु (घ) देवकोटाकी िददीले 

          ६. नेपाली प5 सािह¢मा सबभैKा धेरै छािपन,े िब|ी �न ेर पिढ़न ेकृित कुन हो? 

 (क) बँसाई (ख) मुनामदन 

 (ग) ऋतुिवचार (घ) रामायण 
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          ७. नेपाली ख9काkीय परtरामा &थम ±ÕKवादी गीितकाkको zपमा आएको काk हो- 

 (क) उवVसी (ख) मुनामदन 

 (ग) कुिäनी (घ) तzण तपसी 

          ८. देवकोटाकै ½े¾ कृित होइन, नेपालीकै एक उ8म कृित हो- 

 (क) सुलोचना (ख) &िमथस 

 (ग) मुनामदन (घ) चtा 

          ९. मुनामदन ख9काkमा धीरोद8ो´ुख अनुकूल पा@का zपमा देखापरेका छन-् 

 (क) मदन (ख) भोटे दाइ (=ाङ्बा)  

 (ग) गु&ा (घ) साथीभाइ 

         १०. मुनामदनमा पाइने छK हो- 

 (क) �ाउरे (ख) तोटक छK 

 (ग) सेलो (घ) सवाई 

         ११. मुनामदन ख9काkका गौण पा@हz �न-् 

 (क) मुना र मदन (ख) आमा, भोटेदाइ (=ाङ्बा), िददी 

 (ग) नैनी, साथीभाइ र ग&ुा (घ) बटुवा, भोटेनी र भोटकी रानी 

         १२. देवकोटाको िच@ अि¤त �लाक िटकटको &काशन भयो— 

 (क) िव.सं. १९९१ (ख) िव.सं. २००४ 

 (ग) िव.सं.२००७ (घ) २०२१ 

        १३. मुनामदन कुन जाितको &चिलत लोकगाथाकै &भाव र &रेणामा रिचएको ख9काk हो? 

 (क) तामाङ (ख) गुzङ 

 (ग) नेवारी (घ) िल ू

       १४. पाठको आधारमा उिचत श� &योग गरी खाली ठाउँ भनुVहोस् :  

(क) :ासाबाट फकJ दा ..................... िबच बाटामा िबमारी पछV।  

(ख) देवकोटा�ारा रिचत ....................... नेपाली सािह¢को उ¶ृÄ काk कृित हो।  

(ग) नेपालीमा ..................... लेख लेिखएको यस काkको िवशेषता सरलता र सरसता हो।  

(घ) मुनामदन दःुख, &मे, आसुँ, मानवीयता, &कृित सKषVको ............................ हो।  

(ङ) ल`ी&साद देवकोटा नेपाली किवता सािह¢का िवराट् ................. ......पु¿ष �न।्  

(च) ........................ नेपाली सािह¢मा सर±तीको वरदप्ु@ पिन भिनeछ।  

(छ) ल`ी&साद देवकोटा................ छोराको zपमा ल`ीपजूाका िदनमा जि´एका िथए।  

(ज) देवकोटाको �ारनको  नाम ............................. हो।  
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(झ) लोकि&यादेवी देवकोटाकी ........................... �न।्  

(ञ) मेरो साइँलो छोरो सर±ती माताको ....................... हो।  

(ट) देवकोटा ........................ किव �न।्  

(ठ) मुनामदन मा@ राखेर अz मरेा सबै ...................... डढाइिदनू। 

(ड) मुनामदनका .................... &मुख नायक �न।्  

(ढ) मदन जातको ........................ िथए।  

ण) हातको मलैा सुनको ....................... के गनुV धनले।  

         १५. िनद�शनअनसुार तलका &¦को उ8र लेÒुहोस ्।  

 (क)   हातको मैला सुनको थैला के गनु? धनले 

                 साग र िस�ु खाएको बेश आन¶ी मनले। 
मािथको किवताशं कुन पाठबाट िनकािलएको हो? 

१-यसका लेखक को �न?् 

२-हातको मैला भनरे के भ  खोजेका �न?् 

३-साग र िस� ुखाएको बेश आन¶ी मनले- लाई अथV खुलाएर लेख। 

 (ख)   ती आमालाई दधुको घुटक्ोले गला  रसाऊँ 
         उनको एउटा पाटी र धारा इÖाले प×ुयाऊँ 
         यो हातलाई सनुको बाला खँिदलो बनाऊँ 
                िरनले थो+ो पारेको घर बिलयो बनाऊँ। 

१-यो किवतांश कुन पाठबाट िलइएको हो? यसका किव को �न?् 

२-यो किवतांश कुन समयमा कसले भनकेा �न?् 

३-पाटी र धारा कसको इÕा िथयो? 

 

 (ग)  पØृी वािर पØृी पािर ती मुना अझ िछन ्

             फूलमा हािँÙछन ्जलमा नािÖन ्तारामा चिÛकिjछन ् 
१-मािथको किवताशं कहाबँाट िलइएको हो? 

२-यसका रचनाकार को �न?्  

३-पृ5ी वािर प5ृी पािर भनेर कnो ि·ित िवषयलाई यहा ँउठान गरेका छन?् 

४-यो किवतांश कसको मखुबाट बोिलएको हो? कितबेला? 

 (घ) बादलको चाँदी िकनारा छोई जनू झÃ खलेुको। 

         १. यहा ँकसको सुKरताको वणVन गनV खोजेका छन?् 

         २. यो किवताशं कुन समयमा कसले भनकेा �न ्? 

         ३. जून झð खुलकेी – भनरे कसलाई भनकेा �न?् 
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         ४. मािथको किवताशंलाई kा�ा गनुVहोस्। 

 (ङ) ई;रको हासँो पाएको फूल छोएर नमार – स&संग kा�ा गनुVहोस्। 

 (च) मुनामदन कnो काk हो? लेख। 

 (छ) मािनस ठुलो िदलले �jछ जातले �ँदैन - किवतांशको सKभVमा मुनामदन ख9काkमा  

      रहकेो मानवतावाद &L"ाएर लेÒुहोस्। 

 (ज) मुनामदनबाहेक मरेा अz सबै कृित जलाइिदए पिन �eछ- 

        १. यो वा� कसले िकन भनेका �न?् 

       २. देवकोटाले िकन मुनामदनलाई नजलाउन ूभनेका �न-् िवnारपूवVक लेÒुहोस।् 

 (झ) मुनामदन ख9काkको :ासाको वणVन गनुVहोस।् 

 (ञ) मुनाको चिर@ िच@ण गनुVहोस्। 

 (ट) मुनाको चिर@मा अिधकाशं नेपाली नारीको &ितिब पिुÄ गनुVहोस्। 

 (ठ) मुनामदन ख9काkको सािहि¢क महªबारे लेख। 

 (ड) मदनले भो×ुपरेको पीड़ाबारे लेÒुहोस्। 

 (ढ) तल िदइएका &¦हzको छोटकरी उ8र िदनुहोस ्। 

१. मुनामदन ख9काkको सामािजक पmलाई केलाएर लेúहोस्।  

२. मुनामदन ख9काkको कथासार लÒेुहोस्। 

३. मुनामदन ख9काkको सामािजक पmलाई केलाएर लेÒुहोस।् 

४. मदन परदेश (भोट) लागेपिछ मनुाले भो×ुपरेको पीड़ालाई दशाVएर लÒुेहोस।् 

५. मुनाको आदशVवादलाई लेÒुहोस।् 

६. मुनामदनमा पाइने दशVन वा िवचारबारे लÒेुहोस्। 

७. मुनामदनिभ@ अटाएको नपेाली समाजलाई वणVन गनुVहोस।् 

८. मुनामदनको लोकि&यताको कारणलाई दशाVएर लेÒुहोस्। 

९. =ाङबा को �न?् उनले दशाVएको मानवतालाई लेÒुहोस।् 

     १०. मदनले बाटोमा देखेको &ाकृितक सुKरताको वणVन गनुVहोस।् 

       ११. मुनामदनको लोकि&यतालाई नपेाली सािह¢मा कसरी देखाउन सिकeछ?      

९.  थप पा5-साम\ी 
अव�थी, महादेव, ल�मी�साद देवकोटाको ख�डका�रता, एकता ब�ुस �ा,�ल. 

उपा�याय, छ	बलाल, महाक�व देवकोटाको �यि�त�व र उनको मुनामदन, �ीमाती 	ब�णुमाया ख"तवडा, 2005 

देवकोटा, ल�मी�साद. (२०७०) मुनामदन. काठमाड'  साझा �काशन। 

ब+धु, चुडाम.ण, देवकोटा, साझा �काशन 

चापागा2, नरे+3, पूवा56चल समालोचना स78ह, पूवा56चल सा9ह:य �<त=ठान 

युब'युब (ल)क. Muna Madan-Laxmi Prasad Devkota Full poem /  Mahakavi Laxmi Prasad      Devkota MUNA    

 MADAN || New Nepali Full Movie |   Usha Poudel, Dipak Tripathi 
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एकाइ- ४  
निचिनने भएछौ -अगमिसहं िगरी 

 

एकाइको संरचना 

१.  &nावना 

२.          उ��े 

३. अगमिसहं िगरीको पिरचय 

४.           किव िगरीको कािkक &विृ8 

५.      निचिनने भएछौ किवताको िव�ेषण 

५.१  किवताको िवषयवn ु

५.२  मूल सKेश  

५.३   किवताको संरचना र लयिवधान 

५.४  भाषाशैलीय िव�ास 

६.   िन�षV 

७.    किठन श�ाथV 

८.   अ�ास  

९.  थप पा�-सामsी 

 

१. >3ावना  

 

नेपाली सािह¢को िसजVनामा अ¢f चोिटलो एवं भाबुक किवता लेÒे किव अगमिसहं िगरीको कोमल अिभkि: 

शैलीका साथ जाितय अिn© िबस�र गएकोमा सामािजक kङ्ÊाÈक भावमा &nुत किवता यसमा समावेश रहेको  छ। 

पाठकका सबैभKा �ारो तथा उ¶ृÄ लेखकका zपमा रहेका अगमिसहं िगरीको  निचिनने भएछौ भ े किवता सबैका लािग 

पठनीय र मननीय पिन रहकेो छ।  यसै सKभVमा िव5ाथãहzका लािग यस  किवताको िविभ  कोणबाट अEयन गनV यहा ँ

रािखएको छ। 

२. उQेR 

 

नेपाली सािह¢मा चÇचत किव अगमिसंह िगरीको  निचिनने भएछौ भ े किवता अEयन गनVका यस पाठमा राÒुको उ�े� 

िनâ&कार छन:् 

� नेपाली जाितय अिn© िबस�र गएकोमा जानकारी िदनु, 
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� अगमिसहं िगरीको सािहि¢क योगदानको जानकारी िदन,ु 

                                                                     
३. अगमिसंह िगरीको पिरचय 

   भारतलेी नेपाली सािह¢का सश: किव अगमिसंह िगरीको ज´ दाPजिलङको चानमारीमा २६ िडसेर १९२७ 

(िव.सं.१९८५) का िदन भएको हो। दाPजिलङको सÂे रोबटVस् °ुलमा अEयन गदाVगदØ उनको िशmा अपुरो भएपिछ 

दाPजिलङको भानुभ: पाठशालामा उनी &धान िशmक �न पगेु। उनले औपचािरक zपमा &विेशकासÎको अEयन गरेका 

िथए। उनले िशmक तथा सtादक भएर सेवा गरेका िथए। अगमिसहं िगरी एकजना किवका साथै कथाकार र गीतकार पिन 

�न।् ग5 किवताका mे@मा उनी सश: kि:©का zपमा िचिनeछन।् भारती, पूMणमा, कथाकुä आिद पि@कामा उनका 

कथाहz &कािशत भएका िथए। भवानी िभmुको चÇचत कथा }ो फेिर फक? लालाई नाटकका zपमा zपाfरण गरी 

दाPजिलङमा उनले मÓन गराएका िथए। नौलाखे तारा उदाए जnा गीतका रचियता िगरी एकजना सफल गीतकारका zपमा 

पिन िचिनeछन।् उनका &कािशत कृितहz यस&कार छन:् 

१. याद (ख9काk, सन-्१९५५) 

२. आÜ½था (किवतासङ्sह, सन-१९५९) 

३. आसँ ु(ख9काk, सन-्१९६६) 

४. जीवन-गीत (किवतासङ्sह, सन-्१९६६) 

५. यु� र यो�ा (ख9काk, सन-्१९७१)      

६. जलेको >ितिबbःरोएको >ितÝिन (किवतासङ्sह, सन-१९७८) 

किव िगरीले पहाडलाई मेरो माया शीषVक किवताका लािग रÞÁी सुवण?-पदक &ा� गरेका िथए। यसका साथ ैउनको 

किवता सङ्sह जलेको >ितिबbः रोएको >ितÝिन का िनि	 मरणोपराf पिTम बUाल सरकारको तफV बाट भानभु$ 
पुरGार &ा� गरेका िथए। ३१ जनवरी १९७१ का िदन दाPजिलङमा ४४ वषVको उमरेमा उनको देहाf भएको िथयो।    

 

४. किव िगरीको काि½क >वृि� 
 

       अगमिसहं िगरी ±ÕKतावादी भावधाराका सश: किव �न।् उनका किवताले एकाितर ऐितहािसक िवषयलाई 

sहण गरेको छ भने अक[ितर यु�ज� िवभीिषकाबाट पलायन �न लागेका मानवीय अि�ता k: भएको छ। उनी मानवीय 

वेदनाले ओत&ोत भएका किव �न।् ियनले आÍनो किवतामा वीर नपेालीभाषीहzको मह©हीनता देखेर दःुिखत बनेको 

अिभkि: िदएका छन।् &कृितको िच@ण गरी मानव जाितको .ेष, |Kन पीर, kथा, श¤ा, उ�ीडन, @ास आिद 

भावनालाई किवतामा िचि@त गरेका छन।् मािनसले बाëँ पाउनुपन� मानवीय अिधकारका पmमा िगरीका किवता बोलेका छन।् 

आÍनो जातीय ि·ित, ददुVशा, आ'थक िवप ता, राजनिैतक अिn©को स¤ट इ¢ािद देखेर िगरी दःुिखत बनेका छन।्  किव 

िगरीको रोमािÂक भाव िव}ोही र जातीय &मेी भएर िवकिसत बनकेो पाइeछ। किव िगरीका किवतामा जाित&मे, आÍनो 

भाषा, सािह¢, सं°ृित&ित अनरुाग सt  ½�ा-भाव पाइeछ। जातीय स© र अिn© नै ियनका किवताÈक अवधारणा 

मािनeछन।् जातीय गौरवगाथालाई मा«मक र $दय�शã पाराल ेआÍना किवतामा वणVन गनV किव िगरी िसपालु देिखeछन।् 

नेपाली भाषीको अिn©को गौरवमय इितहास सµझँदै वतVमानमा ¢स जाितले भोिगरहेको दःुख, पीर&ित किव िगरी ममाVहत 
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देिखeछन ्भन े¢स&ित आ|ोश पिन &कट गरेका छन।् सामािजक तथा ऐितहािसक िवषयको &ितपादन गन� |ममा लाmिणक 

र kङ्ÊाÈक अिभkि: कलाको चयन गनुV ियनको किवताÈक वैिश" देिखeछ। 

  किव िगरील ेआÍना काkमा साíाÐवादको िवरोध र रािÄ(यता&ित हाøदक समथVन गरेका छन।् जातीय एकता, 

रािÄ(य भाव, सामािजक सधुारको चाहना, &कृित िच@ण आिद किव िगरीका किवताÈक &ाि� देिखeछन।् िगरीले आÍना 

किवतामा तÀम एवं त7व आिद नेपालीका सलुिलत पदावलीय:ु भाषाको &योग गरेका छन।् ±तःßूतV भावमा सरल, 

सहज र $दय�शã किवता िसजVना गनुV िगरीको किवताÈक अिभkि: हो। 

 

५. निचिनने भएछौ -किवताको िव`ेषण 
 

      अगमिसंह िगरी�ारा रिचत &nतु निचिनने भएछौ किवता, आÜ½था किवतासङ्sहमा स¤िलत छ। &nुत 

किवतामा नेपाली जाितको हराउँदै गएको गौरवगाथा सµझाउँदै जाितय अिn© िबस�र गएकोमा किवको ½ङ्ßाÜक भावमा 
निचिनने भएछौ भनाइबाट अकरणाÈक अथVमा शीषVक साथVक देिखeछ। निचिनने भएछौ’ किवताको िव�ेषण िनâ&कारमा 

गिरeछ: 

 

५.१ किवताको िवषयव3 ु
 

     अगमिसहं िगरी�ारा रिचत निचिनने भएछौ kङ्Êधमã किवता हो। &nतु किवतामा िवदेशीएर ब^ े

नेपालीभाषीहzलाई ितमी  भनरे सोधन गिरएको छ। नेपाली भाषीहzका गालामा रगत सुकेको र आखँामा हराएको, 

सुकेनासे बालकजnो देखेर किव छg परेका छन।् कठोर कारागारको यातना भोगेर गासँ र बास लुिटएको हतभागी अनुहार 

उनीहzको मायाला!ो देिखeछ। अिततको गौरवशाली इितहासलाई च] भुलेर पिहलाको चहिकलो अनहुारमा Oािनका 

िवषा: रेखाहz कोिरएका छन।् पहाडको जUली फुलझै ँ हँिसलो अनुहारमा िवषादका कालाकाला धसाVहz कोिरएका छन।् 

चोटमा &ितवाद गनV छाडेर अब झु, होइन सहन िसकेछौ। किव, नेपालीलाई ितíा छातीका पीरहz उखेÑन अिन गौरवगाथा 

सुनाएर लुिटएको गासँ र बास िदलाउन म आएको होइन भKै ितमी को हौ ? भनेर िचनाउन होइन, ितमी केवल ितमी नै हौ िक 

होइनौ ? भनेर िच  आएको भeछन।् 

 

५.२ मूल स¶ेश  
 

   यस किवतामा नेपाल बािहर ब^े नेपाली भाषीहzले आÈपिरचय गुमाउन थालेको मलू भावलाई के>ीय क£ 

बनाइएको छ। नेपालीले आÍनो वीरता, ±ािभमान, $Ä-पुÄ परोपकारी भावनाजnा अनकेौ गौरवपणूV इितहासलाई िबस�र 

वैयि:क ±ाथVमा िनहीत भएर एक दयनीय जीवन कटाइरहेको र नपेालीपनलाई न ैगमुाउन पगेुको कुराको वणVन पाइeछ। 

‘ितमी’ सवVनाम�ारा नपेाल बािहर ब^े नेपाली भाषी र ‘यहा’ँ ि|या िवशेषण�ारा नपेाल बािहरको भिूमलाई स¤ेत गरी नेपाली 

भाषीहzले आÍनो गौरवपणूV गाथालाई िबस�र गालाका रगत सुकाएर बKी कारागारको यातना भोगेर गासँ-बास खोिसएको 

&ितवाद रिहत ±ािभमानहीन दयनीय जीवन बाचँकेो कुरा उ¸ेख गरेका छन।् यहा ँकिव नेपाली भाषीहzको आÈkथालाई 

±कीय पाराले िच@ण गदØ अिततको गौरव बोकेका वीर नपेाली भाषीका अनहुारमा िवषादका धसाVहz कोिरन गएकोमा छg 
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परेका छन।् जातीय गौरव गुâ पुगेको भाव k: गिरएको &nतु किवतामा आफू&ित आइला×े िबR-बाधा तथा िवपि8लाई 

िबना &िति|या सहेको देखेर किवले तीì kङ्Ê &हार गरेका छन।् नेपाली भाषीहzको पिहलेको धपg बलेको अनुहारमा 

िवषादका धसाVहz कोिरएका कुराको चचाV गदØ पिहलेको र आजको नेपालीमा आएको पिरवतVनलाई औलँाएका छन।् वीर 

पुखाVका सfान भएर पिन उनीहzको जातीय गौरव र अिn© िवnारै हराउन लागेकोले जातीय ±ािभमान बचाउने भाव 

k: गरेका छन।् यहा ँ गासँ र बास लुिटएका नेपालीको गौरवगाथा पिरवतVन भएकोमा किवल े इितहासका पाना पÞाएर 

बहादरुीको वणVन गरेका छन।्  लुिटएको गासँ र बास फकाVउन एवं छातीमा परेको खोिपÞा पणूV पानV होइन नेपाली हौ िक 

होइनौ ? िच  आएको तर िच  नसकेको गनुासो k: गरेका छन।् 

      किवले सबैलाई आÍनो &ाचीन गौरवगाथालाई अनुशरण गनV अनरुोध गरेका छन।् यहा ँनेपाली भाषीहzले आÍनो 

पु��ली गौरवपूणV इितहास भूलरे आÈपिरचय नै गुमाए&ित चोिटलो kङ्Ê&हार गरेका छन।् अ�ाय र अ¢ाचार िवz� 

सधै समÆपत भइरहन ेनपेाली जाितले आÍनो ऐितहािसक गौरवगाथा िबस�र अ�ाय अ¢ाचारका िवz� आवाज उठाउन नसिक 

िनिरह भएको कुरा म�ु zपमा &nतु किवतामा k: गिरएको छ। अिततको �रण गराई आÍनो अिn© अmSु राÒुपन� 

सKेश यस किवताले िदएको छ। नेपाली भाषीमा वीरताको भाव जगाउनु र अतीतलाई �रण गिररहनु पन� िवचार k: गनुV 

यस किवताको म�ु उ�े� रहेको देिखeछ। 

 
५.३  किवताको संरचना र लयिवधान 
 

�ूनतम ् पाचँ तथा अिधकतम बाइस अmरे ितनवटा अनÕेुदमा यस किवताको संरचना िवnािरत रहेको छ। 

किवताको पिहलो अनÕेुदमा दस तथा त�ेो अनÕेुदमा आठवटा हरप गरी जÎा उनfीसवटा हरपहz रहकेा छन।् असमान 

िकिसमका चौडाइ भएका हरपहzको &योग गिरएको यस किवतामा मु: लयको &योग पाइeछ। यो ग5 किवता भए तापिन 

साUीितक र ½िुतमधुर देिखeछ। ितमी निचिनने भएछौ वा�को पुनzि:बाट एक&कारको साUीितक झ¤ार उ�  भएको 

छ। किवतामा अfर अनु&ासीयता र अ
ानु&ासीयताको &योग तथा ‘ितमी त यहा ँ निचिनन े भएछौ’ वा�ाÈक भािषक 

एकाइलाई शीषV·ानमा रािखएको छ।   

 

५.४ भाषाशैलीय िव�ास 

 

&nतु किवतामा तÀम, त7व श�हzको &योग गिरएको देिखeछ। अ
ान&ुासय:ु श�ाल¤ारहz�ारा 

किवताÈक अिभkि:मा काkाÈक चम¶ार उ�  गराइएको यस किवतामा उपमा अल¤ारको सुKर &योग गिरएको छ। 

बालक, बैसाख, बKी, वन, छातीजnा िब तथा अथाVल¤ारका zपमा रहेको उपमा अल¤ारको &योगले किवताको भाव तीì 

बनकेो छ। किवतामा ि�तीय पुzष पा@को ·ापना गराए पिन किवताÈक अिभkि: भने सवV@ आफू ±यमले िदएकाले 

&nतु किवतामा किव &ौढौि: कथन ढाचँा वा किवको सोझो कथनको &योग पाइeछ। &nतु किवता सोधनाÈक शैलीमा 

लेिखएको ग5 किवता हो। समsमा भ  ु पदाV  &nतु किवताको भाषाशैली सरल, सहज, काkाÈक तथा &भावकारी 

िकिसमको देिखeछ। 

 

 



42 

 

 

६. िन�ष? 
 

