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प्रकाशक�य
नवराज सु�ा नेपाली भाषा, सा�ह�, गीत र स�ीत क्षे�मा
आफू लाई सम�प�त गन� �सजर्नशील ��ा �न् । नेपाली
सा�ह�को आँगनमा क�वता, गीत, �नब� �वधा माफर्त
उनले आ�ो �बल उप���त जनाइसके का छन् । �कृ �त,
जीवन र समयका �व�वध छायाह� उनका लेखनका
�वशेषता �न् । जहाँ हामी, हामी बाँचेको समय, प�रवेश र
हामी ��क�एको भूगोग ��त�ब��त भएको पाउँछ� । उनका
हरेक क�वता, �नब� र गीतमा हा�ै माटोको मौ�लक सुवास
रहेका छन् ।
एउटा नदी ज�ै शा� शालीन �वाहमा अ�वरल ब�े उनका
सरल रचनाले सँध� हा�ो �दयलाई संवे�दत पाछर्न् । एउटा
आन� र शीतलताको अनुभू�त �द�न् । सा�ह�को श��
भनेको यही हो सायद ।
जीवनका �व�वध �ब� ��त�ब� �ब��त भाव र अनुभू�त
‘जीवन मेरो श�कोशमा’ शीषर्कको उनका
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क�वतासङ्�हमा हामीले प�ढसके का छ� । ‘मनको मझेरी’
�नब�सङ्�हमा आ�ा अतीत, आफू ��क�एको आँगन,
�हाँको सुखदःु खका �� प�र�� समा�हत छन् । ‘बीच
बाटोमा �ूँझेर’ क�वतासङ्�हमा समय, �कृ �तको सु�र
�च� कोरेका छन् क�वले । ‘स�हदलाई सलाम’
गीतसङ्�हमा स�हदको �ाग समपर्णका गाथा बोल्छन् ।
जसको �ाग समपर्णकै ��तफल अ�हले हामी अँ�ारो
जीवनबाट मु� छ� र उ�ालोको अनुभू�त ग�ररहेका छ� ।
ती स�हदलाई अ�भवादन गछर्न क�व ।
जीवनको आधा शता�ी �छचोलेका क�व नवराज सु�ा
आधा शता�ीका �ा�� अ�ा��लाई ‘या�ा आधा
शता�ीको’ क�वतासङ्�हमा संचयन गरेका छन् । ‘देशको
माया’, ‘हामी प�हले नेपाली’ ज�ा रा��ेम बोके का उनका
गीत स�ीत अ�डयोले रा��यता, समानता, आपसी स�ाव र
आ�ीयताको जीव� स�ेश बोके का छन् । यसले हामी
सबै नेपाली �नुको अथर् र औ�च�लाई �मा�णत गरेको छ
। ‘लुकेको रहर’, ‘अमू� जीवन’, ‘बहारस�’ ज�ा गीत,
गजलका ए�म्, ‘�हमालैमा �हउँ’ लोकगीत ए��े उनी
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क�वता, �नब� �वधामा मा� नभएर गीत �सजर्ना �वधामा
प�न उ��कै श��शाली छन् । ‘�च�ार’ मु�कसङ्�हमा
�ेम, �वस��त, राजनै�तक द�
ु � आ�द �वषयलाई सू�
�पमा अ�भ�� गरेका छन् ।
समयलाई रा�री भोगेका छन् यी ��ाले जुन भोगाइको
�च�ण ‘समयको �ाद’ �नब�सङ्�हमा पढ्न पाइ� ।
��त�ब� भाग १,२,३,४ मा सं��हत गीत स�ीतको
�भ�डयोमा प�न उनका �सप �सजर्नाका कु शल बा�� दे�
स�क� । यसका अ�त�र� जन�ा� स��ी उनका
अ� ५ कृ �तले उनी सा�ह�को क्षे�मा मा� नभएर एक
कु शल �ा�कम� प�न �न् भ�े �मा�णत गदर्छ ।
नेपाली भाषा सा�ह�को उ�ानका ला�ग �ा�पत यस
��त�ानले समय समयमा नेपाली भाषाका �व�वध
�वधाका कृ �तह� �काशन गद� नेपाली भाषा सा�ह�को
क्षे�मा सम�प�त ��ाह�लाई स�ान गद� आएको छ । यसै
अनु�प क�व/गीतकार/�नब�कार/जन �ा��वज्ञ
नवराज सु�ाको ‘मन र माटो’ शीषर्कको यो गीतसङ्�ह
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कृ �त �काशन गन� अवसर �दएकोमा हामी ��ा��त
आभारी छ� ।
यस�भ� सु�ाका �व�वध �वषयका गीत, गजल रहेका छन्
। उनका अ� कृ �तले झ� यस कृ �तले प�न स�दयी
पाठकको मन र �व�ास �ज�े कु रामा हामी �व�� छ� ।
��त�ानको ६३ औं कृ �तको �पमा यो कृ �तलाई
�काशनको सूचीमा रा� पाउँदा हामीलाई खुशी लागेको छ
। यो सु�र �सजर्नाका ला�ग ��ा नवराज सु�ालाई
हा�द�क बधाई स�हत उ�रो�र �ग�तको कामना गदर्छ� ।

�ववश पोखरेल
अ�क्ष, पूव��ल सा�ह� ��त�ान
�वराटनगर
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मन र माटोको बाटो

