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प्रकाशक�य 
 
�र, स�ीत र श�को ��कोणा�क स��लनबाट �ा� �ु�तमय ग�ुन नै 
गीत हो । जीवन �यम ्अनुभू�त हो भने गीत �ही जीवनलाई कोट्�ाउने 
र झङ्कृत पान� सश� मा�म हो । गीत जीवनग�ाको ती� वेग हो जसका 
सुसाइह�मा आँसु, हाँसो, रोदन र पीडाका जीव� कथाह� ब�गरहकेा ��न् 
। गीतमा माटो, मा�े र सं�ृ�तका सुवासह� अङ्कुराएर झाँ�गदै फुलेका 
��न् । 
 
गीतकार नवराज सु�ाको स�हदलाई सलाम गीतसङ्�हले समृ� र सु�र 
नेपालको प�रक�नाका साथ समावेशी �च�न र रा��य चेतना बोकेको छ । 
यो कृ�त पाँच ख�मा �वभा�जत फरकफरक स�भर् र भावना समे�टएका 
अन्ठाउ� गीतह�को पु� हो । 
 
�सजर्नशील ��ा सु�ाका गीतमा रा��य �मे घ��नुका साथ ैताल छ, लय 
छ, लोकजीवन र लोकभाका छ । बालगीत, हा�गीत एवम् आध�ुनक गीत 
प�न रोचक र उ�ृ� �नुका साथ ैकालजयी भई अन�–अन�स� गाइनेछन् 
भ�े �व�ासका साथ ��ुत गीतसङ्�ह �काशनको अवसर �दएकामा 
��ा��त आभार �� गद� स�ूणर् पाठक र गीत अनुरागीमाझ यो कृ�त 
स�ेषण गरेका छ� । 
 
चै�, २०६७ 
साझा �काशन 
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समपर्ण! 

 
 

नेपाल र हामी नेपालीको ठ�ायौ �शर यहाँ   
मानवताको सु�र फूलबारी सपना रो�ौ जहाँ  
�त�ताखा�तर �त�ो जीवन भयो ब�लदान  
उनै ज्ञातअज्ञात स�हदलाई सादर समपर्ण ।    
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गीतकार नवराज सुब्बामा मेरो सेवारो र शुभकामना 

 
गणेश र�सक 
           
मधेसी होस् वा जनजा�त हामी नेपाली 
द�लत होस् वा तागाधारी हामी नेपाली । 
    थर हो मा�े �च�लाई होइन छु�� जानलाई 
    आपसमा हामी �मलेर मा�नस एक ब�लाई । 
       (हामी नेपाली) 
 
सडकमा आ��नणर्य र �ःप�हचानको एकोहोरो �ा�ुङ, ढोलक र खैजडी 
बजाएर अ�न��तता र अ��रता�तर दौ�डरहकेो अ�नय��त भीडमाझ साझा 
सहम�त र समझदारीम ैभोलीको सुखी समृ� सु�र गणत� नेपाल र 
नेपालीको अ��� दे� ेगीतकार नवराज सु�ाका देशभ��पूणर् समावेसी 
�सजर्ना �न् यी  उ�ृत पिङ्�ह� । आ�ै  मौ�लक धमर्सं�ृ�त भाषा �ल�प र 
पर�राका धनी जनजातीका गीतकार नवराज सु�ाले �कन य�तसा�ो माया 
गछर्न् यो रा�लाई अ�न यो नेपाली रा��यतालाई । यो स�को जरो 
प�ह�ाउन उनको ज� , जीवनया�ा, उनको भोगाइ, उनको समावेसी 
�च�न र मानवीय रा��य चेतननाको तहलाई बु�ुपन� �� । 
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क�नजङ्घाको काख ता�ेजुङ �ज�ाको हा�पा� गाउमँा ज�े नवराज 
। तमोर, कावेली नदीको ��नह�सँग पालम गाउँदै �कपटको डाँडापाखामा 
मेलापातमा लुँङा र सो��नी र सो��ह�सँग धान नाच्दै ��क� ए बढे, �ुल 
कलेज पढे; त�ेरी �ँदै जा�गर खाए  र आ�ै माटोमा तीनदशकअगा�ड नै 
समावेसी आ�ोलनलाई काँधमा बोकेर नेवारक� छोरी च�लालाई दलुही 
बनाएर �भ�ाए । 
 
यसो भनौँ, उनले क�नजङ्घासँग हातेमालो गररे उ�भएको कु�कणर्दे�ख 
मकालु, सगरमाथा, अ�पणुर्, माछापु�े �ँदै धवला�गरी र नील�ग�र देखे । 
�हमालबाट तल झरेको स�कोसी, स�ग�क�, स�कण�लीले पहाड, दनु, 
उप�का, तराई र मधेशलाई �बनाभेदभाव �स�चेको प�न देखे । थप यसो 
प�न भनौँ फेदा�ा र �बजुवा देखे , होम,े झाँ�� र लामा देखे । प��त, 
गुभा�ू, म�ो देखे । आ�दक�व भानुभ� आचायर्को ज�थलो टेके । 
पृ�ी, �वसेनगच� र लखन थापाका कख� सार�ीमा सुने । वडर्�थर्दे�ख 
देवकोटास� क�� पार े। से��पयरदे�ख भानुभ� �ँदै �वण मुका�� 
�छचोले अ�न चार भन्�ा��भ�को जा�ैजा�ा, म��र देवालयमाझ, कृ� 
म��र र पशुप�तनाथसँगै �य�ूनाथको दशर्न गरे । जानक� म��रसँगै 
बूढासु�ा र प�क�ा, �प��ेरको पाउमा ढोग े। गोरखकालीसँग ैम�ो 
देवाली पुजे । म��द र चचर्लाई एकै आँगनमा देखे । ज�म�ार देखे, बँधुवा 
देखे । ठूलो जा�त र सानो जा�त मा� होइन मा�ेले मा�े��त गन� �वहार र 
दास� देखे । कमर् देखे, धमर् देखे, �देश देखे अ�न परदेश प�न देखे । यसो 
भनौँ गीतकार नवराजले स�ूणर् नेपाल रा� देखे । �मलेर बसेको नेपाली 
समाज देखे, �चने; बुझे । अ�न यो रा�सँग गाँ�सएको आ�ो जीवन र 
जगतलाई देखेर नै य�त सा�ो यो रा� नेपाललाई माया गरे, ��ाले पूजा गरेर 



 

7 

यो माटोलाई ढोग े। य�ा देशभ�� �ा�भमानी र भू�मपु� �सजर्नशील 
गीतकार नवराज सु�ालाई मेरो सेवारो! सेवारो!! सेवारो …!!!  
 