किव अगमिसहं िगरी�ारा रिचत निचिनने भएछौ नेपाली किवता परtरामा चÇचत किवताको zपमा िचिनeछ। &nतु 

किवता जुनसुकै ठाउँमा ब^ ेनपेाली भाषीहzलाई आÍनो गौरवपणूV अिn© हराउन लागतेफV  स¤ेत गदØ आÍनो ऐितहािसक 

मिहमालाई िनरfरता िदई अmSु राÒुपन� िवचारलाई अित न ै &भावकारी ढUमा &nतु गिरएको छ। किव िगरीको 

±ÕKतावादी भावमा लेिखएको kङ्Êधमã एउटा उ¶ृÄ किवता हो-  निचिनने भएछौ । 

 

७. किठन श�-अथ? 
 

िवàल-    िचfामय, kाकुल  

हतभागी-    अभागी  

स�Y-    मनमा ठुलो पीर परेको  

áानी-    पTाताप, मानिसक खेद 

िनधा?-    दिर}, mमताहीन 

âाित-   &काश, तेज, चमक 

कारागार-    बKीगृह 

गाथा-   मिहमागान, nिुत, स¢ घटनाको वतृाf 

यातना-   कÄ, पीडा 

धसा?-   रेखा 

खोिपãो-   सानो खाTो वा डोब 

गौरव-   &ित¾ा 

चहक-   कािf, तेज 

चेहरा-   अनुहार 

िवषाद-   िचताएको नप!ुा �ने दःुख, नैरा�, िब�ात ्

चहिकलो-   चिµकलो 

िवर$-   हैरान, िख             

 

८. अ�ास 
 

१. िनâ &¦हzको उ8र िदनुहोस् । 

क) िवर: बKीजnो भनरे किवले कसलाई भनेका �न?् 
ख) निचिनने भएछौ किवताका किव को �न?् 
ग) यु� र यो�ा कसको कृित हो? 
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घ) कठोर कारागारको यातना भोगी भनरे कसलाई भिनएको हो? 
ङ) किव अगमिसहं िगरीको कुनै एक किवता सङ्sहको नाम लेÒुहोस।् 

च) किव अगमिसहं िगरीको ज´ किहले भएको िथयो? 
छ) किव िगरीले कुन ्किवताका िनि	 र�½ी सुवणV पदक &ा� गरेका िथए? 
ज) किव िगरीको म¢ृु किहले भएको िथयो? 
झ) निचिनने भएछौ किवता िगरीको कुन किवता सङ्sहमा स¤िलत छ?   

 

२.    क)  किव अगमिसहं िगरीका कुनै दईु ख9काkको नाम लेÒहुोस्। 

ख) जलेको >ितिबbः रोएको >ितÝिन किवता सङ्sह किहले &काशन भएको िथयो? 

ग) किव िगरीले कुन कृितका िनि	 भानु परु°ार पाएका िथए? 

घ) किव अगमिसहं िगरी कnा खालका किव �न?्  

ङ) निचिनने भएछौ भनरे किवले कसलाई भनेका �न?् 
 

३.   क) किव अगमिसहं िगरीको छोटो पिरचय िदनुहोस्। 

ख) किव अगमिसहं िगरीका काk &वृि8बारे चचाV गनुVहोस।् 

ग) निचिनने भएछौ किवताको भाव वा िवचार कnो छ? 
घ) निचिनने भएछौ किवताको सारांश लेÒुहोस।् 

ङ) गालाका रगतहo सिुक सकेछन ्
आखँाका âोित सब हराइ सकेछन,् यसको ता�यV लेÒुहोस।् 

च)  चोटमा भäु बोइन बo सहन िसकेछौ 
अब त अकå  अकå  ज3ो भएछौ, स&सU kा�ा गनुVहोस ्

  छ ) ितमी को हौ िचनाउन आएको होइन म, 
िबतेका गौरव गाथा कहन आएको होइन म, -किवको आशय k: गनुVहोस्।  

 

९.  थप पा5-साम\ी 
 जीवन नामदङु, अगम िसहं िगरीका किवताको अEयन, �ाम îदशV, दाPजिलङ,2001 

 कुमार &धान, पिहलो &हर, �ाम îदशV, दाPजिलङ,1982 

लUीदेवी सुKास, सÎलेन किवतासङ्sह, नेपाली सािह¢ सÎलेन, दाजãिलङ 

सुदशVन ½ेVछ, भारतीय नपेाली समालोचना, साथी &काशन, िवसंं २०७५ 

गोमा शमाV,भारतीय नपेाली समालोचनाको िव�ेषणाÈक इितहास, गोखाVÐोित &काशन, कौîलैुखा, मिणपुर, 2017 
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एकाइ ५  

यो देशको माटोले भjछ - हिरभ$ कटुवाल  

एकाइको संरचना 

१.>3ावना  
२.उQेR  
३. हिरभ$ कटुवालको पिरचय  
४. हिरभ$ कटुवालका का½>वृि� 
५.‘यो देशको माटोले भjछ’ किवताको िव`ेषण 

  ५.१. िशèसंरचना 
  ५.२  िवषयव3 ुवा मूलभाव  
  ५.३  पिरवेश, उQेR र éिÌिब¶ ु
  ५.४ भाषाशैलीय िव�ास 
          ६. िन�ष? 
          ७.अ�ास 
         ८. अ� पा5 साम\ी 
 

१. >3ावना 
नेपाली सािह¢को आधुिनक धारा िभि@दैँ गदाVका &खर ±ÕKावाती किव �न ् हिरभ: कटुवाल। ियनले 

ल`ी&साद देवकोटोको धारालाई पÕाई भकाभक किवता लेÒे गरे। भारत, पूव[8र भारत खास गरी वतVमानको असमको 

हावापानीमा �øकएको �नाले ¢हाकँो माटाको सभुाष आउन ेगरैे किवता लेÒ ेकिव कटुवालको यो किवताले आÍनो जाितको 

देश&मे तथा राÄ(भि:को भावना k: गिरएको किवता पठन र मननयोÊ छ।   

 

२. उQेR 
यो एकाइ &िस� किव हिरभ: कटुवाल केि>त छ । यसमा किव कटुवालका जीवनीगत पिरचय, काk&वृि8को 

िनzपण तथा िनधाVिरत किवताकृितको िव�ेषण गिरएको छ । यस एकाइको अEयन परूा गिरसकेपिछ िव5ाथãहz 

िनâिलिखत ®ान र mमता &ा� गनV सmम �नछेन ्:  

• हिरभ: कटुवालका जीवनी र ितनका कायVहzबारे पिरचय &ा� गनV 

• हिरभ: कटुवालका काk&वृि8 केलाउन 

• िनधाVिरत किवताकृितको लयाÈक zपमा स±र वाचन गनV 

• िविभ  कोणबाट िनधाVिरत किवताकृितको समीmा गनV 
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३. हिरभ$ कटुवालको पिरचय 
 

ज´ र ज´·ान : २ जुलाई १९३५ तथा िव.सं. १९९२ असार १८ गते, बोिगिबल, िडîुगढ, असम   

िशmा :  बी. ए. सÎ  

पेसा र संल×ता : पि�क हे� इWपXेर (१९५६) 

   असम आयल कtनी, नेपाली एम.्ई. °ुलमा िशmक (१९५७) 

   नेपाली िशmा &चार सिमितको मु�मÖी (१९५८) 

   सोसिल� पाटãिसत संल×ता  

   काsेँस पाटãिसत संल×ता 

   होटेल kवसाय (१८६८) 

   असम गोखाV सÎलेनको &मुख (१९६८) 

   नेपाल राजकीय &®ा&ित¾ानमा जािगरे-&®ा पि@काको &ब² सtादक (१९६९) 

   साझा &काशनमा जािगरे (१९७३) 

   िडîुगढ िज¸ा नपेाली सािह¢ तथा सं°ृित पिरषदक्ो सं·ापक (१९७५) 

   िम@सेन पुर°ार ·ापना (१९७५) 

असम सािह¢ सभाको एकि@सं वाÆषक अिधवशेनको सं�रण sÉ रदालीको सtादक 

म9लको सदñ 

   मुि: (१९५८), िहमालय (१९६३), &®ा (१९७०), िहमानी (१९७०),  

सUीत सिरता (१९७१), बा�ी (१९७१) आिद पि@काको सtादन 

सÎान-पुर°ार : रोयल नपेाल एकेडेमी पदक (१९६३) 

   ±णV पदक (१९६७) 

मृ¢ ु:   १० स�ेेर १९८०(िव.सं. २०३७ भदौ २५ गत)े असम, भारत 

&कािशत कृितहz  

किवता-गीतसङ्sह : स�झना (१९६०), 

    िभ�ी मा�छे बो�न खो�छ (१९६२), 

    यो िज�गी ख ैके िज�गी ? (१९७२), 

   बदनाम मेरा आखँाह  (१९८७) । 

ख9काk : सुधा (१९६४) । 

कथासङ्sह : ऐितहािसक कथा सं\ह (सह–१९६३), 

   '(ीकरण (१९७३) । 
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एका¤ी सङ्sह : म मरेको छैन । 

सtादन :  पूवV िकरण (१९६४, बारहवटा किवता सङ्sह) । 

   मुि:(१९५८) 

   िहमालय(१९६३) 

   &®ा(&ब² सtादक,१९७०) 

   िहमानी(१९७०) 

   संगीत सिरता(१९७१) 

   बा�ी(१९७१) 

   अिभkि:(१९७८) संय:ु zपमा. 

अनुवाद :  चिर@पाठ kाकरण, 

   िशशुबोध kाकरण । 

३. हिरभ$ कटुवालका का½>वृि�  

 नेपाली किवताको ±ÕKतावादी धाराको अिfम &हर इ±ी १९५५ देिख किवता लेÒ थाली &योगवादी कालभिर 

किवता िसजVना गरेर समसामियक धाराको आगमनसँगै आÍनो जीवनलीला समा� पारेका कटुवाल नेपाली किवताको 

&योगवादी कालमा पिन ±ÕKतावादी धारालाई िनरfरता िदन ेउ¸े� किव �न।् असम र नपेाल दवैुितर बसी असिमया र 

नेपाली दवुै भाषामा किवता िसजVना गन� हिरभ: कटुवालले प5तफV  गीत, फुटकर किवता र ख9काkको रचना गरेका छन ्

भने ग5तफV  कथा र एकाYीको िसजVना गरेका छन।् ियनले हिरभ: कटुवाल ‘&वासी’ र हिरभ: कटुवाल नामबाट ग5 र प5 

दवु ैmे@मा कलम चलाए पिन प5कै mे@मा &िसि� &ा� गरेका छन।् ियनको सधुा (१९६४) नामक आ�ानाÈक काkकृित 

देिखए पिन धेरजसो &गीताÈक संरचनाका ढाचँामा संरिचत छन।् Ðादै छोटा आयामका &गीताÈक संरचनाय:ु किवताका 

�Äा कटुवालको गीतकार kि:© पिन किव kि:© जि8कै &खर र तेिजलो छ। आरèमा आशावादी ±र र पिछ 

िनराशावादी एवं िव}ोही ±र उराÑने हिरभ: कटुवालको काk&विृ8लाई बु̄ ाका लािग ियनको &िस� किवता सङ्sह यो 

िज�गी खै के िज�गीको आÍनो कुरा शीषVकमा &nतु उनकै िनâिलिखत अिभkि:ले थप सहयोग पुZ याउँछ : 

कुन ै पिरभाषा, मा;ता अथवा वादलाई अिघ राखेर मैले किवता किहeै लेिखनँ । िजfगी िजउन े

gममा आइपरेका मधुर hणह@लाई समाi ेjयास माA गरेको छु, जो कत ैबा@द गkाएका छन ्त 

कतै फूल मmगाएका छन ्। मलाई मधुर लागकेा यी hणह@ले कसैलाई िवर� पिन पालाJ, म िववश 

छु । के ग@ँ ? कतै कसैले मलाई िनराश पिन भेट्लान—् 4ो पिन मैले भोगेको वाoिवकता न ैहो । म 

पुरानो पिरपाटीबाट सpूणJ मु� छैन र आउँदो िप“ढीमािथ पिन दCो आ2ा राsदछु । 4सैल ेमलाई 

लाtछ, म यो सिfv कालको जरासw Lँ ।  

 हिरभ: कटुवालको उपयुV: भनाइमा िनकै स¢ता देिखeछ । खास राजनिैतक िस�ाf वा वादमा केि>त नरह े

पिन ियनका किवता िवचारिवहीन पूणV हावादारी पाराका भन ेछैनन ्। आÍनो जीवन भोगाइका यथाथVलाई नै ियनले किवतामा 

उतारेका छन ्। पुरानो मा�ताबाट पिन पूरै मु: नभइसकेको र नया ँमा�तालाई पिन परैू आÈसात गिरनसकेको अव·ामा 
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रहेका कटुवालका किवतामा परtराभKा नवीनताकै प¾ृपोषण Ðादा पाइeछ । अभावअैभाव र सकसैसकसका माझबाट 

गुि[एका कटुवालका किवतामा पिन िजKगीकै अनुभूितहz &किटत छन ्। 

आÍनो काkया@ाको &ारèमा गीतको िसजVना गरेका हिरभ: कटुवालको पिहलो पुnकाकार कृितका zपमा 

स�झना (१९५९) शीषVक गीत सङ्sह &कािशत छ। केही अनूिदत र धेरजसो मौिलक यस सङ्sहका गीतहzमा देश&मे 

(भारत) र जातीय &मेको भावािभkäना पाइeछ। लयका ÃिÄले केही िशिथल देिखए पिन जाितको अिn© र गौरव रmा&ित 

सचेततापूवVक लेिखएका ियनका गीतहz उ¸े� रहेका छन ् । ियनको पिहलो किवता सङ्sह िभ�ी मा�छे बो�न खो�छ 

(१९६१) मा स¤िलत किवताहzमा वगãय र जातीय िवभेदको अ
 गरी खोिसएका अिधकारहz &ा� गन� आशावादी ±र 

k: भएको छ । रमणीय धतã एवं ि&य जीवनका हासँो र रोदनलाई िवषयवn ु बनाई लेिखएका ियनका किवतामा 

सामािजक, राजनिैतक, आ'थक, शोषण, अ�ाय, अ¢ाचारको िवरोधका साथ &गितशील ÃिÄकोणको &nिुत पाइeछ । 

भािषक &योगका mे@मा अिल िसकाzपन पाइने �ँदा यी किवता िश¬गत सKभVबाट उ¶ृÄ नदेिखए पिन आÈानुभिूतज� 

यगुीन िवषयवnलुाई सरल, सहज र ±ाभािवक भाषाशलैीका माEमबाट अिभk: गिरएको �ँदा सवVsा\ छन ्। ियनको 

एकमा@ आ�ानाÈक कृित सधुा (१९६४) मा नेपालीहzले गन� काम र ितनले पाउने दामको चचाV तथा नेपाली जनजीवनको 

का¿िणक र दयनीय अव·ाको िच@ण गदØ जnोसुकै आपतिवपत आइलागे पिन जीवनमा आÈह¢ा नगरी सKषV गनुVपछV  भ  े

िजजीिवषाका ±र ±ÕKतावादी पाराले मा«मक ढUमा अिभk: गिरएको छ । ियनको &िस� किवता सङ्sह यो िज�गी 

खै के िज�गी (१९७२) भाव र िश¬ दवैु ÃिÄले उ¶ृÄ रहेको छ । जीवनलाई अनके कोणबाट &nतु गिरएको यस कृितमा 

अnkn र सÖn आधुिनक जीवनको mिणकता, न;रता, िववशता, बाEता आिदलाई नवीन िब र &तीकका 

माEमबाट सरल, सरस र सहज भाषाशैलीमा अिभk: गिरएको छ । यसमा आÈानुभूितज� ढUले आशाका भKा बढी 

िनराशाका ±रहz मुखिरत भएका छन ् । ियनको पिछ¸ो कृित बदनाम मेरा आखँाह  (१९८७) मा पिन िनराशा एवं 

िव}ोहको भावािभkि: भएको पाइeछ । 

थालनीमा आशा र उÀाहका ±र उराÑन े किव तथा गीतकार हिरभ: कटुवाल पिछ |मशः िनराशावादी–
पलायनवादी, िव}ोही र kङ्Êवादी ब पगेुका छन ् । मानवीय जीवनका िवसUत mणको मा«मक &nिुत पाइन े ियनका 

किवतामा सKषVशील जीवनवादी धारणा पिन मखुिरत छ। हाøदक भावनाका कोमल किव कटुवालका किवतामा &कृित&मे, 

देश&मे, मानवतावाद, मानवीय &मे&णय, िवरह, वेदना, िबछोड, अि�ता, ित:ता, स¤ट, सÖास आिदको जीवf &nिुत 

पाइeछ। ियनले  सामािजक िवसUित र िवकृित&ित आ|ोश, kङ्Ê र िव}ोहको अिभkि: िदएका छन।् गहन भावलाई 

सरल ढUले मा«मक र ह्दयसंवे5 zपमा &nतु गनV िसपालु ±ÕKतावादी किव कटुवालले &णय र िवरह दवैु भावका संव5े 

रचनाहzको िसजVना गरेका छन।् हिरभ: कटुवाल हाøदक भावनाका कोमल किव �न ्र ियनले मानवीय वेदना, सामािजक 

िवस·ित र जीवनका उकुसमकुुसलाई आ|ोशयु: र kङ्ÊपणूV ढUमा &nुत गरेका छन।् जीवनका ित:ताको गहन 

अिभkि: पाइने ियनका किवतामा मािनसको मह8ा, अि�ता, स¤ट र सÖासको मा«मक &nिुत पाइeछ । 

देश&मे र जातीय &मेको भावना हिरभ: कटुवालमा पाइने महªपूणV िवशेषता हो। कटुवालका राÄ (वादी रचनाहz 

मनलाई झàझकाउने खालका र िच8ाकषVक छन ्। ियनको देश&मे िवशेषतः भारतीय सKभVबाट र जातीय &मे नपेाली जाितका 

सKभVबाट मखुिरत भएको छ। ±ािभमानी भारतीय नेपालीहzको बिलदानीपूणV भावना र ±ािभमानलाई किवले यसरी k: 

गरेका छन ्: 
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यो देशको माटोले भ'छ 

यो देशको ढु=ाले भ'छ 

हाxो पिन रातो रगत यही ँबगेको छ 

हाxो पिन तातो पिसना यही ँखसकेो छ 

 

हामीलाई िनध# नसyझ पहाड किहe ैझुzैन 

छातीमा आटँ छँदैछ सागर किहeै सुzैन 

देशका लािग मरेको जुन र घाम साhी छन ्

हामीले के पो गरेनौ—ँ के गनJ अब बाकँी छ । 

हिरभ: कटुवालले आÍना रचनामा समानता, ±तÖता, उ´ुि:, जीवनका िववशता, बाEता, क¿णा, पीडा, 

हषV–िवषाद, हासँो–रोदन,आशा–िनराशा, कठोरता–कोमलता आिदको अिभkि: कत ै ±ÕKतावादी ढUले र कत ै

यथाथVवादी ढUले गरेका छन।् अEँाराका िव¿� सKषV गरी िवजय &ा� गनV सिकन ेउÀाही, जुझा¿, िव}ोही, सKषVशील र 

&रेणादायी भावािभkि: पाइन ेियनका किवतामा &गितशील ±र पिन मुखिरत भएको छ । असमेली नेपाली जनजीवनको 