बुलु मुका�ङ
क�व/गीतकार डा.नवराज सु�ाजीको फोन आउँदा म
�दपायल–डोटी जाने तयारीमा �थएँ । सु�ाजीको फोन
वृता�अनुसार गीत र गजल कृ �तको म�� ले�ुपन�
�ज�ेवारी �थयो मेरो । पुराना �म�, गायक र क�व,
अ�हलेका च�च�त गीतकार सु�ाजीलाई सा�ह� क्षे�को
�व�वध मोड र आयामह�मा भेट्दै, बुझ्दै र पग��ै नआएको
होइन । गीतकारका �पमा उनी यसै प�न �ा�पत
भइसके का ���� �न् ।
हामी झ�ै चालीस सालअ�घ नै प�रचय र �चनजानको
साइनोमा गाँ�सएको समकालीन ब�ु ह� । समय
प�र���तले हामीलाई �न�ै लामै समय पर...पर...बनायो ।
तर �सजर्ना वा रचनाका �सक�ाले हामीलाई एकअक�मा
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धनु र ताँदोझ� जो�डर�ो । यसका ��क्ष गवाही
गायक/स�ीतकार सूयर् थुलुङ छन् । थुलङ
ु र सु�ाजीको
गीता�े गला–या�ा युगलब�ी भएर प�न �न�ै अगा�ड
बढेको हो रे�डयो नेपालमाफर्त् । आज �ो एउटा
इ�तहासको पृ� नै भइस�ो ।
डा. सु�ाले गजलज�ो �वपुल, ब�च�च�त र �वह�म क्षे�–
स�भर्मा प�न आ�ो चेतनशील कमल चलाउन थाल्नुले
भने मलाई आ�यर्च�कत नै पारेको छ यसबेला । ‘मन र
माटो’ का�कृ �तको पा�ु�ल�प मेरा अगा�ड छ ।
�सकारीले बनेल मारेर कताबाट �च�ँ ? कताबाट फो�ँ ? र
कताको छेकु–�फला छुट्�ाऊँ ज�ै भएको छ मलाई । यो
�स�ो र स�ो कृ �त�पी �सकार हो । तर कसाईले झ� जहाँ
पायो �ह�बाट �चनुर् प�न भएन । ���वधाले �ा�ै
समातेको छ, जसरी फे दाङबा, �बजुवा वा नाक्छुङलाई
आङमा वीर चढ्दछ, उसै भएको छ अ�हले मलाई । मेरा
ला�ग यो कु नै इ��हान हो �क ? ज�ो भएको समीक्षा
लेखनको । �कन�क यस कृ �त�भ� का�का �भ��भ�
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उप�वधाको मेसो–मेहरो समातेर र�चएका गी�त
रचनाह�स�हत गजल प�न छन् ।
यसबेला म सुदरु प��ममा छु । अथ�त् डोटी �ज�ाको
�दपायल रे�डयो नेपाल क्षे�ीय �सारण के �मा । जा�गरे
जीवनको अनुदा� अवरोहण च�लरहेको छ । यसैबेला
मलाई रे�डयो नेपाल �व�ापनले यस के �को �ज�ेवारी
�दएको छ । यो खुसी, आ�यर् र जो�खम सबै मेरा ला�ग
चुनौती भएका छन् । एक सुदरू प��मको अप�र�चत समाज
र सं�ृ�तसँग जो�डनु छ भने अक� आ�ो काय�लयले
�दएको �ज�ेवारी सफलतापूवर्क बहन गनुर्पन� छ ।
ते�ो चुनौती ‘मन र माटो’ कृ �तको सा�ोपा�ो समीक्षा
ग�रपठाउनु छ । यो मेरा ला�ग सबैभ�ा खुसीको कु रा हो ।
य��प, मेरो मनो��ी ठीक �ानमा ब� सके को छैन ।
नवीन ठाउँको कायर् ��ताले प�न �नसक्छ । �न�ै
लामो समय मैले �लइसक� म��का ला�ग । मन ठे गानमा
�थएन मेरो यसपा�लको दस�–�तहारदे�ख नै । कृ �त�भ�
घो�रनु त मन ठे गानमा �नुपय� �न । मन �सै प�न
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बेठेगानको ��, �सलाई ठीक थलोमा �ाउन त य�ै
कृ �त �नुपछर् भ�े मलाई लाग्छ ।
अ�� भखर्रै मैले क्षमा माग�, डा. सु�ाजीसँग �ढला
भएकोमा.....। उनको शालीनता, भ�ता अ�न धैयत
र् ा म
बुझ्दछु । अधीर मा�े क�व �नै स�ैन भ�े मेरो �न�षर्
प�न हो । वष� �ने�ब��कै ज�मनबाट दब
ू ो प�न पलाउँदैन ।
�सलाई प�न �न��त ताप�म चा�ह� । मेरो जु�ोपना
�ही ताप�म नपुगक
े ो समय हो । क�व�भ� शालीनता
मा�ै �ँदैन �सजर्नाको । �व�ोहको �व�ोट प�न �� । यी
रचनाह� �ही �व�ोट �न् । जो धत�बाट �न��ने लाभा
(�ा�ा) ज�ै �� । आ�ोशको आगो �� क�वसँग । र
�न��� धुँवा भएर, लेदो र मु�ो भएर �सजर्नाह� ।
संसारको कु नै जेलमा थु� नस�कने मन र �व�भ�रका
मा�े ले टे�े तर ��य व�ु धत�का �वशद् �वषयमा गीत,
क�वता वा गजल ले�ु �वषय–व�ुका �हसाबले गहनतम्
दे�ख� । �कन यही �वषय–व�ुलाई �लए क�व/गीतकार
वा गायक नवराज सु�ाले ? मलाई एउटा खु�ल
ु ी
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भइरह� । र म सो�ु, क�व मन क�त खतरनाक �� । �ो
तरलमा पानीज�ो �� । र, बग्छ भीर, पहरा, प�हरो, बाटो,
घाटो, खोला, खो�ा के ही नभनी । र��वहीन
आकाशज�ो �वशाल प�न �� । �ही लाभालाई �थ�
वा दबाउन स�े र �सलाई पेलेर गीत, क�वता वा गजल
�न�ादन गनर् स�े साम�य क�वसँग �� । जो क�व डा.
सु�ासँग �न�हत कु राह� �न् ।
जसरी कोलले उखु पेलेर मीठो गुण–रस �नकाल्छ, �सरी नै
क�व �दयले आ�ा आवेगह�लाई �वसजर्न गनर्
रचनाह�लाई मीठो रसको �पमा चेतनशील आम–
मा�नसमाझ रा�ख�दने–चखाइ�दने गदर्छन् । डा. सु�ाका
रचनाह� �तनै मीठा रस �न् । जसलाई आरामले रस�ादन
गनर् स�क� । उनका रचनाह�ले प�े को बाटो �ही हो,
कृ �तमा�थ �वचरण गद� म �ो �नचोडमा पुग� ।
हामीले गीतबारे आ–आ�ा धारणा कसरी बनाउँछ� ? वा
कु नै �सजर्नाबारे एउटा पाठक वा भो�ाले कसरी उसको
���कोण �नम�ण गदर्छ । या कु नै कृ �त�भ�को रचना
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आ�ादन ग�रसके प�छ क�ो �भाव पदर्छ ? क�ो भाव
उ�� �� ? भ�े कु रा नै वा�बमा कृ �त वा रचनाको
स�ोहन श�� हो । तर मेरो अक� अवधारणा प�न छ ।
क�वले आ�ै प�र���त र प�रवेशलाई समेटेर वा अनुभूत
गरेर रचना �न�ात गदर्छ । र पाठक वा समीक्षकले अक�
प�रवेश वा �ब�ब
ु ाट मू�ाङ्कन गदर्छ । नेपाली सा�ह�
क्षे�मा रहेको खाडल यही हो । क�वकै क्षण, क�वकै
अनुभू�त र क�वकै पल–प�रवेशलाई प�न नस�ु नै
आजको नेपाली सा�ह� समालोचनाको कमजोरी हो ।
मूलतः डा.सु�ा �ल�ू सं�ार–सं�ृ�तबाट �क� –बढेका तर
नेपाली भाषा �चलनबाट पो� भएका �ज्ञानी �न् ।
आ�ो मातृभाषा �ल�ूलाई अ�ृ� खाँदमा जखेर नेपाली
भाषाका मा�मबाट अगा�ड बढ्नु चानचुने कु रा होइन ।
यस कु रालाई नेपाली नै मातृभाषीले सामा�कृ त ढंगबाट
हेरेका होलान् । तर नेपाली मातृभाषा भएकाले एकै चोटी
बंगाली, उदर्ू वा �च�नया अथवा अं�ेजी भाषामा रचना गनर्
था�ो भने �सको जो�खम अ�न �मठा�दर्न ���कै �ने
स�ावना रह� । य��प, क�व डा. सु�ा आमनेपाली
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जनमा �भ�े �चे�ाका साथ आ�ा रचना, �सजर्ना वा कृ �त
�लएर नेपाली भू�म, भाव र भावनालाई उ�ज�ाउन
चाह�न् । मातृभाषा �ल�ूलाई कु नै चोक–चु�े�तर
थ�ाएर नेपाली �नुको गवर्ले छाती फु काएर अगा�ड बढेका
छन् �सजर्नाको मूलबाटोतफर्.............।
‘मन र माटो’ कृ �तको आमुख ललाट हो । माथा हो कृ �तको,
�शरपोष मुकुट हो अ�न कृ �तको नाम अथ�त् �ानर हो ।
ज�े �तीका�क �पमा समूल कृ �तको ��त�न�ध� प�न
गदर्छ । कृ �त�भ� �मशः आठवटा देशभ�� गीतह�,
पाँचवटा �ा� तथा खेलकु दस��ी गीतह�, पाँचवटै
बाल तथा सं�ास��ी गीतह�, दस�, होली, नववषर् गरी
स�वटा गीतह� गीतको �ममा छन् भने अ�मा एक
दजर्न गजल शीषर्कमा नवीन रचनाह� स�ृ�हत छन् । जुन

