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घारको चाका �र�ो दे खेको �दन
आफ्नै मुटुको रङ �नचोरे र मुछेको हुँ, आँशुमा अ�ता
र �नधारमा लगाएर आफ्नै माटोको �टका
उडेको हुँ, फूलबार� खोज्दै ।
सोचेथ,�
बगाउनेछु, रगतझ� प�सनाको नद�

जमाउनेछु, थोपा थोपा फूलको रस

र भन�छु, घरको घारभ�र महको उज्यालोले
जब ओ�लर्एँ यहाँ, मलाई ल्याउने हावाको �बमानबाट
तब दे ख,� न�ु नलो आँशुनै आँशुको सागर

रोबटको जाँघेमु�नबाट उदाउद� गरे को घाम
अ�र छक�र फु�लरहे का कागजका फूलहरू

मे�शनको मुटु �लएर बाँ�चरहे का मानवहरू
हो त्यह� समय हो,
आकाशबाट एउटा चिम्कलो तारा खसेको।
सपनाको चङ्गा हातबाट फु◌ुिस्कएको।
हे छुर् हृदयको आँखाले, केह� दे िख्दन ्,

खै? गुम्बाको शािन्त बोकेर ओछ्यानमै भेट्न आउने घाम?
खै? मिन्दरको आरती झुल्काएर हाँस्दै �हँड्ने जन
ू ?
�यरोगले समेत �य गनर् नसकेको
बा-आमाको मस्
ु कान, खै?
खै? आफ� गुच्चा भई�दने

भञ्ज्याङको �समल� भुवाझ� साथी-संगी?

कुवाको पानीझ� गाउँ लेहरूको सङ्लो हृदय, खै?
�बपनामै प�न जब ब्यँझ
ू न्छु, आँखैभ�र दे ख्छु,
बालुवामा ध�सद�, रगत च�ु हँदै गरे का मुटुहरू

सपनाको वतन हराएर अल्मिल्लरहे का पागल बाटाहरू
हृदय भत्केर अिग्लएका अग्ला महलहरू
अिक्सजन च्या�पएर उदाउँ दै गरे का च्याम्बरहरू
मत्ृ यक
ु ो साईरन बजाउँ दै गरे का मे�शनहरू

काठको बाकस बनाउँ दै गरे का कारखानाहरू

अहो,
कसर� बेच्नु यहाँ, सगरमाथाको स्वा�भमान?

र हामफाल्नु घामसँगै अस्ताउने सुयम
र् ु�ख फूलमा।

भैगो, फ�कर्न्छु आफ्नै आमाको काँख,
अनेक� धन
ू �टपेर फूलको

फुलाउँ छु, करे साबार�मै ढकमक्क प�सना।
जमाउँ छु, घैलाभ�र �वश्वासको रस।

र भछुर्, दे शकै घारको चाकाभ�र सपनाको मह।
हो त्यो समय
म भन्दा धेरै रमाउने कोह� हुनेछ भने
त्यो आमाको चिम्कलो ओठ

या आफ्नै माटोको अनह
ु ार हुनेछ।

�शषर्क ;रङ्�गन बचेराहरू
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ह�रयो व�
ृ को एक हाँगामा
लगाएक� �थएँ गँ ड
ु मैले

आफ्नै अिस्तत्व �तमीमा दे �
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र बसेक� �थएं ओथारो
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जोगाउं दै हुर� र अ�सनाबाट

41

चक� घाम र शीतबाट

41

सुन्दर फुलमा फूलजस्ता

41

�तमीहरू लुकेका छौ भनेर

41

मेरो मन पल
ु �कत हुन्थ्यो

41

र,कोरलेक� �थएँ यग
ु ल जोडी

चीलको �नष्ठुर चच्
ु चो जब खोज्थ्यो झिम्टन
लोखक�,�बरालो, स्याल र सांपहरू

जब खोज्थे �तमीलाई आहारा बनाउन
ओ मेरा रङ्गीन बचेराहरू,
हो मैले लडेर जोगाएँ �तम्रो जीवन
हो, मैले बचाएँ �तम्रो प्राण
�कन�क मलाइ �तमीहरूको
कोमल शर�रको स्पशर्ले अपार आनन्द �दन्थ्यो
क�ललो मुटुको सुन्दर ढुक्ढुक�ले
जीवनको गीत गाएको हुन्थ्यो
वन, कन्दरा, �बस्कुन र मैदान
�तम्रो ला�ग चारो जट
ु ाउन
जब उडेक� हुन्थ� म

�तम्रा बढ्दै गरे का सुनौला प्वांख सम्झँदै
संङ्गै उड्ने सपना दे ख्थ� मैले
प्यारा बचेरा हरू
सुन त, आमाहरू सपना दे ख्छन ् �न

�दिन्दनै बढ्दै जाँदा �तम्रो
पंखेटाको आयतन
स्फु�तर् शर�रमा,

िजग्यासा मगजमा
र िजम्मेवार� जीवनमा
ओ रङ्गीन बचेरा,�तमीले सुनेछौ समुद्र पार�को कथा

बांधेर आफ्ना सुनौला पङ्ख

जोडेर फलामको भीषण पँखेटा
आमाको ला�ग चारो खोज्न
त्य�त टाढाको उडान कसर� गय�?
एक दाना चारो च्यापेर गँड
ु मा फ�क�दा
�र�ो �थयो गँ ड
ु

समुद्रपार� �पँजडामा थ�ु नएका
ओ प्यारा बचेरा,

एक पटक �तमी सङ्गै
इन्द्रे णी लागेको आकाशमा उड्न मन छ
�छटै फकर् है?