का¿िणक िच@ उतािरएका ियनका किवतामा िनराशा र पलायनका ±रहz पयाV� देिखए पिन समsमा ियनी आशावादी, 

जीवनवादी, यथाथVवादी, kङ्Êवादी, आदशVवादी र ±ÕKतावादी किव �न ्। असमेली नेपालीहzले भो×ुपरेका पीडालाई 

मा«मक ढUबाट अिभk: गन� हिरभ: कटुवाल यथाथVका माझबाट आदशVतफV  उ´ुख ±ÕKतावादी िक8ाका उ¸े� 

किव �न ् । जिटल र द¿ुह &योगशील किवताको िसजVना गरी किव र पाठकका बीचको स² &ायः िवÕेदतु¡ भएका 

समयमा सरल र सुबोध किवता िसजVना गरी किवतालाई गित &दान गनुV ियनको महªपूणV योगदान हो । 

 हिरभ: कटुवालले सरल, ±ाभािवक, स^ ेषणीय र कलाÈक भाषाशैलीय िव�ासमा म:ुलय र गीितलयका 

सहज बोधग� किवता र गीतको िसजVना गरेका छन।् ियनले सुमधुर शैलीमा &णय भावनाको र ओजपूणV शैलीमा िव}ोही 

भावनाको अिभkि: गरेका छन ् । परtिरत एवं नवीन िब, &तीक, अल¤ारको सहज संयोजन गरी िचिटg पारेर 

िसगँािरएका ियनका किवता र गीत सौKयVपूणV र कलाÈक �नाका साथै अ¢f लयाÈक र सUीताÈक पिन छन।् किवतालाई 

सरल र सहज ढUमा अिभk: गनV िसपालु कटुवाल अनु&ासको िविशÄ &यो:ाका zपमा देिखeछन।् अनु&ास र 

समानाfरताको उपय:ु आयोजन गिरएका ियनका किवता-गीत लयाÈक, सUीताÈक र गेयाÈक गुणले सt  छन।् िवषम 

पिरि·ितमा पिन काk साधनामा लीन रही अ¢fै छोटा आयाममा चोिटला किवताका माEमबाट लेखकीय अह_ाई 

जोगाएर राÒे ±ािभमानी किव कटुवाल नेपाली किवताको ±ÕKतावादी धाराका उ¸�े नेपाली किव �न ्।  

४. हिरभ$ कटुवालका िनधा?िरत किवताको िव`ेषण 

यो देशको माटोले भeछ  

यो देशको ढंुगाले भeछ 

हाíो पिन रातो रगत यही ँबगेको छ 

हाíो पिन तातो पिसना यही ँखसेको छ । 
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हाíा गोठाला दाजैले यहीकँो वन र पाखामा 

मनको बह पोखेका छन ्सालैÐूको भाखामा, 

हाíी खेताÑनी िददीले छातीको माया िसचँेर 

यहीकँो खेत रोपकेी छन ्भोक र ितखाV िबस�र; 
 

पहाड – पवVतले ¢ही भeछ,  

खोला र नाला ¢ही भeछ 

हाíो पिन रातो रगत यही ँबगेको छ 

हाíो पिन तातो पिसना यही ँखसेको छ । 

 

हामीलाई िनध[ नसµझ पहाड किह¡ ैझुaैन 

छातीमा आटँ छँदै छ सागर किहले सaैुन, 

देशको लािग मरेको जुन र घाम साmी छन ्

हामीले के पो गरेनौ,ँ - के गनV अझ बाकँी छ? 

 

आकाश आज ¢ही भeछ 

बतास आज ¢ही भeछ 

हाíो पिन रातो रगत यही ँबगेको छ 

हाíो पिन तातो पिसना यही ँखसेको छ । 

नेपाली किवताको &योगवादी कालका &िस� ±ÕKतावादी किव हिरभ: कटुवालको ±देश फक� पिछ र 

&वासबाट गरी दईु भागमा िवभ: &िस� किवता सङ्sह यो िज�गी खै के िज�गी (१९७२) मा स¤िलत ६१ वटा 

किवतामE े&गीताÈक संरचनाय:ु किवता हामीलाई िनध[ नसµझको िव�ेषण िविभ  कोणबाट तल गिरeछ ।   

५. ‘यो देशको माटोले भjछ’ किवताको िव`ेषण 

५.१. िशèसंरचना 

हिरभ: कटुवालको ब�चÇचत किवता सङ्sह यो िज�गी खै के िज�गीको दो�ो भाग &वासबाटको एकाइसौ ँ

किवताका zपमा स¤िलत ‘हामीलाई िनध[ नसµझ (यो देशको माटोले भeछ’ शीषVक किवता २० पङ्ि:मा संरिचत छ । 

हिरभ: कटुवाल�ारा रिचत किवता यो देशको माटोले भeछ शीषVक किवता चार श� िमली बनकेो छ र ती चारवटा श� 

�न–्(क) यो (ख) देशको (ग) माटोले (घ) भeछ । यो शीषVक ¢nो भेदक-भे5 पदावलीका zपमा रहेको छ जुन ‘देश’ र 

‘माटो’ दईुवटा नामपदका अिघ आएको ‘यो’ दशVक सवVनाम हो र ‘भeछ’ ि|यापद हो । यसै गरी ‘को’ र ‘ले’ |मलेै ष¾ी र 

ि�तीय िवभि: �न ्। यहा ँकिवले आफैलाई आÍनो देशले पिरिचत गराएको िवषय बताएका छन ्। �न त किवको देशको 
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सावVभौम सीिमत राजनैितक र भौगोिलक आयतनिभ@ पदØन, तर यहा ँकिव भारत देशलाई नै इिUत गरी देशले समn नपेाली 

भाषी गोखाV जाितलाई अनकेौ ँ¢ाग र बिलदानका अितिर: पिन किहलेकाही ँिच  गा¼ो गरेको अिभkि: &nतु गदVछन ्।    

यसमा ‘हाíो पिन रातो रगत यही ँबगेको छ, हाíो पिन तातो पिसना यहा ँखसेको छ’ पङ्ि:लाई दईुपटक पुनरावृि8 

गिरएको छ। पाचँ अनÕेुदमा संरिचत &nुत किवता सङ्sहमा ‘हामीलाई िनध[ नसµझ’ शीषVकमा &कािशत भए तापिन 

¢सपिछ धेरैपटक यो किवताको शीषVक ‘यो देशको माटोले भeछ’ -मा &कािशत भएको पाइeछ । &¢ेक अनुÕेदमा चार-

चार पङ्ि: रहेका छन ् । एक पृ¾को छोटो आयाममा संरिचत यस किवताको रचना प5ाÈक ढाचँामा गिरएको छ । यो 

िज�गी खै के िज�गी किवतासङ्sहमा ‘हामीलाई िनध[ नसµझ’ शीषVक मुिfर १९६५ को पाक-भारत यUुमा मन� गोखाJली 

सैिनकह@को नाउँमा भनी जनाइएबाटै किवतामा वीर गोखाVली जाितको गौरवगाथा र राÐले ¢स&ित गरेको ववेाnा&ित 

आ|ोश k: गदØ िविभ  दसीका माEमले आÍनो राÄ(&मे &कािशत गनV खोिजएको पाइeछ । &nुत किवता एउटै भावको 

वृ8मा घुमकेो यो &गीताÈक संरचनामा आब� प5किवता हो । 

पिहलो पिरÕेदमा २२ श�, दो�ो पिरÕेदमा २७ श�, त�ेो पिरÕेदमा २३ श�, चौथो पिरÕेदमा २८ श� र 

पाचँौ ँपिरÕेदमा २२ श�मा संरिचत &nतु किवताको त�ेो पिरÕेदको अfमा &¦ाÈक ±zप छ ।  

५.२ िवषयव3 ुवा मूलभाव  

भारतमा गोखाV जाितले पटकपटक आÍनो रािÄ(यताको पिरचय िदइरहनु पन� र राÐपmले जिह¡ै श¤ाको ÃिÄबाट 

हेन� ि·ित&ित किवको मन कँुिडएको छ। देशमा गोखाVलीहzलाई लगाइने &वासीको आmेप&ित किव िवचिलत बनेको 

किवताका पङ्ि:बाट �Ä �eछ। यही माटोमा आÍना िपतापुखाVको खुन पिसना िसिँचएको भए तापिन घिरघिर रािÄ(यताको 

पिरचय िदनुपन� kव·ा&ित किव िवरि:एका छन।् भारत देशको रmा, समृि� र उ ितमा गोखाV जाितको योगदान अ�को 

तुलनामा ¢ित िनµछरो नरहेको, जितजित बलेा देशलाई स¤ट आइपZ यो ¢हा ँआÍनो &ाणको आ�ित िदने गोखाVलाई देशले 

आव�क िचनारी &दान गनV नसकेको गुनासो किवतामा गरेका छन ्। घाम, जून, पहाड-पवVत साmी राखेर आÍनो देशभि: 

देखाउँदै किवले राÐ&ित अिn©को पm राखेका छन ् । आÍना पुnौपँnुाको हbी, शरीर यही माटोमा गलेको र ¢सले 

देशलाई मिललो बनाएको दसी राÒे &चेÄा किवतामा भएको छ ।  

देशको ढुUा, माटोमा आÍनो जाितको रगत, पिसना िसिँचएको, वन र पाखाहzमा आÍना लोकभाकाहz गुिeजएको, 

भोकै-ितखØ रही मायाले यस धरतीको माटोको चपरी पÞाई यहा ँअ  उcनी गरेको, गाई पालन गरी देशको कृिष सं°ृितलाई 

समु त गनV अहोरा@ गरेको पिर½मको म¡ूा¤न देशले अव� गनुVपछV  भ  ेकिवको आsह छ । यहाकँा खोला, खोdीमा 

आÍनो जाितको पिसना र रगत ्बगेको देशले देÒुपछV , जित न ै&वासीको लाeना लगाए तापिन छातीमा देशभि:को सागर 

किह¡ै नस,ेु किवको ठ�ाई छ । देशका लािग जित गनुVपन� िथयो, गोखाV जाितले ¢सभKा बढी योगदान, समपVण र ¢ाग 

गरेको कुरा देशले बु¯ुपछV  भ  ेकिवताको आशय रहेको छ । 
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५.३ पिरवेश, उQेR र éिÌिब¶ ु

पिरवेशसूचक ·ान र समयको �Ä उ¸ेख नभएको यो किवता सावV·ािनक र सावVकािलक कृितका zपमा रहेको छ 

। किवतामा देशको माटो, देशको ढुUा, वन, पाखा, खेत, पहाड-पवVत, खोला नाला जnा Ã�मान पिरवशे र मनको बह, 

छातीको माया, छातीमा आटँ जnा पदावलीमा &य:ु मन, छाती जnा अÃ� पिरवेशको &योग गिरएको छ । &nुत 

किवता &थमपु¿ष ब�वचन ÃिÄिबK ु‘हामी’, ‘हाíो’ �ारा एकालाप शैलीमा लेिखएको छ । किवताले देश&ित गोखाV जाितले 

गरेको अमू¡ बिलदान, योगदान र समपVणको उिचत मू¡ा¤न �न नसकेको गुनासोका साथै देश&मे, जाित&मे, 

अिn©स¤टको 5ोतन, गोखाV/नेपालीको भावधाराको अिभkि: िदनु किवताको उ�े� पm िलएको छ ।  

५.४ भाषाशैलीय िव�ास 

हिरभ: कटुवालको ‘यो देशको माटोले भeछ’ शीषVक किवता सरल एवं सहज भाषाशैलीमा अ
ानु&ासको 

संयोजन गरी लेिखएको प5ाÈक, पुनराविृ8परक, आ�ानाÈक र �ाउरे छKमा संरिचत ग5किवता हो। परtिरत िब र 

&तीकको सहज र ±ाभािवक &योग पाइने यस किवतामा सिf�तामा िवnृतता समटे्ने भाषाशैलीय िव�ासको संयोजन 

गिरएको छ । सामािजक र ऐितहािसक mे@बाट िटिपएका िब र &तीकको &योगले किवतालाई उ¶ृÄ त¡ुाएको छ। 

अ
ान&ुासको संयोजन सहजतापवूVक गिरएको छ। सरल झराV नेपाली श�हz ‘बह’, ‘सालैÐू’, ‘खेताÑनी’, ‘ितखाV’, 

‘िनध[’ आिदको &योगले किवतालाई सुगिठत बनाएको छ ।  

६. िन�ष? 

भारतमा रहेको नेपाली भाषी गोखाV जाितको देश&ितको बिलदान, योगदान र समपVणलाई देशले उिचत म¡ूा¤न 

गिरनुपन� आsह रही अिभkक &nतु किवताले िविभ  दसीका माEमले आÍनो उपि·ित दसाVएको छ। सपाट क¬ानाको 

&nिुत नरहेर साò र ÃÄाfको सहयोगमा िवषयको उठान गिरएको &¢ेक नेपाली भाषी  गोखाVको मी¡ा¤न गरी &ित¾ा र 

सÎानका लािग देशले उदारताका साथ सोधन गनुVपन� किवताको आsह रहेको छ। िवनयी आsहमा सिf� आयाममा 

िवnतृ भावको कलाÈक अिभkि: गिरएको यस किवतामा साòको आधारमा आÍनो उपि·ित देखाइएको छ। &थम 

पु¿ष ब�वचन ÃिÄिबKमुा संरिचत यस किवताको मु� उ�े� देशले गोखाVहzको उिचत म¡ूा¤न गनुVपन� आsह गरेको छ। 

शताि�यौदेँिख देशका लािग आ�ित िदन े नपेाली भाषी गोखाVले पटकपटक आÍनो देशभि:को उदाहरण िदइरहनपुन� 

बाEताबाट िवरकितएको उ%ार हो &nतु किवता। सिf�, सू@ाÈक र िमठासपणूV अिभkि: पाइन ेयस किवतामा देशले 

गोखाVहz&ित गरेको अवहेलना&ित िचfा k: गिरएको छ। यस किवतामा ±ÕKतावादी आÈािभkि: &कट भएको छ 

र यसको शीषVक र िवषयवnुका बीच &तीकाÈक सUित रहेको छ ।   

११.अ�ास 
१. हिरभ: कटुवालका &मखु काk&विृ8 केकnा छन ्? 

२. ‘यो देशको माटोले भeछ’ किवतामा केकnो भाव k: गिरएको छ ? 

३. ‘यो देशको माटोले भeछ’ किवताको उ�े�कथन के हो? 

४. छोटो उ8र िदनुहोस-् 
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 (क) २ जुलाईका िदन कसको जयfी मनाइeछ? 

(ख)  हिरभ: कटुवालको ‘सµझना’ किवता-गीत सङ्sह किहले &कािशत भएको हो? 

(ग) ‘िभ@ी माeछे बोÑन खो<छ’- कसको को हो? 

(घ) हिरभ: कटुवालको सन ्१९८७ मा &कािशत कृितको नाम के हो? 

(ङ) हिरभ: कटुवालको ख9काkको नाम के हो ? 

१२. थप अ/यनका अ� साम\ी 
१.हिरभ: कटुवाल �ृितsÉ(सtा.) अिवनाश ½े¾, भिवलाल लािमछान,े नवसापकोटा, गुवाहाटी, असम, १९८१ 

२. अिभkि:-हिरभ: कटुवाल � ृित अकं-२८,(सtा.) नगे>राज शमाV, काठमाडौ,ँ िवसं-२०३७ 

३. पिरषद-्प@, वषV१,अंक१(सtा.) अिवनाश ½े¾, नेपाली सािह¢ पिरषद,्आसाम,१९८४-८५ 

४.पूवाVÓल भारतको नपेाली किवता-एक सव�mण(सtा.) गोिवK िसहं रावत, &थम सं°रण, नेपाली सािह¢ 

पिरशद,्आसाम,१९८६ 

५. िबK(ुरजय जयfी िवशेषा¤) सtा. के बी नेपाली, लामिडङ, आसाम,१९८६-८७ 

६. https://www.youtube.com/watch?v=yUlgjIwgs_s 
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एकाइ- ६  

दईु उÖवास- राजे> भ9ारी 

 

एकाइको संरचना 

१.  &nावना 
२.  उ�े� 

३. किव राजे> भ9ारीको पिरचय  

४. किव राजे> भ9ारीको काk &वृि8 

५. किवता पिरचय 

५.१ किवताको शीषVक साथVकता 

५.२ किवताको उ��े  

५.३ संरचना र आयाम 

५.४ कथनको ढाचँा र लय िवधान 

५.५ भावाथV 

५.६ पिरवेश, उ��े र ÃिÄिबK ु 

५.७ भाषा शैलीय िव�ास 

६. िन�षV 

७. किठन श�-अथV 

८. अ�ास 

९. थप पा"-सामाsी  

 

१. &nावना 

 

राजे> भ9ारी भारतीय नेपाली काkमा आÍनो छु]ै वैिशÔ िलएर काk िसजVनामा अनवरत लािगपन� किव �न ्। 

िसिgम सरकारी महािव5ालय, वतVमानमा नर बहादरु भ9ारी िडsी कलेज, गाfोकबाट नेपालीका &ाEापकका zपमा 

सेवािनवृ8 किव राजे> भ9ारीका छवटा काkकृित &कािशत छन ्। िविभ  समयमा रिचएका उनका किवता कृितमE ेदो�ो 

किवतासङ्sह यी श�हo : यी हरफहo (१९८६) मा स¤िलत दईु उÖवास  शीषVक किवताको िववेचना यस एकाइमा 

गिरeछ ।  
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२.  उQेR 

 

&nतु किवताको अEयनले समकालीन भारतीय समाजमा किवता लेखनमा &वृ8 एकजना &खर किव राजे> 

भ9ारीको काkलेखनलाई िचनाउने कायV गदVछ । यसले भारतीय नेपाली सािह¢मा समकालीन किवता लेखनमा के कnा 

किवता लेिखइरहेका छन ्भ े सूचना िदनका साथै किव राजे> भ9ारीले नेपाली किवतालाई कसरी &nतु गरेका छन ्भ  े

िचनाउने यस ख9को उ�े� रहेको छ । किव राजे> भ9ारीले समाजको जडसू@वादी उपयोिगता, kितरेकी िववकेी 

आकाfा, गाउँमा िशmा र िवकासको अभाव ±ाथVिस� सामािजक संरचना आिद पmलाई &तीकाÈक एवं स¤ेताÈक zपमा 

&nतु गन� कायV गरेका छन ् । उनको ‘दईु उÕवास’ किवता यगुजीवनको �लf &nिुत हो । किव भ9ारी समाजको 

िवसUित र िव}पुता&ित &ितकार गदØ आÍना मनोकाfा समाजको सवाVUीण िवकास, िशmाको Ðोित &सारण, भिव2मुखी 

योजनाको पmधरका zपमा ·ािपत गरेका छन ्। यस किवताको अEयनले भारतीय नेपाली किवतामा राजे> भ9ारीको 

योगदान र ·ान िनधाVरण गदØ समकालीन भारतीय नपेाली काk &वृि8लाई िचनाउन े उ�े� राखेको छ । &nतु किवता 

पिढसकेपिछ िनâकुरा िस, सिकनेछ: 

• किव राजे> भ9ारीको काk&विृत 

• नेपाली किवताको िवकासमा राज>े भ9ारीको देन 

• भारतीय नपेाली किवतालाई िव;पटलमा पçुयाउने किव भ9ारीको &य�को जानकारी 

• परोपकारको महª र जीवनको उपयोिगताबारे किव भ9ारीको ÃिÄकोण 

• भारतीय नपेाली किवतालेखनमा समसामियक काk&विृ8मा &व8ृ किवको किवताया@ा र काk िश¬  

३.  किव राजे� भ!ारीको पिरचय 

 

किव राजे> भ9ारीको ज´ त¸ो बमबnी, गिहरी गाउँ, कालेबुङमा ईशा� २८ स�ेेर १९५६ मा भएको हो। 

उनकी माताको नाम ½ीमती सािव@ी भ9ारी हो भने िपताको नाम ½ीमान ्भगीरथ भ9ारी हो। उनको िशmाआरè आÍन ै

गाउँको गणेश &ाथिमक पाठशालाबाट भएको िथयो। &ाथिमक िशmापिछ उनले कुमिुदनी िव5ा½म, कालेबङुबाट ईशा� 

१९७६ मा उi माEिमक परीmा उ8ीणV गरेका �न।् ¢सपिछ कालेबङु कलेजबाट १९७९ मा ^ातक गरेका भ9ारीले 

उ8रबU िव;िव5ालयबाट १९८१ मा नेपाली िवषयमा ^ातको8र तथा २००१ मा िव5ावािरिधसÎको उi अEयन गरेर 

िपएचडीको उपािध sहण गरेका छन।् &ाEापन kवसायमा ला×ुपूवV किव भ9ारीले १९७७ देिख केही काल �ेट kा¤मा 

जािगरे भएर अिन १९८०-८३ को अविधमा सोरेङ उiमाEिमक पाठशालामा पीजीटी िशmकका zपमा पिन सेवा &दाग 

गरेका िथए। ईशा� १९८६ देिख &ाEापन mे@मै संल× रहेका किव राजे> भ9ारीले िसिgम सरकारी महािव5ालय, 

गाfोकमा सुदीघV &ाEापनबाट २०१६ मा अवकाश-sहण गरेका छन।् हाल उनी कालेबङुमा बसेर काk साधना गिररहेका 
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छन।् िव5ाथãकालदेिख नै किवता लेÒ थालेका भ9ारीको &थम किवता ‘पूवV-पिTम’ मधुपकV  वषV ८ अ¤ ९, १९७५-मा 