गीतकार नवराज सु�ा नेपाल�भ�का नेपालीलाई मा� होइन, �व�भ�र 
छ�रएका नेपालीलाई प�न माया गछर्न् । जीवनका मानवीय समवेदना र 
भावनालाई समेटेर यसरी आ�ो �दयका भाव पोख्छन् । 
    �समानावा�र �समानापा�र �ीत छ एउट ै
    दःुखमा �ने सुखमा हाँ�े छ गीत एउटै । 
        (�समानावा�र) 
 
य�ा गीतह�सँग ै�मे, �वछोड, हषर्, �व�ातलगायत �व�वध �वषयका 
गीतह�मा उनेका ५८ गीतको �स�ो मालाको सङ्�ह हो यो– स�हदलाई 
सलाम । मलाई यही गीतसङ्�हको भू�मका ले�े �ज�ेवारी सु��इएको छ ।  
 
मलाई रा�री थाहा छ— गीत कथा सं�रण ले�ुज�ो स�जलो छैन भू�मका 
ले� । तर प�न गीतकारको आ�हलाई टानर् नसकेर क�नकुथी यो भू�मका 
लेखेर आ�ो �ज�ेवारी �नभाउँदैछु र यो भू�मका होइन, ��ुत सङ्�हका 
गीतह� पढ्दा मनमा उठेका �वचारह� मा� �न् भ�े सोचेर पाठकह�ले 
प�ढ�दन�न आ�ह गदर्छु । 
 
गीतकार नवराज सु�ाले ��ुत सङ्�हमा भएको गीतह�लाई गीतको 
�वषयव�ु र सारको आधारमा वग�कृत गरेर मलाई ले�लाई धेरै स�जलो 
पा�र�दएको छ । देश र जनताको आमूल प�रवतर्नका ला�ग ब�लदान �ने वीर 
तथा अमर शहीद��त सम�प� त गद� ले�खएको गीतबाट आर� भएको यस 
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गीतसङ्�हको प�हलो ख�लाई “देशभ�� र मानवतावादी गीतह�” शीषर्क 
�दनुभएको छ । यसमा समावेश भएका गीतह�ले देशभ��, जनजागरण 
मानवीय अ��ता, शा��, �कृ�त�मे, युवायुवतीको आ�ानलाई टड्कारो 
�पमा समेटेका छन् । �ा�पत गीतकार नवराज सु�ा माटो, जनता, 
मानवता, चेतना र �ग�तको सफल गीतकारका �पमा लोक��य छन् । 
उनका गीतह� �व�भ� स�ारमा�मबाट आम�ोतामाझ पु�गसकेका छन् । 
 
दो�ो ख�मा बालगीतह� छन्— बालमनो�वज्ञानलाई �ा� समातेर 
देउसीज�ो रमाइलो साझा सं�ृ�त, गौँथलीज�ो कायर्शील अबोध पक्षी, 
�कृ�तको भाषा, कृ�ष �धान देशमा असारमा गु��ने असारेगीतलगायत 
बालभावना समे�टएका गीतह� । 
 
ते�ो ख�मा लोकलयमा आधा�रत गीतह� लुँङा�ूमा चार गीतह� 
समे�टएका छन् । �ा�नयपन, जातीय बोली स�ोधनलाई ‘लुँङा�ू’ श�मा 
नवराज सु�ाले लोकभाका, लोकताल र लोकभावनालाई कला�क �पमा 
गीतका पिङ्�ह�मा उतानर् सफल छन् । 
 
�सै गरी अक� ख�मा हा�–�ङ्� गीत छन्, जसलाई गीतकारले 
आलुगीत, भाँडागीत शीषर्क �दनुभई राजनी�तज्ञ, ��ाचारी, मानवीय 
कमजोरी��त हा� कम �ङ्� बढी गनुर् भएको छ । 
 
अ��म ख�मा ३० आध�ुनक गीतह� छन् । आधु�नक गीत भ�ासाथ 
संसारमा सबैभ�ा बढी ले�खने गीतह� माया र �ेमका गीतह� नै  
पछर्न् । ज� र मृ�ुज�ै �ेम�बना जीवनको प�न अथर् छैन । �मेले �जउन  
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�सकाउछँ । मानवीय समवेदना जगाउँछ । गीतकारले बा�हरी आँखाले भ�ा 
मनका आँखाले हनेर् स�े ने�हीनको भावनालाई प�न सजीव �पमा समेटेका 
छन् । 
    अँ�ारो छा� ैखो�छु 
    उ�ालो �ाउछँौ अर े
    ख�ो खुसी यहीँ कतै  
    �टपी आँखा �द�ौ अरे !  
 
    हाँसे प�न अनुहार मेरो  
    ऐना�भ� देिख्दनँ म  
    �त� ेले�ा अक्षरह�  
    चोद� �ट� स��नँ म । 
       (ने�हीन गीत–२)  
�ेममा आश�� ��, रोमा�, हष��ास, फू�त� , जोस जाँगर र उ�ाह �� 
भने इ��, धोका, घात ��तघात, भय, शङ्का, घोर �नराशा प�न �� । �यनै 
अनुभू�तलाई �टपेर गीतकार सु�ा यसरी श� कँुदेर लेख्छन्— 
    मनमनै चुमेका 
    हदे�हदे� गुमेका 
    मु�ान �टपेर 
    ओठ छोडी उडकेा । 
      (�मे कहानी) 
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    �हडँ्दैछु भीरमा 
    उ�ाछु तीरमा 
    न�जस्�ाऊ धेर ै
    �ँदैछु पीरमा । 
      (भीरमा) 
 
    अज�री फूल अझै फ�ेकै छ हातमा 
    �तमीलाई �दन भनी �ाएको छु साथमा । 
        (चोखो माया) 
 
य�ा उ�ेख गनुर्पन� पिङ्�, �ारा�ाफह� सङ्�र्हका गीत�भ� असर�ै  
छन् । सम�मा भ�ुपद� उनको गीतमा ताल छ, लय छ, लोकजीवन, 
लोकभाका र गाउँघरमा ज�ेको �� प�रचय छ । य�ा गाउँले प�रवेशलाई 
टप� �ट� ेगीतकार नवराज सु�ा �यम ्रा�ा गायक र स�ीतकार प�न �न् 
। तर गीतकार, स�ीतकार र गायक नवराज सु�ाले गीत गाउन र स�ीत गनर् 
�कन छोड,े म�भ� एउटा �� उ�ठरहकेो छ । �नसक्छ यो ��को जवाफ 
मलाई मा� होइन उहाँको गायक�लाई सु�े आम �ोताह�लाई प�न �दनुपन� 
�� । 
 
नवराज सु�ा गीतकार मा� होइनन् । ब�मुखी ��तभाका धनी �न् । यसका 
साक्षी�माणका ला�ग जीवन मेरो शव्दकोशमा (क�वतासङ्�ह २०६३), बीच 
बाटोमा �ूँझेर (क�वतासङ्�ह २०६५), र मनको मझेरी (�नब�सङ्�ह 
२०६४) ज�ा सङ्�हह�लाई �लन स�क� । �न त उहाँको आ�ो पेशासँग 
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स���त जन�ा�ः पाटा, बाटा र अनुभू�त र जन�ा�का सवालह� 
भ�े �नब�कृ�त प�न �का�शत छन् ।  
 
सम�मा भ�ुपद�, नवराज सु�ाको क�वता, गीत र �नब� आजका कुनै प�न 
�सजर्नशील सश� युवा पु�ाका साम ुउ�ाउँदा आ�ो छु�ै प�रचय �दन 
कृ�तह� सक्षम छन् भ�े कुरामा दईुमत �ँदैन ।  
 
अ�मा, मेरो शुभकामनाका दईु श�ह�को �बट मानर्अ�घ यसै सङ्�हको 
अ��म गीतका पिङ्�ह� सापट मा� ैवहाँलाई नै समपणर् गद� आ�ो 
लेखलाई टुङ्�ाउने आज्ञा माग्छु । 
    छ शुभकामना �त�ो या�ामा  
    मंगल रहोस् जीवन या�ामा । 
     
    अज�री फूलझ�  

दीघ�य ुबाँ�चरहनु   
कुल्चदै दःुख काँडा  
फूलझ� हाँ�सरहनु ।  

 
मंसीर १, २०६६ 
रम्फोक, �फ�ल— ५, इलाम 
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देशभ�� र मानवतावादी गीत 
 

सिहदलाई सलाम! 
 
