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प्रकाशकीय 
 

नेपाली भाषा र सािह�को िवकासमा वाणी प्रकाशन िवगत दश वष�दे�ख 
सिक्रय र समिप�त �ँदै आएको छ । सािह�लाई अनु�ादक �पमा 
हे�रने स�ीण� प्रवृि� र िवद्युतीय मा�मले सािह�लाई प्रभाव पारेको छ, 
भ�े सोच र �ि�कोणलाई हाँक िदँदै नेपाली सािह�का स्र�ाह� िनर�र 
सिक्रय भएर आफ्ना सङ्लो सोचं, िश�शैलीका मा�मबाट िसज�नालाई 
सािह�को राजमाग�मा िहँडाइरहेका छन् ।  

पर�रावादी सािह�को गोरेटोबाट प्रार� भएको नेपाली सािह�को 
किवतायात्रा समयसँगै प�रवित�त र प�र�ृत �ँदै अिहले आधुिनक–
उ�रआधुिनकताको चुलीस� पुग् न सफल भएको छ । अनुज, अग्रज 
सबै स्र�ाह�को िसज�नशीलता, लगनशीलता, अ�यन, मेहनत र 
उनीह�को सािह�प्रितको अनुराग नै यस सफलताको शे्रय हो । 

वाणी प्रकाशनले आफ्नो एक दशकको छोटो यात्रामा अग्रज 
स्र�ाह�को स�ान, अनुज स्र�ाह�लाई पे्ररणा र िसज�नाको वातावरण 
िददै आएको छ । जसको प्रितफल यस प्रकाशनले हालस� िविवध 
िवषयका एक सय प�भ�ा बढी कृितह� प्रकािशत ग�रसकेको छ भने 
दज�नौ ंपु�क प्रकाशनको प्रिक्रयामा छन् । �� �पमा भन् नुपदा� वाणी 
प्रकाशन एउटा साझा चौतारी हो – स्र�ाको । 

िवषयव�ुको िविवधता नै सािह�को रङ, �ाद र सुवास हो । 
आफ्नो िसज�नशील �मताअनु�प नै स्र�ाह�ले ती रङ, �ाद र 
सुवासको सृि� गद�छन् र पाठकह� ती सृि�बाट आफू अनुकूलका रङ, 
�ाद र सुवास ग्रहण गद�छन् । अथा�त् मौरी �न् स्र�ा, मधुपारखी �न् 
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पाठक । स्र�ाको कलाकौशल, सीप, उसको अ�यन, मेहनत र 
िच�नमा िनभ�र �न्छ । हामी त मात्र एउटा उपवन हौ,ं उ�ान हौ ंर माली 
हौ ंसर�णको, स�ानको । फूलको संर�ण हाम्रो कत�� । हामीबाट 
संरि�त ती फूल अथा�त् सािह�को सौ�य�ले पाठकलाई के कित 
आकष�ण गछ� , के कित प्रभािवत पाछ� , रोज् ने �त�ता र अिधकार 
पाठकको हो । पाठकीय मनिभत्र आफ्नो अिमट स्थान बनाउनु वा 
पाठकको कोमल मनिभत्र लेखकको मौिलकपन, िश�, शैली र 
िवषयव�ुको कुरा हो । जीवनको यु� िजत् नु भनेको मन िजत् नु हो, 
मनभ�ा ठूलो अ� िजत् ने कुरा �न् न । तसथ� साँचो लेखक पाठकका 
मनिभत्र जीव� रहेका �न्छन् । 

वाणीको नवीन प्रकाशनको क्रममा यसप� किव नवराज सु�ालाई 
पाठकीय इजलाससम� उ�ाएका छौ ं। उहाँको किवतासङ्ग्रह ‘जीवन 
मेरो श�कोशमाʼ यहाँह�सम� प्र�ुत छ । जसिभत्र किव सु�ाले 
आफ्नो दुई दशकभ�ा बढी समयिभत्रका अनुभव र अनुभूितलाई 
किवताको �पमा अिभ�� गनु�भएको छ । समयका शीतल अिन 
बािफला बतासले छोएका, �श� गरेका िवषयव�ुलई उहाँले समेट्नु 
भएको छ । िवषय साझा हो, प्र�ुित किवको ।  

जीवन एउटा अथाह समु� हो । यसिभत्र पाइने व�ुह� पिन अथाह 
छन् । वा�वमा किवता नै जीवनको प्रितिब� हो, र सार पिन । 
स�वतः  �सैले किवले जीवनलाई किवताको िवषय रोजेका छन् । 
उनका किवतामा उनी ज��एको भूगोलको प्रभाव छ । मानवीय 
जीवनको अप�रहाय� त� पे्रमका सङ्ला झरनाह� छन् । आँखामा 
अज�को सािलक भएर अिभएको अिनकाल, अभाव र ग�रबी छ । 
यु�का िवभीिषकामा स�� बु�का िनरीह अनुहारसंगै सं�ृित 
पर�राका बाबरी र धाननाचह� छन् । उदास भएर रोइरहेको 
बेनीबजार छ । समग्रमा किव सु�ाले समेटेको जीवनको श�कोशमा 
हामै्र भोगाइका दुः ख, पीडा र आन� छन् । 

यस प्रकाशनका अ� कृितलाईझ� किव नवराज सु�ाको यस 
का�कृितलाई पिन हाम्रा पाठकह�ले मन पराइिदनु�नेछ भ�े हामीले 
आशा राखेका छौ ं। आफ्नो िसज�नाको यात्रा दुई दशक नाघेका किव 
सु�ाको पिहलो का�कृित यस प्रकाशनलाई प्रकाशन गन� अवसर 
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िदनुभएकोमा किवप्रित वाणी प्रकाशन आभारी छ । हामी उहाँको 
िनर�र सािह��क सफलताको कामना गद�छौ ँ। ध�वाद ।  

िववश पोखरेल 
सद�सिचव 
वाणी प्रकाशन, िवराटनगर, मोरङ, नेपाल । 
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किवतामािथ किव बैरागी काईलाको िट�णी  
 

श्री नवराज िल�ू सु�ाको “जीवन मेरो श�कोशमा” नामक 
किवताकृितको पा�ुिलिप सरसरती पढ्ने अवसर पाएँ । यस 
संङ्ग्रहिभत्र उनले िव.स.२०३५ दे�ख २०६२ स�मा लेखेका ज�ा ४७ 
किवताह� संङ्ग्रिहत छन् । 

 
युवावस्थादे�ख नै जीवनयापनका लािग जािगरे भएका किव नवराज 

िल�ू सु�ाले जागीरे जीवनको क्रममा मुलुकिभत्र िविभ� िज�ा र 
गाउँह�मा जानुपदा� वा किहलेकािहँ कामिवशेषले राजधानी काठमाडौ ँ
धाउनुपदा� ज�ा िविभ� स्थान र समयमा किवताह� लेखेका पाइन्छन् । 
समय र स्थानको िभन् नताले उनका किवतामा वैिभ� �ाएको भए 
तापिन सारत� भने जीवन र जगतप्रित उनको िच�न र धारणा नै मु� 
हो भन् न सिकन्छ ।  

 
िव.स. २०३५ दे�ख शु� भएको श्री नवराज िल�ू सु�ाको 

किवतालेखनको अविधलाई हेदा� उनको सबैभ�ा उव�रकाल भनेको 
जनमत संङ्ग्रहको अिघ र पिछको समय (२०३५–२०३८) नै पाइन्छ । 
किवता लेख् ने काम उनले काठमाडौ ँर िवराटनगरको बसाइमा बढी 
गरेको दे�खन्छ । यसो �नमा त�त् स्थानको सािह��क वातावरणको 
प्रभाव पिन होला । तर सबैभ�ा बढी किवता (१७) भने आफ्नै गाउँ 
हाङपाङ (ता�ेजुङ) मा लेखेका छन् । आफ्नो गाउँघरको मायामोहको 
अ�िधक भावुकता प्रदान गरेकाले उनीिभत्रको का�प्र�ुटनमा तीव्रता 
आएको �न स�छ । यसरी नै राजनैितक िहसाबले संङ्क्रमणकालको 
दोसाँध मािनन सिकने िव.स. २०३६–२०३८ सालले पिन धेरै किवता लेख् न 
उ�े�रत गरेको रहेछ भन् न सिकन्छ ।  
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किवता–िसज�नाको िवषयमा उनलाई जीवन तथा जगत तथा 
�सप्रितको िच�न दश�न िप्रय दे�खन्छ भने समसामियक 
सामािजक�स्थितको िचत्रण पिन उि�कै मह�पूण� लागेको दे�खन्छ । 
�सरी नै उनको किवतामा युवा �दयको धड्कनका मायालु ��न र 
भावले भ�रएका पे्रमको अनुभूितको अिभ���को प्राभूय� पिन पाइन्छ । 
प्रौढह�का लािग मात्र होइन उनले बालबािलकाका लािग पिन किवता 
(गीत) पिन लेखेका छन् । मानवता उनको किवतामा पाइने अक� 
िवशेषता हो ।  

 
किव नवराज िल�ू सु�ाको किवता लेख्दा िवषय पिन िविभ� 

िलएका ज�ो किवताको िविवध िवधाको प्रयोग गरेको दे�खन्छ । ग� 
किवता उनका लािग अिभ���को िप्रय र सहज मा�म हो भने उनले 
मु�क र गीतलाई पिन मा�म बनाएका छन् ।  