&कािशत भएको हो। उनका छवटा किवतासङ्sह आजपयVf &कािशत भइसकेका छन।् उनका &कािशत कृित �न:् 

१. िहउँदे यी िचसा रातका पदा?हoमा (किवतासङ्sह, १९७९) 

२. यी श�हo : यी हरफहo (किवतासङ्sह, १९८६) 

३. *र/अ*र (किवतासङ्sह, १९९८) 

४. श�हoको पुनवा?स (किवतासङ्sह, २०१०) 

५. êाँखहo र आकाश (चयिनत किवतासङ्sह, २०११) 

६. इितहासको बाडुली (किवतासङ्sह, २०१९) । 

किव भ9ारीका किवता नपेालीबाट अ� भाषामा पिन अनुिदत भएका छन ् । उनको किवता 

Poetryinternationalweb.org(Rotterdam) िव; किवतासङ्sहको वबेपुnकमा पिन &कािशत पाइeछ भन े

य"ु ुब तथा किवताकोशमा पिन उनका किवता रािखएको छ।  lyrikline.org (Germany) िव; किवतासङ्sहको 

सÓयनमा पिन उनका किवताहz स±र &कािशत भइसकेको छ । किव भ9ारीका किवतामा sा� जीवनको यथाथV िच@णका 

साथै आEािÈक -दाशVिनक िचfन अिन जीवन जगत्  का रहñहzको उuाटन मखुर पाइeछ ।  किव भ9ारीका किवताहz 

िहKी, मिणपुरी, पäाबी, ओिडया, बUाली, असिमयाजnा भारतीय भाषाका साथ ै इटलीको रोमन, अङ्sेजी, जमVनीजnा 

िवदेशी  भाषामा पिन अनिुदत भइसकेका छन ्।  

किव राजे> भ9ारी एकजना सि|य किव �न ्। उनले २०१६ मा स@ौ ँअfराVिÄ (य किवता सÎलेन, ब>लन (१७ 

इÂरनशेनल पोयट (ी फेि�भल, ब>लन) नौ िदने कायV|ममा अंश sहण गरेर नेपाली सािह¢ तथा किवतालाई ब>लनको भिूममा 

पिरिचत त¡ुाए । यn ै सन ् २०१७ मा  इटलीको राजधानी रोममा िसिरयाली शरणाथãहzसँग ऐ�ब�ता जनाउन े

कायV|मअfगVत रोममा आयोिजत िव; किव सÎलेनमा पिन उनले अंश sहण गरेका िथए । फाउ&ेसr अफ साकV  राइटसV 

ए& िलटरेचर ( एफ ओ एस ड�ु ए एल)�ारा आयोिजत साकV  लेखक सÎलेनमा २००७ र २००९ मा अंश sहण गन� किव 

राजे> भ9ारीले भारतका िविभ  आयोिजत अिधकाशं सहरहzमा किव सÎलेनमा गएर भारतका अ� भाषाका 

किवहzिसत किवता वाचन तथा शोधप@ &nतु गिरसकेका छन ्। वतVमान समयमा उनको किवतासङ्sह र समालोचनासङ्sह 

&काशो´ुख छ । 0मणले मािनसको सोच-िवचार र ÃिÄकोण फरािकलो त¡ुाउँछ भिनeछ । किव राजे> भ9ारी पिन धेरै 

0मणशील किव �न ्। उनले भारतका िविभ  &ाfका साथै नेपाल, जमVनी, रोम आिद ·ानमा 0मण गिरसकेका छन ्।  

किव भ9ारीलाई उनका काk साधनाका िनि	 िविवध कालख9मा सÎािनत तथा परु°ृत गिरएको छ । उनले 

नेपाली सािह¢ तथा किवतालाई भारतका िसिgम- दाPजिलङ mे@बाट  अ� mे@मा पुçयाउनका साथै साकV  राÄ ( अिन 

यरुोपसÎ पçुयाएको जानकारी पाइeछ । उनलाई यसलेै भारतबािहर पिन िविभ  समयमा सÎािनत गिरएको छ । उनलाई 

अपVण गिरएका केही पुर°ार र सÎानको सचूी यस&कार छ: 

१. िदयालो दलुीचK पुर°ार, दाPजिलङ (१९९८)  

२. डा. शोभाकािf थेिगम (लेüचा) �ृित पुर°ार, गाfोक (१९९९)  

३. िशवकुमार राई � ृित पुर°ार, नाµची (२०००)  
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४. गुमानिसहं चामिलङ �िृत पुर°ार, िबजनबारी (२००७)  

५. भाइचK &धान �ृित परु°ार, कालेबुङ (२००८) 

६. भान ुपरु°ार (२००९)  

७. िव; नपेाली �Äा सÎान, काठमाडौ ँ(२०१३) 

८. िसिgम राÐ सािह¢½ी सÎान, गाfोक (२०१४) 

९. गोखाV &ितभा पुर°ार, िसलगढी (२०१४) 

१०. पारसमिण &धान परु°ार, कालेबङु (२०१४) 

११. भारतीय नपेाली िशखर सÎान, गाfोक (२०१७) 

 

 

४. किव राजे� भ!ारीको का½ >वृि� 
किव राजे> भ9ारी एकजना सरल, सरस तथा सुलिलत काk िसजVना गन� साथVक सजVक �न।् उनका िसजVनाका 

क£हz कलाÈक अिभkि:य:ु �ँदा�ँदै पिन सरल ढUमा बौि�क अनभुूितलाई पग�लेर &nतु गनV सmम छन।् जीवन 

जगत ्का भोगाइलाई कलाÈक अिभkि: िदँदा उनी यथाथVवादी धरातललाई छोइरहेकै �eछन।् यसैले उनका 

काkिसजVनाका पिरवेश किवले घुमडुेलेका भौगोिलक सीमा नै �न।् य5िप कत ैभन ेकिवले ±@-संसारलाई पिन अिभk: 

गिरएको पाइeछ। पाखा-पखेरा, गाउँ-घर, खेत, बगैचँा, बादल,  पानी, नहर, कुलो र ढुUा कठोर पिर½म गन� ½िमक, मातृ©, 

नारी, खोचं, भvाङ, नारीका वेदना, अमानवीयताको आह, आतV अनुहार, सृजनशीलता जnा िविवध िवषय किवका 

क£िवषय बनेका छन।् बरेोजगारी, राजनिैतक आ'थक-सामािजक असमानताले िसज�का @ासद ि·ित वा दैिनक जीवनका 

असफलता, नैरा�, रोग, भोक र शोक आिद�ारा किवतालाई पोषण िदने किव भ9ारीले जीवनलाई सुKर बनाउन सिकeछ 

भ े भाव आÍना किवतामा k: गरेका छन।्  

पूवãय र पाTा¢ दशVनबाट अिभ&िेरत उनका किवतामा पूवãय तथा पाTा¢ िमथकको पोषणले यी किवता अझ बढी 

मुखर र $दय संवे5 ब  पुगेका छन।् आफैिभ@ हराएको माeछे खो�े साधन सािह¢लाई मा  े दोnोयwसकीले किव 

भ9ारीलाई पिन आफैदेिख आफैसÎको या@ामा संल× गराउन समथV छन।् वाnवमा म को �ँ ? भ े स²ानमा ला× े

परtरामा किव भ9ारी पिन आÍना सtूणV सèावनाको खोजम ैया@ारत देिखeछन।् आफैिभ@ पुिरएको, चुकेको र हारेको 

माeछे एकिदन अव� उÐालो अिघिxर देखापन� छ भ े Ãढ िव;ास िलएका किवका काkाÈक अिभkि:मा पिन यसथV 

िनराशा, कुåा मा@ै छैनन ् बz उÐालो, सकाराÈक ऊजाV तथा मानवीय गुणय:ु �न े &ेरणा अिभिनिहत छ।  किव 

भ9ारीका किवतामा &य:ु िब, &ितक तथा भाषाको संयोजनले यी किवता सरल, सरस तथा बोधग� बनकेा छन।् उनका 

किवता दबु[E छैनन।् सहज स^ ेषण सèव �न सकेकै कारण भारतीय नपेाली सािह¢को समकालीन काk&वाहमा किव 

भ9ारीका किवताले एउटा िविशÄ ·ान सुिनिTत गरेको छ।  
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५. दईु उÖवास -किवता िव`ेषण 
 

राजे> भ9ारीका यी श�हz: यी हरफहz (१९८६) किवता सङ्sहमा स¤िलत दईु उÖवास किवतालाई यस 

ख9मा अEयन गिरनेछ । यो किवता उनको दो�ो किवतासङ्sहमा स¤िलत किवता हो । यस किवतासङ्sहमा जÎा ३३ 

वटा किवताहz स¤िलत छन:् 

  

५. १ किवताको शीष?क साथ?कता 
 

&nतु किवतामा किवले आÍना आÈालापलाई दईु उÖवास शीषVक िदएका छन।् उÕवासको श�कोशीय अथV 

�eछ –वेदना &कट गन� सूचकका zपमा िन°न ेमािnर तािनएको लामो सास। यnो सास िलनकुो अिभ&ायः भनेको सास 

िलन ेkि:का मनमा कुन ैिवशेष कÄ वा वदेना लुकेको छ अथवा उसका मनमा परेको भार हलकुा बनाउन उसले यसरी लामो 

र गिहरो सास िलइरहेका छन।् यसथV &nतु किवतामा अिभk: भावािभkäनालाई &Ä पानV यसको शीषVक साथVक भएको 

देिखeछ।  

 

५.२  दईु उÖवास  -किवताको उQेR  
 

&nतु किवताले आÍनो जीवनलाई उपयोिगता तथा मानव िहताथV &nतु �नुपरोस ् भ े चाहना राखेको पाइeछ। 

सनातन परtरामा सदैव परोपकारलाई अ¢f महªपूणV ·ान िदइएको पाइeछ । परोपकाराय फलि� वृ*ाः, परोपकाराय 
वहि� नः। परोपकाराय दहुि� गावः परोपकाराथ? िमदं शरीरम ्अथाVत ्परोपकारका लािग न ैवृmले फल िदeछन,् नदीहz 

परोपकार गनV कै लािग बÜछन।् गाईले आÍनो दूध पिन परोपकारकै िनि	 िदeछन ्भन ेयो मानव शरीर पिन परोपकारकै िनि	 

बनकेो हो भ े दशVन पूवãय सनातनी िस�ाfमा kा� छ। किव भ9ारी पिन पूवãय समाजकै िन«मित �न।् उनको चेतनामा 

पिन कतै न कतै परोपकारी भएर मानव समाजको िहतमा उपयोगी �ने बचाइँ kथV kय �न ेमृ¢ुभKा उi छ भ े मूलभाव 

यस किवताको क£ वा केि>य भाव हो। &nतु किवताले पिन मानवमू¡को परोपकारी गुणलाई किवताÈक अिभkि: 

िदने उ�े� िलएको देिखeछ। 

  

५. ३  संरचना र आयाम 
 
  &nतु किवता १९ पङ्ि:मा िवतिरत छ। दईु उÖवास किवता यी श�हz : यी हरफहz किवतासङ्sहिभ@ 

रहेकोमE े एउटा किवता हो। दईु उÖवास शीषVकमा सङ्�ावाचक ‘दईु’ श� र नािमक ‘उÕवास’ दईुवटा श�को 

योगबाट बनेको छ । यस किवतामा एउटा पङ्ि:मा क	ीमा दईु पद र अिधकतम छ पदसÎ रहेको &nुत किवतामा 

आ�ानय:ु &गीताÈक संरचनाबाट संरिचत रहेको छ। यहा ँदईुवटा उÕवासको सKभVबाट भाव वा िवचारलाई &nतु गदØ 

किवका अभीÄ आÈालापीय संरचनामा &nतु गिरएको छ। 

 



58 

 

 

५. ४  कथनको ढाँचा र लय िवधान 

 

&nतु किवतामा सरल र सुलिलत काk &वाहको &योग पाइeछ। किव भ9ारी एकजना िस�हn किव �न।् उनका 

किवतामा उनको बौि�कताको पिरिधिसतै काk िश¬को िव�ास मुखिरत भएको पाइeछ। उनका किवतामा सरल एवं सहज 

ढUमा पिन सश: सKेश र दशVनलाई टg छोइने तु¡ाएर &कट गनV किव िसपालु देिखeछन।् &nतु किवतामा पिन उनको यो 

&विृ8 एवं िश¬ साथVक zपमा &कट भएको छ, जn:ै  
ब@ मलाई कुनै अनक�ार गाउँिबच, 

उ�लएर बिगरहन ेखहरेमािथ,मा  

एउटा पलू बनाइिदन,ू 

जसबाट तरेर केटाकेटीह@ िनधJ� 

पाठशाला जान सकून।् 

 

कुनै सा�को सtि8 थुपान� बाकस वा कसैको िचताका िनि	 दाउराको zपमा &योग �नुभKा बz िव5ालय जान े

िव5ाथãका िनि	 गाउँको खहरेमा एउटा पलुका zपमा उपयोगमा आउन ेचाहना बो,े किवको यो भाव सश: बनकेो पाइeछ। 

किव ±यं एकजना &ाEापक पिन �न।् उनले आÍना िव5ाथãले िवपिरत ि·ितमा पिन िशmा अजVन गन� &यासबाट पिन 

सèवतः &िेरत भएको देिखeछ। उनी यसैले िव5ाथã&ित बढी संवदेनशील बनेको जnो ला!छ। िशmाको &चार&सारले मा@ै 

मानवको जीवनnर सyुन े िनिTत छ। धनको सÓयले मा@ै समाजको भलो �ँदैन बz समाजोपयोगी कायV�ारा समाजलाई 

एउटा nरसÎ उकाÑने कायVमा थोरै भए पिन योगदान गनVसके मानव जीवन साथVक �नेभाव यो किवतामा समिेटएको छ।  

&nतु किवतामा &य:ु भाविसत उनले आÍनो मfkमा k: गरेको एउटा भावको छाप परेको छ भ  सिकeछ। 

मfkमा एकठाउँ उनल ेभनकेा छन–् आजका किवतामा िवचारले भKा अनभुूितले धेर &½य पाएको छ य5िव किवताबाट 

िवचारले राजीनामा िदइहालेको छैन। … िवचारले िक श�ले, मताfर छँदैछ। उनी मलाम�लाई अिघ सादØ किवता िवचारले 

होइन श�ले बिनeछ भ े मलाम�को भाव पिन यता सापटी िलeछन।् &nुत किवता िव�ासमा किवको भाव पm र िवचार 

पmिसत ै अनभूुितको टड्कारो &nिुतले &½य पाएको देिखeछ। एकाितर किव िवचारवान ् एक दाशVिनक बKै किह¡ै कुन ै

झारसÎ नप:ाउने एउटा उजाडता तथा बäर जीवनको अनपुयोिगताितर बढी िचिfन �eछन।् मानवजीवनको साथVकता के 

त?, यस भूिममा मानव भएर जि´सकेपिछ माeछेले मानवोिचत बाëँ ुर मनुV। 

 

५. ५  भावाथ? 
 

किवतामा &कािशत दईु उÕवासमE ेपिहलो उÕवास हो, आफू धेरै समय र मािनसका लािग उपयोगी �न पाउँ भ ु 

। कसैले आफूलाई काम नला× ेसकेुको काठ ठानी किहले िचताको काठ, सा�कारको सtि8 लुकाउने बाकस नबनाएर बz 

दगुVम, अ�Âार गाउँ, जहा ँ िवचारको सम}ुमा िमिसन उल�का खहरे तनVस,े एउटा पूल बनाइिदए सfोक �न ेबताउँछन ्। 

दो�ो उÕवास आफू एउटा उजाड, उदास, बाझँो भुइँ भए तापिन आफूमािथ कसैले टँुिडखेल, अखडाको मैदान नबनाइिदन ेबz 

जीवनको उकालोमा थाकेका या@ीहzले बसी आÍना दःुखका सौगातहz साटासाट गन� फलैचँा बनाइिदए आफू ढुg �न े
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अिभलाषा राखेको उ%ार पाइeछ । &nतु किवताको मलूभाव भनेकै परोपकार हो । कसरी परोपकार गनV सिकeछ र 

समाजोपयोगी साथVकतामा जीवनको Eयेको स²ानमा यी उÕवास रिचएका छन ्। पूवãय सनातन परtरामा परोपकारलाई 

जीवनमा चािहने अ¢f महªपूणV गुण मािनeछ । यसैले त परोपकारीलाई सदैव आदर भावले हेिरeछ र उनीहzको गुण युग-

यगुाfर अमर रहकेो साò भेिटeछ । वृ8ासुर वधका िनि	 आÍनै करङ दान िदने ¢ागमÆूत महÆष दघीिच �न ्वा वामन 

अवतारको एकै वचनमा बािँधएर आÍना राÐ तथा वभैविसतै िसर िदने बिल राजा वा इ>को एकै वचनमा आÍना कवच 

कु9ल दान िदन ेसूयVपु@ कणV आिद वीरहz आÍना ¢ाग, दान तथा िन±ाथV सेवाभावका िनि	 पुराण&िस� छन ्। यnा 

महाप¿ुषको जीवनीबाट किव पिन &भािवत भएको तथा किव राजे> भ9ारीको चेतनाको कुनै तहमा परोपकार तथा िन±ाथV 

सेवाभावको  मिहमा जरामै गडेर बसेको देिखeछ । यसैले त उनले सरल सहज ढUमा यसरी परोपकारी ब े मनसायलाई ±र र 

±zप िदएका छन ्। िहKीमा माखनलाल चतुव�दीको एउटा किवता छ–  प{ु की अिभलाषा । उ: किवतालाई यहा ँ&nुत 

गनुV साKMभक देिखeछ, जn:ै 

 

चाह नही,ं म� सुरबाला के 

गहनो ंम� गंूथा जाऊँ, 

चाह नही ंjमेी-माला म� िबधं 

�ारी को ललचाऊँ, 

चाह नही ंसxाटो ंके शव पर 

हे हिर डाला जाऊँ, 

चाह नही ंदेवो ंके िसर पर 

चढँू भा� पर इठलाऊँ। 

मुझे तोड़ लनेा वनमाली, 

उस पथ पर देना तुम फ� क! 

मातृ-भूिम पर शीश- चढ़ान,े 

िजस पथ पर जाव� वीर अनके। 

 

अथाVत ् &nतु किवताको सारांशमा एउटा पु{ले आÍनो &ाकृितक उपयोिगताभKा िभ ै चाहना राखेको &सU 

देखाइएको छ। ऊ सुKर §ीको केशमा सुशोिभत �नुभKा, &ेिमकाहzको गलाको सुKर माला बनरे म|ु �नुभKा वा 

भगवानका मूÆतमा चढाइन े फूल ब  वा सíाटको शवमा पु{ाäली ±zप &योगमा आउने चाहना राúदैन। बz उसलाई त 

आÍना देशका िनि	 बिलदान िदने वीर यो�ाहz देशको रmा गनV िहडँने् बाटोमा पो चढाइिदने आsह आÍना मालीिसत 

गिररहेको &सU यो किवतामा छ। यसरी देशलाई सव[पिर ठा े भाव बोकेको माखनलाल चतवु�दीको यस किवतािसत किव 

राजे> भ9ारीको &nतु किवता धेरै िनकट देिखeछ। यी दवैुले उपयोिगतामलूक कायVमै आÍनो जीवन उÀगV गन� िनTय 

साचँेका छन।् राजे> भ9ारीका काk &विृ8को एउटा &मुख &वृि8 राÄ(वाद हो। यसलेै उनी आफू भारतीय �नुको 

गौरवबोधले ग%द ्�ँदै किहले किवता लेúछन ्त किहले उनी मलूधाराका भारतीयभKा नपेाली जाितलाई िकनारीकरण गिरएका 

सKभVमा िव�ात ्माKै काkिनमाVण पिन गन� गदVछन।्  
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&nतु किवतामा िवकासको मसेो गाउँसÎ नपुगेको र आजसÎ पिन धेरै मािनसहz िशmाको उÐालो पाउनबाट 

विÓत रहेको सा¤ेितक अिभkि: &nतु भएको छ। दःुखका ठँुगाइबाट जिह¡ै ठँुिगइरहनुपन� ि·ित&ित पिन किवतामा 

&ितकार गिरएको छ। धना}हzले सामािजक समु ितको स]ा आफू मा@ै सtि8 कुµ¡ाउन े&वृि8मा विृ� भएको र ¢सबाट 

आफू असfुÄ रहेको किवतामा &काश पारेका छन।् आफू जितनै िनबVल भए पिन लEुो भए पिन वा शारीिरक zपमा दीन हीन 

भए पिन संक¬ र सपना भने िनकै बिलयो बोकेको भाव यहा ँ&nतु छ। जिह¡ै जीवनका यावत ्समñाबाट लुिछदै भए पिन 

उi मनोबल र स¤¬िसत एउटा उपयोगी र परोपकारी म¢ृु चाहने किवको &थम उÕवासले किवमनमा गढेको मनोभाव 

अिन ¢सको िनकासलाई ±र िदएको पाइeछ। जित नै दीन अव·ामा पुगेपिन, अनुपयोगी ठािनए पिन अfतः उपयोगीतामै 

आÍनो अवसान होस ्भ  ेभाव &थम उÕवासमा छलVU �eछ।  

  यातायातको अभाव िवकासको बाधक हो भ  े िवषय पिन ‘पूल’ को &तीकाÈक &योगबाट जानकारी पाइeछ। 

िशmाको अभावमा िवकासको उÐालो पु× नस,े र यसका लािग स,ेहzले चाजँो िमलाइिदए, अथाVत ् आफूले सकेसÎ 

