
 
शिम�ला ख	का (दाहाल)  

  

हामी फक� ने सुसेध�धामा लागकेा िथय� । तयार�को फ के भकभक" उ$लदै िथयो । पा'नलाई केह� समय 

ला)ने नै भयो । काय�बमको िनयमकानुन अनुसार छ बजे हामीले धा�िकबाट झनु�पन2 िथयो । तर हाॆो ु

भ4रयालाई 5वनय कसजूको सामान पिन िमलाएर पठाउनु पन2 5वजयराज आचाय�को संयोजक वमा भएको 

स$झौताले साकार>प िलनको लािग केह� समय ला)ने भएको िथयो । यसै समयको सदपयोिगतामा हामीले ु

िचयाससंगै धा�िकमा िनकै चलनच?तीमा ु रहेको ॄुमॄेड खान Bयाइसकेका िथय� । भ4रयाले 5वनय  

कसजूको सामान ?याइपुया�एपिछ हामीले फक� ने मोचा� कःय� । हामी तीनजना म, मेरा ौीमान ्(तेजबहादर ु

दाहाल) र इ�ि अिधकार� तीन GदनदेHख बसेको होटलको मायालाई काखी Iयापेर होटल 

मािलकमािल'नीसंग 5वदावार� हुँदै फGबयौ । हामी फक� दा परबाट अ�नपूण� Gहमाल र माछापुIले Gहमालले 

नवदलह� झM लुकेर 5वदाई गरे झMु  ला)दNयो । मैल ेGहं	न अिध अ�नपूण�को सौ�िय� अघाउPजेल Qँयपान 

गरेको िथएँ । 5बहानको समय Gहमालको Qँय सारै मनमोहक िथयो ।  यो Qँय बोकेर ?याउन हुने भए 

अGहले स$म कितले ?याइस'थे होलान ।  यो सौ�दय�को अनुभूित मजःता धेरै Sयासीले रसाःवादन ्

ग4रसकेको हनुपछ� ु भ�ने अनुमानको खेती लगाउँदै अिघ बढे ।  

समयले  फUको मा4रसकेको हनाले हामी हतारहतार गदVु  झयW  । बाटामा पन2 होटलमा बसकेा साथीह>को 

खैखवर� िलय�  । वहाँहX  GहंGडसकेको खबर पाएपिछ हामी झन आ5Yदै ओरािलय[ । अिलक तल झरेपिछ 

अिभ सुवेद�\यू र ूद�प वमजन आGदले हामीलाई भेUयाउनु भयो । वहाँहX संगै बसेर एकिछन फोटो िलय� । 

मलाई सबैभ�दा िच�ता ूो. िल�डाको लािगरहेको िथयो । Gकनभने वहाँ जाँदा एकदमै कGठनाइका साथ जानु 

भएको िथयो । अिभ सुवेद�\यूबाट वहाँलाई बोकाएर सHजलोसंग लिगएको समाचार पाएपिछ मन िच�ताबाट 

मु_ भयो । अिभ सुवेद�\यूह>को तालमा हाॆो चाल निमलेपिछ हामी वहाँह>बाट छोGडय[  । हामी हाॆै 

तालसुरमा Gहं	न था?य� । म मनमनै कुराह> गुNन थाल` । अHःत फागुन २३ गतेको कुरा हो — हामी  यह� 

बाटोलाई पछाGड धकेलेर अगाGड पु)न हता4रएका िथय� । आज यह�बाट पछाGड छो	न ज�मदेHखको बल 

लगाइरहेका िथय� । घा�िकको काय�बम सफल बनाउन उचािलएका हाॆा दािय वका पाइलाह> आज ु

काय�बमको समापनपिछ पुन यथाHःथितमा फक� दै िथए । वाःतवमा जीवनको सानो लीला हो यो । यहाँ कुनै 