रचनाह�ले �व�वध �वषय–व�ु, स�भर्, सं�ृ�त, �चलन,

पर�रा, �ाना�द र आयामह� उरालेको दे�ख� । जसलाई
हामी सु�ा शैलीको सु�र का� प�रक�ना भ� प�न
स�छ� । कृ �त दा�ण र द�ु ह ला�ैन । �कन�क सरल र
स�वनय ढाँचामा रचनाह� उप��त छन् । क�वका
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�भावसँग सललल.. बगेका छन् रचनाह� । अथ�त् बु�
ज�टल छैन । पढ्दै जाने �ममा आफै ले रचना गरेको हो
भ�े भान पछर् पाठकलाई । यही हो क�वको सरल श��
प�न ।
एउटा क�व �दयलाई क�हले, �कन र कसरी �े�रत गदर्छ
क�वता र�लाई ? कु न मोड र मुडले उ�े�लत गदर्छ ? क�ो
प�रवेशमा क�व ले� बा� �� ? कु न प�र���तले
उसलाई �चमोट्छ ? �नचोछर् ? अ�न कु �ु �ाउँछ
क�वतातफर्.....। र ले�ख�न् गीत, गजला�द । क�ो याममा
क�व �दय पो�ख� ...सललल........रचनाका लहरह�मा ।
यही हो कु नै क�व वा समीक्षकले अथवा पाठकले भ�
नस�े कु रा प�न । क�हलेकाहीँ क�व ले� ब�ा एक हरफ
प�न ले� स�ैन । र, उ के वल �म�लएर, घो�रएर वा समय
�तीत गरेर मा�ै �बताउन पुग्छ भने क�हलेकाहीँ सरासर
एक–दईु होइन चार, पाँचवटा रचना �ो प�न सबल र
श��शाली �सजर्ना तयार गनर् सक्छ । सायद, क�व
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डा.सु�ालाई प�न य�ो अनुभू�त भएको �नसक्छ । उनका
के ही रचनाका अंश यहाँ उ�त गनर् सा��भ�क रहला.....।

हामी प�हले नेपाली अ�न मा� अ�
देश टु ��न �ददैन� �ान �द�� ब� ।
यसैगरी अक� गीतको अंशः

ज��य� हामी नेपालमा, नेपालम� बाँ� पाऊँ
बाँचु�ेल हामी नेपाली, नेपाली भई मनर् पाऊँ ।
यही �ममा अक� गीतको अंशः

हामीले माया नगरे यो देशलाई माया को गल�
देशमा शा�� नछाए सुख समृ�� कहाँ आउला ।
रा�भ��का अनेकन् गीतह� र�चएका छन् । �व�भ� �वषय
र स�भर्लाई उ�ज�ाउने खालका देश–व�ना गीत आज
मा� ले�खएका होइनन् । ��ेक युग, ��ेक शता�ी र
��ेक समयले नै ले� �ववश तु�ाउने रचना नै रा�भ��
गीत हो । देश�ोहीले रा�–व�ना गनर् स�ैन । माटो, भू�म
वा आफू ज�ेको धत� भुल्ने कु नै प�न ��� बाँचेर प�न
मृ�ुत�
ु �� । बलभ�, अमर�स�ह, भ�� थापाले पुय�एको
ब�लदान कम मू�वान दे�खँदैन । �ही ब�लदान वा
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योगदान नै आजको अमरगीत हो । गीतकार डा. सु�ा हामी
भएर सोच्दछन् । हा�ो भनेर बाँच्दछन् । र मन�भ� अदेखा
रहने अहम् �छम�ै देश गौरवको सम�प�त �ब�वा रो�
लाला�यत ��न् देशभ�� गीतह�मा ।
भौ�तक अथ�त् �कृ �त प�रवेशले गल्र्या� अँगालो हा�ा
क�व/गीतकार मन रचना तहको उठान �ब�म
ु ा पु�छ ।
लाग्छ, क�व सध� गीत सोच्दछ र आ�ा �स�ह� औंला
अ�न �वचारलाई स�ुलन गद� गी�त चेतको ग�हराइमा
समा�हत �� । क�व सध� आ�ो पृथक प�हचान रहोस् भ�े
हेतुले रचनाह� �क्षे�पत गनर् उ�त �� । गी�तका�रताका
मा�म�ारा �भ� प�रचय साथै शैली �नम�णमा �� कु नै
प�न क�व ।
��ै मागर्मा �हँडक
े ा छन् सजर्क सु�ा । कु नै रचना
�ा�स��ी, त कु नै रचना खेलकु दसँग स���त भएर
र�चनु उनले छनौट गरी पठाएको �भ� पक्ष हो, बाटो हो र
खोल्न खोजेको राजमागर् प�न हो । जो अ� गीतकारले
यसरी कु नै आ�ा कृ �तह�मा समा�व� गरेको दे�खँदन
ै ।
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सूचना, स�ेश वा जानकारी �दई सजक तु�ाउने गीतकार
डा.सु�ाका �य� �न�ाम क�ह�ै �ने छैनन् । गीतले
भ�छः–

अमू� यो जीवनलाई नफाल� है खेर
द�ु यसनलाई �चनेर टाढै बस� हेर ।
धु�पान म�पान अ�न लागूपदाथर्
मा�नसको जीवनलाई बनाउँछ �थर् ।
खेल खेल� �म�लजुली अ�न नाचगान
�सजर्ना या समाजसेवा साथर्क जीवन ।
बालगीत:-

हा�ो प�हलो पाइला चार �दवालले नरोक
सु�र हा�ो भ�व� �ालखानामा नछेक ।
‘मन र माटो’ गी�त कृ �तमा आमाको गीत, रोटरीको गीत,
सं�ा�दका गीत, बाल, बालापनका गीत, �ेम–�णय,
�मलन, �बछोड, दःु ख–ददर्, �े�मल समय आ�द �वषय–
व�ुसँग आब� रचना छन् । जसले �व�भ� समयको
��त�न�ध�समेत गदर्छ । गीतकार आ�ी अ�भ�
मायालुलाई फू लको �पमा देख्दछन् । �व�भ�र फू ल नै
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माया र �ेमको �तीक मा�न� । जूनलाई प�न मायालुको
�पमा हे�र� । फू ल धत�को उपज र जून सौयर् संसारको
ठू लो तारा ।
प��मा मुलुकले पूणर् च�लाई (Full moon) �ेम–
स�ोहन र मधुमास (Honey moon) का �पमा �लने
गदर्छन् । �ेम–�स�लाई अ�याउने फू लमुन अ�न ह�नमुन
नेपाली समाजको स�ताले प�न भे� थालेको दे�ख� ।
य�ै य�ै �व� सं�ृ�त स�ता सद� जाने छन् अ�न ले�खने
छन् �भ��भ� स�भर्का गीतह�:-