�स�ो जीवन ब�लदान �दनेलाई सलाम 
देशका ला�ग हाँ�ै मन� स�हदलाई सलाम ।  
 
देशको मुहार फेनर् �तमी सँधै अ�घ ब�ौ  
�त�ता र �ाय खा�तर लड्दालड्दै मय�   
य� वीर सपुतलाई लाख� लाख सलाम  
देशका ला�ग हाँ�ै मन� स�हदलाई सलाम ।  
 
जनताका आवाजमा आ�ो बोली गाँ�ै  
आ�ा हक खो�े�सत हरदम लड्दै  
हार कैले नमा� ेयो�ालाई सलाम 
देशका ला�ग हाँ�ै मन� स�हदलाई सलाम ।  
 
शो�षत पी�डत जनताको आ�बल भन�   
दीनदःुखीका सपनालाई अ�त माया गन� 
भेदभावका पख�ल तो� ेवीरलाई सलाम 
देशका ला�ग हाँ�ै मन� स�हदलाई सलाम ।  
 
का��क १०, २०६६  
�वराटनगर 
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हामी नेपाली 
 
नेपाली नेपाली हामी नेपाली 
मधेसी होस् वा जनजा�त हामी नेपाली 
द�लत होस् वा तागाधारी हामी नेपाली  
�हमाल पहाड तराई माटोको र� एउटै छ 
शम� सेप� था� राई रगतको र� एउटै छ । 
 
मेचीमा घाम झ�ँुदा कालीको शीत प��ओस् 
�हमाल प�ी झरेर मैदान सारा �भजाओस्  
�थचो र �मचो �ट�ैन, उच र नीच नसम्झ� 
�मलेर फूलबारीमा बराबर माया रो�प�दऊ ँ।  
 
थर हो मा�े �च�लाई होइन छु�टई जानलाई 
आपसमा हामी �मलेर मा�नस एक ब�लाई  
�वदेश रा�ो भ�ैमा �दयोको पुतली नबन� 
ज�ेको माटोपानीलाई चट�ै हामी न�बस� ।  
 
नेपाली नेपाली हामी नेपाली   
बु� या �ह�,ू इसाई या मु��म हामी नेपाली 
धनी या ग�रब, मजदरु या मा�लक हामी नेपाली । 
 
माघ ४, २०६३ 
�वराटनगर 
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सबैभन्दा धेरै... 
 
सबैभ�ा धेरै मलाई देशको माया लाग्छ 
मेरा स�ान भनी �ने देशको माया लाग्छ । 
 
�कृ�तले बनाइ�दए तराई पहाड �हमाल 
सु�रताको नाना खानी यहीँ नै छ �वशाल 
प�र�मी हात �मलाइ जु� मन लाग्छ 
सबैजना �म�लजुली �ह�� मन लाग्छ । 
 
म त जा� परदेश गाउँघर �बस� 
ज��एको ��क� एको देशबाट उठी 
यो देशलाई �झ�ल�मली बनाउने मन छ 
अठोटलाई �वहारमा देखाउने मन छ ।  
 
फागुन २०६४ 
भ�पुर 
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देशको माया  
 
देशको माया गनुर् भ�ा आफैलाई �च�ु रैछ 
धरतीको धकुधकु� र बोली सबको सु�ु रैछ । 
 
आ“खा हा�ो अगा�ड छ अगा�ड नै बढ्नुपछर् 
अतीतका तीता भु�ै �म�लजुली जु�ुपछर् 
देशको माया गनुर् भ�ा �ाथर्लाई �ा� ुरैछ 
स�हदको सपनालाई मनमा सिम्झरा� ुरैछ । 
 
ग�रखाने हात क�हले बा“�धरा� �“दैन ह ै
कमर्शील पाइलाह� रो�करा� ु�“दैन ह ै
देशको माया गनुर् भ�ा इमा�ार ब� ुरैछ 
ल� हा�ा पूरा गनर् लगनशील �नु रैछ ।  
 
फागुन २०६४ 
भ�पुर, झापा  
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आफ्नो भाग्य  
 
आ�ो भा� आफै ले�े �दन आएको छ 
ल� पु�े साइत आज ब� जुरेको छ । 
 
उल� आयो सललल समावेशी �र 
जनताको श�� आहा क�त सु�र 
देशको माया नशा रैछ मात लागेको छ 
ल� पु�े साइत आज ब� जुरेको छ । 
 
फक� को छ �हमाल हरे पहाड मधेस�तर 
मेची–काली बगेका छन् लय समातरे 
आ�ो गीत आफै ले�े बेला आएको छ 
ल� पु�े साइत आज ब� जुरेको छ । 
 
फागुन २०६४ 
भ�पुर 
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िहजोभन्दा आज राम्रो  
 
�हजोभ�ा आज रा�ो आजभ�ा भो�ल 
सध� अ�घ बढ्ने युवा हामी श��शाली । 
 
एक थोपा सु�कजाला हजार भए सागर 
ब�लताको एकताले सम�ेट� संसार । 
 
जाँग�रला युवा हामी खेल्छौ नाना खेल 
रगतको होली होइन प�सनाको भेल । 
 
चै� २३, २०६५  
इटहरी 
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यो देशमा  
 
यो देशमा हामीलाई हाँ�े खेल्ने मन छ 
सबै�सत �म�लजुली मन� बाँ� ेमन छ ।  
 
युवा जोश जा“गरले देशको मुहार फेछ� 
ज�ोसुकै आप��पत् भार प�न बोक्छ� । 
 
समयको चाल�सत ैपाइलाह� चाल्छ�  
रोग, भोक, द�ुयसन हटाएरै छाड्छ� । 
 
देशलाई बचाउन युवा अ�घ बढ्छ�  
बैरी�सत ल� परे युवा हामी लड्छौ । 
 
का��क १३, २०६५ 
�वराटनगर 
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िसमानावा�र 
 
�समानावा�र �समानापा�र �ीत छ एउट ै
सुखमा हाँ�े दःुखमा �ने छ गीत एउटै ।  
 
लहरा समाई पहरा नाघ्दै उ��एँ आँगन  
प�ह�ाइ नाता मायाको �चनो �ाएको सा�  
डा“डा ह ैवा�र डाँडा ह ैपा�र झरेको शीतज�ै  
सुखमा हाँ�े दःुखमा �ने छ गीत एउटै । 
 
दाजुभाइ �ह�ँ ेबाटोमा आज को�रए �समाना  
मनको पुल तररे आएँ म�ेलाई �तसर्ना  
खोला ह ैवा�र खोला ह ैपा�र मनको पुल तद�   
सुखमा हाँ�े दःुखमा �ने छ गीत एउटै । 
 
मं�सर १४, २०६५ 
भ�पुर 
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यो ज्यानको माया  
 