पिन कुरा अH�तम स य होइन भ�ने दश�न लागु भएको िथयो । हामी एउटा स यको अ� य पिछ अकc 

स यको ूःथान5ब�दमाु  िथय� । 

 यसGदनको सःमरणको 5बःकुन म बाटोभ4र Gफजाऊँदै  अिघ बeन थाले ।  यसGदन सबभ�दा अH�तममा 

म, मेरा ौीमान, अमे4रकन बालसाGह यकार ूो. िल�डा , र ूमोद ूधान र अमर �यौपाने िथय� । कित 



मुHँकलले हामीले यो उकालो काटेका िथय� । ूो. िल�डा ६८ वष�को हनुह�Nयो फे4रु ु  वहाँ अमे4रकन भएकोले 

उकालो Gहं	ने आदत–नहन स'Nयो । ु  

मेरो मनमा 5वचार र अनुभूितह>ले बुकु� सी लगाइरहेको िथयो— अHःत जाँदाको Gदनको स$झनामा । हामी 

झiडै अःसीजना ःवदेशी र 5वदेशी  साGह यकारहX, िचऽकारहX, बालसाGह य 5वशेषkहXको टोली पोखराबाट 

5व.स.२०६६ फागुन २३ गते आरिसमाक2 टबाट 5बहान िचया र नाःताको सुmयाइ गरेर नयाँ  पुलका लािग 

अिघ बढेका िथय�  । पोखराको आरिसमाक2 टको झiडै टाउकोले छोला झै गन2 माछापुले  Gहमालको सौ�दय�मा 

लुटपुGटन पाउँदा हामी म�ऽमु)ध भएका िथय� । 5बहानको ःवIछ हावामा होटल मािथबाट देHखएको 

माछापुIछे Gहमालको सौ�दय�लाई भोको गोXल ेह4रयो चौरमा दाइ गरेझै ूाकृितक सौ�दय�को तृं णा हामीले 

मेटेका िथय� । 5वदेशीमाऽ नभई धेरै ःवदेशी साGह यकारह>ले  यसलाई केमरामा कैद गरेका िथय� 

। नयाँ पुल आउ�जेल बाटोमा गाड�बाट देHखएको माछापुले र अ�नपूण� Gहमौpृखलाको सौ�दय�लाई आँखाभर� 

लुकाएका िथय� हामीले । गाड�को अH�तम सीटमा युवराज नयाँघरे,  राजे�ि शलम, नयनराज पाiडे र तुलना 

पाठक हनुह�Nयो भने  यसको अिघ?लो िसटमा म र मेरा ौीमानु ु  िथय� । गाड�बाट िनध�'क Gहमालह>ले 

ूे5षत गरेको सौ�दय�पान गदV युवा साGह यकारले रचना गरेका आँसु गजलह>को ौवणपानको आन�द िलन 

त?लीन िथय� हामीह> ।  यस qण धेरै गजल, मु_क, सःमरण, उखान , चुटGकलाह>ले संजीवता ूाr गर̀ । 

ितनीह>को जीव�तताको मजा हामी सु�नेह>ले िलइरहेका िथय� । झiडै ९,१० बजेको बीचमा हामी नयाँ पुल 

आइपुगेका िथय� । अब नयाँ पुलबाट  Gहं	नुपन2 िथयो । धेरै साGह यकारह> आ–आuनो प4रपPच िमलाउँदै 

अिघ बढनु भयो । आयोजकह>मा म, शैले�द,ु ूकाश नेपाल, के.के. कमा�चाय� सामानह> भ4रयालाई कसर� 

बोकाउने भ�ने गनथनको गुथर� सु?झाउन था?य� । केह� समयपिछ रमेश ौvेले भ4रया पठाइGदनु हने ु
आwासनको फोहरा हाॆो कानमा परेपिछ हामी ढ'क भय�ु , भ4रयाको समःयागत xयवःथापनबाट ।  हाॆो 

बसमा चeनु हने सहभागीह>मा हामीमाऽु  बाँGक िथय� िथय� । अ> सबै GहंGडस'नु भएको िथयो । केह� 

समयपिछ अकc गाड� जहाँ  नेपाली साGह यकार कम र को4रयन साGह यकारह> बढ� हनुह�Nयोु ु , आइपु)यो । 