 
यहाँ संङ् ि��मा िवषयगत र िवधागत �पमा उनका किवताबारे 

चचा� ग�रन्छ ।  
 
जीवनमा भोिगएका हरपलका अनुभव र अनुभूितका प�रभाषा गन� 

सिकदैन तथािप किव नवराज िल�ू सु�ाका किवतामा जीवनको 
अथ�को खोजी प्रमुख काय� भएको छ । जीवन भनेको श�, भाव, �ाद, 
सुवास, धड्कन् र सबै आकां�ा अट्ने श�ावली �नुपछ�  भ�े मा�ता छ 
किव नवराज सु�ाको ।  

जीवन िजउने नाममा 
कतै जुध्नु, िजत् नु, हानु� जीवन 
�नु, हाँस् नु �नु जीवन 
हानु�को दोष अ� नै कोही जुम्राह� 
आफू सँधै िदग्भ्रिमत, दोधार, दोमन 
न यता न यता पिन जीवन 
यसैले आज म 
आफ्नै श�कोशमा जीवनको अथ� 
थिपरहेछु, मेिटरहेछु, भेिटरहेछु र ले�खरहेछु । 
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जीवनको तर भौितक प� पिन �न्छ । सुख–दुः ख, रोग–भोक, भाव–
अभाव, समृ��–ग�रबी, अँ�ारो–उ�ालोले यसलाई बाजले झ� गाँजेको 
�न्छ । तर पिन जीवन त य�ै प्रितकूल प�र�स्थितमा नै साथ�कतािसत 
बाँिचने हो भन् ने �ंङ्�ो��सिहतको जीवनबोधपूण� भनाइ किवको छ: 

भोक र रोगका कुरा  
दुखसुखका कुरा छोडौ ंयार 
दुघ�टना, िभड� 
अपहरणबाट 
जतन गदा�गद�  
यो जीवन जीवन नभएर के भो र 
जीव भएर िन बाँच् न त पाइयो 
आऊ, यसैमा खुशी मनाऊँ 
अहो, हामी ध� रहेछौ ं
कमसेकम आजस� रहेछौ ं
 
स�ित जीवनको सामािजक प्रसं�मा का�ा�क अिभ���का 

सु�र नमूना छन् नवराज िल�ू सु�ाका किवताह� । आज नेपाली 
समाज ��को दोहोरो चपेटामा जकिडएको छ । िदनरातको िभड�, 
ह�ा, िहंसा, असुर�ा र आतं�ले संत्र� वातावरण असुरि�त 
जनजीवनको वत�मान समयको काहािलला�ो पीडाको नेपाली 
जनजीवनको सजीव र यथाथ� िचत्रण पाइन्छ उनका किवतामा । 

मायाको लोकगीत बज्छ 
तर आज यो गीतमा मोहनी छैन 
मायािप्रतीका बाबरी बास् ना छैन 
...................... 
रेिडयो घ�रघ�र समाचार िदन्छ 
पाँचसयजना मरे मा�रयो 
आज गीतको लय नै बे�ै लाग्छ 
मायैमाया फुल्ने बेनी बजारमा 
आज िहँसा फिक्रएछ । 
 
सहरमा जीिवकोपाज�नका लािग बस् नु परेपिन किवले आफ्ना ग्रा� 

प�रवेश िबस�का छैनन् । आफूले वा�कालमा िहडेका बाटाह�, 
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वनजंगल र खोलानालाह�को िचत्र उनको नजरमा घिन� भएर 
सलबलाउँछन् : 

क�नज�ा र कु�कण� हात समाइ 
धान नाचेको देखेर 
क�रमा त�रको पटुकी कसेर 
मेरो हाङपाङ  
चाँगे र िछ�ाङसंगै 
मर�ै धान नािचरहेछ ... 
 
गाउँघरको जीवन क�कर छ सदा झ� आजभोिल । ह�ािहंसाको 

आतं� छ सबैितर । �समािथ सा�को ऋणले िथिचएका आमजनता छन् 
गाउँमा, जो घरबारिविहन भएर बसाइँ सद�  मु�ान वा देशिभतै्र सहर र 
अ� स्थानमा पु�छन् । जीउ जोगाउन गाउँ छोड्नु प�ररहेको छ । लाठे 
मािनस छैनन् गाउँमा । एउटा िच�ीस� ले�खिदने वा पिढिदनेह� 
पाइँदैनन् । ज�ाब�की राखेर सुखी जीवन साट्न भनेर चाँडै फक� ने 
वाचा गरी िहंडेका छोराह� पख�र बाटो कु�ररहेका छन् ितनका बृ�–
बृ�ा बाआमाह� शिदऔदें�ख :  

बाआमा कु�ररहेछन् 
खोला सुसाइरहेछ 
गाउँ अिनदो छ 
खेत बाँझै छ 
अभाव र अिनकालले िपरोिलरहेछ 
छाना छाउने बाआमा बूढा भए 
िहड्ने बाटो कालो झारले ढा�ो 
िचठी ले�खिदनेस� छैनन् गाउँमा । 
 
िहजोआज पहाड र गाउँह� प�र�� �ँदैछन् । त�नो उमेरका 

छोरा र छोरीह�ले छोडेका गाउँ देखेर किवलाई �नस�को औडाहा 
चलेर आउँछ र पीडायु� र मािम�क श�मा गाउँ छोडी भमराझ� 
जानेह�लाई फक� नका लािग आ�ान गद�छन् : 

आऊ साथी 
भमरा भई नजाऊ 
यो माटोमा अझै  
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कमलको पात झ� सफा 
अिन फूलझ� �� 
जीवनको सुवास आउँछ । 
 
किव नवराज िल�ू सु�ाका किवतामा पाइने प्र� �रह� �न् 

मानवतावादको । किवता अ�तः  मािनसको मानवीय गुणको यशोगान नै 
हो । ज�ै: 

िसज�नाको यो नीलो आकाशमा 
मान्छे मान्छे निचिनने 
अिव�ासको कुिहरो िछचोलौ ं
मानवताका उ�ालो प्रकाशमा । 
 
पे्रमको मािम�क अिभ��� पिन किव नवराज िल�ू सु�ाको 

किवताको िवशेषता र िवषय दुवै हो । पे्रमरिहत जीवन शु� �न्छ 
म�भूिमझ� भनी बुझेका किवले पे्रमभावले िनथुर्� िभजेका गीता�क 
किवता अथा�त गीतताह� अ�िधक सं�ामा लेखेका दे�खन्छन् । 
पे्रमको किवतामा पाइने पे्रमप्र�ाव त �न् नै तर अ�ीकार पदा�मा वेदना, 
धोका पाउँदाका �णमा वा पे्रमको घातप्रितघातमा भोिगने पीडा र 
जीवनको िन�ारताको तीव्र अनुभूित वा िबछोडका बेला िमलनको 
आतूरताका अ�� कोमल भावह� श�मा पो�खँदा बनेका गीतह�ले 
किव नवराज िल�ू सु�ालाई सु�र प्रभावशाली गीत लेखकको �पमा 
स्थािपत गरेको छ ।  

 
पे्रमको िवषय �ापक रहेको, पे्रमको प�रभाषा िदने उनका 

प्रभावशाली अिभ��� रहेको उनका छोटा किवताका नमूना हेरौ:ं 
एउटा तारा हो 
टाढा भए शीतल  
र निजक भए गम� िदन्छ । 
 
किवता, चोिटला मु�क र धा�रला छोटा किवताह�मा किव िवरह–

वेदना, िमलन र िबछोडको �ाकुलता मात्र नभई जीवन–दश�नको 
िच�न पिन �� गरेका छन् । किव किहले िनरासज�ा दे�खए पिन 
मूलतः  जीवनवादी नै �न् । जीवनप्रित अगाध िवश् वास छ किवको: 
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कुिहरोमा काग अ�िलए पिन 
अ�मा ग�� भे�ाइ छाड्छ 
अँ�ारा सबै रात होइनन् नसुत् नु 
मनको क�ास छामेर 
सँधै पूवा�िभमूख भई िवश् वस गनु� 
िबहान सूय� झु��छाड्छ । 
 
�न पिन किव नवराज िल�ु सु�ा जीवनप्रित आस्थावान र 

आशावादी किव �न् र जीवनलाई िनर�र यात्रा ठा�छन्: 
आशाका िकरण भर आँखामा 
अिन साहस भनु�पछ�  मुटुमा 
तयार होऊ यो यात्रा हो । 
 
किवतालेखन कम� किव श्री नवराज िल�ू सु�ाको प्राथिमक काम 

नभएकाले किवतालेखनमा िनर�रता कायम राख् न नसकेकोबाट भ� 
सिकन्छ । उनको किवता कम� फूस�दका समयमा मनमा उकुसमुकुस 
परेका भावह�लाई श�मा अिभ�� गन� कामका �पमा मातै्र हो िक 
भनेर अड्कल गन� सिकन्छ । यो कुरा कसरी पिन उठ्न गएको हो भने 
उनले कुनै साल थुपै्र किवता लेखेका छन् भने कुनै साल थोरै । कुनै साल 
त एउटै पिन लेखेका पाइँदैन । िव.स. २०४९ सालमा केही किवताह� 
लेखेर प्रजात�को पुनब�हालीपिछको १० वष� (२०५८) स� उनले नलेखी 
बसेको दे�खन्छ । िव.स. २०५८ दे�ख भने फाटफुट लेख् न शु� गरेका 
उनले २०६२ स� त थुपै्र किवताका रचना गरेका छन् । 