�वशाल नेपाल
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सुरेश �संह सम्बाहाङ्फे
मोरङ

nayanrai56@yahoo.com
भुगोलको मान�चत्र

�गिजङ-�मिजङ केरमे�टएका नक्शाहरु
साना-ठुला आकारमा

छताछुल्ल पो�खएका अङ्सहरु आफ्ना-आफ्नै
तर,एउटा चोइटा

साना दख
ु ले आज्यार् मुलुक हैन
पख
ु ार्का �बरताका ती चाङ्हरु

प�सनाका भेल ती न�द-नालाहरु
क�ह �झ�ल�मल�
क�ह अधेर�

ती गाउँ ,बजार,शहरहरु

तराइका ती समतल फाटहरु

भुगोलमा �ठङ्ग्रीङ्ग उभेर मेरुदण्ड बनेका पबर्तहरु

फरफ�रएर चन्द्र-सुयर् प�हचान झल्कैरहे का �हमालहरु
अ�न,

लाजका रङ्�गन घम्
ु टो ओ�ढ मसक्क मस्
ु कुराका ला�लगरु ासहरु
कम्मर भाची चौता�रमा �घन्ताङ-�घन्ताङ डाफे मुनालहरु
एउटा प्र�त�बम्ब �ख�चन्दै तालहरुमा

डुङ्गा खेल्ने माझी दाइ प्राक्र��तक मौ�लक्तामा

�शरमा ढाका टोपी र दौरा सुरुवालको तुना कस्दै
लोकदोहो�रमा गुङुनाउछ

हो म त्यो दे शको मान्छे हु ,म नेपाल� हु
यी रङ्गहरु,काला गोरा मान्छे हरुका
आ�दबासी,द�लत,मधेसी,बाहुन-�ेत्री

फुलबार� एउटै आगनका,सन्तान एउटै आमाका
रमाइरहे का छन �सङ्गारे र कमर्हरु

�भन्न-�भन्न जाती,भासा,सस्कृ�तको
को�ह च्याब्रङ
ु बजाउछन

को�ह झ्याम्टा बजाउछन

को�ह ढ्याङ्ग्रो बजाउछन

को�ह सनाई,धतरु ो बजाउछन

स्पशर् मुटुमा कुटुक्कै,एउटै तरङ्�गन्छन हर धन
ु हरु

चार वणर् छ��स जातको फुलबार�

हो म त्यो दे शको मान्छे हु, म नेपाल� हु
स�हदका रगतहरु काल� गण्डक�

लुकामार� खेल्दै उफ्र�न्छन ती असलाहरु

थकाइ माछर् न बकुल्लाहरु,�कनार रुङ्गेर जवानी फ्याकेर
बगेर �टस्टा कहाँ थप्र
ु ीयो,छानेर बालुवा छान्दै कणार्ल�
नभे�टएला यहाँ सुनचाद� �हरामोती
तर,

चारकोशे झा�डहरु ,सिन्जवा�नका बट्
ु टाहरु
�बखुमा,�चरे तो,बोझो

अ�न,ती यासार् गुम्बाहरु

ती रुद्रा�हरु,यी बो�द�चतहरु

बग�चा छ रम�णय भमराको ताती

लुछ्न खोज्छन �गद्धहरु साकाहा�रका �सरख ओढे र
�घट�घ�टएको नाजक्
ु तामाथी

क�हले तराइ,क�हले पहाड,क�हले �हमाल
झुक्दै नझुक्ने मेरो सगरमाथाको दे स

हो म त्यो दे शको मान्छे हु ,म नेपाल� हु
झरनाहरु,ब्यझ
ु ाउदै बिस्तहरुलाई

सन
ु ौलो �छटाहरु पोकल� ह्यात्रङ्
ु मा
नाइगरा फल्स �फक्का-�फक्का

गगनचम्
ु बी स्तम्भ त्यो इ�फल टावर
ढलेर पो स्तब्ध छौ त्यो धरहरा
उ�भएकै छ हजारौ आश्थाहरु

खाल्टो रे अिजब रहस्यको �समा हम्पबोल्टको प्रसङ्शा
के क�त खोट छ ? महे न्द्र गुफा चमेरो गुफामा

नमुना �मसाइलको बस्ती पेण्टागन बज
ु र् खा�लफाहरु
झक
ु ाएर घोडा टे काउदै आखाको नाख्री तान्दै
अधर्नग्न कु�दएका हस्तकला मठमिन्दरहरु
प्राक्रु�तक र प्रा�चन्ताको धनाढ्य

हो म त्यो दे शको मान्छे हु ,म नेपाल� हु
गौतम बद्
ु ध,�बछ्याएर �बस्कुन शािन्तका पाइलाहरु
कुना,खोन्जहरुमा यो भुगोलको

सन्दे श ओसार-पसार गन� ती डाक परे वाहरु
रिजस्टर ती प्वाखहरु

औठाको चक्र बािल्म�कका

सायद,सेक्स�पयर रन्थ�नएर पश्चातापमा
का�लदाशका श्लोक पढे र

इ�तहासमा कुदे कै छन भ्रुकुट�,सीता,अर�नको
प�हचान घमण्डता �वस्वसामु

�सरुपाते खुकुर� नाचेकै हो,गोला बारुदको सामु
अ्मर ती बलभद्र,अमर�सङ कालापानीमा

हो म त्यो दे शको मान्छे हु , म नेपाल� हु
सन्
ु दर,शान्त,�वशाल हाम्रो दे श नेपाल