फू ललाई देख्दा �त�ै याद आउँछ
जूनलाई देख्दा �त�ै याद आउँछ ।
इ�तहास उ�न�ो अ�ासले गीतको टु ग
ं ो सुवान�स� र
गजलको मोतीरामभ�ा अगा�ड लान सके को दे�खँदैन
नेपाली गीत वा गजलका आयामह� खोत�ा । यस
युगभ�ा प�न अगा�ड खोजी–नी�तमा जानुपन� भइस�ो ।
मैले दईु पैसा माना �घउ खाएको �थएँ, मेरो हात सुङसुङ
भनेर पार पाउने ���त दे�खँदैन । अझै हामीले नेपाली
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भाषी इतरबाट गीत, क�वता वा गजल ले�ेह�को
अ�यन–मनन् गन�पन� भइस�ो । यो �म अगा�ड बढेको
अ�हले होइन । जो–जो अ�न जसरी यस का� क्षे�मा
देखाएका अ� मातृभाषीह� छन् वा छ� �तनले रचनाका
मा�मबाट ह�क्षेपकारी भू�मका �नव�ह ग�रसके का छन्
भ�ा अ�ु�� �ँदैन ।
इ�बहादरु राई, �शवकु मार राई, भूपी शेरचन, बैरागी
काइँला, पवन चाम�लङ, भीमदशर्न रोका, अ�ा राई
र�सक, परशु �धान, गणेश र�सक, �हर� भोजपुरे,
कृ �भूषण बल, कृ � जोशी, स�भ�, शङ्कर फागो,
तुलसी सु�ा अपतन, �शवशङ्कर थापा मगर, �व�म सु�ा,
जसराज �कराती, जस यो�न �ासी, ब�ल सु�ा, वी�
बङ्देल, �वण मुका�ङ, आ�द साथै आजभ�ा झ�ै दईु
सय वषर् अ�घका हा�जरमान राईसमेतको भू�मका मह�पूणर्
दे�ख� । नेपाली भाषाकै मा�मबाट आ–आ�ा
रचना�ारा प�हचान, प�रचय र अ��� कायम गनर् सक्षम
दे�ख�न् । यही �सजर्ना�क बाटोमा डा.नवराज सु�ालाई
भे�टनु �ागतयो� छ ।
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अ�मा, फारसी गजलकारह�ले गजल मा� लेखेनन् तर�ुम
गायनको प�न �वकास ग�र�दए । जसले गजल गायन
�वधासँग आब� छ है भ�े संकेत प�न गदर्छ । साथै
तख�ुस �योग गजल �वधाको मौ�लक शैली प�न हो ।
जसले गजलकार �वलु� �न पाउँदैन । नेपाली गजलको
द�ु नयाँ �वशद् भएर फै �लँदै जाँदैछ । ज�त कुँ �ो ��ार मू�त�
उ�त नै आकृ �त दे�खने गदर्छ । साधना, समपर्ण र समयलाई
नसमा�े कु नै प�न ���ले �बतेको समय सम्झेर पछुताउनु
मा�ै पन� �� । सजर्क डा. सु�ालाई प�तापले क�ह�ै
सताउने छैन । जाँगर, �नर�रता र अ�यन ��ेक ल�
भेदनको अचुक ओखती नै हो । बस उनकै गजलको
शेरबाट टु ङ्�ाउँछु ।

अँ�ारो छ खु�मखु�ा चोनर् पसे ��
आफ�लाई छानीछानी छुरा धसे �� ।
समूहगाड, �दपायल, डोटी
२०७२ माघ २४ ।
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लेखक�य
“मन र माटो” गीतगजलसङ्�ह नेपाली मन र माटोलाई
म�नजरमा राखेर जीवन जगतका �व�वध आयाम समे�
ग�रएको �यासअ�गर्त संक�लत फु टकर गीतह�को सङ्�ह
हो । यो गीतगजलमाला �काशनको ���ले मेरो दो�ो
गी�तसङ्�ह हो । गीत, गजल गाउनलाई ले�खयो तर सबै
गीत, गजल गाउन त�ाल स�व �ँदैनन् । मैले आधा
दजर्न गी�त ए�म् र प�हलो गी�तसङ्�ह �ोता तथा
पाठकसमक्ष ��ुत गर� । यस सङ्�हका क�तपय गीत,
गजल ती ए�मह�मा प�न सं��हत छन् । यसरी संगीत
तथा �रब� भएका तथा �न बाँक� रहेका गीत र
गजलसमेतको सम��गत यो गी�तसङ्�ह पाठकसामू रा�े
चे�ा गद�छु ।
भावनामा �म�लँदा मलाई समयको चाहना, देशको माया र
जीवन जगत��तको कतर्�बोधले क�ह�ै साथ छोडेन
जसले मलाई देशभ��गीत कोनर् �े�रत गय� । अझ भन�
जीवन जगतका �व�वध आयाम समेटेर गीतको फाँट
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फै लाउन अ�भ�े�रत तु�ायो । ��त मा� हैन यसले मलाई
ए�म् र पु�क �काशन गनर् �नर�र �े�रत प�न ग�रर�ो ।
के वल सा�ह� साधनाले मा� सायद धीत नमरेर होला म
गीतसंगीत��त प�न लाला�यत रह� र �ास मेटाउन म
गीतसंगीतको महासागरमा अ�घ बढ� । मेरा गीत रचनामा
मेरा सहकम� साथीह�ले संगीत र �र �दएर मलाई साथ
�दए । �समा�थ �ोता र पाठकको मायाले मलाई यस
क्षे�मा अ�घ बढ्न हौसला �दान गरेका छन् । यसका ला�ग
म मेरा सांगी�तक सहया�ीह�, �ोता तथा पाठकह�लाई
ध�वाद ज्ञापन गदर्छु ।
अ�मा, ��ुत गीतगजलमाला आ�ा गहन �वचार तथा
सारग�भ�त भनाइ रा�ख�दने व�र� संगीतकार तथा अ�ेषक
�ी बुलु मुका�ङ�ूलाई हा�द�क आभार तथा ध�वाद
ज्ञापन गदर्छु । गी�तसङ्�ह �का�शत ग�र�दने �काशक
पूव��ल सा�ह� ��त�ानलाई �वशेष ध�वाद ।

डा. नवराज सु�ा
शा��चौक, �वराटनगर–६, मोरङ, �व.स. २०७३
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हामी पिहले नेपाली
हामी प�हले नेपाली अ�न मा� अ�
देश टु ��न �ददैन� �ान �द�� ब� ।
नेपाली �चनाउने �हमाल सगरमाथा
अर�नको कला र गोख�ली वीरगाथा
अख� यो भूख� हो यही �ा�भमान
फु �लाई हैन जु�लाई गर� ब�लदान ।
माघीनाच, धाननाच, �स�वा अ�न रोदी
झाँगडनाच, देउडा, �झ�िन्झया �न् ढु कढु क�
हामीलाई बचाउने सं�ृ�त छ महान्
फु �लाई हैन जु�लाई गर� ब�लदान ।

27

नेपालमैं बाँच्न पाऊँ
ज��य� हामी नेपालमा, नेपालम� बाँ� पाऊँ
बाँचुन्जेल हामी नेपाली, नेपाली भई मनर् पाऊँ ।
यी आँखा, मन उ��न् �हमाल हाँसेको देखे
ब�लया ब�न् यी पाउ पहाड पाखालाई टेके
स�ता, समृ�� मौ◌ैलाउने यो मधेसमा रमाऔं
बाँचुन्जेल हामी नेपाली, नेपाली भई मनर् पाऊँ ।
आमाको छाया, मायामा, देशभ��मा रमाऔं
स�ान गर� प�हचान एकतालाई बचाऔं
नेपालीपनले बचाउँछ जहाँ तहाँ हामी जाऔं
बाँचुन्जेल हामी नेपाली, नेपाली भई मनर् पाऊँ ।