योगदान िदए, ¢ो सèव �ने मfk किवतामा &nुत भएको छ। अ�दानं परं दानं, िवादानमतः परम्। अ�ेन *िणका 
तृिY, या?व¤ीवं च िवया॥ भ  ेदशVनले पिन िव5ा दानको मह8ालाई दशाVएको छ। किवले यnै िव5ाका स²ानमा लागेका 

िव5ाथãको बाटोमा पुल भएर ओ¹ाइनु बz आÍनो जीवनको साथVकता ठानेका छन।् उनी आफूलाई धनी सा�को बाकसमा 

अकाVको शोषण र पिसनालाई बKी बनाउन ेकायVमा संल× �न चाहँदैनन।् न त उनी कुनै लास जलाउन ेकाठजnो िनरथVक 

जीवन नै चाहाeछन।् उनी त एउटा भk जीवन चाहाeछन ्जहा ँिशmाको Ðोितको स²ानमा लागेका बाल बािलकाले बz टेकेर 

जान ेपलुकै zपमा भए पिन उनी आÍनो जीवनको साथVकता यत ैखो<छन।् एउटा सुकेको काठको पिन अिभलाषा छ भन े

िवचार र िववेकशील मानसमा िकन यnो अिभलाषाको अभाव छ भ े सा¤ेितक &¦ पिन किवताको मलूभाव रहेको पाइeछ। 

&nतु किवतामा &य:ु दईु िनजãव सकेुको काठ र उजाड मैदानको सÃ� िबमा उपि·त वnकुो उÕवासको 

गिरमा र गाèीयV जितको महान ्छ, मािनसले ¢ित पिन सोë नस,ु िवचारणीय िवषय रहेको त£ किवतामा इिUत भएको छ। 

किवतामा मरेकाहzको काममा मा@ आफू &य:ु �eछु िक भ े श¤ा गदØ मरेकाको काममा आउनुभKा बसे िवचारका 

नवप¸व केटाकेटीहzका लािग काम ला× सकँू भ े अिभ&ाय पिन &तीकाÈक पाइeछ। 

दो�ो उÕवासमा किव भ9ारी जीवनको उपयोिगता मािसएर अ¢f बाझँो बचाइँ बािँचरहँदा पिन बz टँुिडखेल 

जnो कवाद खेÑन ेमदैान वा अखडा जnो िनरथVक कुिn लिडने ·ान zपममा &योगमा आउन चाहा न।् बz उनी त कुन ै

एउटा बाटोमाझ चौतारी जसरी ब^ रोिजरहेका छन ्जहा ँआएर मािनसहz आÍना मनका वदेना एक अकाVिसत साटासाट गदØ 

केही बरे सुnाउँछन।् उकाली अनकÂार िहडेँका बटुवाले चौतारीमा एकैिछन सुnाउन पाउँदा आÍना पिर½म, पीर, पीडा र 

वेदना सबै िबसVeछन ्र लैबरी भाका हालेर लोक गीत गाउने, नाëे तथा दोहोरी खेÑने वा लोकबाजा आिद बजाएर एकै िछन 

रामरौस गन� थलो पिन चौतारी नै हो।  

परोपकारले मािनसलाई ±ाथVहीन त¡ुाउँछ। मानव परोपकार गदाV ¢सको स]ा अ� कुनै लाभबारे सोिचब*ैन। 

वाnवमा कुन ैलाभको इÕा वा चाहना नराखी िन±ाथV भावले सेवा गनुV नै परोपकार हो। महाÈा गा²ी, िववकेानKजnा 

महाप¿ुषले पिन परोपकारलाई जीवनको सबभैKा महªपूणV अU मानेका छन।् परोपकार गरी हामी एउटा ±ा· र सम�ृ 

समाज िनमाVण गनV सàछौ।ँ परोपकारको भावनाले नै जीवनलाई महान ्बनाउँछ। 
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५. ६  पिरवेश, उQेR र éिÌिब¶ ु 
  ·ानका zपमा अ�Âार गाउँ, खोला, पूल, पाठशाला, भुइँ, टँुिडखेल, अखडाको मैदान, फलैचँा, चौतारा आिद तथा 

समयका zपमा वतVमान र अतीतलाई देखाइएको यस किवतामा आsहको वातावरण पाइeछ। मनको इÕा, अभीÄ र 

चाहनाको उ%ार &nुित मु� उ�े� रहकेो यो किवता &थम पु¿ष ÃिÄिबKमुा संरिचत छ। वतVमान समयमा हाíा चारैितर 

सा°ृंितक ¼ास तथा सं°ारको अभाव, असिह»तुा, अपराध, kािभचार एवं जे¾ नागिरक&ित असÎान जnा दगुुVणले हाíो 

समाजलाई रोगी तु¡ाइरहेको छ। हाíो भारतीय सं°ृितको आधार उदार, उदा8 तथा पिव@ छ। जहा ँ पिन कुनै दःुख, 

सfाप, पीडा देखेमा हामी ¢सको उ´ुलनका लािग िन±ाथV भावले सेवा गनV त¶ाल त�र �ने गदVछौ।ँ भारतीय सं°ृितले 

सब ैधमV, ìत एवं सं°ारहzले सीिमत साधनमाझमा पिन जीवन िनवाVह गदØ दान, दया र दमनको पाठ पढाउँछ। सदैव दान र 

दया�ारा मानवीय गुणको पोषण गदØ अनाव�क इÕा तथा इि>यज� कमजोरीको दमन गन� &रेणा पिन पवूãय सं°ृितले 

&दान गरेको छ। &nतु किवतामा पिन दया, समानुभूित तथा दानको मिहमालाई केि>य क£ िवषय बनाएको देिखeछ। 

आÍना लालसाभKा मािथ उठेर समाजको उपयोिगता तथा क¡ाणका िनि	 त�र रहने भाव अिभkिäत भएको छ।  

आÍनो किवता सङ्sहको भूिमकामा किव राजे>भ9ारीको केही मfk शीषVकमा अिभk: दशVन तथा 

जीवनचेतना पिन यहा ँउ¸ेखनीय ठािनeछ। उनी लेúछन-् किवता िवचारले लेिखयोस् िक श�ले, िनवØयि:कताले लेिखयोस ्

िक बेगवान भावनाको सहज उ�ेलनले, स^ ेषणशीलता ¢सको कसी हो, दसी हो। हो यही स^ ेषणशीलतामा किव &nुत 

किवतामा सफल भएका छन ्भKा अ¢ुि: �ँदैन। &nतु किवतामा &यु: साधारण देिखने घटना पिरघटना तथा ¢सको 

kितरेकीमा उिभएका अकाV घटना र पिरवशेलाई हेदाV यसको टड्कारो स^ेषण सèव बनेको छ। टg छोइने भएर यी 

किवताशं पाठकका $दयमा ब^ यसैकारण सफल भएका छन।् sा� जीवनमा उलVदो खहरेको बेग तथा ¢सले िनµ¢ाएको 

असहजतालाई टg समातरे िव5ाजVन गन� महत ्कायVमा लागकेा किलला बालबािलकाले पाठशाला जाने |ममा पुल नभए पिन 

जKार तदØ िव5ालय पु×ै पन� बाEता हाíा िनि	 नवीन होइनन।् अझै पिन गाउँ घर यnा अ¢ाव�क दैिनक जीवनका 

सुिवधाबाट विÓत छदैछन।् पहाडे जीवनमा त अझ खोdा, खोलो, खहरेका साथ पिहरोले पिन िवशेष वषाVका िदनमा @ासद 

ि·ित िनµ¢ाउँछ। ¢nा बलेा पिन पाठशाला जानै पन� आव�कता र बाEतामाझ स-साना बालबािलकाले अनकÂार बाटो, 

भीर, पाखा, खहरे आिद तरेरै पिन िव5ालय जाeछन।् यसैले किव पहाडे जीवनका यी दैिनक समñािसत पिरिचत छन।् उनी 

±यं िशmक पिन �न।् यसैले उनलाई िव5ाथãका समñामाझ पिन िस,े उ¶åाले &िेरत गरेको पाइeछ। यसैले उनी अ� 

सुखभोगी साधन भKा बz पलू जnो ब  चाहeछन।् जहाबँाट तरेर िव5ाथã दैिनक ओहोर दोहोर गzन ् र पाठशालासÎ 

ितनको प�ँच पगुोस्। यसरी किवले स^ ेषणशीलताको सफल &योग�ार यो किवताको ओज ~ा8ै बढाएका छन।् 

  

५. ७  भाषा शैलीय िव�ास 
 

  &nतु किवताको भािषक अिभkि: सरल छ। दैिनक kवहारमा &योग �न े&कृितका िबहzलाई &योग गरेर 

आÍना अनभुूितहzलाई k: गिरएको �ँदा किवतामा सरलताका साथै भाव गाèीयV उ�  भएको छ। दैनिKनका उपयोगी 

एवं &ाकृितक िबका माEमले &nतु गिरएको किवता हेदाV जित सहज छ, ¢सले k: गन� अिभkäक पm गèीर र 

जीवनोपयोगी रहेको छ। नेपाली जनिजîोमा &चिलत श�हzको &योगल ेकिवतालाई सरल बनाएको छ। जीवन र &कृितको 

सहचायाVÈक अfसV² देखाइएको �ँदा किवता अ&nतु&धान ब पगेुको छ। उपमा र zपक अल¤ारका माEमबाट जीवन 
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र जगतका गिहरा भाव k: गिरएको �ँदा किवता अिभधेयभKा पिन käनाग�, &nतुभKा अ&nतुको &ाधा� रहेको 

देिखeछ।  
 

आ�नो jगित जा�ुँहोस-् 

• राजे> भ9ारीका काk&वृि8 के कnा छन ्? 

•    दईु उÕवास किवताको मूलभाव के हो ? 

• यस किवतामा &य:ु पलुको उपयोिगता के हो ? 

  

६.  िन�ष? 
   

&nतु किवतामा &य:ु दईु उÖवास शीषVक साथVक रहकेो किवताले वाnवमा किव मनमा गु� ेका भावलाई श� 

संयोजन�ारा चम¶ािरक अिभkि: िदन समथV बनकेो छ। माeछेले मानव जीवनको साथVकताबोध नगरी मनुV �ँदैन भ े भाव 

किवको जीवनदशVन हो भ  ेबिुझeछ। परोपकारी गुण सव[पिर गुण हो भKै िनPजव वnलेु पिन उपकारी भूिमकामा आफूलाई 

ढाÑन ेचाहना राखेको देखाउँदै साथVक जीवन र साथVक मृ¢ुको चाहना &nतु किवताको मूल क£ भाव हो। अनुपकारी भएर 

जीवन kय नहोस,् बz उपकार गदØ गदØ सदैव आफूलाई मानव िहतकै िनि	 उÀगV गनV सिकयोस ्भ  ेभावय:ु किवताले 

मानवीय संवेदनालाई सव[पिर ठानकेो देिखeछ।  

 

७. किठन श�-अथ? 
 

अखडा =  कसरत गन� बाटो वा कुnी आिद िस,े ठाउँ; अखाडा।  

अनकíार = िनजVन ·ल; एका्त ·ल; मािनस िहडँडुल नगन� एकलासे बाटो।  

उÖवास=  वेदना &कटको सूचकका zपमा िन°न ेमािnर तािनएको लामो सास; स°ेुरा।  आ�ाियका, 

उप�ास  आिद &ब²काkको अEाय, सगV। 

खहरे=  वषाV याममा मा@ भेल आउन ेसानोितनो खोलो; खोdो।  

टुँ िडखेल=  िसपाहीले कवाज खेÑन ेचा.ो मदैान वा परेड sाउ&; काठमाडौकँो र�पाकV देिख तोपघऱसÎको 

खुला मैदान।  

िनध?î=  डर वा @ास नभएको, धक नमा ,े स¤ोच नमा  े;  िनश¤। 

फलैचँा=  घरको दलानमा र बाटाघाटाका चौतारा आिदमा धेरै मािनस अडेस लागरे ब^, सुnाउन �ने गरी 

बनाइएको फलेकको आसन।  

बाँझो=  खनजोत नगिरएको, आबाद नभएको, बालीनाली नलगाइएको। 

सौगात = आफूभKा ठुला kि:हzलाई ट�याइन ेकोसेली; उपहार; नजराना। 
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८.  अ�ास 
 

१. &nतु किवताका रचियताको पिरचय लेÒुहोस ्। 

२. दईु उÕवास के के �न ्?  

३. किवले &थम उÕवासमा आÍनो जीवनको साथVकता के मा देखेका छन ्? 

४. &nतु किवताको माEमबाट किवले के सKेश िदन खोजेका �न ्? 

 

९.  थप पाठ्-सामा\ी  
ि@पाठी, गीता. (िव.सं. २०६७). कृित िव�ेषण: jायोिगक आयाम. काठमाडौ:ँ  र� पुnक भ9ार। 

भ]राई, गोिवKराज. (सन ्२००२). उ^रआधुिनक ऐना, (दो.j). काठमाडौ:ँ र� पुnक भ9ार। 

भ9ारी, राजे>.  (सन ्१९८६). यी श�ह@: यी हरफह@. िसिgम:  िनमाVण &काशन। 

भ9ारी, राजे>. (सग ्१९९८). hर अhर. गाfोक: जनपm &काशन। 

भ9ारी, राजे>. (सन ्२०१०). श�ह@को पुनवाJस. िसिgम: भीम ढुUेल। 

लुइटेल, खगे>&साद. (िव.सं २०६०). किवता िसUाV र नपेाली किवताको इितहास. काठमाडौ:ँ  नेपाल   

           राजकीय &®ा &ित¾ान।  
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एकाइ- ७ 

  आिदम मानवको ब3ी- मन>साद सïुा 

 

एकाइको संरचना 

१. &nावना 

२. उ�े� 

३.  मन&साद सुoाको पिरचय  

५.  मन&साद सुoाको काkकािरता  

६.  आिदम माटोको कुरा -किवताको िव�ेषण  

७.  िन�षV  

८.  किठन श�-अथV  

९.  अ�ास 

१०.    थप पा�-सामsी 

                                                                     

१. &nावना 

 

नेपाली सािह¢को िसजVनामा चोिटलो एवं  &भावकारी   किवता लेÒे किव मन&साद सुoाको कोमल अिभkि: 

शैलीका साथ ैएक यगु सचेत, िश¬ सचते, भाव सचेत किवका zपमा रहेका छन।् उनका किवतामा िमथकीय &योग, उ8र 

आधुिनकता एवं िकनारीकरण सािह¢ आिदजnा ±र &खर zपमा देÒ पाइeछ।  पाठकका सबभैKा �ारो तथा उ¶ृÄ 

लेखकका zपमा रहेका मन&साद सुoाको  आिदम मानवको ब3ी  भ े किवता सबैका लािग पठनीय र मननीय पिन रहेको 

छ।  यसै सKभVमा िव5ाथãहzका लािग यस  किवताको िविभ  कोणबाट अEयन गनV यहा ँरािखएको छ। 

 

२. उQेR 
 

नेपाली सािह¢मा चÇचत किव मन&साद सुoाको  आिदम मानवको ब3ी  भ  ेकिवता अEयन गनVका यस पाठमा 

राÒकुो उ�े� िनâ&कार छन:् 

• िव5ाथãहzले मन&साद सुoाको, जीवनी, kि:©, &विृ8 र &कािशत कृितको पिरचय पाउन स,ेछन।्  
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• िव5ाथãहzले यो kा�ा पिढसaा आिदम माटोको कुरा किवताको ‘िवषयवn,ु उ��े, िवशषेता, भाषाशैलीय 

िव�ास आिद बु̄  स,ेछन।्   

• यो िव�ेषणमा आएका किठन श�, वा�, उखान-टुgा आिद जा  र िस, स,ेछन।्  

• िविभ  कोणबाट िव�ेषण गिरएको किवताको मलू िवषय र िवचार जा  सmम �नछेन।्  

• अ
मा पाठमा सोिधएका िविवध &¦हzको उ8र िदन र लेÒस,े �नेछन।् 

 

३. मन>साद सुïाको पिरचय 
 

नेपाली किवता सािह¢मा मन&साद सुoाको उ¸ेखनीय ·ान रहेको छ। उनको ज´ िबजनबारी, दाPजिलङमा ३ 

स�ेेर १९५० मा भएको हो। उनका मातिपताको नाम ±. धनमाया सुoा र ±. अर�ज सुoा हो। उनी िबजनबारीको 

िव5ासागर उiतर िव5ालयका अsेँजी िशmक रही सेवािनवृ8 भएका �न।् उनी नेपाली र अङ्sजेी सािह¢का गहन अEतेा 

�न।् उनका किवताहz स8रीको दशकदेिख नै &कािशत �ँदैआएको पाइeछ। हालसÎ उनका नौवटा किवतासङ्sह &कािशत 

भएका छन।् तीन �न:्   

१. िबðाँटो यगुिभ+ काटु?न माjछेहo (१९७९)  

२. बुIाँचाहoको देशमा (१९८३)  

३. उñा (१९८७)  

४. आिदम ब3ी (१९९५)  

५. ऋतु Ôाóासका रेखाहo (२००१)  

६. अ*र अकô Ìõा (२००४) 

७. िकनाराको आवाजहo (२००८)  

८. फुइँफु�ा श�हo (२०१४) 

९. नेि�फुङको बा�ा (२०१६) 

उनका केही किवतासङ्sहz, जn:ै अ*र अकô Ìõा मैिथली र असिमय भाषामा, आिदम ब3ीलाई अङ्sेजी, िहKी र 

मैिथलीमा, ऋतु Ôाóासका रेखाहo िहKीमा, नेि�फुङको बा�ा अङ्sेजीमा र िकनाराका आवाजहo अङ्sजेी र िहKीमा 

अनुवाद भएका छन।् यसैगरी उनले पिन अzका पुnकको पिन अaेजीमा अनुवाद गरेका छन।् ती �न:्  Peoms in the 
Village (रेिमका थापाको किवतासङ्sह गाउँका किवताहz), Unfatomable (िवe5ा सुoाको अथाह उप�ास), 

Kirat Munthum (इमानिसहं चेमजोङको िकराती वेद), Saga of Mountian Girl (डा. हिरसुमन िवÄको िहKी 

उप�ास आछरी माछरी), Voices from the margin (डा. कुमार &धानिसत सह-अनुवाद), Lyrical  Puran 
Giri in Translations (पुरण िगरीका गीतहz) आिद। 
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४. मन>साद सुïाको का½कािरता  

 

उनले िव;-सािह¢मा चलेका नयानँया ँसािह¢ र किवता लेखन पिरपाटीका धारा र &विृ8बारे अEयन गरी आÍना 

किवतामा उतारेका छन।् उनी एक युग सचेत, िश¬ सचेत, भाव सचेत किव �न।् उनका किवतामा िमथकीय &योग, 

उ8रआधुिनकता, िकनारीकरण सािह¢ आिदजnा ±र देÒ पाइeछ। उनी एकजना कुशल अनवुादक �न।् उनले 

आÍनालगायत अ� केहीका किवतालाई अङ्sेजीमा अनुवाद गरेका छन।् उनी एकजना कुशल समालोचक पिन �न।्  साथ ै

मन&साद सुoा समसामियक धाराका एक सचेत किव �न।् उनको किवताहzलाई केही समालोचकहzले समीmा लेखेका छन।् 

ितनले उनलाई िविभ  ÃिÄकोणले अEयन गरेका छन।् समsमा हेदाV उनका किवतामा उ8रआधुिनक चेतना, जातीय चेतना, 

सा°ृंितक जागरण, दाशVिनकता, िकरात, भारतीय आिद िमथकीय &योगबाट वतVमानको जिटलताको अिभkि: गिरएको 

पाइeछ। यसै गरी उनका किवतामा सीमाfीकृत समूहहzको आवाज, जीवन दशVन, िचfनपरकता जnा &विृ8 पाइeछन।् 

उनले सरल भाषामा गिहरा भावलाई अिभkि: िदएका �eछन।् किवतामा िविभ  &तीक, िव, िमथक आिदको &योगले 

ससुिÙत गिरएको पाइeछ। उनले िवशेषगरी िकरातीमलूका वnकुा िच�हzलाई काkÈकता &तीकका zपमा &nुत 

गदVछन।्  

मन&साद सुoाका किवतामा मानव अfमVनका छट्पटी, �� एवं सKषVहzको िव�ेषण र िच@ण पाइeछ। ¢स ै

गरी &कृितका सौKयV वणVन सँगसँगै ऋतु पिरवतVनिसत सि²त हाíा सामािजक, सां°ृितक चािरि@क पmहzमा परेका ऋत ु

�ा�ासका रेखाहzमा िविभ  ऋतहुzलाई िविभ  रU र तरUहz�ारा अ¢f कुशलतापूवVक &nतु गिरएका छन।् उनको 

अ*र अकô Ìõामा उनको सUीततफV को ¿िच र अ�ास पिन रहेको जानकारी पाइeछ। उनको किवताको मलूपाठ िनâ&कारको 

पाइeछ: 

 

आिदम माटोको कुरा 

र आज फेिर म माटोको कुरा गद�छु 

कुनै दाशJिनक अथJमा होइन 

भूिवद्को _ा�ा जoो पिन होइन ्

न त मू�तकार र कुमालेले दोहो�याइरहन ेपरुानो िश� जoो नै 

 

तर एक आिदम मा'छेले बाचँेको माटो 

जो हजारौ ंवषJ परुानो पिसना ग�ाउँछ 

अिन हजारौ ंवषJअिघको रगत ताजा ग�ाउँछ 

हो, म 4ही माटोको कुरा गद�छु। 
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4ो आिदम मा'छे जो आजको नागिरक हो 

र जो मेरो अनहुारले िचिन'छ 

मेरो हरेक पुoािसत पुनजJ� िलदैँ आउन े4ो 

आज मरेो अनुहार र चेतना भएर आएको छ। 

 

हो, 4ो आम नागिरक म 

आफू सृि� भएको आिदम माटो ग�ाउँदैछु  

‘ितxो आिदमताको jमाण म िद'छु’- भ;ो मलाई िहमालल े

म टेिथजको गभJमा छँदा 

ितमी माछा िथयौ 4ो सागरको पानीमा!’ 