 यो भ�दा केह� समयअिघ मैले ूद�प नेपाल (दाइ) लाई पिन  यहाँ  देखेको िथएँ । दाइलाई देyदा म 

बालकले चकलेट देyदा खुसी भएझM खुसी भएको िथयो । दाइलाई देyदा  Gकन हो मनभर� हष�को सयपऽी 

ढकम'क फुलेको िथयो ितहारको रमझम नै 5बसा�उने गर� ।  म Gकन यसर� खुसी भए भनेर आफूले 

आफैलाई ूz गदा� यसो भ�न मन ला)यो – एक त  यो 5वरानो ूदेशमा 5वwािसलो अिभभावक व पाएको 

महसुस गरे हँलाु   मैल,े  अकc त ूद�पदाइ पिन मजःतै 5वमार�, Gहं	न स'नु ह�न भ�ने बजा4रया ह?लाले ु
मलाई सा� वना िमलेको हन स'Nयोु  । जे होस  यो खुसीले मलाई बे)लै आन�दको अनुभूित गराएको िथयो 

।  

दोॐो गाड�को नेत ृव रामबाबु सुवेद�ले गनु�भएको िथयो । वहाँह> आउPजेल भ4रयाले आधा सामान 

लिगसकेको िथयो ।  यसपिछ बाँक" सामान रामबाबु सुवदे�लाई Hज$मा लगाएर Gहँ	य[ हामीह> । हाॆो 

Gहंडाइको तालमा सुशीला ूाधानाpग, रेणुका थापा (सोलु), उनक" छोर� रqा थापा , टंक उूतेी र शैले�िूकाश 

नेपाल हनुह�Nयो । अXसंगको Gहंडाइको चालमा हाॆो ताल निमलेपिछ मु ु , मेरा ौीमान र टंक उूेती 

अलH)गय[ । टंक उूेती र हामीले िचनाजानी, अनुभव र प4रचयको xयाड लगाय[ । नस�र�ह> हक� दै ु
Gक�डरगाट�न हनलाई त$तयार िथए  यह� बेला हामी खाना खाने ठाउँु  5वरेठाट� भ�ने ठाउँ आइपु)यो । 

 यहाँको राॆो र अिलक ठलो होटेल आइपु)दा आधा जसो साGह यकार खाना खाएर बाटो लािगस'नुभएको ू

िथयो । यित धेरै अिन कितपय व4रv साGह यकारह>सँग साGहH यक याऽामाऽ गनु� नभई आयोजनाको 

कितपय मह वपूण� भूिमका िनभाउनु पाउँदा मेरो मनलाई गौरवको अनुभूितले छपल'कै छोपेको िथयो । 



अझ  यहाँ ूद�प नेपाल दाइका साथै अ�य व4रv साGह यकारह>को आ मीयताको आँचलमा छप'क छो5पन 

पाउंदा मेरो मन धान नाचेझै नािचरहेको िथयो । मनिभऽ  रोमाPचकता र ूफु?लताको िमठो धुन 

गुH�जरहेको िथयो । मेरो जीवनको 'यानभासमा यःता अमू?य रग 5वरलै पोितनेछन भ�ने अनुभूितले मैले ्

 यहाँ आफैलाई अिभषेिचत गर| ।  

खाना केह� िचसो र कडा भएपिन  यो मलाई पPचामतृझ} ःवाGद~ ला)यो । सबै साGह यकारह>सँग 

प4रHःथितको 5ववेचना गदV हामी खानाको xयावहा4रकतामा तH?लन भय[ । केह� खाइस'ने साथीह> 5वदावार� 

मा)दै बाटो लािगस'नु भएको िथयो । सबैको Gहँडाइमा, बोलाइमा बे)लै रोमाPचकता झ?क�Nयो । 

काठमाड[को xयःत र सांगुरो प4रवेशमा खु$चनु परेको साGह यकारह> यहाँ 5वशाल �दयका साथ फरािसलो र 