यो �ानको माया के माया 
ज�ेको भू�म ठूलो रैछ 
�हमाली छाया देशको माया 
पर�ुस� ला�ो रैछ । 
 
यो मनले आज सिम्झ�ाउँदा  
कम�ले �ायो �वदेशैमा 
लु�ा�ू पालाम क�ी �ाउँदा  
फक�मा आउलँा �देशैमा । 
 
त�रैखोला बाढी आयो 
माटोको माया उल� आयो 
परदेशै आएँ पुलै तरी 
गाउ“घरको माया गाँठै पारी । 
 
चै� २३, २०६५  
भ�पुर 
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िशखर 
 
चढ्दै जाऊ �शखर 
छोऊ आकाशलाई 
�वजयको गीत�सत ै
बाँडौ �काशलाई । 
 
नलडाऊ कसैलाई 
पाइला अ�घ सार� 
जीत �� सबैको  
�म�लजुली बढ� । 
 
ज�त मा�थ पुगे प�न 
मन त यहीँ �� 
देशको यो पुकारलाई 
सम्झी छाम ेपुग्छ  ।  
 
फागुन ८, २०६३  
काठमाडौ  
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हे जन्मभूिम! 
 
ह े! ज�भू�म �गर् हौ �तमी छौ सदा अटल  
स��त हामी गाउ“दैछौ गीत जय होस् नेपाल । 
 
�शरमा�थ टोपी दईु हातले राखी ठडाई �हमाल   
मेची र काली रमाई गाउछँन् यही देश �वशाल  
यो इ�ाश�� �ँूदो छ हरे �बल जनश�� 
ह ेबु�भू�म ! ह ेतपोभू�म ! जय होस् नेपाल ।  
 
ब�लभाषा ब�सं�ृ�त मलू फुट्छन् महान् 
सबै जातजा�त स�ूणर् धमर् उ� र समान 
बग�चा हा�ो सबै फूल फुल्ने सुग� फै�लयोस्  
जय होस् आमा सु�र गौरव जय होस् नेपाल । 
 
फागुन १४, २०६५ 
शरणामती 
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एकताको गीत 
 
ज�त धरेै फुल्छ फूल उ�त रा�ो फूलबारी 
सबै �र एक भए सु�न� ह ैमीठो बोली ।   
 
मन जु�ो बोली फु�ो भाले था�ो बा�  
बेला साँ�ै आएप�छ कसले सक्छ छे� ।  
 
स�ान गर� अ�धकार अ�न छाड� भेदभाव   
मा�े सबै आफूज�ै भ�े राख� मनोभाव । 
 
फागुन, २०६४  
भ�पुर 
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शािन्तको गीत 
 
शा��को गीत गाउँदै �मलेर साथ नाच�ला  
मनको मैलो पखाली �हमाल�सतै हाँस�ला ।  
 
�ववेक ब�ी न�नभाई �री र बतास झेल्नुछ  
जोश र जाँगर बोकेर हजार खोला तनुर्छ,   
�बहान बा�े भालेको इसारा�सतै उठ�ला   
मनको मैलो पखाली �हमाल�सतै हाँस�ला ।  
 
कसैले बोक� �ाउ� हामीले चाहकेो संसार 
�मलेर आफै कोनुर्छ कमर्का रेखा हजार,  
द�ुनया �ज�े पाइला फू�त� का साथ चाल�ला 
मनको मैलो पखाली �हमाल�सतै हाँस�ला ।  
 
माघ १५, २०६३  
�वराटनगर 
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वातावरण  
 
बचाऔं वातावरण मानवता सुर�क्षत   
उपहार स��तलाई देऔं �वरासत । 
 
यो आकाश, �काश अ�न यो धरती  
हो सबैको अ�न यो स�तीको प�न । 
 
�कर्�न् बोट जहाँ �द� �� हावा   
काटे प�न न�बस� रो� �हाँ �व�वा ।  
 
का��क १३, २०६५ 
�वराटनगर 
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नडराऊ  
 
बैरी�सत लड्छ� हामी खोजीखोजी लड्छ� 
लुक� ब�े श�ु भए आफै �भ� खोज्छ� । 
 
नडराऊ साथी �तमी आ�ोलन�सत 
�ज�गी नै ग�तशील सध� अ�घ बढ्छ 
था�ेह� छेउ लाग्छन् हामी अ�घ बढ्छ� 
लुक� ब�े श�ु भए आफै�भ� खोज्छ� । 
 
स�ोषको सास हा�ो अ��म सास �� 
पाखुरी र �दमाग सुत े�खया यसमा लाग्छ 
रैछ �� ह�तयारको  सही �नकास �द�� 
लुक� ब�े श�ु भए आफै�भ� खोज्छ� । 
 
दाउरा प�न झोसेमा� आगो रा�ो बल्छ 
भोको पेट �चसो आङ �ानो तातो �� 
‘�ादे �ज�ो अल्छे �त�ो को�सत छ खोज्छ� 
लुक� ब�े श�ु भए आफै�भ� खोज्छ� । 
 
बैशाख ३, २०६६  
भ�पुर 
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स्वािभमान 
 
म�भ� हरपल धड�कने �ा�भमान हो  
श�� यही छ मेरो एउटै इमान यो । 
 
फुटुन् ठेला हातका अ�न पाइतालाका  
मेरो कमर् प�र�म धमर् सुखी जीवन हो 
म�भ� हरपल ना� ेखेल्ने �कर्ने यो 
श�� यही छ मेरो एउटै इमान यो । 
 
सरल होस् जीवन शरीर �हमालको ज�ै 
ढा�ु पद�न यो दे�ख� सु�र ���कै 
मलाई हर�दन छोइरहने �च� र��न यो 
श�� यही छ मेरो एउटै इमान यो । 
 
बैशाख ४, २०६६ 
भ�पुर 
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बचेराको भोकप्यास  
 
चारो �टपी �ाउ“ला भनी उडकेा�ौ �तमी 
बचेराको भोक �ास खपी रा’छ� हामी । 
 
सध�लाई हनै भ�ै गएको �ो बेला 
कुनै �दन फक� �ाउँला सम्झी हाटमेला 
क�मुल खनी �ाउँन पसेका�ौ �तमी 
बचेराको भोक �ास खपी रा’छ� हामी । 
 
आ�ो ज�ो कहाँ �� भ�ौ परदेश 
ज�ै दःुख भए प�न आ�ै देश बेस 
�झ�ल�मली �टपी �ाउन उ�ेका �ौ �तमी  
बचेराको भोक �ास खपी रा’छ� हामी । 
 
बैशाख १३, २०६६  
�वराटनगर 
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एउटा गीत गाऔ ं
 
सारा सं◌ंसार सँगा� ैय�ो �ीत लाऔ ं
मा�े हामी सबै एउटै भनी गीत गाऔ ं। 
 
धरतीको उवर्रता सु�र सबै�तर  
�बनाभेद आकाशले छछर् शीतल हरे 
ब�हराले प�न सु�े य�ो गीत गाऔ ं
मा�े हामी सबै एउटै भनी गीत गाऔ ं। 
 
जीवनको धीतभ�ा मीठो नै के छ र  
सफलता र �जतभ�ा अ�ो के पो छ र   
बरा�लई �ह�लेाई ब� बाटो देखाऔं 
मा�े हामी सबै एउटै भनी गीत गाऔ ं। 
 