 
यसरी धेरै वष�को अ�रालपिछ किव नवराज िल�ू सु�ाले आज 

आएर फे�र किवता िसज�नाकम�लाई िनर�रता िदन थालेकोमा नेपाली 
सािह� फाँटले खुशीको अनुभव गनु�पद�छ । पुनः  कलम चलाएर नेपाली 
सािह�लाई नवनव कृितले धनी बनाउने काम थालेकोमा उनलाई 
ध�वाद िदनैपछ�  । उनको किव–जीवनको सफलताको कामना गद�छु ।  

 
बैरागी काईला 
पौष २०६२, सुकेधारा, काठमाडौ,ं नेपाल 
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प्र�थन                            
 

यो किवता संङ्ग्रह िवगत तीन दशकको कालख�मा �तीत मेरो 
जीवनको एक प्रितिब� हो । आफूिभत्र जीवनको अथ�को खोजीमा 
िसिज�त किवताह�को प्र�ुत संङ्ग्रह सािह� दुिनयाँमा म यहाँस� 
आइपुगेको एक जनाऊ हो ।   

मिभत्रको किवले कुनै रहरमा ज�ाएका किवताह�ले नै मलाई म 
जित जित बूढो �ँदै जान्छु उित उित िज�ाएझै लाग्छ । किहलेकािहँ 
पुराना डायरी ओ�ाउँदा प�ाउँदा तीनै किवताह�ले केही आ�ान 
गरेज�ो पिन लाग्छ । �ारान गन� बाँकी राखेर कितन्जेल राख् ने ? मलाई 
एउटा किवताले तानेर कतै कुनै भीरको टु�ामा चढेर दुिनयाँलाइ 
िच�ाइदेऊ भनेर िचमोिटरहन्छ । कुनै किवताले मलाइ एक प्रकारको 
मात िदन्छ र सडकमै मातेर िहड्न कर गछ�  । यसरी मलाइ मेरा 
किवताका श� भ�ा भावनाले आफैलाई िथचेझै लाग्छ । कितपय 
किवता त खै मैले क�ो बेलामा लेखेछु ज�ो पिन लाग्छ । बस्, 
जीवनका अ� रहरज�ै किवता तथा सङं्ग्रह छपाउने रहरह� पिन 
िथिचएर रा�खयो यितन्जेल । य�िप कितपय रहर, भावनाह� आज 
उमेरसंगै असा�िभ�क भएज�ो पिन लाग्छ आफैलाई । कितपय 
रचनालाई मैले सङ्ग्रहमा राख् न उिचत ठािनन �सैले रचनाको 
समयरेखा हेदा� कितपय कालख� खाली दे�खयो । जे होस् म उही �ँ 
जुन बेला किवतामा म �सरी नै इमा�ारपूव�क बोलेको िथएँ ।  यसबेला 
भने मलाई अिलकित संकोच, अलकित गव�, अिलकित खुशी र 
स�ोषिमिश्रत अनुभव �न्छ ।   

भावनामा किहले काही ँम आफैलाई सोध्छु म को �ँ भनेर । िहजो 
कहाँ िथएं◌ँ के सोच्थे ँआज के छु के सोच्दैछु अिन भोिल अझ पिस� के 
होला भनेर । आ�खर मेरो नाम त म हैन, मेरो थर पिन म हैन, नाम र थर 
जोिडनेिबि�कै के म म �न्छु त ! होइन  आ�खर मलाइ िचनाउने मेरा 
अनुभूितलाई नै छामेर मलाइ कसैले काही ँपिन पाउन सक्छ, जसरी म 
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�यं �ँुझन्छु किवतामा पो�खएर पिन । िविभ� कालख�का मेरा 
आफ्नै अनुभूित नै शायद म �ँ । मेरो नाम र थर िहजो, आज र भोिल 
जोसुकैको �नसक्छ तर मेरा यी अनुभूित उसैबेला अ�सँग �ा�ै 
िमलेको िथएन िम�ैन र िमल्ने पिन छैन ।  

सािह� जगतमा कृित प्रकाशन गन� पिन श्रोत र उिचत अवसरको 
आव�कता पद�छ । िविवध कारणले गदा� यथासमयमा रचना प्रकाशन 
गन� म अिल पिछ पर� छु । मेरो मह�पूण� कालख� सािह��क प्रकाशन 
गन� वातावरणबाट टाढा भएका कारणले समयमै यी किवताह� 
प्रकािशत गन� सिकएन । लाग्छ, यही िदनको प्रती�ा मैले सँगालेको िथएँ 
। य�िप कितपय किवता र गीतह� पत्रपित्रकामा प्रकािशत तथा 
गीतह� रेिडयो नेपालबाट प्रसा�रत पिन भएका छन् । यित लामो तीन 
दशकको जीवन यात्रामा मेरो किवता यात्रा र प्रकाशन गन� रहर पिन 
झ�ै झ�ै िबचिलत भइसकेको िथयो अिहले झसं� �न्छु ।  

क�रब दुइ वष� अिघ प�र�स्थितवश ज�न् मयो “बेनीको बजार जता 
हे¥यो उदास नजर” र “आ�ह�ा गन� अिघ” किवता । मिहनौ ं�ँदै लेख� 
र �ँदै ए�ै पढ�  । उसबेला म मात�छु �ार, लगभग सय जना भ�ा बढी 
स्र�ा तथा िचने निचनेका ईमेल ठेगानाधारी महानुभवह�लाई इमेलबाट 
उ� किवताह� संपे्रिषत गर�  । किव िवक्रम सु�ाले नेपाली किवता डट 
कममा मेरो किवता प्रकाशन ग�रिदनु भयो । किव िवधान आचाय�ले 
�ावासी िदनु भयो । प्रवासी साथीह�ले पिन उ� किवता प्रकाशन 
ग�रिदनुभयो । किह�ै प�रचय नभएका स्र�ाह�को पिन �ानाकष�ण 
गराउन सकेको �ो घटना यसबेला संम्झदा मातेर अकम� ग�रनछु िक झ� 
लाग्छ ।  

मात् ने मािनस नै स� बोल्छन भनेर िवश् वास गन� किव बैरागी 
काइँला�ूलाई सम्झ� । मैले उनैका किवता पढेर उनको प�रचय पाएको 
िथएँ । केही मिहनाअिघ यही साइनो पिह�ाउँदै आफ्नो प�रचय र 
प्र�ुत किवतासंग्रह पेश गर�  उनै प्रा� बैरागी काइँला�ू सम� 
काठमाडौ�ँस्थत वहाँ कै िनवासमा । �सबेला बडो संकोच मा�ै बडो 
साहस बटुलेर अनुरोध गर�  भूिमका ले�खिदनका लािग । मैले झ�ै तीन 
दशक कालख�का लेखेका मेरा ती किवताह� किवता �न् िक 
होइनन् ? कसी लगाउने हेतुले ठूलो आँट बटुलेर म बैरागी काइँला�ू 
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सम� गएको िथएँ । जीवनमा मलाई किह�ै नदेखेका निचनेका 
बैरागी�ूले मेरा किवतासंङ्ग्रह र संङ्ग्रहमा उ�े�खत रचनाकालका 
आधारमा �ोितषीले हातका रेखा पढ� झै िवतेका अतीत केलाई 
किवताह�को समी�ा ग�रिदनु भयो । मैले उसबेला आशा गरेभ�ा 
�ादै मेहनत गरेर मेरो किवतासङं्ग्रहको अ�यन र िव�ेषण तथा 
समालोचना गरी प्र�ुत पु�कको भूिमका ले�खिदनुभएको छ र 
शुभकामना िदनुभएको छ । यसमा वहाँप्रित अ�� आभार �� गद�  
वहाँको अमू� समय र श्रमको िन�� म वहाँलाई �दयदे�ख नै ध�वाद 
िदन चाहन्छु ।  

यसबेला म मेरा पुराना गायक साथी सूय� थुलुङ, पारसमिण बराल, 
पे्रम भ�चनलाई सम्झन्छु, जसले मेरा गीतमा रेिडयो नेपालमा रेकिड�ङ 
गदा� �र र संगीत िदनुभयो । िव�ालयका मेरा गु� गणेशबहादुर राई, 
प्र�ादकुमार प्रसाई, उ�व ितिम��नालाई� सम्झन्छु जसले मलाई 
किवता लेख् न िसकाउनु भयो । िव.स.२०३० सालितर ल�ीप्रसाद प्रसाईं 
दाइले हाङपाङ ता�ेजुङबाट मेरा बालकिवता काठमाडौ ँलगेर 
�सबेलाका च�ीका सा�ािहक पित्रकाह� “नयाँ स�ेश” र 
“मातृभूिम” पित्रकामा छपाएर �सको किटङ काटेर �लाकमाफ� त 
िच�ीमा पठाई िदंदा छापा अ�रमा आफ्नो नाम देख्दा हष�ले गद् गद् 
भएको �ो �ण सम्झँदा मात्र पिन आन� आउँछ । एक कटु अनुभव 
पिन म किह�ै िबस�न स��न । क�रब डेढ दशकअिघ एक जना किव 
दाइलाइ अिभभावकको नाताले मेरो यही किवताको स�लनका 
त�मयाविधका किवताह� छपाउने अिभप्रायले देखाएको िथएँ । मेरा 
केही श�ावलीह�को उनले िनकै प्रसंशा ग�रिदंदा म खुशी भएँथ� । तर, 
तु��ै तीनै श�ावलीह� उनकै समकालीन किवताह�मा प्रिति�त 
सािह��क मािसक प्रकाशनह�मा उ�ेख गरेको देख्दा म छ� पर�  । 
�सबेलादे�ख मलाइ आफ्ना किवता जोसुकैलाई देखाउन तथा छपाउन 
िदन मन लाग् न छा�ो । यसले पिन ममा लेख् ने क्रममा िशिथलता आए 
ज�ो लाग्छ ।  