आ मीय xयवहारमा देHखनुह�Nयो । ु सबैको मनमा बे)लै हष� र रोमाIकता देHख�Nयो ।  मलाई भने 

सबैितरबाट सोधीखोजी र िचनाजानी गन2 उ सुकताको वषा� गराइ रहनुभएकोNयो । मलाई भने  यो 

उ सुकतामा डु�दै, पौडदै सबैितर ढलीमली गन2 आ मतृं णाले जित 5पए पिन Sयासी नै बनाइरहेकोNयो । तर 

मेरो यो तrृीको आँगनमा एउटा आशंकाको वीउले जरो गाडेको िथयो  यो के भने के म Gहँडेर धा�िक पु)न ु

सकुला र ? तर  यो रोमाPचक र आनH�दत qणले  यो वीउलाई बो�साई बनाइ हक� न नै Gदएको ु िथएन । 

मेरो आ माले द॑ो ूितkा ग¥यो – ‘हेर शिम�ला अब त}ले प'कै Gहँ	नुपछ� नGहँड� अकc कुनै 5वक?प नै छैन 

। बX यो मोद� खोलाको पानी सु'न स'छ, Gहमालको Gहउ नप)लन स'छ Gकनभने धेरै Gहउ पH)लसकेको 

छ, तर धा�िक पु)नलाई तलाई अकc अकाUय स य Gहँु 	नुको 5वक?प कुनै छैन । मेरो मनले मHःतंकलाई 

आदेश Gदयो । मHःतंकले हात खुUटा र शर�रलाई । शर�रमा ःफुित� भ4रएर आयो । खानाको Gहसाब मैले 

नै गनु� प�यो ।  यहाँ भ4रयासँग तामझाम निमलेर केह� गलफ याइ भयो । क5व रमेश ौvेको 

संयोजक वमा  यो िम?यो र हामी बाटो ला)य[ । हामी सबभै�दा अH�तममा िथय[ । हामीमmये शैले�िूकाशु , 

क5पल लािमछाने, ूद�प ूधान र िचऽकार एकारामिसंह िथय[ । बाटामा परशुराम कोइराला , ूद�प ूधान र 

अ> केह� साGह यकारह> िचनापच�को तेलकासा खे?दै बाटो ला)य[। क5पल लािमछाने र मरेो िचनार� 

पुःतकमा देHखएको नामस$ममा सीिमत िथयो । अGहले बाटो काUतै  यो िचनार�को फैलावट बढाउदै ल)यौ 

। झiडै दइ घiटा Gहँु डेपिछ मेरा श4ररका पाट�पूजा�ले 5वरोधको घोषणा गन� थाले । कतै नाराजुलुस गरेर 

च'काजाम नै गराउने हन Gक भनेर मन आ5Yयो । तातो घाम मोु द� खोलाको GकनारैGकनारै धेरै ठाउँमा 

बःदै बाटो ला)य[ । ओहो नेपालको भूवनावट ? Gकन यःतो बनाइGदएका होलान ईwरले ् ? मेरो सोचाईले 

5वचारको घैटोमा थोपाथोपा रा5�यताको रस भन� था?यो । सायद यह� भूवनावटले गदा� होला नेपालीको 

जीवनःतर उ�न नसकेको ।  यहाँका मािनसको अmययन, ःवाःNय उपचार आGद कुराह> कसर� हुँदो हो मन 

छटपटायो, मXभूिममा पानीको Sयासले तडपेझ} । नभ�दै एउटा मािनसले एकजना 5वमार�जःतोलाई कपडाको 

ना$लोबनाएर तुलु�pग झुiडाएर तल झादV गरेको देHखयो ।  यो मािनस 5वमार� भएर कतै उपचारको लािग 

लादै गरेको देHख�Nयो । ऊसँगै अ�य दइचार जना पछाGड दौडदै िथए । मलाई सवेदनाको ौीपेच लगाएर ु

एउटा कथा ले� मन ला)यो ।  यो 5वमार� बो'ने मािनस 5वमार�को लािग कित िचH�तत देHख�Nयो । 