28

एकताको गीत
गीत गाऔं एकताको,
गीत गाऔं वीरताको
हे ! परा�मी नेपाली
लौ नाच� रा��यताको ।
�त�ता हा�ो गीत
जनताको सदा जीत
जोगाउँछ� हा�ो �हत
कमर्�सत रा�ो �ीत ।
अनेकतामा एकता
भावनामा प�व�ता
प�हचान �व�वधता
उबर्रता सु�रता ।

29

नेपाली माया
जुनै आकाशमु�न म �हमाली छाया देख्छु
जहाँ पुगे’�न छा�ा नेपाली माया भेट्छु ।
हामीलाई �चनाउने पुख�को वीरता छ
आफू लाई सम्झाउने माटोको ममता छ
बाडु ली ला�ा खेरी म �तमीलाई सम्झ�ु
जहाँ पुगे’�न छा�ा नेपाली माया भेट्छु ।
सात समु� तर� अन�ग�ी रात गन�
घर फकर्ने �ो �दन नखोसी देऊ भन�
जता पुगे’�न म त �हमाली छाया देख्छु
जहाँ पुगे’�न छा�ा नेपाली माया भेट्छु ।

30

आमाको काख
अ�को लाख आमाको काख कसरी खो�सयो◌े
जलेझ� भयो मनमा आगो कसरी झो�सयो ।
यो मनमै बस नबस वनमा न त काँढामा
फै लाएँ छाती आएर बस नजाऊ डाँडामा ।
मलाई यो के भो आमाको मन बु� स�कन
उनको पीरको था�ोको ना�ो बो� स�कन ।
आमाको �चनो घाँटीमा मेरो एउटा बुटी छ
अिड्क� गला के भयो होला सारै �ट�टी छ ।

31

देशको माया
हामीले माया नगरे यो देशलाई माया को गल�
देशमा शा�� नछाए सुख समृ�� कहाँ आउला ।
�शरमा हा�ो हाँसेको दे�ख� सु�र �हमाल
नेपाली ओंठमा खुलेको �कृ �त लाली �नमर्ल ।
अनेकतामा एकता भावना जोगाई राख�ला
देशका ला�ग युवामन �मलेर अ�घ बढ�ला ।
धुकधुक� देशको भ�ु सुन� आ�ो धडकन
वीरताको हा�ो �हमाल बचाऊँ है नेपालीपन ।

32

मोरङ गीत
पौरा�णक, ऐ�तहा�सक, राजनी�तक संगम
आधु�नक �शक्षा, �ा�, औ�ो�गक मोरङ
चेतनाको बीऊ छछर् कृ �षभू�म मोरङ
हा�ो मोरङ, रा�ो मोरङ, सबको मोरङ ।
धनपालगढी, गो�ाहा, रानी, बुधनगर
�वराट गौरव समेट्छ यो �वराटनगर
राजारानी पोखरी जेफालेडाँडा मनोरम
बेतना, ह�सना �समसार, रंगेली, मोरङ ।
सबै जा�त �मलेर बनेको हा�ो फु लबारी
छाती यसको चौडा छ अवसर बराबरी
आयर्, कोच, �करात इ�तहास बोक्छ मैदान
गौरवपूणर् यो नाता भु�ैन हा�ो मोरङ ।

33

मजदुर गीत
मजदरु हामी �व�का एक जुट ���
मई एकको भावनालाई साकार पाछ� ।
कमर् हा�ो धमर् हो संघषर्शील जीवन
�म हा�ो पूजा हो बचाउँने छ� जीवन ।
आफू सँगै हामी यो संसारलाई बदल्छ�
प�सनाले �स�चेर धरतीलाई �स�गाछ� ।
जनताको �हत �न�� एकजुट ���
सबै �मली समृ��को ढोका हामी खोल्छ� ।

34

अमूल्य जीवन
अमू� यो जीवनलाई नफाल� है खेर
द�ु यसनलाई �चनेर टाढै बस� हेर ।
धु�पान म�पान अ�न लागुपदाथर्
मा�नसको जीवनलाई बनाउँछ �थर् ।
खेल खेल� �म�लजुली अ�न नाचगान
�सजर्ना या समाजसेवा साथर्क जीवन ।
सकारा�क स�च राख� अ�न सु�र भ�व�
आफू लाई गनुर्पछर् आफै �ारा सहयोग ।

35

खोप गीत
घेनुर् पछर् बानुर् पछर् साना बोट�व�वा
खोप लाउन लैजाऔं हा�ा बालबा�लका ।
ज�ेदे�ख एक वषर्मा पूणर् खोप लगाऔं
अकालमा मनर्बाट �शशुलाई बचाऔं ।
ला� �द� खोपले �ागु�े र क्षयरोग
दादरु ा, धनु�ङ्कार घातक अ� रोग ।
खोप �मल्छ �नःशु� जाउँ खोपके �मा
लानुपछर् छोराछोरी बोक� ना�तना�तना ।

36

खेलकूद गीत
�ज�गी यो एउटा रमाइलो खेल हो
जीत हार �ीकान� �म�ता र मेल हो ।
नारी–पु�ष भे�ाव पख�ल जो तोड्दैछ�
मानवीय उ�ृ �ता उदाहरण ब�ैछ� ।
�हमाल ज�ो �शर छ तराई ज�ो छाती
देशको नाम रा�े छ� हातमा झ�ा बोक� ।

37

स्वस्थ सुन्दर जीवन
खेल खे�ै बनाऔं �� सु�र जीवन
गर� �� ��त�ध� मा�ै अनुशासन ।
सामू�हक भावना नै खेलको गहना हो
��त��ी खेलमा मा� �म�ता चाहना हो ।
हार होस् वा जीत होस् यो हो ��तयो�गता
खेल खेल्छ� �मलेर ल� हरदम् उ�ृ �ता ।

38

रमाइलो खेलकूद गीत
खेलाडीको उवर्रभू�म यो देशको हो शान
पूवर्जको मान अ�न चम्काउँछ� देशको नाम
औ�ो�गक नगरमा ऐ�तहा�सक फु टबल महो�व
स�ावको �बगुल फु क्छ यो �वराट गो�कप ।
कमर्भ�ू म खेलमैदान �ज�े सबको ल� छ
�म�तालाई फै लाउने सदा हा�ो इ�ा छ
औ�ो�गक नगरमा ऐ�तहा�सक खेल महो�व
स�ावको �बगुल फु क्छ यो �वराट गो�कप ।
ग�तशील युवा हामी अनुशासन देखाउँछ�
कणर्धार हामी अब देशको मुहार फे न�छ�
औ�ो�गक नगरमा ऐ�तहा�सक खेल महो�व
स�ावको �बगुल फु क्छ यो �वराट गो�कप ।