बाँ�ु एउटा सु�र कला �सजर्नाको खानी 
लड्दै उठ्दै अ�घ बढ्ने रैछ यसको बानी 
���हीनले प�न दे� ेएउटा �च� बनाऔ ं 
मा�े हामी सबै एउटै भनी गीत गाऔ ं। 
  
माघ २०६५  
�वराटनगर 
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बालगीत 
 

देउसी खेल्न जाऊँ 
 
�तहार आयो साथी हो  
देउसी खेल्न जाऊ ँ
भ�ाउने को हो पैले 
नाइके उसलाई बनाऊ ँ। 
 
चङ्खे भाइ थैली बोक 
भेटी पैसा रा� 
केटाह� �भर झोला 
चामल रोटी रा� । 
 
ल�ी बोक सबै भाइले 
कुकुर तस�उन 
ला��न बोक एक भाइ 
बाटो देखाउन ।  
 
�झ�ल�मली भ�ु पैल े
�शरैदे�खन् भ�ाऊ 
आ�सक भ� नहतारी 
देउसी भ�ै जाऊ ँ।  
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यो घरमा सेलको बास 
आउँदै छ ह ैहरे 
ताल �मलाई गाय� भने 
आउन क�त बेर ।   
  
 
असोज १३, २०६३ 
�वराटनगर 
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गौंथली  
 
बास ब� आए घरमा ग�थलीका जोडी  
द�ै पर� खुशी भएँ म त यसपा�ल । 
 
परेवाको गुँड ैछेउमा आई बसेको छ  
ब�ा का� गुँड बु� माटो ओसाद� छ । 
 
आपसमा माया गछर्न् अब फुल पाल�न्   
फुल पारी छो�पकन ब�ा �छटै काढ्लान् ।  
 
�कर्नेछन् बचेरा भाइ �चर�बर गल�न् 
ब�ा खान सपर् चढे भगाइदेउ भन्लान् । 
 
ब�ा �यनका हामीज�ै मायाला�ा ��न् 
ब�ा �क� उ� ेबेला ध�वाद पो �द�न् ।   
 
का��क २६, २०६३  
�वराटनगर 
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असारेगीत 
 
धान रो� साथी हो खेत�तर जाऔं 
खेल्ने बेला हनै एैले काम गनर् जाऔं ।   
 
हलो जो�े साइँलादाइ मीठो गीत गाऊ ँ
गाडीज�ै म�ा �� दाँदे चढ्न जाऊ ँ। 
 
दःुख गर� असारमा धान फल्छ हरे  
मंसीरमा दाइ ँगरी खेल्नु पछर् धेर । 
 
माना खाई मुरी फल्ने रा�ो मौका हो यो 
�बदा भयो �ुल प�न समाऊ कोदालो यो । 
 
असार १०, २०६३  
काठमाडौ  
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हामी बालबािलका   
 
हामी बालबा�लका खेल्न देऊ आमा 
�ो�त हामी फैलाउँछ� पढ्न देऊ बाबा । 
 
नखो�सदेऊ कसैले पढ्ने कोठालाई 
ढु��सत खले्नदेऊ खेल मैदान बनाई ।  
 
घरमा प�न कामकाज सघाउँछु म त 
�ुल जाने समयलाई सिम्झराख्छु ठीक । 
 
बाआमाले दःुख गरी �ुल पठाएका  
भ�व�का कणर्धार ब� �सकाएका ।   
 
माघ १८, २०६२  
�वराटनगर 
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लोकलयमा आधा�रत गीत ‘लुँङा�ू’ �ाली भाका 
 

लुँङाज्य–ू १  
 
बरको छाया हजुरको माया फूलझ� फुलेको   
भमरा भए उडीमा आउथ� मनमा सोचेको । 
 
डुल्छ यो मन वन र पाखा �हमाल र मधेस  
जता म पुग्छु �तमीलाई देख्छु फुलेको गुराँस । 
 
चरीको ज�ो �र मेरो छैन न उ� ेपखेटा 
मनको वनमा क�त ह ैब�ु नहाँसी सुनगाभा ।  
 
आकाशैमा�थ चील ह ैघु�ा �दल यो लुकाएँ    
चोखो यो माया अ�लाई �द� �तमीमा �बसाए ँ।  
 
पुष २४, २०६३  
�वराटनगर 
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लुँङाज्य–ू २   
 
त�र ैखोला बगेर गयो मन प�न बगायो 
ओेठको लाली पखाली कैले यो मन छकायो । 
 
फूल ह ै�टपी खान त �� रो�ुछ �डलैमा 
नभरे प�न गीतले पेट �ीत रोप� �दलैमा । 
 
टप� �ट�ौ यो मनको फूल �सउरकेो दे�खनँ  
ओइ�ो �क झय� �शरको फूल दशर्न �मलेन ।  
 
बगेको खोला लाएको माया दे�खन नभन 
�नेमा भए �दल खोली �द�� ढाँटेको नभन । 
 
मिङ्सर १०, २०६३ 
�वराटनगर 
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लुँङाज्य–ू ३   
 
मुहार �त�ो सम्झेर �ाउँदा पूण�को जूनज�ो 
�प�लु होइन चाँदी �न हनै अकबरी सुनज�ो ।  
 
�नउरी पानी �पउँदाखेरी खसेछ �माल 
मे�लाई �ास लम्कँदाखेरी भएँछु बेहाल । 
 
कसरी �दनु कसरी �लनु नापेर यो माया    
मानाले हनै पाथीले हनै तराजु भएन । 
 
बाबरी फूल तुनामा बाँधी क�र लक�ई 
�दनरात क�ो नाचेर धान था–सु�� नपाई ।  
 
पुष १०, २०६३ 
�वराटनगर 
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लुँङाज्यू – ४   
 
दःुखी यो �ान �टकाई रा� ुलुँङा�ू हजुरल े
कुनैमा �दन नाच�ला धान ता�ो �न परदेशले ।  
 
पुरानो होला �दएको �चनो ह�ँसलो मुहार 
न�बस� ��य देउराली डाँडा हाट र बजार ।  
 
यो मनको बह के पो� ुहजुर ! सु�ैन कसैले 
वनमा भए घ�ाइ �द�� भीर र पाखाले । 
 
मजे�ो थापी पोकोमा पारी राखे ह ैयो माया 
स�ा�लकन बाकसमा राखे चाबी च� �दलमा । 
 
सं�ा�� मेला भेट ह ैभयो धान प�न ना�चयो  
पुषे �ो मेला दोभानमा आग ेभे�लाई साँ�चयो । 
  
  
मिङ्सर २३, २०६३  
�वराटनगर 
 
हा� गीत 
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आलुगीत 
 
सबैजना �म�लजुली एउटा गीत गाउ ँ 
स�ो अ�न �ा�दलो छ आलु खान जाउ ँ। 
 
पकाएर खाए �� पोले प�न �� 
बो�ासो�ा फाले �� खाए प�न �� 
य�ो मौका आउँदैन बढ्ला फे�र भाउ  
स�ो अ�न �ा�दलो छ आलु खान जाउ ँ। 
 