लादालादै कतै उसैलाई पो बो'नुपन2 हो Gक एउटा कथाको राॆो Sलट िथयो यो । तर प4रHःथितको 

ूितकुलताले  यसलाई ू यq ूभाव पायc र  यो कथा नज�मी  यह� 5वलय भयो । मिभऽ एउटा बैरागी 

धून गुPजनथा?यो मोद�को खोलाको छpछ� आवाजसँगै । हाय † नेपालीको भा)य यो Qँय त नेपालका 

ू येक गाउघरमा दे� सGक�छ अिन ले�े हो भने कित कथा लेHख�छ होला ? तर  यसको िन5व�क?प के त 

? आजस$म यःता कित कथा लेHखयो होला ? ती सबै कागज र मनमा नै िसिमत रहे । अझ भनू 

नलेHखएका कितपय कथाह> समाजमा सवेदनाको ढोल बजाईबजाई नािचरहेका छन । कःले सु�ने र ्



सुनाउने यःता मािम�क संवेदनाका कथाह> ? मनले मनलाई नै मनोवाद गन� पु)यो । मन भ�ने कुरा पिन 

अनौठो हदोरहेछ । अGहले आु uनो सबै थकाइ, अःवःNयता पराइको वेथामा अनुवाद भएको रहेछ । जब म 

Gहँ	न नसकेर ताता घाममा ःवाँःवाँ भए अिन मौिलक xयथामा आ माकृत भएँ  । मेरा हातह> रगत नै 

ज$लाझ}  राता भएका िथए । हामी एउटा सानो रे~ुराजःतो कटेरामा पु)य[ ।  यहाँ 5वजयराज आचाय�, युवक 

ौvे, अ�य केह� साGह यकारह> हनुह�Nयो ।  यहाँु ु  केह�बेर बसेर िचसो िलय[ हामीले ।  यो कटेरो अ य�त 

भीरमा बनाइएको िथयो । भुइँको >खमा ख$बा बाधेर बनाइएको  यो कटेरो पGहरो जानेभीरमा िथयो । जब 

परबाट मैले  यो कटेरोलाई िसहैले झ} अवलोकन गर| अिन आफ}  अच$ममा पर| । यःतामा मािनसह> कसर� 

जी5वका चलाउँछन बा । सायद ग4रबीले मा�छेिभऽको डरलाई पिन पटेका पटकाएर हा5Y धपाए झ}्  धपाउँदो 

रहेछ 'यार । नऽ देyदै 4रँगटा ला)ने यो भीरमा मािनस कसर� बःदा हुन । फे4र Gहँ् 	नुपन2 लामो फाँट मेरो 

आँखामा  तेिस�यो । ूद�प ूधान र 5वजयराज आचाय�लाई Gहँ	न गारो भइरहेको िथयो । गारोसारो नहनेमाु , 

शैले�िूकाश ु , क5पल लािमछाने , एकारामिसंह आGद हनुह�Nयो ।  यसैले उहाँु ु ह>ले हामीलाई परेको 

गारोसारो नछोइ जःताको तःतै छोडेर बाटो ला)नु भयो । हामी हाॆो गारोसारोलाई छेउ Gकनारा धके?दै 

अिघ बeय[ । िनकै लामो घोरेटो काटेपिछ हामी उकालो चeनुपन2 बेशीमा आइपुगेका िथय[ । भ4रयाह> पिन 

गफको गुH	ड खे?दै हामीसंगै Gहँ	दै िथए । उनीह>ले बोकेको भार� देखेर मेरो मन दइ मनको भाु र� बोकेझ} 

 भार� भएको िथयो । जबक" मैले मेरो हाते �याग पिन बो'न नसकेर ौीमानलाई Gदएको िथयो । अब ठाडै 

उकालो चढनुपन2 िसढ�को मुिन हामी िथय[ । सबैजना भेला भएर फोटो िलय[ । अब उकालो ठाडै िसढ� नै 