चaानले पिन भ;ो- ‘ितमी सुनाखरी फुeौ मेरो काप कापमा’ 

 

भ�ुहोस गु@ �ोण! 

मैले हजुरको पाउमा 

मेरो दािहने हातको बुढीऔलंा गु@दिhणा चढाएको हो िक होइन? 

अब सबलाई भिनिदनुहोस् त म को Lँ यो देशमा। 
 

ए धपाऊ न हौ  

यी पािरका कागह@लाई 

जो यहा ँम ;ाLल बाoा पिन  

काग काग –को झटारो ममािथ िहकाJउँदैछन।् 

 

 

५. आिदम माटोको कुरा  -किवताको िव`ेषण  

मन&साद सुoाको &nतु किवताको भावले भारतमा गोखाVलीहzको &ाचीन कालदेिखको बसोबासलाई इँिगत गरेको 

छ। आजभKा हजारौ ं वषVदेिख िहमालीभाग र ¢सको मिुfरको पहाडी भागमा गोखाVहz बnआैएका �न।् हाíा सं°ार 

रीित-िरवाज, परtरा सं°ृित जÎै पावV¢सुलभ रहकेो छ। हामी उिहलेदेिख यहा ँबn ैआएका हौ।ं सबै भभूाग एकै िथए। 

¢ितबेला कुन ै देशको सीमाना िथएन। मािनसहz िहमाल र पहाड ओहोरदोहोर गिररहÉ।े हाíा पुखाVको ज´ यही ँभएको 

िथयो। यही देशमा वष�देिख बसेर पिन हामीलाई िवदेशीको लाeना लगाइeछ। हामीलाई अझैसÎ देशको मूलधारामा 

गािभएको छैन। देशको राजनीितले हामीलाई श¤ाको ÃिÄले हेदVछ। जब िक हामी यस देशका &ाचीन बािसKा हौ।ं यहा ँ

स8ामा रहेका र ितनका मितयारहz हामीलाई किहलेकाहँी िवदेशी ठहर् याउँछन।् शासन स8ादेिख टाढा राúछन।्  

भारतमा गोखाVलीहzको परापूवVदेिखको अिn© रहकेो छ तर सरकारले यो कुरा देúदैन। हामीलाई िवदेशी मा@ 

देúछ। सरकारी ÃिÄमा देशका लािग हामी नवागfुक र पराय हौ।ं हाíो देश सवेामा पिन श¤ा गदVछ। देशभि:को परीmा 
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िलएको िलएकै छ तर पिन हामीले श¤ाले हेनV छाड्दैन। किवतामा जÎा पाचँवटा पिरÕेदहz रहेका छन।् पिहलो, दो�ो, ते�ो 

र पाचँौ ंपिरÕेदमा चार र चौथो पिरÕेदमा भने छ पंि: रहेका छन।्  

पिहलो पिरÕेदमा किवले माटोको कुरा गनV खो+ैछन ्जो कुन ैठो माटो होइन।् माटाको कुनै गिहराइ त त©को 

दाशVिनक अथVमा माटोका अथV िलएको होइन। यसमा माटोका यnो र उnो लवण तª, यnो िकिसमको माटो हो भ े कुरा 

पिन होइन। यसका साथै न मूÆतकार र कुमालेका िनि	 चािहने िकिसमको माटाको कुरा हो। किवका िनि	 माटोको कुन ै

भौितक, दाशVिनक आिद अथV होइन। 

किवताको दो�ो पिरÕेदमा किवले आÍनो किवताको अथV संकेतको कुरा गन� |ममा आिदम माटोको कुरा गरेका 

छन।् यो हाíा ठाउँ हो, जहा ँहजारौ ंवषV अिघदेिख हाíो बसोबास छ। यही माटोमा हाíो इितहास छ, माटोको ग² छ। हाíो 

मेहनतको रगत र पिसना यही ँिसिँचएका छन।् यो ठाउँलाई हामीले न ैकोरीबाटी गरी उcायौ,ं यही ँहाíो कमV थलो बनकेो छ। 

किवले हजारौ ंवषVअिघदेिख हामी यही माटोमा िथयौ ं र रहन ेपिन छौ ंभनरे आÍनो जाित©को अिn©लाई सश: zपमा 

उतारेका छन।्  

त�ेो पिरÕेदमा किवकाअनसुार &ाचीनकालदेिख न ै बसोबास गदØआएका, यहीकँा रैथान े भएर रहेका हामी यसै 

देशका नागिरक हौ।ं पिहले कुनै देशको िसमाना िथएन। अिहले यो देश यो भारत, यो भुटान, यो िसिgम, यो नेपाल, यो 

बUलादेश आिद भनेर अलगअलग zपमा देश िवभािजत भएको छ। आÍनो आÍनो देशका नागिरक भएर रहेका छन।् अब 

हामी सचेत छौ।ं राजनिैतक, सामािजक, आ'थक, शैिmक आिदका कारणल े हामी पिहल े झð असचेत भएर बसेका छैनौ।ं 

भारतको मूलबासीको अनहुारिसत निमÑन सàछ। य5िप हामी यहीकँा हौ,ं यहीकँा नागिरक हौ।ं  

किवले चौथो पिरÕेदमा पिन हामी यही िहमाली पहाडी भूभागका उपज हौ,ं यहीकँा खा]ँी बािसKा र नागिरक हौ।ं 

हामी यहा ँ रहेका िहमाल पाखा, पखेरा, खेतबारी फाटँ साmी छन।् हामीले िबराएर खेत त¡ुाएका हौ।ं िहमालले हाíो 

&ाचीनताको &माण िदeछ। िहमाल पिहले िथएन, पिहले यहा ँ ठुलो सम}ु िथयो। ¢स समु}क्ो नाम तेिथज िथयो। धरतीको 

च]ानको दईु प@ ठोिकएर ¢ही तेिथज सम}ु पुिरदै गएर कालाfरमा िहमाल बनकेो िथयो। ¢ित बलेादेिख न ैहामी ¢हीकँा 

बािसKा माछाका zपमा िथयौ।ं अिन पहाडका च]ानका सुनाखरीसरह रहकेा िथयौ।ं 

किवताको अिfम र पाचँौ ंपिरछेदमा भने किवले गुनासो गरेका छन।् यसरी उिहलेदेिख िहमाली देशका बािसKाको 

अनुहारलाई अिहलेको kव·ाले िवदेशी भनेर लाeना लगाइeछ। कितपय त यnा �eछन,् जो ±यम ्िवदेशबाट आएर यहा ँ

बसेर उÞो हामी परुाना बािसKालाई िवदेशी भनरे लाeना लगाउँछन।् किवतामा पािर भनरे िवदेशी भूिमबाट आएका ककV श 

±र भएका, कुिÀत राजिनती गन� खालका kि:हzले हामीलाई िवदेशको छाप लगाइिदeछ। हामी त आÍनो ठाउँमा 

�ाउलसरह िमठो अथाVत ् नí जीवनशैली र बोलीमा रहँदा पिन अशाf खालका अथाVत ् चक[ र कुzप बोÑन े र कुzप 

मानिसकता भएका माeछेले हामीलाई खे�े, धपाउने खालको कुरा गदVछन।् देशको राजनिैतक kव·ामािथ किवले kङ्Êको 

भाव &कट गरेका छन।् देशको राजनीित असिह»ु, श¤ा, अिव;ासमा िवकिसत भएको छ। यnै कुzप राजिनतीका कारण न ै

देशका साचँो नागिरक कितपय राजनिैतक कुरामा बिÓत, लािeत र &तािडत ब ु परेको वाnिवकतालाई  किवले अिभk: 

गरेका छन।् 
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६. िन�ष? 
 

किव मन&साद सुoाको आिदम माटोको कुरा किवतामा भारतभिूममा हाíो परापूवV कालदेिख न ैमलू बािसKा भएर 

रहेकाछौ।ं यहाकँो िहमाल पहाड नै हाíो जीवन शैलीका अU बनेका छन।् यहा ँहाíो उपि·ित हजारौ ंवषVदेिखको रहेको छ। 

हामी यहाकँा वाnिवक नागिरक हौ।ं अिहले यो पहाडी-िहमाली भूभाग राजनैितक कारणले िविभ  देशमा बािँडएको छ। 

यसरी भभूाग िवभाजनको कु&भावले हामीलाई मकाV परेको छ। िहजोअिn िवदेशबाट आउनेले &ाचीनकालदेिख रिहआएका 

हामीलाई उÞो िवदेशीको लाeना लाउँछन ्भ े भाव अिभk: गरेका छन।्  

 

 

 

७. किठन श�-अथ?  
 
भिूवद-  जिमनको िवषयमा जा  ेव®ैािनक।  

मू�तकार- माटाको मÆूत बनाउने िश¬ी।  

कुमाले-  माटाको हाडँी र अ� भाडँा बनाउने िश¬ी।  

आिदम-  अ¢f पुरानो कुरा।  

पु3ा-  पीढँी, बाजे, बाबु, छोरा नाित �ँदै जाने।  

टेिथज-  अिहलकेो हाल &ाचीन कालमा टेिथज सम}ु िथयो भ  ेव®ैािनकहzको भनाइ छ।  

च�ान-  ढुUाको पहरा, धरतीको िवशाल ढुUाहz।  

�ा�ल-  वनमा िमठो ±र भएको एक &कारको चरा। 

�ोण-  महाभारतका गzुपा@ }ोणाचायV जसले एकलkलाई धनÆुव5ा िसकाउन नमाKा एकल�ले 

उनको मूÆत बसाएर गुz थापरे धनुÆव5ा आफै िसकेका िथए। पिछ भेट �ँदा }ोणाचायVले 

गुzदिmणाका zपमा एकल�को बुढी औलंा मागे। एकल�ले पिन आÍनो दािहन ेहातको बुढी 

औलंा गुzदिmणा चढाएको कथा महाभारतमा वMणत छ। 

 

 

 

८. अ�ास 
 
1. तल िदइएका >²हoको एक-एक वाÔमा उ�र ल�ुेहोस।् 

(क) मन&साद सुoाको ज´ किहले र कहा ँभएको हो? 
(ख) मन&साद सुoा कुन िव5ालयमा अEयन गरेका िथए? 
(ग) मन&साद सुoा किवबाहेक अz के के �न?् 
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(घ) मन&साद सुoाको पिहलो रचना किहले र कुन पि@कामा छािपएको िथयो? 
(ङ) मन&साद सुoाले कुन पुnकका लािग सािह¢ अकादमी परु°ार पाएका िथए? 
(च) मन&साद सुoाले भाषामा किवता अनवुाद गरेका के के �न?् 
(छ) आिदम माटोको कुरा किवतामा कुन समु}क्ो कुरा उ¸ेख गरेका छन?्  

(ज) गु¿ }ोण को िथए?   
(झ) कागहz कहाबँाट आएर कराउँदैछन ्? 
(ञ) ‘आिदम माटोको कुरा’ किवताको मूल आशय के छ? 

2. तल िदइएका वाÔमा रहेका िर�ा ठाउँहoलाई उिचत श� खोजेर परूा गनु?होस।् 
(क) मन&साद सुoा सफल सािह¢कारका साथ-ै--------------- पिन �न।् 

(ख) मन&साद सुoाले सन ्१९६९ मा ------- लघुउप�ास लेखेका �न।् 

(ग) सुoाका किवता लेखनमा --------------- िविवधता पाइeछ। 

(घ) जो हजारौ ंवषV परुानो ------------- ग�ाउँछ। 

(ङ) म ------------- गभVमा छँदा। 

च) च]ानले पिन भ�ो- ‘ितमी ------- ---------- मेरो काप कापमा’। 

(छ) आज मरेो -------------- र ---------- भएर आएको छ। 

(ज) ितíो --------------- &माण म िदeछु’- भ�ो मलाई िहमालल े। 

(झ) मेरो दािहने हातको ------------ --- चढाएको हो िक होइन? 

(ञ) जो यहा ँम ----------- बाnा पिन। 

 

 

3. तल िदइएका ख! ‘क’ का वाÔलाई ख! ‘ख’ िसत जोडा िमलाउनहुोस्। 
ख! (क)          ख! (ख) 

(क) मन&साद सुoाको ज´          जो आजको नागिरक हो। 

(ख) ¢ो आिदम माeछे                 रगत ताजा ग�ाउँछ 

(ग) मेरो हरेक पnुािसत पुनजV́          ितमी सुनाखरी फु¡ौ काप कापमा 

(घ) आफू सृिÄ भएको           मेरो काप कापमा’ 

(ङ) च]ानले पिन भ�ो-          आिदम माटो ग�ाउँदैछु 

(च) ‘ितमी सुनाखरी फु¡ौ              भ�ो मलाई िहमालल े

(छ) ‘ितíो आिदमताको &माण म िदeछु’-  एक कुशल अनुवादक पिन �न।् 

(ज) ितमी माछा िथयौ!’               िलदैँ आउने ¢ो 

(झ) अिन हजारौ ंवषVअिघको            िबजनबारीमा भएको हो। 

(ञ) मन&साद सुoा किवबाहेक   ¢ो सागरको पानीमा 

4. तलका >²हoको 100 श�िभ+ उ�र ले�ुहोस्। 
(क) मन&साद सुoा को �न ्र उसको बा¡काल कसरी िबतकेो पाइeछ? 
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(ख) मन&साद सुoाका मु� मु� मु� &वृि8हz केके �न?् 
(ग) किवले आÍनो आिदमताको &माण के के कुराबाट िदन चाहeछन?् 

(घ) कसले काग काग भनरे िज°ाएको छ? 

(ङ) किवले कnो कnो माटोको कुरा गदØछन?् 

5. तलका >²हoको 300 श�मा उ�र ले�ुहोस्। 
(क) मन&साद सुoाको पिरचय के के �न?् 

(ख) मन&साद सुoाको सािह¢मा पाइने मु� िवशेषता के के �न?् 
(ग) आÍनै भाषामा आिदम माटोको कुरा’ किवताको िवषयवnु लेÒुहोस।् 

(घ) किवलाई आफनो पिरचय िदन िकन बाEता आइपरेको छ? 

(ङ) आिदम माटोको कुरा किवतामा कnो भावको िच@ण गिरएको छ? 
     

 ९. थप पा5-साम\ी 
 

गौतम, कृ». (२०६४). उ^रआधुिनक िज�ासा.  काठमाडौ:ं भृकुटी एकाडेिमक पि�केसr।  

छे@ी, शरद.् (२००८). लेखन अवबोधन, दाPजिलङ: �ाम îदसV। 

मोिमला (सtा.). (२०७१). कला ी. काठमाडौ:ं नेपाली कला सािह¢ डटकम। 

½े¾, सुदशVन, भारतीय नपेाली समालोचना, साथी &काशन, काठमाडौ,ँ िवसं २०७५ 

गोमा शमाV,भारतीय नपेाली समालोचनाको िव�ेषणाÈक इितहास, गोखाVÐोित &काशन, कौîलैुखा, मिणपुर, 2017 
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            -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

एकाइ ८ – 

 यो एल.ओ.सी हो 

एकाइको संरचना 
१. >3ावना 

२-उQेR 
३- किव भपेू� अिधकारीको सिY पिरचय 

४- टकर किवताः ‘यो एल.ओ.सी. हो’ 

५- ‘यो एल.ओ.सी. हो’ किवताको शीष?क साथ?कता 

६.  ‘यो एल.ओ.सी. हो’ किवताको केि¶य भाव 

    ७.  संरचना र आयाम 

    ८.  कथनको ढाँचा र लयिवधान 

    ९. किवताको सार 

    १०. भाषाशैली 

   ११.िन�ष? 

   १२. किठन श�ाथ? 

    १३, अ�ास 

   १४- अ� सहायक \| 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१. >3ावना 

भारतको पिTमाÓल (देहरादनु)-बाट पाचँ दशकदेिख िनरfर किवता िसजVनामा लािगपरेका किव �न-् भूपे> अिधकारी। 

उनका आजसÎ तीनवटा काkकृितहz &कािशत छन।् उनले भारतीय नपेाली सािह¢मा किवता िवधामा मा@ै कलम 
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चलाएका छन।् इ±ी २०१६-मा &कािशत ‘हतार बाÕँ िजKगी’ किवता सङ्sहमा समावेश किवता ‘यो एल.ओ.सी हो’ 

उनको एउटा चÇचत र उ¶ृÄ किवता हो। उनको किवता लेखनमा जीवन भोगाइका अनुभिूतहz, &कृितको वणVन, &गितशील 

िवचारधारा पाइeछ। समाजमा रहेको परtरा, zिढवाद, अ²िव;ास, भेदभावजnा नकाराÈक तªहzको िवरोध गरेका 

छन।् समाजमा छाएको िवकृित र िवसUितलाई हटाउने िदशामा उùेरक भावहz &काश पारेका छन।्  

२. उQेR 

किव भूप>े अिधकारीको किवता िसजVनामा देिखएको िवशेषता हो–रािÄ (य भावना वा देशभि: भावधारा। उनका 

किवताहzमा &गाढ zपमा देश&मे, ½�ा, भि:का भावहz पाइeछन।् ¢nै भावमा आधािरत किवता हो–‘यो एल.ओ.सी. 

हो’। यो किवतामा मातृभिूम&ित सÎान राÒु, ±ािभमान &कट गनुV, देश&ित तावेदार रहन,ु देशरmा गनुV, देश&ित ½�ाभ: 

रहन,ु सधै ँ देशको शािfलाई &वािहत गिररहनु, वा\ आत¤वादी एवम ् देशको सुरmालाई खलबलाउने कारकदेिख देशवासी 

सतकV  र सचेत रहनुपन� सKेशलाई पाठक तथा िव5ाथã&ित पिरचय गराउऩ ुन ैयस एकाइको उ�े� रहेको छ।  

३-किव भपूे� अिधकारीको सिY पिरचय 

भूपे> अिधकारी भारतीय आधुिनक नेपाली सािह¢मा किवको zपमा िचिनeछन।् उनी राíो र छोटो-िमठो किवता 

लेúछन।् भारतको उ8राख9 गढी के> देहरादनुमा बLछन।् उनले ¢हा ँअिखल भारतीय नेपाली भाषा सिमितजnो &िति¾त 

सं·ा सÓालन गदØ आइरहेका छन।् देहरादनुका नेपाली सािहि¢क गितिविधहzमा उनको ठूलो हात रहेको पाइeछ। ‘हामी 

दईुका मु:क’ सन ् १९८३ बाहेक &मे � ृित &काशन, देहरादनु�ारा &कािशत ‘हतार बाÕँ िजKगी’ (सन ् २०१६) –मा 

&कािशत भएको पाइeछ। आधुिनक भारतीय नेपाली सािह¢मा भूपे> अिधकारी पिन एकजना िट@पैन� नामहzमा पछVन।् उनी 

किवता खूब ै ¿चाएर पढ़छ्न,् अिन किवता लेúछन।् सािह¢का अ� िवधाहzमा उनले कलम चलाएको देिखदैँन। केवल 

शुzदेिख आजसÎ किवता नै िसजVना गरेको पाइeछ। यसैले अिधकारीलाई िवशु� किव भिनरहँदा फरक नपलाV। यnा �Äा 

किवको ज´ ६ से�ेर १९५१ मा लोले बnी, कालेबङु, पिTम बUालमा भएको हो। भूपे> अिधकारी ±. &मे अिधकारी र 

±. बुि�माया अिधकारीका पाचँ छोरा, एक छोरीमE ेÐे¾ सुपु@ �न।्     

भूपे> अिधकारीले गाउँकै &ाथिमक पाठशालाबाट िशmा आरè गरी कालबुेङबाटै माEिमक र उi माEिमक 

परीmा उ8ीणV गरेका �न।् उi िशmाका िनि	 कलेजबाट ^ातकसÎको िशmा हािसल गरी kावहािरक जीवनमा लािगपरे। 

उनी िशmा िवभागमा कायVरत छन।् इ±ी १९८८ मा ½ीमती डा.मनकुमारी गौतम (एम.डी.)-िसत ववैािहक जीवनमा बािँधए। 

उनकी ½ीमती डा.मनकुमारी गौतमले हिर�ार मेिडकल कलजेमा गाइनो एम.डी. पदमा रही सेवा पçुयाइरहेकी छन।् 

उनले िव5ाथãकालदेिख नै सािह¢मा चासो राúथे। शैिmक 0मण, सािह¢ िसजVना (किवता िवधामा) एवम ्सtादनमा उनको 

बढी ¿िच देिखeछ। उनको पिहलो &कािशत रचना ‘सबेर आउँछु अबरे फकV eछु’ किवता हो, जुन रचना ‘मादल’ (सन ्१९७६) 

पि@कामा (सtादक &ा. गोपी नारायण &धान) &कािशत रहेको पाइeछ। उनको सािहि¢क जीवनको ½ीगणेश यसरी 



74 

 

किवताबाटै भएको देिखeछ। उनका किवताहz िवशेषगरी िदयालो, �Äा, हामी, मादल, िहमालोक, पूवाVलोक, हाíो भाषा र 