39

िवराटनगर गीत
�वराट हा�ो नगरमा �दल खोली �ागतम्
कमर्शील हात जोडी मन खोली �ागतम्
शतवा�ष�क उ�वको �वगुल फु क्छ� हामी
गो�ाहा �वराटभू�ममा �ागत गछ� हामी ।
�जात��क प�हलो �करण पो�खएको नगरमा
देश�ेमको उबर्रभू�म सु�र �वराटनगरमा
शतवा�ष�क उ�वको �वगुल फु क्छ� हामी
गो�ाहा �वराटभू�ममा �ागत गछ� हामी ।
पौरा�णक तथा औ�ो�गक, आधु�नक नगरमा
सबै जा�त भाषा धमर् स�ृ �तको सहरमा
शतवा�ष�क उ�वको �वगुल फु क्छ� हामी
गो�ाहा �वराटभू�ममा �ागत गछ� हामी ।

40

रोटरी गीत
सेवा गछर् �न�ाथर् यो रोटरी नेपाल
मन बचन कमर्ले हा�ो छाती �वशाल ।
बचाउँछ मानवता उठाउँछ हामीलाई
फै लाउँछ स�ाव �ूँझाउँछ �व�लाई
शुभार� गछर् सध� यो रोटरी नेपाल
मन बचन कमर्ले हा�ो छाती �वशाल ।
�नर�र सम�प�त आ�ो कमर्भू�ममा
��तब� पाइलाह� यो मातृभू�ममा
अ�घ बढ्ने संक� गछ� हामी �मलेर
मन बचन कमर्ले हा�ो छाती �वशाल ।

41

हङकङ नेपाली महासघं गीत
मन र माटोको प�व� यो नाता
हा�ो एकता हा�ो सफलता
हङकङ नेपाली महासंघ
बस� हामी �म�लजुलीसँग ।
आकाश हा�ो यही धरतीमा बास
कमर्ले डोय�यो हामीलाई �वास ।
सगरमाथा गौरव �शरमा राख्दछ�
नेपाली पौरखलाई �व�भ�र छछ� ।
बु�भू�म, तपोभू�म, कमर्भ�ू मको मान
वीर गोरखाली हामी पुख�को राख्छौ शान ।

42

बुद्ध आमा समूह गीत
जहाँ ज�े गौतम बु� �ही देशका हामी
हा�ो गौरव वीरता गोरखाली जा�त नामी
बु� आमा समूहको �� सु�र सपना
�वासी नेपाली मनमा एकता हा�ो चाहना ।
स�ता र सं�ृ�तको मीठो बोली �श�ाचार
नेपाली दाजुभाइलाई सध� हा�ो नम�ार
नेपाली हा�ो सं�ृ�त लाग्छ अ�त नै माया
�वासी नेपाली मनमा एकता हा�ो चाहना ।
च� सूयर् झ�ालाई सदा राख्छ� उचाली
�शर हा�ो झु�े छैन चम्कने छ� नेपाली
सगरमाथाको उ�तामा पनर् �द�ौ छाया
�वासी नेपाली मनमा एकता हा�ो चाहना ।

43

जेलिभत्रका बालबािलका गीत
हा�ो प�हलो पाइला चार �दवालले नरोक
सु�र हा�ो भ�व� �ालखानामा नछेक ।
क�लला हा�ा हातमा कलम कापी थमाऊ
�नद�ष छ� बालबा�लका �त� खेल्न पाऊँ
बाआमाको यो सजाय हामीलाई न�दइयोस्
यो देशका स�ान हामी सुयो� बनाइयोस् ।
हामी ब�े छ� हीरा अँ�ारोमा चम्कने छ�
फू ल फु �छ �हलोमा कमलझ� फ�ने छ�
हा�ो सु�र सपना च�माझ� मु�ुराउँछ
उ�ालो हा�ो �वपना सूयर्झ� झ�लाउँछ ।

44

बोलूँ बोलूँ लाग्छ
ए बहार ! �तमीसंग बोलूँ बोलूँ लाग्छ
आँसु पुछी �तमीसँग हाँसू–हाँसू लाग्छ ।
क�त–क�त ब�ीह� बल्न नै सके न
जलेको यो मुटु भने �न� नै सके न
जूनतारा ! �तमीसँग खेलूँ–खेलूँ लाग्छ
दःु खलाई लुकाएर बोलू–ँ बोलूँ लाग्छ ।
मनमा फु ल्ने फू लह� सजाउन स�कन
वनमा र�े कोइली झ� गाउन स�कन
ए छहरा ! �तमीसँग नाँचू–नाँचू लाग्छ
मनको पीर पखालेर हाँसू–हाँसू लाग्छ ।

45

यादमा बालापन
यादमा हरपल खेल्छ मेरो �ारो बालापन
सम्झना आइरह� �ो �ारो बालापन ।
बामे सद�सद� मैले माटो चुमेको �थएँ
ताते गद� गोडाले ढु �ा छामेको �थएँ
दध
ू को कराई कोरेको म टाढैबाट सु�थ�
भोक ला�ा अ�ालाई म टाढैबाट देख्दथ� ।

46

देऊ बालापन
पुतलीझ� खेलाउँछु आज आ�ै मन
सबै कु रा लैजाऊ देऊ बालापन ।
यो �ानको के भर आज हो �क भो�ल
लैजाऊ ब� ब�श देऊ �ो तोतेबोली
लोभी भए आँखा आज पापी भए मन
सबै कु रा लैजाऊ देऊ बालापन ।
कु �ु खेल्ने ग�ा खेल्ने हे मेरा साथी
आउँला भ�ौ हरायौ दोबाटोमा राखी
कु द�कु द� जोवन गयो दोधार भयो मन
सबै कु रा लैजाऊ देऊ बालापन ।

47

बोलूँ बोलूँ लाग्छ
ए बहार ! �तमीसंग बोलूँ बोलूँ लाग्छ
आँसु पुछी �तमीसँग हाँसू–हाँसू लाग्छ ।
क�त–क�त ब�ीह� बल्न नै सके न
जलेको यो मुटु भने �न� नै सके न
जूनतारा ! �तमीसँग खेलूँ–खेलूँ लाग्छ
दःु खलाई लुकाएर बोलू–ँ बोलूँ लाग्छ ।
मनमा फु ल्ने फू लह� सजाउन स�कन
वनमा र�े कोइली झ� गाउन स�कन
ए छहरा ! �तमीसँग नाँचू–नाँचू लाग्छ
मनको पीर पखालेर हाँसू–हाँसू लाग्छ ।