बीउ रा�ो परेन �क मल पगुेन �क 
�भ��भ�ै ख�ुेक�रा अझै मरेन �क 
तालुतालु के चाहाछ� आलु ख� जाउ ँ
स�ो अ�न �ा�दलो छ आलु खान जाउ ँ। 
 
काले भाले, लाले, �तले छाती खोली जाउ ँ  
सडकमा टायर बाली आलु पोली खाउ ँ  
गाडी गुड ेसडकमा फुटाउँदै जाउ ँ 
स�ो अ�न �ा�दलो छ आलु खान जाउ ँ। 
 
भदौ २६, २०६४ 
�वराटनगर 
‘नवर�’ हा�–�ङ्� �वशेषाङ्क, अंक ३, २०६४  
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भाँडागीत 
 
न�ँदा’�न चा�हने म रछुै एउटा भाँडो  
कामधाम स�कए�छ थ��ने म ठाँडो ।  
 
ठ�ाइ�ु लडाइ�ु घोप्�ाइ�ु म  
अ�को पेट भनर् खा�तर उ�ा�न�ु म ।  
 
जूठो पाछर्न् चाट्छन् अ�न डकारेर बस्छन्  
सुताएर �स�ै मलाई खोपी�भ� पस्छन् । 
 
प��एको मलाई होला भ�ै द� पर� 
सु�ु�ाए झ� गरी मलाई �र�ा पार े।  
 
मेरो भा� खोसेर ती सध� मलाई ता�न् 
नभ�रने पेट बोक� मा�े कता जा�न् ।  
 
असोज ९, २०६४ 
भ�पुर 
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आधु�नक गीत  
 

पे्रम कहानी  
 
लामो भो कहानी 
छोटो भो जवानी 
सम्झाउँछु आफैलाई  
को�ाई �नशानी ।  
 
बगी जाने पानी 
छ सम्झने बानी 
सुसाउँदा खोला 
आँखैमा पानी ।   
  
मनमनै चुमेका  
हदे�हदे� गुमेका 
मु�ान �टपेर  
ओठ छोडी उडकेा ।  
 
असोज १९, २०६३  
�वराटनगर 
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पे्रमगीत 
 
बतासले झारेका  
काँडा होइन फूल 
सम्झ� मैले चोट 
उपहार मेरो भूल । 
 
�री च�ो वनमा  
उदास भयो छाती 
उडी गयो प�ी  
बासै ब� �बस� ।  
 
दोष भएमा मेरो  
देऊ सजाय अ� 
फूल झ� �टपेर 
अफाली देऊ ब� ।  
 
माघ १४, २०६३ 
�वराटनगर 
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भीरमा   
 
�ह�ड्दैछु भीरमा 
उ�ाछु तीरमा 
न�ज�ाऊ धेर ै
�ँदै छु पीरमा । 
 
�बसर्न खोज्छु  
अधुरो कथा   
गाउँदैछ् भीरमा   
�ँदै छु पीरमा । 
 
म प�न क�ो 
पागल ज�ो  
धाउँदैछु भीरमा  
�ँदै छु पीरमा ।  
 
हजार नजर 
खुलैछन् बजार 
म सध� भीरमा  
�ँदै छु पीरमा । 
 
माघ २, २०६३  
�वराटनगर 
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जून  
 
जून ओल� आयौ आँगन टे�ौ बास चा�ह� बसेनौ 
�ालढोका खोल� मन प�न खोल� �दल�भ� पसेनौ ।  
 
गीत प�न गाय� मीत प�न लाय� के पायौ नभन 
धन छैन भनी नदखुाउ मन कमाउँला एक �दन ।   
 
सागरमा गई गागरी भनर् चा�हया हो �बहान 
�रसराग �ागी गीत गाऊ ँसाथी राखेर �नसान ।   
 
पुष २७, २०६३  
�वराटनगर 
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िसमलको भुवा 
 
�समलको भुवासरी उड्छ मेरो मन 
ख�ु कहाँ ब�ु कहाँ छैन ठेगान । 
 
मन पुग्छ रनवन स�ी डा�ै होला   
वनपाखा झु�लकन काफल पा�ो होला 
का�टएको च�ासरी उड्छ मेरो मन  
ख�ु कहाँ ब�ु कहाँ छैन ठेगान । 
 
कु�हरोले बाटो ढा�ो घाम–जून लु�ो 
खोली पङ्ख उ� ुपन� बतासैले छे�ो   
झरनाको पानीस�र झछर् मरेो मन   
ख�ु कहाँ ब�ु कहाँ छैन ठेगान । 
 
पुष ३०, २०६३  
�वराटनगर 
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सागर  
 
सागरभ�ा ग�हरो  
भयो हा�ो माया 
सगर भई फै�लयो 
चोखो हा�ो माया ।  
 
फूलमा बसी झु�छु  
जून ज�ै हाँ�छ 
ब� ैजा�ु खोला भई   
दोभान पुगी �म�छ ।   
 
दोमन ��ु क�हले  
बाटो भुले झ� ला�छ 
�ब�स� �ु म आफैलाई  
हराए ँझ�  ला�छ । 
 
का��क १०, २०६३  
�वराटनगर 
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�ि�हीनको गीत– १ 
 
फक�इनँ हाँसेर  
दे�खन न�रसाउनु ह ै 
प�ै भएन �दएको हात  
�मलाउन न�रसाउनु ह ै।   
 
सुन� कलकल झरनाको 
न�जकै �तमी आयौ �क    
सरर्सरर् हावा च�ो  
मलाई सु�ु�ायौ �क !  
 
छाम्छु उ�ालो औंलाले  
खै मलाई कहाँ छोयौ  
मलाई नदेखेर सायद   
�क �तमी फक� गयौ ।  
 
�दनरात छा� ैसडक    
ठो��ई �हड्छु संसारमा  
टे�ै ल�ी खो�ै जीवन   
भछुर् र� सादा मनमा । 
 
का��क १२, २०६३  
�वराटनगर 
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�ि�हीनको गीत– २ 
 
नदेखे प�न �च�छु 
छामेर आ�ो बनाउँछु 
सु�ु�ाई द�ुनयाँ 
बाटो छा� ै�ह�ड्दछु । 
 
अँ�ारोमा छा� ैखोज्छु   
उ�ालो �तमी �ाउँछौ र े
ख�ो खुशी यहीँ कतै  
�टपी मलाई �द�ौ रे !   
 