मäरी प@-पि@काितर िनरfर &कािशत रहकेो पाइeछ। उनका आजसÎ &कािशत सािहि¢क कृितहzमा ‘हामी दईुका 

मु:क’ (राज के. ½े¾िसत संय:ु zपमा) मु:क सङ्sह, सन ्१९८३, ‘सµझनामा’ (किवता सङ्sह, सन ्१९९०) र ‘हतार 

बाÕँ िजKगी’ (किवता सङ्sह, सन ्२०१६) आिद �न।् उनले किवता िनरfर िसजVना गरेपिन कि	zपमा प@-पि@काितर 

&कािशत गरेका छन।् उनी &कािशत गनVमा कम ¿िच राúछन।् उनका केही किवताहz २१ वटा भारतीय भाषाहzमा अनवुाद 

भइसकेको पाइeछ। भारतको पिTमी अÓल (देहरादनु)-बाट िनरfर किवता लेÒे किव �न।् उनले िहKी भाषामा पिन धेरै 

राíा-राíा किवताहz िसजVना गरेका छन।् उनी पिTमी अÓलका िहKी सािह¢मा चÇचत किव पिन �न।् उनी सािह¢मा जित 

पिन पुर°ारले पुर°ृत भएका छन ्ती सब ैपरु°ारहz किवता िवधामा नै &ा� गरेका देिखeछ। यसथV उनी खा]ँी किव �न।्      

उनको किव kि:© जित उचाइमा छ उित नै }Äा kि:© उचाइमा रहेको पाइeछ। उनी कुशल सtादक पिन 

�न।् उनी�ारा सtािदत सािहि¢क प@-पि@काहz नपेाली सािह¢ पिरषद ्िशलाङ�ारा &कािशत ‘मादल’का सह-सtादक, 

िम@ म9ली िशलाङ, मघेालय�ारा &कािशत सािहि¢क पि@का ‘पूवाVलोक’, नेपाली सािह¢ सÎलेन िसिgम�ारा &कािशत 

सािहि¢क पि@का ‘सÎलेन पि@का’, नेपाली पिरषद ् देहरादनु�ारा &कािशत सािहि¢क पि@का ‘हामी’, अिखल भारतीय 

नेपाली भाषा सिमित�ारा &कािशत कथा सङ्sह, किवता सङ्sह साथै सािह¢ अकादेमी�ारा &कािशत ‘यु� सािह¢’ (सन ्

२०१९) जnा nरीय सङ्sहणीय प@पि@का सtादन गिरसकेका छन।् ¢सबाहेक, उनले सtादन गरेका झ9ै आधा दजVन 

समाचार प@हz पिन छन।् गोखाVली सुधार सभा देहरादनुको मखुप@, खबर पि@का ‘िहमालय आज’, देहरादनुबाट &कािशत 

सा�ािहक नपेाली समाचार प@ ‘दून स�ाद’् आिद समाचार-प@हz पिन सtादन गरेका छन।् 

उनी भारतका िविभ  सामािजक, सािहि¢क एवम ् िविभ  संघ-सं·ामा संल× रही आÍनो अहम ्भिूमका िनवाVह 

गरेका छन।् सन ् १९७२ देिख १९८१ सÎ भारत °ाउट्स ए& गाइड्स िशलाङ मघेालयमा रही आÍनो िनः±ाथV सेवा 

पुçयाएका िथए। सन ्१९७५ देिख आजसÎ िम@म9ली िशलाङका सं·ापक सÓालक बनरे िम@ म9लीका कायVलाई अिघ 

बढाइरहेछन।् सन ् १९७५ देिख १९८० सÎ इि&यन रेड |स सोसाइटी मघेालयको कोषाEm पदमा रही सेवा पçुयाएका 

िथए। ¢सरीनै सन ्१९७६-मा नेपाली सािह¢ पिरषद ् िशलाङका सािह¢ सिचव, सन ्१९८२-१९८८-सÎ भारत °ाउटस् ्

ए& िसिgमको साUठिनक आय:ु एवम ्संय:ु सिचव, सन ्१९८२-मा नेपाली सािह¢ सÎलेन इि&यन रेड |स सोसाइटी, 

िसिgमका सं·ापक राÐ सिचव, सन ् १९९९-देिख २००३ सÎ सािह¢ अकादेमी नया ँ िद¸ीका नेपाली भाषा परामशV 

सिमितका सदñ, सन ् २००६-मा पोएट्स फाउ&ेसन उ8राख9 राÐ शाखाका अEm, सन ् २०००-मा नेपाली पिरषद ्

देहरादनुका सं·ापक अEm, ·ापना कालदेिख सन ्२००८-सÎ भारतीय गोखाV पिरसंघका महासिचव जnा उi पदमा 

रही सामािजक, जातीय, भाषा-सािह¢का िनि	 योगदान पुçयाइरहकेा छन।्  

भाषा-सािह¢ एवम ् सामािजक कायVमा योगदान पुçयाए बापत ् सन ् १९७६-मा राÄ(पित पुर°ार, सन ् २०००-मा 

पिTम िसिgम सािह¢ &काशन�ारा किवताका िनि	 �Äा पुर°ार, दाPजिलङ सािह¢ सÎलेन�ारा सन ्२००१ मा किवताका 
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िनि	 िदयालो परु°ार, नेपाली नागिरक मÓ�ारा सन ्२००५-मा अfराVिÄ(य नागिरक ±णV सÎान, मातृभूिम सािह¢ समाज 

हेटौडा, मकवानपरु नपेालबाट िव.स.२०६९-मा मातृभूिम रािÄ(य सÎान, महाकिव देवकोटा शता�ी महोÀव नपेाली सािह¢ 

सÎलेन काठमाडौ,ं नेपालबाट सन ्२०१०-मा सÎान, नेपाली सािह¢ तथा सं°ृित &ित¾ान गोदावरी कैलाली, नेपालबाट सन ्

२०११-मा सÎान, िवशेष सन ् २०११-मा अकादमी सÎान, पäाब कला सािह¢ अकादेमी जाल²र, सािह¢ किवता 

पिरसंवाद, सन ् २०१४-मा अल इि&या रेिडयो हैदराबादबाट र &थम अfराVिÄ(य नपेाली किवता महोÀव, सन ् २०१७-मा 

नेपाली िव5ाथã समाज, साउथ एिसयन यिुनभ'सटी नया ँिद¸ीबाट सÎान आिद जnा सÎान र पुर°ारले परु°ृत भएका 

छन।् 

उनको नेपाली किवता सािह¢ या@ामा आजसÎ तीनवटा किवता सङ्sह &कािशत छन।् उनका फुटकर रचनाहz 

नेपाली प@-पि@कामा &कािशत भइरहेका पाउँछौ।ं सािह¢ अकादेमी नया ँिद¸ीबाट &कािशत अिधकारीकै सtादनमा ‘य�ु 

सािह¢’ sÉ पिन &कािशत छ। उनले किवता िवधामा मा@ कलम चलाएका �नाले उनी मूलतः किव �न।्  

४.फुटकर किवताः ‘यो एल.ओ.सी. हो’ 

आकार र आयतनमा मु:क किवताभKा लामो तथा िवnतृ िकिसमको किवताÈक एकाइलाई फुटकर किवता 

मािनeछ। कि	मा पिन दईु �ोक तथा छ हरफभKा मािथको लघ ुकिवताको zपलाई आकारगत ÃिÄकोणमा फुटकर किवता 

भनी िचि�त गिरeछ। ‘यो एल.ओ.सी हो’ शीषVक किवता ग5ाÈक लयमा लेिखएको फुटकर किवता हो। यसमा किव भूपे> 

अिधकारीले सू` आ�ान &योग गरेर आÍनो िसजVनशील &ितभा र अवधारणालाई पोखेका छन।् &nुत किवता ‘हतार 

बाÕँ िजKगी’ किवता सङ्sह (सन ्२०१६)बाट िनकािलएको हो।  

५.‘यो एल.ओ.सी. हो’ किवताको शीष?क साथ?कता 

‘यो एल.ओ.सी. हो’ किवताको शीषVक अङ्sजेी भाषाको श� हो। एल=लाइन, ओ=अफ्, सी=कÂ (ोल, अथाVत ्

‘लाइन अफ् कÂ (ोल’ जसको नेपालीमा अथV �eछ–िनयÖण रेखा। िनयÖणको अथV बृहत ्श�कोशमा- िनयम वा ब²नमा 

राÒे काम, kवि·त ि·ित वा अनुशासन, पूवVकको अधीनता, शि: &योगबाट �ने वा गिरने अशाf ि·ितको दमन। 

¢सरी, गोखाV श�कोशमा पिन िनयम वा कुन ैिकिसमको ब²नमा राÒु अथVमा अिघ बढाएको पाइeछ। िव¡म बकV  एस.जे.-

को सही श�कोशमा िनयÖणलाई अधीनता, इि>यिनहsह, उपशमन, काब,ू तह आिद जnा अथVमा ज´ाएका पाइeछ। 

जनभाषा तथा िजîोले िट@ सहज होस ्भ  े ÃिÄकोणमा किवले ‘यो एल.ओ. सी. हो’ भ  ेश� &योग गरेका होलान ् भ  े

अKाज लगाउन सिकeछ। ‘िनयÖण रेखा’-भKा ‘एल.ओ.सी.’ भिनरहँदा पाठकवगVले सहजzपमा बुझून ् भ े Eये पिन 

देिखeछ। दईु देशमाझ रहेको यो िसमाना रेखा हो जसको कुनै पिन समयमा य�ु वा कुन ै&कारको अशािf माहौल रहेको �नाले 

दईु देशमाझ शािf र सुरmा कायम रहोस् भनेर बािँधएको सीमारेखालाई िनयÖण रेखाले बाधेँको �eछ। तीसै िदन-बारै मिहना 

र चौबीसै घ)ा यो रेखाको छेउछाउ चहलपहलको देखरेखमा देशका िसपाहीहz तनैाथ रहeछन,् आ-आÍनो देशको सुरmा र 



76 

 

समृि�मा खटेका �eछन।् ¢हा ँ कुनै पिन चहलपहल, खोजीिनिध, िहड़ँडुल गनुVका िनि	 सहीछाप चािहeछ। भारत देशका 

िविभ  िछमेकी देशहzिसत सीमारेखा �ँदा�ँदै पिन कितवटा देशिसत सतकV ता र सचेतता अ@ाउनुपन�, आत¤वाद, ��, य�ुको 

सèावना रिहरहेको �नाले यnा देशिसत रहेको िनयÖण रेखामािथ किवले ¢हाकँो वातावरण, समय र ि·ितलाई दशाVएर 

देशवासी&ित सतकV  एवम ्सचेत रहने सKेशलाई किवतामा &काश पारेका छन।् यसथV ‘यो एल.ओ.सी. हो’ शीषVक साथVक 

देिखeछ। 

६.‘यो एल.ओ.सी. हो’ किवताको केि¶य भाव 

आÍनो ज´भूिम वा मातभृूिम भारतदेशमा आत¤वादी, िविभ  &कारको देश}ोही कमVका9ले छाएको अशािfले 

देशको िवकास र उ ितमा अवरोध ¡ाउँछ। भारतीय जनजीवनमा सÖास र भयको िसजVना �eछ। एल.ओ.सी. अथाVत ्‘लाइन 

अफ् कÂ (ोल’ (िनयÖण रेखा) भारत र पािकnानको िसमाना रेखा हो जहा ँ दईु देशमाझ िववाद र आ|मण भइरहeछ-

कारिगलको य�ु, िसयािचनको यु� आिद। पािकnानबाट आत¤वादी एवम ्िविभ  आ|मणीय कारकहz देशमा िभि@eछन।् 

देशमा िहसंा, बम-िवßोट आिदले साधारण जनताको अकालम ैम¢ृु �eछ। देशको समृि� र िवकासमा बाधा पÜुछ। यnो 

िनयÖण रेखालाई उ¸Kन गन�&ित िग�े नजर राÒुपछV। हामी भारतीय नागिरकले सतकV  र सचते भएर ¢nा देशलाई हािन 

पुçयाउन ेकारकलाई नÄ गनुVपछV। देशलाई सुरिmत र शाf बनाइराÒ ेहामी आम नागिरकहzको पिन परम कतVk हो भ  े

उ�े�लाई ‘यो एल.ओ.सी.हो’ किवतामा &nतु गरेका छन।् 

७.संरचना र आयाम 

‘यो एल.ओ.सी. हो’ किवता जÎा १०४ पङ्ि: (हरफहz)-मा संरिचत छ। किवता एक श�देिख छः श�सÎ 

पङ्ि: संरचनामा आब� रहेको देिखeछ। ग5ाÈक किवताको ±तÖ र साUीितक लय &वाहमा संरिचत रहकेो पाइeछ। यस 

किवताको वा\ संरचना हेदाV लघु आकारको फुटकर किवताको zपमा रहेको देिखeछ। आfिरक संचना हेदाV किव 

अिधकारीको दीघV जीवनका अनुभव तथा खािरएका अनभुव, पिरप� अिभkि: पाइeछ। आÍनो ज´भूिम&ितको &गाढ 

½�ा-भि: र सुरmाका िनि	 िविभ  अEयनको बझुाइ र अनभुवका बौि�क कोमल भावलाई उतारेका छन।् देशले 

भोिगरहेको यथाथV समयको िच@ण र पिरि·ितलाई सु�Ä अिभkि: &वाहले किवता अित नै मा«मक र sहणीय बनेको छ। 

यस किवताले &¢ेक देशवासीको $दयलाई छुने र सचेत रहन े िदशामा अिघ बढ़ेको पाइeछ। देशभि: वा रािÄ(य भावले 

पोितएको किवतामा पिर�ारय:ु पिरमाPजत भाषाशैलीमा र िश¬िवधानको ससंुयोजनमा किवता उ8म िकिसमले पÄु भएको 

पाउँछौ।ं 

८.कथनको ढाँचा र लयिवधान 

‘यो एल.ओ.सी. हो’ किवतामा &थम पु¿षाÈक ÃिÄिबKमुा आधािरत रहेको पाइeछ। किवले िनयÖण रेखामािथको 

सचेतना र सतकV  गराएका वैचािरक अिभkि:लाई &भावकारी कथन प�ितमा &nतु गरेका छन।् वािर र पािर भनेर आÍनो 
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देश र िछमेकी देशलाई स¤ेत गरेका छन।् आखँाले वnुगत zपमा नदेिखने, क¬ना गरेका रेखालाई बु̄  र िच  सिकeछ। यो 

माeछेका लािग मा@ै होइन, यो देश-रmाका लािग पिन हो भनी खोज, िचfन, चानमारी, धोखा, लखेा-जोखा आिदजnा 

श��ारा किवतामा यथाथV वचैािरक िचfनलाई दशाVएका छन।् सहज र सरल ढUमा &वाहमलूक कलाÈक भाषामा रहकेो यो 

किवता म:ु लयाÈक, गेयाÈक zपमा रहेको पाइeछ। किवतामा देúछ, सुeछ, ब�ुछ, िचeछ, बनाएको, लगाएको, अिसना, 

पिसना, बाटेँको, साटेको, काटेको, डर, कर, लुकामारी, चानमारी, धोखा, लखेा-जोखा, कोही, कोही, लाÜछ आिद श�को 

आविृतले आfिरक अनु&ासीयता बनेको पाइeछ। यसथV किवतामा ½ुितर� आयोजना ठाउँठाउँमा रहेको अ
ानु&ासले 

दिरलो भूिमका िनवाVह गरेको पाइeछ। यसरी &भावकारी कथन ढाचँा र लयाÈक &वाहमा किवता बगकेो देिखeछ। लयाÈक 

तथा सUीताÈक लय िवधानले किवता ½ृित मधुरको संयोजनमा रहरे उ¶ृÄ ब  गएको देिखeछ। 

९.किवताको सार 

‘यो एल.ओ.सी.हो’ किवतामा किव भूपे> अिधकारीले देशको सरुmामा तथा िविभ  &कारको घुसपैठ, आत¤वादी, 

देशमािथ आ|मण गन� तªहzदेिख बाëँ कोिरएको िनयÖण रेखामािथ आÍनो राÄ(&मे भाव, देशसुरmाको भाव पोखेका छन।् 

देशको एक छेउदेिख अक[ छेउसÎ जहाबँाट देशलाई खतरा छ ¢हाबँाट अक[ देशका श@ुहz निछ¿न ्भनी लामो रेखा जो 

आखँाले देिखदैँन, क¬नामा अड़्कल काट्न सिकeछ, कानले स ु सिकeछ, देशरmाको भाषाले बु̄  र िच  सिकeछ ¢ही रेखा 

हो- एल.ओ.सी (िनयÖण रेखा) भनेर किवले िनयÖण रेखामािथ आÍनो वैचािरक भाव पोखेका छन।् 

यो िनयÖण रेखा ती श@ुzपी माeछेका लािग बनाइएको हो। यो देशले देशकै िनि	 लगाएको िनयÖण रेखा हो, जहा ँ

देशको सुरmामा खिटएका िसपाहीहz यसको देखरेखमा तीसै िदन, बारै मिहना, चौिबसै घ)ा खिटएका �eछन।् उनीहz 

बखाVयाम, पानीझरी, आधँीबे¼ी, अिसना-पिसना, पूजा-अचVना, चाड़-बाड, तीथVìत केही नभनी िनषEानले तैनाथ िनयÖण 

रेखामा खिटरहेका �eछन।् मातभृूिमका िनि	 उनीहzले महªपूणV समय र उमरे बिलदान गरेका �eछन।् यो िनयÖण रेखा 

सुनसान, उजाड़ला!ो �eछ र ¢हा ँकसकैो पिन चहल-पहल �ँदैन। यिद हलचल भयो भने गोलीबाzद चÑछ, यहा ँसुिनदैँन 

गुपचुप वाताVलाप, पदचाप। यहा ँ कतैबाट कोही आउँछ िक भ  े िनगरानी रहeछ। यो आवादीिबनाको बnीमा खिटएका 

देशरmकहz मा@ै �eछन।् देशिसत देश कािटएको �eछ। वािर आउन र पािर जान जगजगी �eछ। िनयÖण रेखाको mे@मा 

सहानभुिूत नचÑन ेदवुानी �eछ। यहा ँकेवल भय र सÖासको वातावरण �eछ। िनयम र कानूनको धारा लागेको �eछ। यहा ँ

सरकारी अनमुित चािहeछ। िनयÖण रेखाका खु¸ा आकाशसमेत बKी रहेको �eछ। यहा ँदेशको �Kन �eछ। यसलाई सधै ँ

तैनाथ रहेको िसपाहीले अ®ातलाई िचयो गछV। 

चौिबस ै घ)ा तैनाथ रहेका देशरmकले िनयÖण रेखाका िचfन, मfन, लुकामारी, चानमारी, धोखा आिदलाई 

लेखा-जोखा पिन गछVन।् उनीहz आखँाभिर एल.ओ.सी. बोकेर बKकुको िसरानी, औसंीको कालो रात, पुण�को जुनलेी रात, 

मE िदनको चक[ घाममा आÍनो कतVk िनवाVह गिररहेका �eछन।् यो एल.ओ.सी.-को तैनाथ सुरmाले देशको भिव2, भूत, 
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वतVमानलाई स¤ेत गछV। यो राÄ(को अनुशासनमा भएको सुरmा भनेको राÄ(को सÎान हो। यसमा देश रmाको zपमा खिटएको 

रmाकमãको ¢ाग र समपVणले देश शाf र उ त भएर जाeछ। देशवासी आनKको िन}ामा स�ुछन।् यो एल.ओ.सी. भनेको 

देश-देशको एक &ब² पिन हो। अक[ देशको माeछे भनकेो पिरवारमा निमÑने सfान हो। उनीहz हाíा श@ु �न।् उनीहzले 

किवले, आमाहzले प�खबसेको एक िन�ाउरो िवहान �न,् छाती िचरेर पसेको श@ुको वाण �न ्भनेर देशवासीलाई सतकV  र 

सचेत गराएका छन।् यिद िनयÖण रेखालाई उÑÑKन गçयो भने हाíो देशवासीमािथ सÖास, िहंसा, पीडा, ह¢ाजnा 

अमानवीय त©हz आइलाÜछन।् ितनीहzले हामीलाई नÄ-0Ä गछVन।् ितनीहzको &वशेले हाíो आÍन ैआगँनमा िचहान �न े

छ। यसथV हामी सरुmाकमãहzिसत ै देशवासी पिन आÍनो देशको रmामा सधै ँ सतकV  र सचेत रहनुपछV  भनी आÍनो भाव 

पोखेका छन।् 

१०.भाषाशैली 

किवताको शीषVक अङsेजी श�मा &योग गिरए पिन किवतािभ@ अङsेजी श�हz &योग गिरएको पाइँदैन। 

वा�ाÈक संरचनाको िहसाबले हेदाV किवले भारतीय नपेालीहzका जनिजîोको सरल भाषालाई &योग गरेका छन।् कलाÈक 

भाषामा तयार पारेका किवतालाई सरल र सहज श��ारा बनेुका छन।् यसरी भािषक संरचनाको ÃिÄले हेदाV सरल भाषा &योग 

गरी गहन िवषयलाई किवतामा &nतु गरेका छन।् बौि�क िचfन तथा िवचारको गिहराइले किवताको कथनशैली मािझएर 

गएको देिखeछ। सरल र सरस zपमा पाठकले किवतालाई sहण गनVस,े �सेहz रहेको पाइeछ। &खर भाविवधानमा 

&वाहमूलक लयिवधानले किवताको संरचना र käनाशि:मा उिभएका किवता भाषाशैलीको ÃिÄमा सरल, सबुोध, कलाÈक 

र &भावकारी पाइeछ। 

११.िन�ष? 