जे होस् अिहले आएर िवराटनगर एक कम�स्थलको �पमा पाएको 
बेला मेरा २०६२ साल सािह��क रहनसहनको कारण मह�पूण� सािबत 
भएको छ । यसै साल मैले सािह�कार परशु प्रधान, किव कृ�भूषण 
बल, मधु पोखरेल, खेम नेपाली, िववश पोखरेल, िवधान आचाय�, 
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ग�कीपुत्र, भूषण ढु�ेल, रीता खत्री ज�ा किवह�संग सरसं�त गन� 
पाएँ, जसले मलाई यो किवतासङं्ग्रह प्रकािशत गन� हौसला र सहयोग 
गनु�भयो । यसबेला मािथ उ�े�खत सबै स्र�ाप्रित आभार र ध�वाद 
�� गन� चाहन्छु । किवतासङ् ग्रह प्रकाशन ग�रिदने वाणी प्रकाशनप्रित 
पिन ध�वाद �� गद�छु ।    

नवराज सु�ा 
२०६२।१०।१३ 
शा�� चौक, िवराटनगर – ५ 
मोरङ, कोशी, नेपाल । 
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जीवन मेरो श�कोशमा 
 
जीवन मेरो श�कोशमा  
गीत, किवता, ओठ, पानामा 
पो�खएर किह�ै निस��ने  
मानवता, भाईचारा, समानता �न्  
फूल, पात, जून, तारामा  
अिभ�� �नै नसकेका 
मानवीय �ि�, �श�, �ाद, ग� �न्  
जो अ���दयका अनुभूित �न  
र जीवनमा अनुवाद �न चाहन्छन्   
आज जीवन  
श�, अथ� र आयाम िव�ार गद�     
धड्कनमा प्रित�िनत �न खो�छ  
मेरो जीवन 
मेरो श�कोशमा । 
  
जीवन किव बन्छ किहले गायक  
िछया िछया भएर पिन जीवन 
बाँसुरीझ� ब�छ नायक 
�ाकरणले बाँिधने श�ावली 
मात्र नठान यो जीवन  
अशु�ै सही मलाई मनपन�  
श�कोश हो मेरो जीवन  
जीवन मेरो श�कोशमा । 
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हातमुख जोन� कला िस�ािस�ै 
कतै िबस�न लािगएको अथ� हो जीवन 
एक सक� िपङ दोहोरी नम�ाँउदै  
उमेर ढ�ेको पछुतो पिन जीवन  
दुखे पिन सबै सामु नसु�ु�ाई   
िनकोपानु� पन� घाउ पिन जीवन 
लगाउन निमल्ने फाल्न नसिकएको 
िचनो उही पुरानो कोट  
मेरो जीवन 
जीवन मेरो श�कोशमा ।  
 
जीवन िजउने नाममा 
कतै जुध्नु, िजत् नु, हानु� जीवन  
�नु, हाँस् नु, हाँस् नु, �नु जीवन 
हानु�को दोष अ� नै कोही जुम्राह� 
आफ्नै भ�सीले आफू िस�ध्दएको नदेख्नु 
आफू सध� िदग् भ्रिमत, दोधार, दोमन,  
न यता न उता पिन त जीवन 
यसैले आज म  
आफ्नै श�कोशमा जीवनको अथ� 
थिपरहेछु, मेिटरहेछु भेिटरहेछु र ले�खरहेछु,  
श�, भाव, �ाद, सुवास, धड्कन 
सबै आकां�ा अट्ने श�ावली  
�नुपछ�  यो जीवन 
यही मलाई मन पन�  
श�ाथ� मेरो जीवन 
जीवन मेरो श�कोशमा ।  
* 
भाद्र २०६२, िवराटनगर, मोरङ, कोशी, नेपाल । 
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श�ह� 
 
समान �पमा   
हामीले बोल्ने बुझ् ने भाषा 
अिन एउटै अथ� ला�े श�ह� 
जब माकुराह� जाल बुन्छन् 
�ाकरण र शा� कोछ� न् पंिडतह� 
तब श�ाथ� त�ाइन्छन् चे�ाइन्छन् 
काखा पाखा लगाइन्छन् अथ�ह� 
उ�ाइन्छन् भेदभावका पखा�लह�  
ब�ी बनाइन्छ श�ावली 
िनव�श्� चुिटन्छन् 
छानी छानी श�ह�  
�ाय नपाई श�ह� 
सडक पाखा भौतंा�रन्छन् । 
 
चपाइएका श�ह�  
धरातलबाट धकेिलएका श�ह� 
किवता, गीत र सडकमा 
अटाई नअटाइ ओइ�ररहेछन् 
संगीत र धूनमा पछा�रएका छन् 
मसीमा �पा��रत भएर 



नवराज सु�ा 

4 
 

श�ह� पाना खोिजरहेका छन्  
रगतमा अनुवाद भएर श�ह� 
जीवन खोिजरहेछन्  
श�ह� 
खोिसएका अथ� खोिजरहेछन्  
जीवन खोिजरहेछन् । 
* 
जेठ २०६१, िवराटनगर, मोरङ, कोशी, नेपाल ।   
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जीवनको मू�    
 
मनु� भ�ा बाँच् न गाह्रो भो 
यो के भन्छौ ितमी 
धत्, िकन �न्छौ सम्झेर सबै 
हाँस, सबथोक िबस�र हाँस 
छैन काम यी आँखाको । 
 
नसँुघ सुवासह�  
केवल श् वास फेर 
डा�र�ारा मृत घोिषत  
नभएस� ढु� 
शीतिनद्रामा आराम गर  
िबक� ब� गरेर चेतनाको 
िच� गर आँखा र शा� होऊ 
मृत घोिषत नभएस�  
सम्झ जीिवत छौ ढु� होऊ 
बस् यसैमा गव� गर  
धत्, िकन �न्छौ सम्झेर सबै 
हाँस, सबथोक िबस�र हाँस 
छैन काम यी आँखाको । 
* 
जेठ २०६१, िवराटनगर, मोरङ, कोशी, नेपाल ।   
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बेनीको बजार जता हेय� उदास नजर 
 
चैतको उराठ िदन 
ऑधी चिलरहेछ 
ढोका थुनेको छु 
�ाल, भे��लेसनबाट 
हावा धुलो आइरहेछ , 
ऑखा ठो��न्छन् 
छतका िचराह� िनयािलरहेछु 
तै कोठािभत्र सुरि�त �न खोज्छु । 
 
झुम्रोले रेिडयोको धुलो पु�ु 
रेिडयो भने घ�ंदैछ 
“बेनीको बजार, जता माया, उतैछ नजर”... 
मायाको गीत बज्छ 
तर, आज यो गीतमा मोहनी छैन 
मायािप्रतीका बाबरी बास् ना छैन 
कठै के भए होलान् 
यो गीत गाउने र नाच् ने 
गाियका र नृ�कारह� सम्झन्छु 
रेिडयो घरीघरी समाचार िदन्छ 
पॉचसय जना मरे मा�रए 
आज गीतको लय नै बे�ै लाग्छ 
माय�माया फूल्ने 
मायाको �ो बेनी बजारमा 
आज िहंसा फिक्रएछ । 
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यता म भन� आज, 
आफ्नो घरको भुई, छत, िभ�ामा 
चिक� एको िचराह�मा िच�रन्छु 
िसमलको भुवा मलाई नै प�ाउँछ 
पोईला जान पिन खै मनै छैन 
भैगो लौ मोहनी फुकाई देऊ ‘मायाʼ ! 
यस पािलको चैत उदास उराठ छ । 
* 
चैत्र २०६०, िवराटनगर, मोरङ, कोशी, नेपाल ।    
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आ�ह�ा गन� अिघ 
 
दुिनयाँ ! 
परािजत नठान मलाई 
पो�मोट�म् गर र हेर  
आफू जीवनबोध गर 
नठान साथ िदने हात घटे  
आफू ग��बोध गर 
आ�खर िजउने सवालमा मान्छे 
अिभनयिसवाय बाँचेको को छ र ! 
 