िसढ� कित हो कित ? बाटो साँगुरो घोडाको िलद� जताततै छ4रएकोले एकूकारको दग��ध आउँु Nयो । मेरो 

सास फुलेर ःवाँःवाँ ह�Nयो । ूद�प ूधान र म 5बसौनीको खोजीमा ह�Nय[ु ु  । डाँडाले घामलाई पो?टामा 

हा?न आँटेको Qँय देखाउँदै मेरो ौीमान हामी दबैलाई Gहँु 	नलाई आदेश Gदनुह�Nयो । हामी लाखेलाखे भ�दै ु
अिघ बeNय[। मुHँकलले झiडै दई घiटाको ठाडो उकालो कटेपिछ शारदा शमा�ु , ूद�प वमजन, युवराज 

नयाँघरे र अ�य साGह यकारह>लाई एउटा 5बसौनीमा भेUय[ । उहाँह> क5वता, गीत भ�दै 5वौामको आन�द 

िलइरहनु भएको िथयो । हामी केह�िछन गफको गोट� खे?न था?य[ थकाइ मेटाउन । फे4र मेरा ौीमानको 

उद�ले ूद�प ूधान र मलाई उचािलहा?यो । हामी फे4र गलेका खुUटालाई आदेश Gददै मोचा�का लािग तयार 

भय[ । िनकै मािथ पुगेपिछ अमर �यौपानेले अमे4रकन ूो. िल�डा लाई हातमा समाएर डो¥याउँदै गरेको 

देyय[ । ूो. िल�डाको Gहँ	न नस'ने अवःथा र अमरभाइको आuनै भार�सGहत िल�डालाई डोया�उनु पन2 

अवःथा देखेर मेरो मन सहनुभूितको भार�ले बोHझलो भयो । मानवीयताको ू यq चलिचऽ देखाउनु हने ु
अमरभाइूित मेरो �दय ौ�ाले चुिलएर आयो ।  यो ठाउँमा  यो अवःथामा यसर� डोया�उने परोपकार� काय� 

सायदै कसैले गला� ।  यसपिछ हामी सबै सँगै Gहँ	न था?य[ । ढpगेपहाडमा बनाइएको िसढ�को मुH�तर हेदा� ु

ठलो भीर देHख�Nयो । घामको ूकाशलाई डाँू डाले पो?टामा हािलसकेको हनाले केह� मधुर देHख�Nयो ।  यो ु
ढpगेभीरबाट लGडयो भने कहाँु  पुिग�छ होला कसैले अनुमान लगाउन नस'ने अवःथा िथयो । हामी 5वःतारै 

पाइला ग�दै 5बसाउदै फोटो HखIदै अिघ बeय[ ।  यो अSठेरोभीर चGढसकेपिछ हामीले धा�िकको ूवेश�ार ु

देyय[ । मन स�तु5~ र आन�दले तरHpगत भयो । मूल गेटको 5बसौनीमा हामी थकाइ मान� बःयौ । अमर 

भाइले 5बहानको खाना पिन खानु भएको रहेनछ । समाचार स$ू`षणको ूा5विधक ग?तीले यःतो भएको 

रहेछ । मलाई केह� खानेकुरा छ Gदद� भनेर मा)नु हुँदा मन  यसै सहनुभूितले भ4रएर आयो । मसँग 

बाटामा खान भनेर राखेको ःयाउ र एउटा केक िमिसएको िमठाइ रहेछ ।  यो Gदए, अमरभाइले बडो 

आन�दपूव�क खानुभयो ।  यो देखेर मेरो मन हष�ले लप'कै िभ\यो । सायद संसारमा यो जित ठूलो धम� 

अX के हन स'ला र ु ? यहाँ  मान5वयताको सानो जीवन सक� ल तयार भएको िथयो । अमर भाइले ूो. 