‘यो एल.ओ.सी. हो’ भनेर किवले राÄ(का श@ुहzलाई जनाएका छन।् वािरका िनि	 पिन र पािरका िनि	 पिन हो यो 

िनयÖण रेखा। यो िनयÖण रेखालाई नाR े &यास नगर भनी िछमेकी श@ुराÄ(लाई सचेत गराएका छन।् हाíो देशको रmाका 

िनि	 िसपाहीहz िदनरात नभनी खिटरहकेा छन।् यो सुनसान बnीमा चौबीसै घ)ा, तीसै िदन, बा¼ै मिहना, वषाVझरीको 

पानी, शरद ऋतुको आधँीबे¼ी, अिसना, िहउँ, पिसना सबै सहरे आÍनो देशलाई सुरmा गिररहेका/िदइरहकेा छन।् यो िनयÖण 

रेखामा चहल-पहल, पदछाप, गुपचुपको कडा िनगरानी राखेका छन।् ¢सैल ेदेशमा शािf र िवकास छाइरहेको छ। िनयÖण 

रेखा पार गरेर आत¤वादीको आ|मणलाई कडा नजरले डटेर खटेका हाíा वीर िसपाहीहzको कतVkको लेखा-जोखा गन�, 

िचfन-मÉन गन� अिन लुकामारी गरेर छल गरेर िनयÖण रेखाको उ¸Kन गन�लाई िदनरात सजाय िदने अिधकार छ। यसैले 

त उनीहzले िदनरात काधँमा बKकु राखेर आÍनो Ðानलाई जोिखममा राखेर देशका िनि	 कतVk िनवाVह गिररहकेा छन।् 

उनीहzले आÍनो देश मातृभूिमको सरुmा गिररहेका छन।् हामी देशवासीहz अझै सतकV  बसौ।ं िनयÖण रेखा उ¸Kन 

गन�हz&ित कडा नजर राखौ।ं हामी सचेत बनौ ंन@ भोिलको िदनमा ती श@ुहz हाíो मातृभिूमको आगँनमा आएर हाíो िचहान 
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बनाउँछन ्भनी देशवासीहz&ित सतकV  र सचेत भावहz किवतामा k: गरेका छन।् किवले देश&मे, देशभि:का &बल र 

सश: भावहz पोखेका छन।् यो किवतालाई रािÄ(य भावनाको एउटा उ¶ृÄ काk िसजVना माKा फरक नपलाV। 

भारतवासीको $दयमा, मिn�मा अझै उs राÄ (भावलाई &चार-&सार गन� उ�े�मा अिघ बढ़ेको देिखeछ। 

१२. किठन श�ाथ? 

तीसै िदन = मिहनामा रहेका तीस िदन। बा¼ै मिहना = बारह मिहना। चौबीसै घ)ा = चौबीस घ)ा। तमास = अनौठो 

िकिसम वा ढाचँा, उदेक। शू�ता = सुनसान ठाउँ। चहल-पहल = खुशीको कामकाज, मनोरäनको चटपटी, रमणीयता। 

हलचल = ह¸ने, चÑन ेर चलबलाउने काम, जनमानसमा @ास र आत¤ फैलँदा �न ेह¸ा-ख¸ा। गुपचुप = बािहर &कट 

न�ने गरी िभ@िभ@ै कुन ैकामकुरो दबाउने चाल, ढाकछोप, चुपचाप।।वाताVलाप = कुराकानी, वाताV। पदछाप = पाउको छाप, 

पाइलाको िच�। आबादी = बnी, बसोबासो भएको ठाउँ, कुनै देशको जनसङ्�ा, जनसमहू। तनैात = तैनाथ गिरएको 

kि:, अिधकारवाला।।बखाVमास= वषाV ऋतकुो मिहना। आधँीबे¼ी = आधँी, हावा-बतास। अचVना = देवीदेवताको &ीितका 

िनि	 गिरने पूजा, ठूलाबडालाई गिरन ेआदर वा स¶ार। तीथVवतV = भगवानको नाममा वा तीथVको नाममा गिरन ेउपवास। 

बिलवेदी = बिलदान िदन ेठाउँ। अिभनKन = कुन ैमहªपूणV कामकुरा वा योगदान गन� kि:लाई गिरने ±ागत, स¶ार, 

&शंसा। दवुानी = दईु आनाको समदुाय, दअु ी। सहानुभूित = अzको मनमा भएको दःुखको अनुभिूतबाट संविेदत भई 

आफूलाई �ने अनुभूित, अzको दःुख देखेर वा सुनेर आÍनो मनमा �ने सहानुभव।अनुमित = कुन ैकामकारवाई आिदका 

लािग पाइन ेवा िदइने ±ीकृित, आदेश, आ®ा, �कुम। ¹ाU= अ²कार वा बादल �á ुआिद हटेर छलVU भएको, �Ä, 

सहजै देिखने, नछोिपने। अ®ात = नजानकेो, निचनेको, अपिरिचत, &कट नभएको 

�Kन = िबnारै हि¸ने काम, कtन, अिलअिल चÑने काम, धुकधुकी। चानमारी = ताकेर हा ।ु लुकामारी = परtरामा 

लु,े र फेला पान� गरी खेिलन े&िस� बालखेल, कुgु, लुकालुक 

लेखा-जोखा = लेख+जोख। िब°ुन = घाममा सुकाउनका िनि	 िफँजाइएको अ । अंगभर = शरीरका िभ -िभ  ैभाग, 

शरीरका िविभ  टु|ा। चोदाV = चोन� ि|या �ँदा। अिभशाप = कुनीयतपवूVक गिरएको गाली, सराप, ½ाप, आरोप, कल¤। 

जहान  = एकै भाrामा खान ेkि:, एकैघरका मािनस। िनशान = िनसान। िन�ाउरो = िनदाउरो। बाण = धनकुो तादँोमा 

फेद अड़्याई तादँो आफूपि] तानेर लòभेद गनV वगेसँग छोिड़ने, टु�ो तीखो र दवैुितर धार भएको &ाचीन हितयार, काढँ। 

िचहान = मुदाV गाड़्न ेठाउँ, मरेको माeछे गािड़एको ठाउँ। 

 

१३. अ�ास 

तल िदएका >²हoका सही उ�रमा (�) िच� लगाउनहुोस्। 
क.  ‘यो ए.ओ.सी. हो’ किवता कुन किवता सङ्sहबाट िनकािलएको हो? 

१. सµझनामा किवता सङ्sह  
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२. हामी दईुका म:ुक 

३. हतार बाÕँ िजKगी 

४. मादल 

ख. किव भूपे> अिधकारीको ज´·ान हो- 

१. कालेबङु 

२. दाPजिलङ 

३. देहरादनु 

४. िसलगढी 

ग. किव भूपे> अिधकारीले सन ्२०००–मा &ा� गरेका सािहि¢क परु°ार हो- 

१. �Äा परु°ार 

२. &ि|या परु°ार 

३. सÎलेन परु°ार 

४. अकादेमी परु°ार 

घ.  किव भूपे> अिधकारीका िपताको नाम  

१. ±. &मे अिधकारी 

२. ±. &ीितलाल अिधकारी 

३. ±. मिणलाल अिधकारी 

४. ±. कृ»देव अिधकारी 

ङ.  भूप>े अिधकारीको पिहलो किवता &कािशत भएको पि@का हो- 

१. मादल 

२. िदयालो 

३. उदय 

४. िबK ु

च.  यो माeछेले माeछेकै िनि	 मा@ै बनाएको, यो देशले देशकै मा@ै लगाएको भनरे बुिझeछ- 

१. एल.ओ.सी. 

२. एल.ए.सी. 

३. िसमाना रेखा 

४. }ािघमांश रेखा 
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छ.  एल.ओ.सी देशको हो- 

१. &ब² 

२. कायV|म 

३. काननू 

४. अपराध 

ज.  ‘ह¶ेलामा राखेको &ाण हो’ भनेर सतकV  गराएका छन-् 

१. श@ुलाई 

२. िम@लाई 

३. देशवासीलाई 

४. साथी-भाइलाई 

झ.  ‘एक िन�ाउरो िवहान हो’ भनरे किवले स¤ेत गरेका छन-् 

१. जागै बसेको 

२. निनदाएको रात 

३. उÐालो िबहान 

४. अEँारो िबहान 

ञ.  ‘बिलवेदी’-को अथV हो- 

१. बिलदान गन� ठाउँ 

२. पूजा गन� ठाउँ 

३. य�ु गन� ठाउँ 

४. सµझौता गन� ठाउँ 

ट.  ‘सधै ँतैनात एक-दईु गnी’ भनरे किवतामा कसलाई बुझाएका छन?् 

१. देशको िसपाही 

२. देशका जनता 

३. श@ुपmको माeछे 

४. आत¤वादी 

ठ. ‘मEिदनको बKकु िब°ुन’- को अथV हो- 

१. घाममा उिभएको बKकुधारी िसपाही  

२. घाममा सकुाएको बKकु 
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३. मEिदनको चक[ घाममा बKकु बोकी खटेको िसपाही 

४. मEिदनको घाममा सेकाएको बKकु 

ड.  किव भूपे> अिधकारी राÄ(पित पुर°ारले पुर°ृत भएका �न-् 

१. सन ्१९७६-मा 

२. सन ्१९७५-मा 

३. सन ्१९८०-मा 

४. सन ्१९९०-मा 

ढ. भूपे> अिधकारी पिTम िसिgम सािह¢ &काशन�ारा सन ्२०००-मा �Äा पुर°ारले पुर°ृत भएका िथए- 

१. किवताका िनि	 

२. कथाका िनि	 

३. िनब²का िनि	 

४. सं�रणका िनि	 

ण.  भूप>े अिधकारी मातभृिूम सािह¢ समाजबाट सन ्२०६९-मा ‘मातृभूिम सािह¢ सÎान’-ले सÎािनत भएका 

िथए- 

१. भारतबाट 

२. नेपालबाट 

३. भुटानबाट 

४. बUलादेशबाट 

त.  किव भूपे> अिधकारीको ज´ साल हो- 

१. सन ्१९५०  

२. सन ्१९५१  

३. सन ्१९६०  

४. सन ्१९६५  

२. खाली ठाउँमा सही श� भनुVहोस—् 

क. किव भूप>े अिधकारीको ज´ कालेबङुको ........... बnीमा भएको हो। 

ख. भूपे> अिधकारीले सन ्२०००-मा पिTम िसिgम सािह¢ &काशनबाट �Äा परु°ार ......... मा पाएका िथए। 

ग. दाPजिलङ नेपाली सािह¢ सÎलेन�ारा ....... का िनि	 सन ्२००१-मा िदयालो पुर°ारल ेपुर°ृत भएका िथए। 
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घ. हतार बाÕँ िजKगी ........................ सङ्sह हो। 

ङ. ‘यो एल.ओ.सी. हो’ किवताका किव �न ्............. । 

च. किव भूप>े अिधकारीको ज´ ६ िसतर ........... मा भएको िथयो। 

छ. भारत र पािकnान देशको िसमानामा रहेको रेखालाई ........ भिनeछ। 

ज. ‘यो एल.ओ.सी. हो’ एउटा ............. को एक छेउले अक[ छेउ छोएको का¬िनक रेखा हो। 

झ. टु|ा-टु|ा बादलहz िबचबाट िन°न ेअ®ात अजातहzलाई .......... हो एल.ओ.सी.। 

ञ. आमाले प�खबसकेो एक िन�ाउरो ................ हो। 

ट. आÍनो िनि	 आफैले खनेको आÍनै आगँनमा ............. हो। 

ठ. एल.ओ.सी.-लाई नपेालीमा ............. भिनeछ। 

३. िनद�शअनसुार तल िदइएका &¦हzका उ8र लेख। 

क.    जो देिखदैँन आखँाले 

क¬नाले मा@ देúछ  

कानले मा@ सeुछ 

भाषाले मा@ बु�छ 

मनले मा@ िचeछ । 

१. &nतु किवता पङ्ि:का किवको नाम र किवताको शीषVक लेÒुहोस।् 

२. ‘जो देिखदैँन आखँाले’ भनरे किवले के बुझाएका छन?्  

३. कानले सु े, भाषाले बु̄ ,े मनले िच े भनेर के भनेका �न?् 

ख.    यो माeछेले 

         माeछेकै िनि	 मा@ बनाएको 

        यो देशले 

        देशकै िनि	 मा@ लगाएको 

        ितसैिदन-बा¼ै मिहना-चौिबसै घ)ा 

       आखँाहzका केही जोडा 
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       टोलाएको। 

१-&nतु किवतांश कुन किवताबाट िलइएको हो? 

२-यस किवतांशका किव को �न?्  

३-‘यो माeछेले, माeछेकै िनि	 मा@ बनाएको’ भनरे किवले कुन कुरालाई स¤ेत गरेका छन?् 

४-‘ितसिैदन-बा¼ै मिहना-चौिबस ैघ)ा आखँाहzका केही जोडा टोलाएको’ भनरे किवले के बझुाएका छन?् 

५-‘यो देशले देशकै िनि	 मा@ लगाएको’ �Ä पानुVहोस-् 

 

ग.    कसैको पदछापलाई 

      पखã मा@ रहेका 

      कतै आयो िक 

      खोजी मा@ रहेका 

      कुनै आवादी िवनाको बnी 

      सँधै तैनात एक-दईु गnी। 

१-&nतु किवतांश कुन किवताबाट िनकािलएका �न?् 

२-यसका किव को �न?् 

३-‘पदछाप’ र ‘गnी’-को अथV लेÒुहोस्। 

४-‘कुनै आबादी िबनाको बnी’ भनरे किवले के भ  खोजेका छन?् 

५-यहा ँको तैनात रहकेा छन?् 

घ.  वािर आउन पिन जगजगी 

    पािर जान पिन जगजगी 

    नचÑने दवुानी-सहानभुूित 

    िलनपैन� अनुमित। 

 

१-&nतु किवतांश कुन किवताबाट िलइएको हो? 

२-यस किवताका किव को �न?् 

३-वािर र पािर भनेको के हो? 

४-नचÑने दवुानी-सहानभुिूत भनरे किवले के भ  खोजेका �न?् 

५-किव यहा ँकसको अनुमितको कुरा गदØ छन?् 
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ङ.  &हरीको हो खोजी 

    िचfन पिन हो 

    मÉन पिन हो 

    किहले लुकामारी 

    किहले चानमारी 

    किहलेको धोखा 

    कसैको लेखा-जोखा। 

१-&nतु किवतांश कुन किवताबाट िनकािलएको हो ? 

२-यसका किव को �न?् 

३-&हरीले कसको खोजी िकन गरेका छन?् 

४-‘लुकामारी’ र ‘चानमारी’-को अथV लेÒुहोस्। 

५-यहा ँकसको धोखाको िवषय उठाएका छन?् 

च.  मEरातको बKकु िब°ुन 

       केही कतVkहz 

       केही अंगभर 

       �ँदैन ¢हा ँकिहले कोही 

       जादैँन ¢हा ँकिहले कोही 

       चोदाV पाप लागेझð 

       ढाट्ँदा अिभशाप लाÜछ 

       झन ्िछदाV 

       सरकारी सहीछाप लाÜछ। 

१-&nतु किवतांश कुन किवताबाट िलइएको हो? 

२-&nतु किवतांशका किव को �न?् 

३-‘मEरातको बKकु िब°ुन’ भनेर किवले के भ  खोजेका छन?् 

४-कहाबँाट िछदाV सरकारी सहीछाप चािहeछ, िकन ? 

५-‘जादैँन ¢हा ँकिहले कोही’ भनेर कुन ठाउँको कुरा गरेका छन?् 

छ.  भूत भिव2 वतVमान हो 

        एक रािÄ(य सÎान हो 
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        एक सश: अनशुासन 

        एक ¢ाग र समपVण 

        देश-देशको एक &ब²। 

१. &nतु किवतांशका किव को �न?् 

२. &nतु किवतांश कुन किवताबाट िनकािलएको हो? 

३. ‘रािÄ (य सÎान, सश: अनुशासन �न’् भनरे के बुझाएको देिखeछ? 

४. किवले यहा ँकुन कुराको ¢ाग र समपVणको िवषय उठाएका छन?् 

५. देश-देशको एक &ब² भनरे कुन कnो &ब²लाई बझुाएका छन?् 

ज. पिरवारमा निमÑन ेसfान हो 

   टाढ़ो परदेश गएको जहान हो। 

१. &nतु किवतांश कुन किवताबाट िनकािलएको हो? 

२. &nतु किवताका किव को �न?् 

३. ‘पिरवारमा निमÑन ेसfान’ भनरे कुन सfानको कुरा गरेका �न,् िकन? 

४. ‘सfान र जहान’-को अथV लÒेहुोस्। 

झ. आसँु र पिसनाले 

       धुएको िनशान हो 

      आमाले पखã बसेको 

      एक िन�ाउरो िबहान। 

१. &nतु किवतांश कहाबँाट उ�ृत गिरएको हो? 

२. यस किवतांशका किव को �न?् 

३. ‘आसुँ र पिसनाले धुएको िनशान’ भनरे कुन िनशानलाई बुझाइएको छ?  

४. ‘आमा’ भनरे किवल ेकसलाई बुझाएका छन?् 

५. ‘एक िन�ाउरो िबहान हो’ भनरे किवल ेके भ  खोजकेा छन?् 

ञ.  छाती िचरेर पसेको 

    श@ुको बाण हो 

    अव·ा कnै आए पिन 

    उ¸ंघन यसको  
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    ह¶ेलामा राखेको &ाण हो। 

१. &nतु किवतांश कुन किवताबाट िनकािलएको हो? 

२. ‘श@ुको बाण हो’ भनरे किवले कुन बाणको कुरा गरेका �न?् 

३. के उ¸ंघन गरे ह¶ेलामा राखेको &ाण �eछ? 

४. ‘ह¶ेलामा राखेको &ाण हो’ - बुझाएर लेÒुहोस।् 

त.  आÍनो िनि	-आफै खनेको 

    आÍनै आगँन-िचहान हो। 

१. मािथको किवताशं कुन किवताबाट िलइएको हो? 

२. यसका किव को �न?् 

३. ‘आÍनै आगँन’ भनरे किवले के भ  खोजेका छन?् 

४. ‘आÍनो िनि	 आफैले खनेको’ अथVलाई �Ä पानुVहोस्। 

४. तलका &¦का उ8र लेख। 

१. ‘यो एल.ओ.सी. हो’ किवताको केि>य भाव के हो? 

२. एल.ओ.सी. भनेको के हो ? नेपालीमा यसलाई के भिनeछ? बुझाएर लेÒुहोस्। 

३. देशको कुन-कुन भागमा एल.ओ.सी. छन,् िकन ? एल.ओ.सी. र एल.ए.सी.-मा के िभ ता छ? 

४. ‘यो माeछेल ेमाeछेकै िनि	 मा@ बनाएको यो देशले देशकै िनि	 मा@ लगाएको’-को भाविवnार गनुVहोस।् 

 

५. भाव िवnार गनुVहोस-् 

क.   गाउँिसत-गाउँ बाटेँको 

     शहरिसत-शहर साटेको 

     देशिसत-देश काटेको 

     वािर आउन पिन जगजगी 

     पािर जान पिन जगजगी । 

ख. छिरएको चारैितर औसंी 

     मEिदनको पनु� जून 

     मEिदनको बKकु िब°ुन 

     केही कतVkहz 

     केही अUभर। 
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ग.  एक सश: अनशुासन 

    एक ¢ाग र समपVण 

    देश-देशको एक &ब²न 

    एल.ओ.सी। 

घ.  पिरवारमा निमÑन ेसfान हो 

    टाढ़ो परदेश गएको जहान हो 

    आसुँ र पिसनाले 

    धुएको िनशान हो। 

ङ.  अव·ा कn ैआए पिन 

    उ¸ंघन यसको 

    ह¶ेलामा राखेको &ाण हो 

    आÍनो िनि	-आफैले खनेको 

    आÍनै आगँनमा-िचहान हो। 

च.  केही भय - केही डर  

    ितनØ पन� - मोटो कर 

    एक िनयमिभ@को िनयम 

    काननुको एक धारा। 

६. तलका &¦हzको उ8र लेÒुहोस।् 

(क) किवको पिरचय िदएर ‘यो एल.ओ.सी हो’ किवताको भावाथV लÒेुहोस्। 

(ख) ‘यो एल.ओ.सी हो’ किवतािभ@को देशभि: भावबारे लÒेहुोस।् 

(ग) ‘यो एल.ओ.सी हो’ किवतामा किवले देशवासीलाई केमा सचेत गराएका छन ्? िकन ? 

(घ) ‘यो एल.ओ. सी हो’ किवतािभ@ देशवासीलाई केके-मा कसरी सतकV  गराएका छन?् 

(ङ) ‘यो एल.ओ.सी हो’ किवतामा किवले देशरmामा खिटएका िसपाहीलाई कसरी वणVन गरेका छन?् 

(च) किवको पिरचय िदएर ‘यो एल.ओ.सी.हो’किवतामा रहेको मानवतावादलाई लÒेुहोस्। 

१४- अ� सहायक \|  

१. माधव &साद पोखरेल(सtा.) जगदा नेपाली सािह¢को बहृत ् इितहास, नेपाल बािहरको नेपाली सािह¢, कमलमिण 

&काशन &ा.िल. त�ेो ठेली,िवसं २०७७ (2020) 
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