आवाजकै इसाराले   
चा� ैछु यी पाइलाह� 
सहाराको ल�ी बोक�  
बढाउँछु सध ैया�ाह� ।  
 
घाम कता झ�ुो होला 
अ�ाउँछ खै कता�तर     
मैले टे�े संसारमा  
घामजून �नराकार ।  
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हाँसे प�न अनुहार मेरो   
ऐना�भ� देिख्दनँ म 
�त� ेले�ा अक्षरह�  
चोद� �ट� स��नँ म । 
 
भदौ १७, २०६३ 
�वराटनगर 
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मनको गीत   
 
हातले लेख्छु मनको गीत ओठले चु�छु 
न�भजाइकन यी आँखा�भ� जतनले राख्दछु ।  
 
एकै�छन् टेक्छ घामका पाइला रात भो गइहाल्छ 
उ�न खोज्छ यो मन �सै �शर टे� खो�छ ।  
 
आँखाले देख्छु उडकेा प�ी छेउ आई बसेनन् 
साथीभाइज�ो अँगालो�भ� बाँ�धन मानेनन् । 
 
माघ १, २०६३  
�वराटनगर 
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फूलको ओठ    
 
हाँसे फूलको ओठमा  
पुतलीझ� उडी आऊ 
पख� जुनेली रातमा  
बतासझ� छा� आऊ । 
 
मेरो छाती पहाडको   
भ��रहने प�हरोज�ो  
अतीत ज�त �वस� प�न  
नमे�टने प�हरो ज�ो । 
 
अलम�लएँ �हडँाइमा म  
खो�ैछौ �क मलाई कत ै
पख� क�त आशैआशमा  
�क लाग� छाडी ब�स कतै ।   
 
चै� ३०, २०६२ 
�वराटनगर 
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रहर 
 
झु��न् हररात 
आहा �ारा ताराह�  
उ��न् हरसाँझ  
रहर फुल्ने सपनाह� । 
 
ग�हराइ छ सागरमा  
�क सगरको उचाइमा  
कहाँ भेट्छु �तमीलाई  
या नदीको बहाइमा ।  
 
बाँ�ौ सासै नफेरी  
�तमी मौन �हमालको  
नबोली �ज�ाउँछौ  
भाखा नभ ताराको । 
 
का��क २२, २०६३  
�वराटनगर 
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सुन्दर 
 
मृगका ती नयनभ�ा 
��� सु�र मन पछर् 
ज�तसुकै �रसाऊ �तमी   
�न�ल �दल मन पछर् । 
 
�त�ा सु�र ओठभ�ा   
मलाई म�ुान मन पछर्  
�तमीभ�ा प�न मलाई  
माया �त�ो मन पछर् ।  
 
फ�ेको �ो फूलको  
सुवास अझ मन पछर्    
उ�ालो मा� हनै मलाई  
घामको �ानो मन पछर् ।  
 
हावाको चालभ�ा  
पातको नाच मनपछर्  
आ�ै वहावमा उ��  
खोलाको चाल मनपछर् ।  
 
असोज ९, २०६३ 
�वराटनगर 
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मौरीको गीत 
 
भु�ुनाउँदै मौरी भई फूल–फूल डुल्छु 
गीत गाउँछु आफै ना�ु �ीतमा म भुल्छु ।    
 
द�ुनयाँले भने भनोस् माया सध� लाउँछु 
लाज छैन एकोहोरो माया �न�� धाउछुँ ।  
 
जाने ठाउँ जा�ु क�हले नजाने �न जा�ु 
प��एछ भने भनून् त ैप�न म जा�ु । 
 
रसर�मा भु�ो भनी नभने ह ैकैले 
हराएको छु र कहाँ मेरो बाटो मैले ।  
 
फागुन ५, २०६३  
�वराटनगर 
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जीवनयात्रा    
 
एउटा गीत गाएको छु  
�ीत मैले लाएको छु  
सोचेज�ो �� �� 
मीत प�न लाएको छु ।  
 
सडकमा �ह�ड्दा�हड्दै 
�व� बाधा कुल्चेको छु  
साथ कसैको नभए’�न  
या�ामा म �न�ेको छु । 
 
आशा बोक� �ह�ड्दाखे�र  
साँझज�ै थाकेको छु   
ढोका खु�ा नखु�ा खै  
बास मा� आँटेको छु ।  
 
माघ २९, २०६३ 
काठमाडौ 
 
 
 
 



 

60 

 

न्याउली  
 
�कन ��ौ �ाउली चरी, रानी वनमा बसी 
म प�न पो उडी आउँ �क, रन–वन पसी ।  
 
फूल देख्छु चारै�तर �ट� मन छैन 
फूल �टपी �सउरी �द�� कोही साथ छैन । 
 
भोक हनै, �ास हनै माया बोकेको छु 
मूल आफै फुटाउँदै माया बगेको छु । 
 
साउन २, २०६४   
भ�पुर 
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सािलकको गुनासो   
 
मन र हात �मलेप�छ ब�ोरहछे सा�लक 
�सैलाई कुनै बेला तोड्दोरैछ मा�लक ।  
 
नबोले �न सुख पाइन उठी जाउ ँ कता 
�ज�ावाद र मूद�वादका जब उठे हात । 
 
गएकालाई बोलाएर बीच बाटैमा रा�ौ 
घामपानी भोक �तख� �बस�एर पा�ौ ।  
 
साउन २०६२ 
�वराटनगर 
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भेट  
 
भेट नभए ��ो ब� छुटी जाने भए  
मनका कुरा भ�ै नपाइ लु�क�दने भए । 
 
लाखौ �थए फूल तर �तमीलाई रोज�  
सपनीमा �ूँझेर �तमीलाई खोज� 
नदेखे �न ��ो ब� झूटा ��ह� 
नभए �न ��ो ब� दे� ेआँखाह� । 
 
एउटा इ�ा आफै�भ� लुकाउन खोज� 
द�ुनयाँलाई छले अब �त�ै मुटु रोज�   
नबगे’�न ��ो ब� दईु �कनार भए 
भेटै क�ह�ै न�ने दईु नयनझ� भए ।  
 
असोज ६, २०६४  
भ�पुर  
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देखें मैले  
 
देख� म�ले द�ुनयाँ  
सध�सध� नयाँ  
संध ैनौलो लाग्छ 
�कन �त�ो माया । 
 
मैले देख� �तमीलाई 
रा�ो ला�ो मलाई 
�च�ौ �क �चनेन� 
क�ो पायौ �ानलाई । 
 
मैले टेक�  धरती 
क�त नरम छाती 
मुख भने खोलेन� 
क�ो ला�ो ला�ी । 
 
सँुघे एउटा फूल  
क�त मीठो ग� 
घो�ो �क नाकले  
मुख �त�ो ब� । 
 
असोज १०, २०६४  
भ�पुर  
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माया 
 
मा�नीको क�रैमा मादलेको छाया 
भोक�तख� लागसे�र ला�ो रैछ माया । 
 
का�ा–का�ी �र �मलाऊ रोदीघरमा संग ै
माया ब�ो ठूली�सत धान नाच्दा नाच्दै । 
 
चौब�ीको तुनामा �बनायो छ बाजा 
बाबरीको फूल �सउरी मगमग आहा ।  
 
माइतीको सम्झनामा डाँडा काटी आयौ  
सँ�गनीका लय मनमा गाठो पारी �ायौ । 
 
साउन २, २०६४ 
भ�पुर 
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उनको यादमा    
 
उनको यादमा प��रह� सम्झदै �ो साथी  
गाउँदैछु गीत एउटा �नचोद� यो छाती । 
 
सँग ै�जउने सँगै मन� कसम �कन खाए ँ
�बदाइका हात ह�ाई ए�ै गीत गाए ँ। 
 
के भनेर बोलाउ ँअब साइनो प�न छैन    
�दनु �थयो नासो �फत� भेट भएको हनै  ।   
 
छायाँ �टप्दा पो�खएछु म त आफै हराए ँ
�ह�ड्दा�ह�ड्दै गोरेटोमा बाटो आज �बराएँ◌ँ । 
 
बैशाख ८, २०६३ 
�वराटनगर 
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सौन्दयर्  
 