पे्रयसी ! 
िबछोड र पीडाको प्रित�प रहेछौ 
नसम्झ सपना मेरा  
स�ान म टु�रो पाद� छु  
ममता सारा ल�ाउदैछु 
र ितमीसँग िवदा मा�ैछु 
आ�खर आजकल मायाको फूल पिन 
किवतामा बाहेक फुलेको कहाँ छ र ! 
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आमा ! 
वेदना र प्रसवकी प्रितमूित�,  
म स�ान ितम्रो 
िनर�र मृ�ु�ुख र 
आज आ�ह�ा िनकट छु 
उसबेला ‘सीताʼ लाई मु�� िदने धरती  
आज मेरो सामु फाट्छ 
आफ्नै माया नलागे पिन आमा 
मलाई ितम्रो माया लाग्छ । 
* 
जेठ २०६१, िवराटनगर, मोरङ, कोशी, नेपाल ।    
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भीर र गोरेटाह� 
 
उ �ो भीर  
उिह�ैदे�ख डरला�ो िथयो 
हरेक यातु्रलाई तसा�उने  
िकच्लाझ� अड्िकएको 
ठूलो ढु�ा छेवैमा िथयो 
िदन�ँ िहड्नै पन� 
चुनौतीको फेदैमा 
एउटा गोरेटो िथयो, 
ए ! झ�ै भुल�छु 
डराइ डराइ  
िहड्ने म िथएँ । 
 
धेरै ब�ो पानी त�र खोलामा  
पिहरा धेरै गए भीर छातीह�मा 
नाितनाितना काखमा �ापेर 
म कथा सुनाउँदै छु 
मृ�ु प्रित�िनत �ने 
�ो भीर र ढँु�ा 
जहाँको �ही ंछ 
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ज�ाको ��ै छ 
गोरेटो उही छ 
केवल िहजो कोही िथयो 
आज मसँग ितमीह� छौ 
भोिल ितमीह�सँग 
अ� कोही �नेछन् 
नदीमा पानी उही बगेझ�   
शरीरमा रगत उही रातै �नेछन् 
मनमा मृ�ुको भय कालै �नेछन् 
फरक केवल पात्र र पाइलाह�  
 
सायद, 
उही �नेछन्  
भीर र गोरेटाह� ।  
* 
जेठ २०६१, िवराटनगर, मोरङ, कोशी, नेपाल ।    
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नजाऊ भमरा भई 
 
आमाकै काखमा  
आज जीवन 
टु�रो लाग्छ, 
शीतल छायाँको  
माया पिन  
िबरानो लाग्छ । 
यी बाटा र िहला�े पाइलाह� 
छरप� हराएका आफ�ह� 
तापिन  
जीवन यहाँ 
अझै बॉकी छ ज�ो लाग्छ, 
आऊ साथी 
भमरा भई नजाऊ ! 
यो माटोमा अझै 
कमलको पातझ� सफा 
अिन फूल झ� �� 
जीवनको सुवास आउँछ ।   
* 
फा�ुन २०६१, िवराटनगर, मोरङ, कोशी, नेपाल ।   
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िदयो र पुतली 
  
यो िदयोमा 
खोजेको उ�ालो 
रोजेको आस्था 
यंही हो भनेर 
झु��एर डढेका 
हजारौ ंपुतलीह�को लास 
िदयोको व�रप�र देख्छु 
भावनाका पखेटा जलेका 
कतै चाहनाका खु�ा बलेका 
आस्था�पी शरीर  
खरानी भएका अवशेष  
म मेरै पूजा कोठामा पाउँछु 
उ�ालो खाितर जल्ने पुतली  
सुग�का लािग जल्ने अगरब�ीका 
बाँकी रहेका ग�हीन खरानी  
मेरो पूजाकोठामा छन्, 
 
�भािवक �पमा  
पूजाकोठा सफा गदा�गद�  
मेरो र पुतलीको िनयित  
उ�ै पाएँ  
अचानक 
आज मैले मेरै दश�न पाएँ 
म �यं  
पुतलीको चोलामा छु । 
* 
 चैत्र २०३६, काठमा�ौ नेपाल ।  
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जीवन बोध   
 
हालखबर ! 
ठीकै छ यार, 
बॉचेकै छु  
ढुकढुकी च�ैछ, 
सास फेद�छु 
तारा सारा िदन गनेर भएिन 
िजएकै छु मृ�ुलाई छलेर  
ढु� बाँचेकै छु । 
 
मलामी िहँडेको छु 
कैयौ अ��म अञ्जुली 
फूल र माटो चढाएको छु 
मुङलान जानेलाई  
िवदाइका हात 
कैयौ ँपटक ह�ाएकै छु । 
 
दुखसुखका कुरा छोडौ ँयार 
दुघ�टना, िभड� 
अपहरणबाट  
जतन गदा�गद�  
यो जीवन 
जीवन नभएर के भो र ! 
जीव भएर िन बाँच् न त पाईयो  
आऊ यसैमा खुशी मनाऊँ 
अहो ! हामी ध� रहेछौ ं।  
कमसेकम आजस� रहेछौ ं। 
 * 
चैत्र २०६१, िवराटनगर, मोरङ, कोशी, नेपाल ।   
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छाती: दुई अिभ��� 
 
१. 
सबैको यो छाती िभत्र 
केही रहर �नसक्छ 
क�ै �री बतासमा पिन 
यही छाती िभतै्र अँटाई िदनु 
सायद यही छातीले नै 
हरेक प्रहार छे� सक्छ । 
 
२. 
कसैको पीरको तीर 
लागेको छ यो छातीमा 
फे�र, ितमी को हौ ? 
कसैको �ारो त�ीर  
लुकाएको छु यो छातीमा ।  
* 
असेज २०३८, हाङपाङ आठराई, ता�ेजुङ, मेची, नेपाल । 
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यो क�ो वा�ता 
 
मौसम न हो 
झरी धेरै परे पिन डराउनु पछ� , 
बगाई न हो 
नदीले आफै लगाएको साँध पिन 
कुल्ची बग् ने गछ� , 
तर िकन दुई मन िमलेर बाँधेको बाँध 
ज�ोसुकै आँसुको भेलमा पिन 
ए�ै स�ाल्नु पछ�  
आफै स�ाल्नु पछ�  ।  
* 
चैत्र २०३६, हाङपाङ आठराई, ता�ेजुङ, मेची, नेपाल ।  
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आश् वासन 
 
धोका पाएको िवश् वासले 
अब ईश् वर कही ँदेख्दैन 
तर पाप र अपराध होला भनेर 
मसँग नडराऊ साथी 
चोटले छाती िछयािछया भए पिन 
छाती िभत्रको यो धड्कन् 
यही ँ��ैन । 
* 
चैत्र २०३७, हाङपाङ आठराई, ता�ेजुङ, मेची, नेपाल ।  
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प्रितब�ता 
 
कुिहरोमा काग अ�िलए पिन 
अ�मा ग�� भे�ाई छाड्छ 
अँ�ारा सबै रात होइनन् नसुत् नु 
मनको क�ास छामेर 
सध� पूवा�मुख भई िवश् वास गनु� 
िबहान सूय� झु�ी छाड्छ । 
* 
मंसीर २०३९, हाङपाङ आठराई, ता�ेजुङ, मेची, नेपाल । 
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िनयित 
 
हेदा� हेद�  �ो फूल आज 
यसरी ओइली झरेको देख्दा चाल पाएँ 
मैले जीवनसँगै मृ�ु पिन �ाएको रैछु, 
हामीले पूज् ने �ो �ौराली आज 
यसरी पिह�रएको देख्दा थाहा पाएँ 
मैले िमलनसँगै िवछोड पिन पाएको रैछु । 
* 
मंसीर २०३९, हाङपाङ आठराई, ता�ेजुङ, मेची, नेपाल ।  
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आकार जीवनको 
 
सुरि�त रा�खनु पछ�  
िज�गी भ�ा पिन 
यो िज�गीको आकार  
जो ठो��एर नकु��योस् 
जाडोमा नकिक्रयोस् 
नप��योस् गम�मा,  
सुरि�त रा�खनु पछ�  
यात्रा भ�ा पिन  
ग�� लि�त आशा 
जो वातावरणको रापमा  
मौसमझ� नबद्िलयोस 
अधुरो सृि�झ� निबटुिलयोस् 
नब�ल्झयोस् दूिषत कथामा ।  
* 
माघ २०३९, हाङपाङ आठराई, ता�ेजुङ, मेची, नेपाल ।  
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यात्रा 
 
समयको गितशील प्रवाहज�ो 
गित छ िक छैन ितम्रो जीवनमा 
हेर यो यात्रा हो, 
 
एक िदन डािव�न कुिल�एझ� 
यो प्रितयोिगता हो जीवनको 
जीवन हार र जीत हो 
रात र िदनज�ै 
कोही िहड्दािहड्दै हराएका छन् यहाँ 
कोही खो�ाखो�ै हराएका छन् 
जीवन दाउपेच र राजनीित गछ�  
िनध�� न�नु समयिसत 
जो कोही लुिछन र लुिटन सक्छ 
अिल�खत इितहासको पात्रझ� 
बेिहसाव धुलोमा मेिटन सक्छ, 
 
ल ट् वा� नहेर छ� नपर 
यो चौबाटोमा सािलकझ� 
आशाका िकरण भर आँखामा 
अिन साहस भनु�पछ�  मुटुमा 
तयार होऊ यो यात्रा हो ।  
* 
मंसीर २०३९, हाङपाङ आठराई, ता�ेजुङ, मेची, नेपाल ।  
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प्र�ाव 
 