48

याद आउँछ
फू ललाई देख्दा �त�ै याद आउँछ
जूनलाई देख्दा �त�ै याद आउँछ ।
साक्षी राखी खाएको बाचा र कसम
�कन भु�ौ �तमीले छट्प�टयो यो मन
बहार जो देख्दा �त�ै याद आउँछ
जूनलाई देख्दा �त�ै याद आउँछ ।
ए�ै �ँदा प�न क�नामा पाउँछु
�तमीसँगै हर पल बाँ� चाह�ु
मीठो गीत सु�ा �त�ै याद आउँछ
जूनलाई देख्दा �त�ै याद आउँछ ।
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एक्लै बाँचेको
माया मा�रएको मा�े ए�ै बाँचेको
अलप� भा� बाटोमा आफै ले �टपेको ।
म बाँचेको �तमीलााई मन नपल�
म हाँसेको झन् �तमीलाई मन नपल�
कु ल्चेर गयौ छातीमा तर आफै उठे को
अलप� भा� बाटोमा आफै ले �टपेको ।
पहाड ती अ�ा �थए खै कसरी कु िल्चयौ
तरेर खोला लौरो झ� मलाई �ब�स�यौ
�छक� लायौ लडेर आफै नै उठे को
अलप� भा� बाटोमा आफै ले �टपेको ।
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िथिचएको िथएँ म
�तमीले देखेन� य�तन्जेल नठान म �थइन
�तमीले भेटेनौ य�तन्जेल नठान म �थइन ।
देउरालीको ढु ंगामु�न �थ�चएको �थएँ म
मायालुको मुटु�भ� लुक� बसेको �थएँ म ।
कसैले रोपेर �बस�को माटो�भ� �थएँ म
कसैले कु ल्चेको भुइम
ँ ा �थ�चएको �थएँ म ।
कसैले फालेको कागजमा म बो�लरहेको �थएँ
�तमीले नदेखेको ��मा म खे�लरहेको �थएँ ।
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िजन्दगानी
पो�खएको पानीस�र भयो �ज�गानी
जताजता �भरालो छ उतै ब�ै जाने ।
अन्जानैमा आफू लाई धेरै माया गर�
मन अ�ल दख
ु ाई जीवन या�ा गर� ।
�तमीलाई फू ल ठान� तर रैछौ काँडा
अ�लाई �द� दोष दोषी आ�ै आँखा ।
के लाग्छ र कसैलाई दशा लागेप�छ
अ� हैन आफ�ले धोका �दएप�छ ।
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भूल मन पछर्
चालै नपाई फ��एको फू ल मनपछर्
जानी जानी गरेको भूल मन पछर् ।
वस�मा छ�रएर मु�ाउने आशा
नशा साँ�ै लागेछ �तमी देख्छु जता
�त�ै के शमा �सउरेको फू ल मन पछर्
जानी जानी गरेको भूल मन पछर् ।
नस�ाऊ मुटु मेरो ज�ा �दयो सँगै
छाया मेरो �त�ैप�छ ला�ा �थयो सँगै
अझै हान तीर मनमा शूल मन पछर्
जानी जानी गरेको भूल मन पछर् ।
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िप्रय
आफू लाई छकाई हाँ�सरहेछु ��य
नचाहेर प�न म बाँ�चरहेछु ��य ।
देखेका ती सपना सारा झूटा रहेछन्
खाएका ती बाचा सब धोका रहेछन् ।
क�त बेइमान रहेछ �त�ो शहर
देखे प�न नदेखेझ� गछर्न् नजर ।
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गीतै घन्के न
फू ल फु �ो ब�श झु�ो मनै र�े न
म त नाच्थ� कोइलीको गीतै घ�े न ।
यसपा�ल वैशाख यो �कन य�त उराठ
शीतल खो�लाई आयो पापी बतास ।
पलाएन मनमा आशा आज नयाँ पालुवा
भरोसालाई नबनाऊ बगरको बालुवा ।
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थाहा छै न
आफै लाई थाहा छैन म �कन रोएँ
मुटु�भ� गढेको दाग आँसुले धोएँ ।
मैले आ�ो ठानेछु हैन रैछ �ार
मन भैगो अक� को चोरी ल�ौ �ार ।
�तमीसँगै �बताउन साँचेको जीवन
तोडी गयौ बाचा मेरो बह�कयो मन ।
गीत ज�त गाए प�न भाखा �र��एन
मनको बह उनी�सत पो� स�कएन ।
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अचम्ममा परें
नसोचेको भयो आज अच�मा पर�
�जत� श�ु द�ु नयाँ आ�ै�सत हार� ।
देखाउन न�मल्ने अ�ेरोको �पलो
�वहारले बनायो �ान �थल�थलो ।
नगरेको हैन उसलाई स�ो उपकार
पलाएन पालुवा न त सु�र �वचार ।
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म बाध्य छु
ढाँ�टरहेछौ तर म बा� छु प�ाइ�दन
बाँ�ुको नाममा आफै लाई छकाइ�दन ।
हामी नाचेको आँगन माया नै हो भनेर
�त�ो गाएको जीवन छाया नै हो भनेर
�तमी छ�लरहेछौ म बा� छु अ��लन
बाँ�ुको नाममा आफै लाई छकाइ�दन ।
जीवन भनेको यै हो हाँ�सदेऊ भनेर
�व�ास �दलायौ ��य म �त�ै �ँ भनेर
�तमी गाइरहेछौ �ववश छु ना�च�दन
बाँ�ुको नाममा आफै लाई छकाइ�दन ।
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सिजलो गाह्रो
बाटो छ �ह��ु स�जलो, गा�ो छ कता न�ह��ु

माया लाउनु स�जलो, गा�ो कसलाई नलाउनु ।
ब�क
ू चलाउनु स�जलो, गा�ो कसलाई नता�ु
चलाउनु कलम स�जलो, छ गा�ो के के नले�ु ।
बोल्नु छ धेरै स�जलो, छ गा�ो के कहाँ नबोल्नु
गाली त गनुर् स�जलो, गा�ो छ कसलाई नगनुर् ।
मा�े जगाउन स�जलो, गा�ो छ जोगाई रा�
उ� झन् स�जलो, गा�ो छ कतै नबह�कन ।
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होली गीत
जीवन खुल्छ सँगमा होलीको सात र�मा
नेपाली हाँस� एक भई खेल� होली उम�मा
आयो होली, खेल� होली, नाच� होली,
होलीको �पर�मा ।
बाल, युवा, बृ�मन सबमा उ�ै भाव छ
के मधेस, के पहाड मीठो स�ाव छ
आयो होली, खेल� होली, नाच� होली
होलीको �पर�मा ।
र�ी�वर�ी सपना फु ल्ने हा�ो मन यो
स�र�ी इ�ेनी झुल्ने यही जीवन हो
आयो होली, खेल� होली, नाच� होली
होलीको �पर�मा ।
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दशैं गीत
�नधारमा टीका र जमरा थाप्छ� आशीवर्चन
एकताको चाड दश� मंगलमय शुभकामना ।
सयप�ी फू ल फु �ो रमाइलो भो आँगन
बाआमाको आ�शशसंगै उ� भयो भावना
परदेशी प�न घर फक� रमाइलो भो जीवन
एकताको चाड दश� मंगलमय शुभकामना ।
रा�ो लाउने मीठो खाने पवर् दश� हेर न
मन सबका रमेका छन् जुटक
े ा छन् खेल्न
जीवनमा श�� भन� शा�� �दने मनमा
एकताको चाड दश� मंगलमय शुभकामना ।
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नववषर् गीत
नववषर्को नौलो �शर् छ आज तन मनमा
यताउ�त खोज्छु �तमी �दनलाई शुभकामना ।
फू ल पात डाली डु ली जब गीत गाउछे चरी
होस हराउँदै जोस पलाउँछ आज यो मनभ�र
फलोस् फु लोस् व�श अब न�बतो◌ेस् बेकारमा
यताउ�त खोज्छु �तमी �दनलाई शुभकामना ।
�तमीसँग भेट �ने �दन कै ले आउँला भनी
य�त�ेल कु र� �तमीलाई �दन यो गनी गनी
��, सुख, समु��त म लेख्छु �त�ै नाममा
यताउ�त खोज्छु �तमी �दनलाई शुभकामना ।

62

कठै बरी बे (लोकलयमा आधा�रत)
सबैले देख्छन् बन डढेको बे
तर कसले देख्छ मन डढेको बे ।
अचारै मीठो रामभ�डाको बे
सम्झना आउँछ उही बेलाको बे ।
�खैमा�थ चरी कठै बरी बे
आँसु झ¥यो बरर आँखैभ�र बे ।