िल�डाूित गरेको उदारता अिन अमरभाइूित मैले गरेको हाGद�कता । सायद मानवीय जीवन यह� सक� लमा 



घुिमरहेको होला भ�ने मैले अनुमान गरे“ ।  यो गेटसँगै रहेको होटलमा नवराज 4रजाल , अन�त वा)ले, बःनु 

भिनएको रहेछ ।  यसको केह� मािथ डाँडाको नमःते होटलमा इ�ि अिधकार� , म, मेरा ौीमान ्, 5वजयराज 

आचाय� र युवक ौvे लाई राHखएको रहेछ । Gहँडन नस'ने अH�तममा आउनेलाई यसर� तलको होटलमा 

राHखने ूयोजन िमलाउनु भएको िथयो xयवःथापनका संयोजक ूमोद ूधान (दाइ) ले ।  

 भोिलप?टको 5बहान, िमिम�रे उ\यालोमा �यालको पदा� उघारेर बाGहर आँखा डुलाएँ । कतै सपना हो Gक 

जःतो गर� अ�नपूण� Gहमालले काध हालौलाझ} गरेर हे4ररहेको Qँयले मलाई आन�दको कणकणमा 5बभाHजत 

बनाएको िथयो । ियनै ःवग�य आन�दको कणकण िमलेर घा�िकको िसँु गो ूाकृितक सौ�दय� शpगा4रएको 

िथयो । 5बहानको झु?के घाममा ूाकृितक सौ�दय�को यो Qँयले मेरो थGकत श4ररमा नयाँ रोमाPचकताको 

सPचार स$ूे5षत भयो । ईwरले Gदएको यो ूाकृितक सौ�दय� म जःता धेरै नेपाली अनिभk भएका हौला 

भ�ने अफसोचको पीडाले मलाई एकप?ट नराॆर� िचमUयो । 5बहानको िन यबम सकेर हामी सो Gदन ग4रने 

काय�बमको ःथलितर ला)य[ । काय�बम ग4रने ःकुल मेौम बराह ःकुलको ूाpगनमा एउटा सानो ःटेज 

बनाइएको िथयो । 5बःतारै आयोजक र सहकभागीह>को आगमन भइसकेपिछ शैले�द◌्रूकाश नेपालले ु

काय�बमको उ�ोषण गनु�भयो । काय�बमको ूमुख अितिथ अिभ सुवेद� हनुह�Nयो भने 5वशेष अितिथमा ु ु
ूद�प नेपाल  हनुह�Nयो । काय�बममा अ�य ःवेदेशी साGह यकारह>का साथै 5वदेशीु ु  साGह यकारमा 

अमे4रकन बालसाGह यकार ूो िल�डा र को4रयन बालसाGह यकार ूो िल जुग हनुह�Nयो । आगु�तुक ु ु
अितिथह>का लािग ःकुलका 5व�ाथ�ह>ले ूेमपुव�क बनाइएका लालीगुराँसको मालाले समारोहलाई रौनकता 

ूदान गरेको िथयो । समारोह ःवय लालीगुराँसझ} मगमगाइरहेको भान ह�Nयो । सोह� 5व�ालयको सामुGहक ु
गीतबाट काय�बम सुX भयो । पGहलो सऽमा पुरःकार 5वतरण र पुःतक 5वमोचन िथयो । यो सऽमा मेरो 

भूिमका अिलक बढ� िथयो । सबैभ�दा खुसी मलाई कqा चारमा पeने बGहनी रqा थापाको 

क5वतासpगहको  5वमोचनले गराएको िथयो ।  यःतै धेरै समयअिघदेHख  सानीको साहसलाई अमेजीमा 

ूकािशत गन� मेरो इIछाले साकारXप िलएकोले खुसीले बे)ल ैआकार िलएको िथयो मेरो मनमा । म खुसीको 

 यो प4रिधिभऽ ःवय Xमिलरहेको िथए । अझ 5वदेशी साGह यकारको हातमा  यो सु$पन पाएकोमा  

खुसीको  यो प4रिध म नाSन सGकरहेको िथइन । ्  

पGहलो सऽको काय�बम सGकएपिछ Gदउसोको खानाको लािग हामी आ आuना होटलको लािग रवाना भयौ । 