ितम्रो �ानो छातीमा 
िबसाएका मेरा सपनाह� 
वस�मा फुल्ने फूलह� हैनन् 
ज�ाई िशिशरले झान� सकोस् 
लालुपाते र बाबरी होइनन् माया 
जो वष�िपछे िटप् न सिकयोस् 
वष�नी ला�े मेलामा धाउन  
मायाको गलब�ी लाउन 
दुिनयाको नजर ला�ो मायालु 
आऊ ! वर पीपल रोपौ ंमायाको चौतारीमा 
दुईटा ढु�ा थिपिदऊँ मायाको �ौरालीमा ।  
* 
माघ २०३८, हाङपाङ आठराई, ता�ेजुङ, मेची, नेपाल । 
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म नहराएको सूचना 
 
कसैलाई कही ँपखा�एर 
म यहाँ यसै अ�िलइरहेछु 
वा�ताको झरीमा �िझरहेछु  
खु�ा थाकेका छैनन् 
ई�ा मरेका छैनन् 
यात्रा सिकएको छैन 
कुिहरो नहटुन्जेल 
आफैमा ओत लागेको छु 
सम्झ, झाडी पन्छाउँदैछु 
गोरेटो खो�ैछु बनाउँदैछु 
हालखवर के बताऊँ साथी ! 
माया नमानु� िब�ी 
पख� म आउदै छु 
िबहानी मुहार िलएर 
हराएका मु�ान बोकेर ।  
* 
मंसीर २०४२, वस�पुर तेह्रथूम, कोशी, नेपाल ।  
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वचन 
 
यहाँ फूल बस�न्छन् 
ढु�ा अिन तीर बस�न्छन् 
मान्छे मान्छेका मुखबाट 
�सैले  
लाग् नु अिघ छे�े 
लागे से�े 
केही हैन आफ्नै मन हो 
ढालले नछे�े छाती मै ठो��ने 
अ� हैन �ो कसैको वचन हो । 
* 
भाद्र २०३८, हाङपाङ आठराई, ता�ेजुङ, मेची, नेपाल ।  
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दोधार रात 
 
कुनै रातको त 
ितखो काँडा �ँदोरहेछ 
छातीिभत्र �दय पोल्ने  
तातो राँको पिन �ँदोरहेछ, 
यो क�ो घडी आयो 
िच�ाउँ कसैको सपना टुिक्रन सक्छ 
चुपचाप स�ँ यसरी त अब 
आफ्नै �दय टुिक्रन सक्छ । 
* 
असोज २०३८, हाङपाङ आठराई, ता�ेजुङ, मेची, नेपाल ।  
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परदेशीको सपना 
 
मनमा िब�ाएर 
उनेका मायाका पोतेह�  
ितम्रो गलामा िबसाएर 
ितमीसँग िबदा मा�ा 
धेरै बेर रोए�ौ ितमी सपनीमा 
अिहले �ँूझेर हेदा� पो देख� 
ितमीले मेरो छातीमा झारेका आँसुह� 
मेरै िसरानीमा झरेछन् 
य�ो ला�ो 
नौ डाँडापा�रकी मायाले 
आज मलाई ब� स�म्झिछन् । 
* 
भाद्र २०३८, हाङपाङ आठराई, ता�ेजुङ, मेची, नेपाल ।  
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िबदाइका हातसँगै 
 
यात्रामा 
िहड्दै जाँदा 
कािटइसकेका पहाडह� 
एक प� हे�रिदनु 
सक्छौ भने  
िहँडेका पैतालाका डामह� 
बाटामा छन् भनी स�म्झिदनु 
साथी ! 
यहाँ य�ै गोलमाल �नसक्छ 
कतै भीडमा साथी हराउला भन् ने 
कतै हतारमा आफै हराइएला भन् ने । 
* 
असार २०३६, काठमाडौ,ँ नेपाल । 
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मायालुलाई काउकुित 
 
१. 
को भन्छ  
गुराँस वनमा मात्र फुल्छ 
ढाँटेको हैन मैले 
आजकल मनको मझेरीमा 
भमरा डाली डाली डुल्छ । 
 
२. 
फूलह�को बहार देख्दा 
चरीझ� मलाई बोलँुबोलँु लाग्छ 
चु�ोमा ��री फूल निसउरे 
मनिभत्र थुनेको कोईली 
स� आज खोलँुखोलँु लाग्छ । 
* 
२०३७ साल, काठमाडौ,ँ नेपाल । 
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खोिजरहेछु िज�गी 
 
अिलकित िव�ासमा अ�ल्झएर 
बाँच् न खोज्छु एउटा िज�गी 
ल�णरेखा कोरेर सीमािभत्र 
सुरि�त साँच् न खोज्छु िज�गी 
द�कथाको तराजुमा  
बराबरी �न नसकेका 
िबरालाका रोटीझ� 
किहले िज�गी भारी �न्छ 
किहले िवश् वास,  
  
अ�ल्झएपिछ कतै 
न खस् न पाइन्छ 
न बिसरहन पाइन्छ 
न िजत् न सिकन्छ 
न हान� 
 
आज  
दुिनयालाई सा�ी राख्दै 
खोिजरहेछु िज�गीलाई 
सपनीलाई सा�ी राख्दै 
खोजीरहछु िबपनीलाई । 
* 
श्रावण २०३८, हाङपाङ आठराई, ता�ेजुङ, मेची, नेपाल । 
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�ो िबख� 
 
आफ्नै दाजुभाइबाट 
सुकु�ािसएपिछ 
यो िबख�  
जसलाई जहाँ भेट्छ 
आफ्नो कथा सुनाउने गछ�  
आफ्नो �था सुनाई िहड्ने गछ�  
आफ्नै भाइले घरबाट िनकाले पिछ 
धनीपूजा� देखाउँदै �ाय माग्छ 
“बाबु म कहाँ �ाय पाउँछु ?”  
आफ्नै घरबाट 
सुकु�ािसएपिछ 
यो िबख� बार�ार  
जसलाई जहाँ भेट्छ 
आफ्नो कथा सुनाउने गछ�  
आफ्नो नाम “बौलाहा साईला”  
बनाउने दुिनयालाई 
बार�ार सोध्छ 
�ारानको नाम बदल्नेह�लाई 
“दुिनयाँ भन म कसरी स�ँ ?” 
दुिनयाँ �ाय होइन 
पागल नाम िदएर  
आफू प�न्छन्छ । 
* 
श्रावण २०३८, हाङपाङ आठराई, ता�ेजुङ, मेची, नेपाल ।  
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मेरो हाङपाङ 
 
कसैले नदेखुन् भनेर सायद 
�ि� मािथ िहउँमा जाडो नमानी 
कं�नजंघा र कु�कण� हात समाइ 
धान नाचेको देखेर 
क�रमा त�रको पटुकी कसेर 
मेरो हाङपाङ 
चाँगे र िछ�ाङसँगै 
मर�ै धान नािचरहेछ 
थाहै नपाइ मेरो हाङपाङले 
मिसत मीठो माया साँटेछ । 
* 
श्रावण २०३८, हाङपाङ आठराई, ता�ेजुङ, मेची, नेपाल ।  
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जागृितका परेवाह� 
 
आजकल जागृितह� रोगाएर 
द�रद्रता, अ�ानता र अस�ोषको अँ�ारोमा 
सम�ैसम�ाको ग�मा सास फेद�  
मनिभत्र सुटु� लुिकरहेछन् 
कु�रोगग्र� चेतनाह� 
जो कुिहन लािगरहेछन् 
कु�प �न लागेका छन् 
यी हाम्रा चेतना र जागृितह� 
कुनैबेला ब�कीमा रा�खएको भए 
लाटो टाटो हैन 
वातावरणको िचसो तातो थाहा पाउने 
एउटा �स्थ �ायु र चेतना खाितर 
हामी संघष� गरौ ंपिहले आफैिसत 
आफ� मािथ िवजय गन� 
छािडिदऔ ंउ�ु� जागृितका परेवाह� 
िसज�नाको यो नीलो आकाशमा  
मान्छे मान्छे निचिनने 
अिवश् वासका कुिहरो िछचोलौ ं 
मानवताको उ�ालो प्रकाशमा । 
* 
काित�क २०४३, वस�पुर, तेह्रथूम, कोशी, नेपाल । 
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हामी कता गईरहेछौ ं
 
िवकास क्रमसँगै मािनस 
बाँदर च�रत्र मु� �न सके 
हामी जंगली मु� �ने िथयौ ं
साँ�ी मानव �ने�ौ ं
 
स�ितका अनेक िवन्दु मेटाएर मान्छे 
िवभाजनका अनेक बहाना खोिजरहन्छ 
�यं िवभािजत �न्छ अिन छट्पटाइरहन्छ 
हेर, �ानो रगत संचार �ने मुटु ढुकढुकीमा 
आज सुिनदैनन् भाइचारा, मानवताका लयह� 
गु�न्जदैनन् िकन समुन् नित, ईमानका तालह� 
आज िवश् वास गद�न मान्छे मान्छेलाई 
िकन अझै मानवीय मू�  
अवमू�न गन� खोज्छ मान्छे 
घरैघरको जंगल बनाएर मान्छे 
बाँदरमा पुनरावृि� �न खोज्छ 
िवकास क्रमसँगै मािनस 
बाँदर च�रत्र मु� �न सके 
हामी जंगलीमु� �ने िथयौ ं
साँ�ी मानव �ने�ौ ं। 
* 
बैसाक २०४९, धरान, सुनसरी, कोशी, नेपाल ।  
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बाआमाको सपना 
 