नोटः– �ल�ू लोकलय पालाममा आधा�रत रचना । ‘बे’
भ�ाले नेपालीमा ‘रे’ बु� स�क� ।
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रहर (गजल)
मेरो एउटा घर छ लुकेको रहर छ
आफ� �बछो�डँदै गएको सहर छ ।
पुरानो जो थो�ो सायद म एक �ँ
फा�लन बाँक� के वल एक पहर छ ।
�ह�डाएँ ताते उसलाई लाठे बनाएँ
उसैले �हार �ो गरेको ठहर छ ।
रोपेको छु फू ल हालेको छु मलजल
नसम्झे है यसमा घोलेको जहर छ ।
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दुई िदनको चोला (गजल)
दईु �दनको चोला यो हाँ�ु ठू लो रैछ
सबैभ�ा मु� कु रो बाँ�ु ठू लो रैछ ।
कमर्�सतै �लनुपछर् स�ु��को �ाद
जीवनलाई गीत मानी ना�ु ठू लो रैछ ।
मनमनै पखालेर �नराशाको �ाद
तीतो ज�त �नचोरेर फाल्नु ठू लो रैछ ।
�ेम बाँड े जीवनमा आइरह� �ाद
मीठो ज�त अ�लाई बाँडनु ठू लो रैछ ।
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ितमीलाई माया गदार् (गजल)
�तमीलाई माया गद� म त �र�ो �ाला बन�छु
हराई चाबी बाटोमा म त ब� ताला बन�छु ।
दईु नयनमा ब�े आँसु फरक भए �क कसो
आफू लाई मा� घो�े म त तीखो भाला बन�छु ।
�सउ�र�दएको �ो फू ल ओइली झय� �क कसो
थाहै नपाई �ो गलामा चुँ�डएको माला बन�छु ।
मलाई माया गन� के वल �तमी एउटी �थयौ
ओढेकै �थएँ घामछाया म त हाड छाला बन�छु ।
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जाली माया (गजल)
जाली माया लाउनुरैछ �चनो �माल जाली �दयौ
चोखो माया लाएकोथ� �ेमी पागल गाली �दयौ ।
�दलमा कतै छैन मेरो मन का�े क� ची हजुर
�कन आकाश उधारेर बादलले टाली �दयौ ।
नयनमा ब�े आँसु नु�नला छन् भ�ौ हजुर
मनको सफा तलाउमा ध�मलोपन हाली �दयौ ।
सुरमा मैले ताने �र ना�े �थयो पालो हजुर
परेलीका गाजल �कन पखालेर फाली �दयौ ।
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सा�ी छै न (गजल)
साक्षी छैन �माण छैन उजुर गन� ठाउँ छैन
कता–कता भौता�रनु नपुगक
े ो गाउँ छैन ।
�ा�त�दएँ जलाइ�दएँ खाएका ती बाचाह�
क�� सारो �न��एँछु अब कतै जाउँ छैन ।
�त�ो यादमा के के लेख� सध� सध� �तमी देख�
तर आज बताउन लायक आ�ो नाउँ छैन ।
�ागतमा मैले आँखा �झ�स� ग�रनछु
झु��एर आँगनीमा टे�े उनको पाउ छैन ।
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अब के गरौं (गजल)
मेरा सबै रहरह� पूरा भए अब के गर�
�द�ार भए म�सत सायद सब के गर� ।
अ�लक�त बचेको यो ओठको खुशी लेऊ
आएन हात कसैको दःु खमा जब के गर� ।
आफै लाई हेन� नजरले हेर� यो द�ु नयाँ
कक� नजर पो लगाए उ�ै तब के गर� ।
कामै पद� मा� चा�हने रहेछु एक ढु ँगा
ब�ो घर �ब�स�यो छैन मतलब के गर� ।
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मृत्युको आभास (गजल)
�ो मृ�ुको आभास आइरह� �कन
कतै बोलाएझ� गीत गाइरह� �कन ।
म गीत गाउँदा गाउँदै ढली जान सक्छु
हरपल संगीत �दलमा छाइरह� �कन ।
लेख्दालेख्दै अक्षरले �व�ारै जलाइरहेछ
के वल द�ु खरहने शव्द आइरह� �कन ।
सबैलाई बाँ� रैछ यही मुटु �ारो
फकाई कसैले हरदम खाइरह� �कन ।
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देउरालीमा (गजल)
देउरालीमा बरपीपल आज बसेको दे�खन
सुग� खो�ै क�ुरी आफै मा पसेको दे�खन ।
अमर भ�े के छ र तैप�न रहर मे�ट�
मदर्छ मा�े �नर�र कसैले डसेको दे�खन ।
ल� हो सुख स��� यो प�न म मा��न
दःु खमा हाँ�े मा�नस जीवनमा फसेको दे�खन ।
देऊ मलाई दोष ज�त भारी भो कै ले भ��न
�बलाई जान �द�थ� तारा खसेको दे�खन ।
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गुनका कुरा (गजल)
क�त सुनका कु रा गर� अब गुनका कु रा
गम� भो ��य थालौ अब जूनका कु रा ।
चा�हया हो �ानोपन खो�जयो �त�ो �दय
आऊ देऊ अ�ालो नगर उही ऊनका कु रा ।
आफ� माया मारी पराय आ�ो बनायौ
दाजुभाइ ग�ररहेछन् रात�दन खुनका कु रा ।
छ �हसाव बाँक� अझै चु�ा गनर् �नकै छ
�छमेक�ले �बस�नन् प�चो �दया नुनका कु रा ।
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जसरी िजत्नै परेपिछ (गजल)
अँ�ारो छ खु�मखु�ा चोनर् पसे ��
आफ�लाई छानीछानी छुरा धसे �� ।
उ�ालोमा खेल खे�ा हान� भएप�छ
नाक मुख मा� ढाके र ढु क� बसे �� ।
मन �ज�े खेलमा प�छ परेप�छ
बाटोमा ढाट ते�याइ या�ु डसे �� ।
जसरी’�न खेलमा �त�े �ज�ै परेप�छ
ध�मलै छ पोखरी बल्छी कसे �� ।
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म (गजल)
खाँदाखाँदै झु��एर खसेको गाँस �ँ म
सलादमा काटेर रा�खएको घाँस �ँ म ।
झुकाउन नसके को चढ्न प�न न�मल्ने
भीरैमा उभेको �ठ� एक बाँस �ँ म ।
बगलीमा छुरा रैछन् मुखमा भने राम
�हलो पानी छु�ाउन नस�े हाँस �ँ म ।
जुनेलीमा प�ख�एँ �ब�ाएर आँखाह�
�तीक्षामा बसेको ए�ो मधुमास �ँ म ।
लात खाएँ बात पाएँ �दयौ जो उपहार
एउटा क�वको अ�ल�खत इ�तहास �ँ म ।
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ितमी मानेनौं (गजल)
जीवनया�ा हो नटु टाऔं भने �तमी मानेन�
यो मन हीरा हो नफु टाऔं भन� �तमी मानेन� ।
अ�घ बसे या प�छ बसे प�न आ�खर पु�ग�
यो गाडी या�ा हो नछुटाऔं भन� �तमी मानेन� ।
ब�श आउँछ तर न�ह��ु घोल��ाल�सत

मनको स�त� नलुटाऔं भने �तमी मानेन� ।
आ�ै दाजुभाइ�सत नलड� लडाइँ अ�त भो
�रस कु �कणर् नउठाऔं भन� �तमी मानेन� ।
नवराजले देखेन का�� कसैको मुहारमा
शा�� स�ाव नलुटाऔं भन� �तमी मानेन� ।
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