मैले चाGहँ Gह	न नसकेको हनाले नHजकको होटलमा आौय िलए । पुन दोॐो सऽको काय�बम काय�पऽ ु
GटSपणी र म�तxयका साथ स$प�न भयो । काय�बम सँगसँगै सु�दर  बःती घा�िकका केह� 5वशेषताहXसग ु

हामी साqा कार हन पाएका िथय[ु  ।  यस ठाउको ूमुख xयवसाय भनेको पय�टन xयवसाय िथयो ।   यहा 

ू येक घरमा होटेलको सु5वधा ूाr िथयो  यो पिन xयवHःथतXपमा ।  यहाआमा समूह िनकै सGबय र 

सजग देHखनु ह�Nयोु  । सहयोगी र िमलनसार घा�िकबासीहXमा धेरैजसो गुXग समुदायको बाह?यता ु ु
देHख�Nयो । मलाई सबैभ�दा छोएको कुरा  यहाको फोहरा xयवःथापन पq िथयो । मैले नेपालको 

दग�मठाउमा सरसफाईूित यित धेरै सजगता देHखएको गाउँु  सायद घा�िकु गाउँ नै िथयो । बाटाबाटामा अझ 

भनू जगल बीचमा पिन Uयाइलेट र फोहरा रा�े क�टेनर भएको गाउँ घा�िक गाउँु  नै होला भ�ने मलाई 

ला)यो ।  

भोिलप?टको काय�बममा बालसाGह य 5वk 5वनय कसजूदारा अ य�त मेहेनत गर� तयार पा4रएको  घा�िक ु

घोषणापऽ र�ो भने सोह� Gदन 5व�ाथ�ह>बाट अ य�त मनमोहक न ृय ूःतुत भयो ।   समयको अभावले 

काय�बम छोUटाउनु पन2 बाmयता आयोजकलाई िथयो । िस5वनको सहकाय�मा बा॑जना को4रयन 



बालसाGह यकारह> साथै नेपाली बालसाGह यकारह>ले बालबािलकाले िसज�ना गरेको िचऽमा कथा ले�ुपन2 

सहिसज�ना काय�बम पिन िथयो । यसर� नेपाल बालसाGह य घा�िकमा गरेको बालसाGह य स$मेलन ु

स$प�न भएको िथयो । ठाउँ 5वशेषको ूितकुलताले  केह� गनु�पन2 र ग4रनुपन2 कामह> पाखा लागेका भए 

पिन एक ूकारले घा�िकको स$मेलन सफलताकोु  पया�य बनेको िथयो । यो काय� आफैमा कGठन र 

ऐितहािसक पिन िथयो ।  

अGहले मलाई Gहजो र अHःतका यःता धेरै सःमरणह>ले थाHpथलो प4ररहेको िथयो । छ4रएका सबै 

सःमरणह> बट?दै याऽाु   साGह यको भकार�मा भदV िथएँ । बाटामा चुडामHण सर र अमर भाइसँग भेट भयो 

। चुडामHण सरलाई Gहँ	नलाई कGठन भइरहेको िथयो । हामीले चुडामHणसरलाई साथ Gदय[ । Gहँ	दाGहँ	दै 

हाॆो ूद�प नेपाल दाईको गु◌्रपसँग भेट भयो ।  िनकै तल देउराली भ�ने ठाउँमा बसेर हामी सबैल ेिचसो 

खाय[ । यससमयमा ूद�प दाइ◌ृसँग खुलेर गफ गनV अवसर ूाr भयो । गफको नयाँनयाँ ःवाद िलँदै हामी 

5वरेठाँट�भ�ने ठाउँमा Gदउँसो को खाना खाने  समयमा आइपु)य[ । अब भने नेपाल बाल साGह य समाजको 

ऐितहािसक र रोमाPचक घा�िक स$मेलनले 5बौाम िलएको िथयो । कतै टाढा Hqितजमा यस स$मेलनको ु

सःमरण पाw�िचऽ बनेर मेरो मHःतंकमा को4रएको िथयो ।  
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