धेरै भयो 
गाउँघरका सपना 
ब�की राखी 
उ�ाही युवाह� 
िसज�नाका कलम ितखान� 
सहर पसेका, 
खुशी र सुखका िदन िलएर 
चाँडै फक� ने भ�ै 
बाचा गरी 
बाआमािसत िवदा भएका । 
 
बाआमा कु�ररहेछन् 
खोला सुसाइरहेछ 
गाउँ अिनदो छ  
खेत बाँझै छ 
अभाव र अिनकालले िपरोिलरहेछ 
छाना छाउने बा बूढा भए 
िहड्ने बाटो कालो झारले ढा�ो 
िचठी ले�खिदने स� छैनन् गाउँमा । 
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कसैले भिनिदए ��ो 
कसैले फका�इिदए ��ो 
ती छोराह�लाई 
ितम्रा बाचा पख�ने बाआमा  
सा�का �रनमा डुबे भनेर 
ब�की परेका सपना 
िललाम �न ला�ो भनेर । 
* 
काित�क २०४९, दोभान चाँगे, ता�ेजुङ, मेची, नेपाल । 
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ओखती 
 
उठेर एकािबहानै 
ओखतीको गोली खान्छु 
अिन िहंड्छु आफ्नो बाटो 
अनाहक दुिनयाँको गाली खान्छु 
अिलकित ताली पिन खान्छु 
जेहोस् सुत् नेबेलामा  
फे�र ओखतीको गोली खान्छु । 
 
आँखा खोलेर पिन  
खै दे�ख्दन दुिनयाँ  
िच�ेर आँखा आफैलाई छाम्छु 
मैले नदेने नी दुिनयाँ हे�ररहेछ मलाई 
मैले ओखती खाएनी ओखती खाइरहेछ मलाई 
ओखती जीवन, जीवन ओखती भ�े 
ओखतीले जीवन मात्र होइन 
जीवन पछािडको मृ�ु पिन डािकसकेछ 
तर पिन बा� छु म बाचुञ् जेल ओखती खान्छु ।  
* 
चैत्र २०६२, िवराटनगर, मोरङ, कोशी, नेपाल ।  
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पे्रम स��� छोटा किवताह� 
 
१. 
एउटा तारा हो 
टाढा भए शीतल 
र निजक भए गम� िदन्छ । 
 
२. 
देउताह� �ग� जाँदा 
छाडेको एउटा नासो । 
 
३. 
सुनको जलप लगाएको 
ब�की रा�खएको 
एक िप�ले औठंी । 
 
४. 
फूल जो आफू अिन  
अ� पिन ज��एको 
अनुभव गद�छ । 
 
५. 
�दय 
जो �ाउलीझ� बास्छ 
र झरनाझै बग्छ । 
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६. 
�ो व�ु  
जो उमेरले िचनाउँछ 
अिन एका� मन पराउँछ । 
 
७. 
एउटा देउराली 
कसैले टेक्छन् 
कसैले ढोग्छन् । 
 
८. 
चलिचत्रमा अनुमान ग�रएझ� 
उही दोहो�रने कथा । 
 
९. 
यताबाट हेरे बादल 
उताबाट हेरे इ�ेनी 
यो घामपानीको खेल । 
* 
२०३५, हाङपाङ आठराई, ता�ेजुङ, मेची, नेपाल ।  
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ऑखा उही �ि� नयॉ 
 
कित सु�र कलम पाएँ 
सादा सफा कागज पाएँ 
आहा ! नयाँ िबहान पाएँ 
�� सु�र �ोित पाएँ । 
 
उडे चरा िचत्र बािहर  
लयब� भए शव्दह� 
िथिचन मा�ैनन् पैतालामा 
ग�� पख�का यात्राह� । 
 
उही यात्रा आशा नयाँ 
सु� गद�छु आफैबाट 
संसार उही आँखा नयाँ 
खोजी गद�छु आफैबाट । 
 
आऊ मलाई साथ देऊ 
ता�े ितम्रो हात देऊ 
दुः ख देख् ने आँखा पु�ो 
खुशी छन� ओठ देऊ । 
* 
बैशाख १ गते २०६२, िवराटनगर, मोरङ, कोशी, नेपाल ।  
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िववशताले बाँिधएको जीवन  
 
 
िववशताले बाँिधएको मान्छेको जीवन 
िपजडािभत्र छट्पिटरहने मैनाझ� यो मन् । 
 
ितम्रो एक नजरले मनमा अनेकौ रहर जाग्छ 
ल�म्कएर छुन खोज्छु िकनाराले सीमा तोक्छ । 
 
िबहानीको प्रती�ामा साँच् नै पऱ् यो िज�गी  
हजारौ ंदुः ख लुकाएर बाँच् नै पऱ् यो िज�गी ।  
* 
मंसीर २०३८, काठमाडौ,ँ नेपाल । 
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आऊ उडाउँ च�ा 
     (बालगीत) 
 
िप��लाइ झु�दैछन् खे�ै आकाश तारा, 
आशला�ा कोिपला र पलाए मुना आहा । 
 
तोते बोली कित मीठो बोल अझै बोल, 
ितमी हाँसे आशा फूल्छ खोल ओठ खोल । 
 
फूलह� ओइली झरे कोिपला आऊ टुसाऊ 
अधुरा जो ई�ा हाम्रो ितमी आऊ फक्राऊ । 
 
िसर� िसर�  बतास लौ िफर� िफर�  पँङ्खा 
धरती र आकाश जोडौ ंआऊ उडाउँ चँ�ा । 
* 
भाद्र २०४५, मोराहाङ, तेह्रथूम, कोशी, नेपाल । 
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गमलाको गीत  
 
गुलाफी मु�ान ओठमा, एक थँुगा हाँिसदेऊ 
आँखा गाडी िपउँछु खै, बाँच् न मलाई िसकाइदेऊ । 
 
छाितभ�र गमलाको, फू�ौ आहा जीवनभ�र,  
हाँ�ा कित सुहाएको, गुलाफ ए सुनाखरी । 
 
झरनाको पानीज�ो, ब� पाए जीवनभ�र, 
कुवा मनको गिहरो भो, पो�खन्छु खै ितमीभ�र । 
 
अिसना खडेरी सहन्छु ब�, िजउँछु ज�ै फूल, 
शीत िपइ चोट िबस�, कसरी फु�ौ ए फूल । 
* 
श्रावण २०४५, मोराहाङ, तेह्रथूम, कोशी, नेपाल । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



जीवन मेरो श�कोशमा 

43 
 

 
 
 
 
 
 
मायालु गीत 
 
गुलाफको थँुगािभत्र, मायालुको बा�ा पाउँछु 
उड्ने मेरो मनिभत्र, ितम्रो मात्र सपना देख्छु । 
 
सुकेका यी ओठह�, गीत गाई �झूँ भन्छ, 
च�ले यी आँखाह� कतै गई अल्झूँ भन्छ । 
 
साँचेको छु मुटुिभत्र, आइ यहाँ बस् ने गर, 
सपनीमा आउने माया, िबपनी म� आउने गर । 
* 
फा�ुन २०३५, काठमाडौ,ँ नेपाल । 
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छातीको �ास  
 
�ास त छ यो छातीमा ज�र 
नशा निपलाई देऊ मेरी हजुर, 
 
प�चो िदएको माया केही बाँकी 
माया बही खातामा ले�खएन िक 
भुलौ ंम भन्छु अिलकित िपएर 
कतै यो �ाला आँसु पो हो िक, 
 
जीवन यो आ�खर उ�र खोिजरहेछ 
अन� यात्रामा आफै अ�िलरहेछ 
वस�मा पिन िकन �न्छ यो चरी 
मनको वनमा संधै �री चिलरहेछ ।  
* 
जेठ २०४२, वस�पुर, तेह्रथूम, कोशी, नेपाल । 
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ितमीलाई सम्झेर  
 
आँसुका मोती उनेर 
कुरेका यी पलह� 
आशाका धागो बाटेर 
साँचेका यी पलह� । 
 
मेरो मुटु ितम्रो धड्कन् 
रात अिन यादह� 
अ�ल्झन्छन् ब�ल्झन्छन् 
�था अिन आशाह� । 
 
किहले मुटु छामेर  
िबताउँदैछु यी िदनह� 
किहले मुटु िथचेर 
काट्दैछु यी रातह� । 
 
िवष मािनन किह�ै 
आँखाका यी आँसुलाई 
गाह्रो मािनन मैले 
आँसु िपएर बाँच् नुलाई । 
 
�दयिभत्र संचार �ने 
रगत हो िक आँसु 
पो�खए दद�  अधरमा  
कसरी म हाँसू ।  
* 
श्रावण २०३८, हाङपाङ आठराई, ता�ेजुङ, मेची, नेपाल ।  
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पे्ररणाको �ास  
 
पे्ररणाको �ास बोकेर 
कित बल्छ र िदयो आशाको 
चिक� एको छाती थामेर 
गीत गाऊँ म कुन भाखाको । 
 