�तमी य�त सु�र  
पद�न भो ��ार  
क�त मीठो बोली  
चा�हदैन झङ्कार । 
 
खो��नँ म बहार  
छैन मलाई हतार 
जब �तमी म�ुानले 
मेरो मनमा �हार ।  
 
�हमालको मु�ान छ  
�त�ो ओठ ख�ुा  
झरनाको कलकल सु�ु   
�तमी गुन्गुनाउँदा । 
 
साउन २८, २०६४।४।२८  
�वराटनगर, मोरङ 
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जीवनगीत 
 
जीवनलाई गीत भ�ै गाउदैँगाउँदै आएँ  
आफैलाई मन पन� गीत एउटा गाए ँ। 
 
�र चक� आयो होला मैले गीत गाउँदा 
�ाद तीतो पायौ होला क�वतामा पढ्दा 
जीवनलाई �ीत भ�ै माया गाँ�ै आएँ  
आफैलाई मनपन� गीत एउटा गाए ँ। 
 
मैले के के पाइनँ र पाए ँसबै थोक 
हारजीत भन� अथ�त ्भन� दःुख–सुख 
यहाँस� आइपु�ा मैले चाल पाए ँ 
आफैलाई मनपन� गीत एउटा गाए ँ। 
 
माघ २०६५ 
�वराटनगर 
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अधुरो प्रीत 
 
अपूरो �दन बाँचेको छु 
अधुरो गीत गाएको छु 
�मलन नभए’�न ��य !  
एउटा �ीत लाएको छु । 
 
आधा बाटो पुगेको छु 
लड ेप�न उठेको छु  
�तमीले नदेखे �न ��य 
ए�ै म�ुान छरकेो छु ।  
 
�ास बोक� �हडकेो छु 
नदीज�ै बगेको छु  
�तमीलाई नभेट’ेनी �न ��य   
गाउदै, नाच्दै बहकेो छु ।  
 
माघ २९, २०६३ 
काठमाडौ 
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चोखो माया 
 
इ�ेनीको बाटो गरी कुनै बेला छाउँला 
चोखो माया गाँ�लाई कुनै �दन आउँला ।  
 
अज�री फूल अझै फ�ेकै छ हातमा 
�तमीलाई �दन भनी �ाएको छु साथमा  
वस�को र� बोक� लहर यौटा �ाउँला  
चोखो माया गाँ�लाई कुनै �दन आउँला ।  
 
इसाराले बोलाएको आँखा �झम्�ाएको  
मैले ठान� मलाई नै भे� बोलाएको  
यौवनलाई �जस्�ाउँदै जीवन सारा �ुँला    
चोखो माया गाँ�लाई कुनै �दन आउँला ।  
 
छाती अझै द�ुखरा’छ कुल्�ा बेलाज�ै  
म�भू�म �ास बो�े छाती भयो उ�ै   
नदी�सत ब�बै� ैउ�ै भेल �ाउँला  
चोखो माया गाँ�लाई कुनै �दन आउँला ।  
 
वैशाख २०६६ 
�वराटनगर, मोरङ 
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बैगुनीलाई  
 
फूल�भ� लुक� घो� ेकाँडा खो◌े�ैछु  
बैगुनीलाई गुनले �ज�े माया रोप्दैछु । 
 
�दउँसै म त हराएछु �ह�ड्दा�ह�ड्दै बजार 
सोझो बाटो �हड ेप�न �छक�  लाउने हजार 
द�ुन�सत मीत लाउन माफ� खो�ैछु   
बैगुनीलाई गुनले �ज�े माया रोप्दैछु । 
 
काम अ�न मा�ेका नाम सोध्दासोध्दै 
कागजमा नअटेर मनमा लेख्दालेख्दै 
छ� पर� मा�ेका �प नाना देख्दैछु 
बैगुनीलाई गुनले �ज�े माया रोप्दैछु । 
 
माघ १३, २०६५  
भ�पुर 
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िचिनन नभन 
 
�च�ननँ नभन साथी �च��नँ नभन 
गीता�े भई उ�भन आएँ  �च��नँ नभन । 
 
फुकाएँ मैले मनको भाखा लुकाउँ क�तन्जेल  
यो मुटु मरेो �नचो�र�द�ु द�ुनयाँ नाचुन्जेल 
आज नािच्दनँ नभन संगी जा��नँ नभन 
गीता�े भई उ�भएँ तर �च��नँ नभन । 
 
के नै पो छ र �लएर जानु द�ुनयाँ संसार  
तैप�न पापी यो मन मरेो चाह� हजार 
माया स�कयो नभन ��य �च�नन नभन  
गीता�े भई उ�भएँ तर �च��नँ नभन । 
 
रहछे गा�ो बचाई रा� ुअटल �ा�भमान  
जीवनसाथी साधना मेरो �नर�र अ�भयान 
कतै गा�ो भो नभन ��य मा��न नभन 
गीता�े भई उ�भएँ तर �च��नँ नभन । 
 
फागुन १४, २०६५ 
शरणामती, झापा  
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मन  
 
�थ� मन फुकाएछुँ �तमीसँग सारा 
बटु�ैछु आज फे�र पो�खएका कुरा । 
 
हदे�हदे� झ�र�दए सपनाका तारा 
कहाँ सोचे ��तखेर बगलीमा छुरा । 
 
�तमी जहाँ भए प�न सम्झना छ मेरो  
ज�तसुकै �बसूर् भ�ु भयो क�त गा�ो ।  
 
चै� २४, २०६५  
भ�पुर 
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मैले माया गरें  
 
न�हडकेो बाटो प�न 
अ�घअ�घ बढ�  
�तमीलाई नसोधी 
मैले माया गर� । 
 
आकाशमा नाना तारा 
सारा देखाइ �दयौ 
क�ह�ै प�न नमन�    
माया रोपी �दयौ । 
 
बतासले झारेका ती 
पात भुइँमा �थए 
�तमीले खै देखेन� �क 
आफू �त ै�थए ँ। 
 
जेठ २३, २०६६ 
�वराटनगर 
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ह�री 
 
चैतको �री बनी मन�भ� प�ौ 
एका�मा देउतालाई आफूखुशी ड�ौ । 
 
�व�ासको फूल �त�ो ओठमा देख� 
नमे�टने �ेमको गीत मटुु�भ� लेख� 
आउँछु भनी पख�एर �तमी कता ब�ौ 
एका�मा देउतालाई आफूखुशी ड�ौ । 
 
आकाशको फल भयो अब �त�ो माया 
�थर् भरमा परछुे म बादलुको छाया 
मैले हात फैलाउँदा कता टाप क�ौ   
एका�मा देउतालाई आफूखुशी ड�ौ । 
 
असार ३०, २०६६  
भ�पुर 
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शुभकामना  
 
छ शुभकामना �त�ो या�ामा  
मंगल रहोस् जीवन या�ामा । 
 
सगुन थमाएँ �तमीलाई   
प�हराए ँफूलका माला 
बढून् पाइला ल��तर  
चुमून् उ� चुचुरा । 
 
ओंठमा फ�ुन् लाली  
आँखा सु�र उ�ाला 
�बहानीले �ाइर�न्  
सु�र नयाँ बाला । 
 
अज�री फूलझ�  
दीघ�य ुबाँ�चरहनू 
कुल्चदै दःुख काँडा  
फूलझ� हाँ�सरहनू ।  
 
माघ ८, २०६४ 
भ�पुर  
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