मैले जे जे भोगेको छु 
कुन भाषामा बताऊँ म 
आँखाले पिन नजोख् ने पीडा 
कुन �पमा देखाऊँ म, 
दोबाटोमा उिभएर कित 
�प हेनु� आशा िनराशाको 
पे्ररणाको �ास बोकेर 
कित बल्छ र िदयो आशाको । 
 
वा�िवकताको िसरानीमा म 
िकन अधुरा देख्छु सपनाह� 
प�र�स्थितको �रीबीच 
लख�राउँछन् िकन िबपनाह�, 
आफ्नै ढुकढुकी छामेर 
भाखा भछु�  म यात्राको 
पे्ररणाको �ास बोकेर 
कित बल्छ र िदयो आशाको । 
* 
श्रावण २०४२, काठमाडौ,ँ नेपाल । 
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�ागत �रीलाई  
 
सागर नै त सुक्छ भन्छन् 
आँसु िकन सु� स�ैन 
�था बोकी िहड्ने मुटुले 
माया िकन भुल्न स�ैन । 
 
नछोउ �ँूदो लासलाई 
स�ैन अब यो �ँूझन 
मेिटएको रेखा जो एउटा 
लाग्छ फे�र अब को�रन् न । 
 
नझानु� आँसु भुइँमा 
म�रसकेको धुलोलाई 
अ��� मेरो उडाउन 
�ागत छ हरेक �रीलाई । 
* 
चैत्र २०३६, काठमाडौ,ं नेपाल । 
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छेिकिदन्छु आफैलाई म 
 

नीदं हराएका रातह�मा 
धेरै सपना देखेको छु 
टुिक्रदै जोिडने मनले 
िस�ो कथा लेखेको छु । 
 
कतै िहड्न जािनन होला 
यसैले त ठेस लाग्छ 
क�नाको संसार टे�ा 
अनायास घाउ दुख्छ । 
 
भड्िकने यी पाइलाह� 
आज  स�ाल्न भनेर 
छेिकिदन्छु आफैलाई म  
दुई आँखाह� छोपेर ।  
* 
असार २०३७, काठमाडौ,ं नेपाल । 
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आँखाले तीर हान् ने मायालु 
 
उिडरहने बादलुको पँङ्ख लगाई आऊँ लाग्छ  
आफ�कै आँखा छली भेट्न आऊँ लाग्छ । 
 
सुिनर�ँ ज�ो ला�े मायाको �ो मीठो बोली 
समा�ए िन हाँिसिदने मायालु �ो अधर खोली । 
 
केही भन् न खोजेज�ी सोध् न खोजेज�ी 
आँखा जुधाई तीर हान् ने मेरी माया क�ी । 
* 
चैत्र २०३८, हाङपाङ आठराई, ता�ेजुङ, मेची, नेपाल ।  
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बतासले झारेका फूलह�  
 
बतासले झारेका ती 
काँडा होइनन् फूल 
सम्झे मैले चोटलाई 
उपहार मेरो भूल । 
 
राप सहँदा िबलाएको 
िहमालको छाती ज�ो 
�ाउलीको गीत चोरी 
सु�ाएको वस�ज�ो । 
 
मायाको लेनदेनमा मैले 
धेरै चोट खपेको छु 
दुः खको दहमा म 
आज पौिडरहेको छु । 
* 
चैत्र २०३८, काठमाडौ,ं नेपाल । 
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िवश् वासघात 
 
कुिह�रएर ि�ितजको मुहार 
धिमिलएर जब रात पछ�  
प��एर िशखर अतीतको 
अनायास मनको बाँध तोड्छ ।  
 
मधुर िवश् वास कित कोमल 
पूण�को रात यो छाती चक� न्छ  
पे्रमको यो टु�रो गीत म� 
बज्छ जब अतीत फक� न्छ । 
 
चं�लता किहले ग��रता 
�ो त प्रीितको याम िथयो 
�दयमा रोपी छातीमा उमार�  
िवश् वासघात आज फल भयो ।  
* 
जेठ २०४२, वस�पुर, तेह्रथूम, कोशी, नेपाल । 
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केवल सपना बाँकी छ 
 
दु�खरहोस् दुः खका घाउह� 
नुिनला आँसु अझै बाँकी छ 
सबैले खोसेर बचेको  
केवल सपना अझै बाँकी छ । 
 
खोलेर अब यी दुई आँखा  
लाग्छ दुिनयाँ सब दे�खसक�  
िच�न्छु आऊ अब िनदुली 
आँखाले बास खोिजसके । 
 
िब�ाएर िवपना सारा 
आऊ अब रात ओढौ ं
िदनभ�रका सारा दुखेसा 
एक एक गरी फुकाऊँ । 
* 
काित�क २०४९, दोभान चाँगे, ता�ेजुङ, मेची, नेपाल । 
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सोध् न मन लाग्छ 
 
सो� मन लाग्छ िप्रतम, भेट्न मन लाग्छ, 
निमलेको प्रश् न एउटा, सोध् न मन लाग्छ । 
 
िज�गीको सु� भन कहाँदे�ख �न्छ, 
संसार साँ�ै घुम्छ भने भेट कैले �न्छ । 
 
जि� िहडे पिन कतै, पाउँिदन म चौतारी, 
उकाली र ओरालीमा आउनु पन� �ौराली ।  
* 
काित�क २०४९, हाङपाङ आठराई, ता�ेजुङ, मेची, नेपाल ।  
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शुभकामना 
         
 मनको मझेरीमा सु�ाएका सपनाह� 
 शीतल िबहानीसंगै फे�र �ँूझन्छन्  
 शुभे�ाका सुवास िलएर सयपत्री र मखमली 
 यसपाली पिन बारी र िडलमा लहलहाइरहेछन् 
 य�ो लाग्छ यसबेला हामी दीपावलीमा 
 आफैिभत्र उ�ालो खोिजरहेछौ 
 अथ�हीन आयु होइन जीवन रोिजरहेछौ ं 
 
 आऔ ंहामी आपसमा बाँडौ ं 
 अपार अन� चाहना   
 औपचा�रकता मु�  
 हािद�क �ानो शुभकामना । 
* 
काित�क २०५८, िवराटनगर, मोरङ, कोशी, नेपाल ।  
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कृत�ता�ापन  

 
बैरागी काईला, कृ�भूषण बल, िववश पोखरेल, मधु पोखरेल, खेम 
नेपाली । 

 
मधुपक� , अंकुर, श� संयोजन, अ��ि�, नेपाली किवता डटकम, 

अनलाइन नेपाली सािह� म�, रेिडयो नेपाल, बी.बी.सी. नेपाली सेवा । 
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लेखक प�रचय 
नाम: नवराज सु�ा  
ज�िमित: २०१८ साल असोज १५ गते 
ज�स्थान: आठराई हाङपाङ, िज�ा– ता�ेजुङ, मेची अञ् चल, 

नेपाल  
मातािपता: नरमाया सु�ा तथा ऐतराज सु�ा 
िश�ा: एम.पी.एच.(जन�ा�), एम.ए. (नेपाली) 
सद�ता: नेपाल �ा� �वसायी प�रषद्, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, 
स��: श्री ५ को सरकार, �ा� म�ालयअ�ग�त िविभन् न 

िज�ाहर�मा क�रव तीन दशक  
िवभूषण: गोरखादि�णबा�  
भ्रमण: अ�यन भ्रमण, काय�पत्र प्र�ुितका िसलिसलामा भारत, बंगलादेश, 

चीन, थाइलै�, इ�ोनेिसया । 
 
प्रकाशन: 

जन�ा� पाटा, बाटा, र अनुभूित (जन�ा�स��ी लेखसङ् ग्रह), 
खोटाङको �ा�–२०५७, साँबा िल�ू वंशावली–२०५६, Health 
Seeking Behaviour of Rajbanshi in Morang, Health 
Improvement Programme 2003 Assessment (Co-
writer), िज�ा जन�ा� काया�लय मोरङको वेभसाइट प्रकाशन, 
जन�ा�स��ी अ�यन अनुस�ान, समी�ा�क लेख तथा 
सािह�क कृित प्रकािशत ग�रएको वेभसाइट प्रकाशन, श्री ५ को 
सरकार �ा� म�ालय पूवा�ञ् चल �ेत्रीय �ा� िनद�शनालय 
धनकुटाबाट प्रकािशत �ने वािष�क प्रितवेदन (सन् २००० दे�ख २००३ 
स�) को स�ादनकाय�गरेको,  स्थानीय तथा राि�� य तथा अ�रा�ि�� य 
मेिडकल जन�लमा जन�ा�स��ी वै�ािनक लेख रचना प्रकािशत 
गरेको, स्थानीय तथा राि�� य पत्रपित्रकामा जन�ा�स��ी 
समसामियक सूचनामूलक तथा िव�ेषणा�क लेख रचनाह� 
प्रकािशत गरेको, िविभन् न सािह��क पत्रपित्रकामा किवता, िनब� 
प्रकािशत, नेपाली किवता डट् कम, अनलाइन सािह� मञ् चका 
वेभसाइटमा रचना प्रकािशत, िज�ा, राि�� य, अ�रा�ि�� य सभा, 
सेिमनारमा काय�पत्र प्र�ुित गरेको ।  
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