यसरी गथ
ु ाइयो मलाईपनि, कनिको पगरी ...
अिपु न्यौपािे '' आयु '', टोरोन्टो

मैले भन्ि खोजेको कुराको सहज अिम
ु ाि माथीको निर्ष कलेि ै निन्छ जस्तो लाग्छ | मलाई
िनजकबाट निन्िे धेरैलाई थाहा छ, म कनब होइि | सानहनययक गनतनबनधनसत मे रो गोरु बेिेको
ै | यो कुरा यहााँका , बाल्यकाल र कलेजका साथी संगनत मात्र
साइिोपनि छैि भन्िा अनतियोनि हु िि
होइि, मे रो पररिारका सिस्यहरुलाईपनि राम्रैसंग थाहा छ | नमत्रहरुनसतको जमघटमा मैले गाएको
िेपाली गीत सुिेर आफ्िै िाई अिम्म परे को कुराले िेपाली सानहययप्रनतको मे रो पाररिाररक कमजोरी
छलष ङ्ग हु न्छ | तराईको फााँटमा हु केको हु िाले िाइको आश्चयष ता िौलो होओइि | मैले कनितापनि कोछुष
भन्िा मानथका सबै पात्र एकपल्ट रमाइलोनसत हास्िेछि भन्िे कुरा नस्िकािाष मलाई अनलकनत पनि
ै |
अफ्ठे रो महिुस हु िि
धेरै भो क्यािाडा आएकोपनि | अब त सपिापनि एतैको िे ख्ि थानलएछ,रुनपंया पैसालाईपनि डलर र
सेन्ट्स भन्िे बािी परे छ | ओ क्यािाडा बज्िा श्रद्धाले आङ्ग नसररङ्ग नसररङ्ग हु िे भैसकेछ, उही सयौं
थुंगा फूलका हामी पाराले | साथीभाई मजैले नखनसट्यरु ी गछष ि,यो अनल बढी किनडअि भयो भिेर तर के
गिे रहिै बस्िै गिाष यस्तो हु ाँिो रहे छ.सायि सबैको एस्तै होला |
ै ो
यसरी आप्रबासी भएर बसेतापनि मिमा सधै िेपालिै िुख्िो रहे छ, तनृ र्त हु ाँिो रहे छ र सायि तेसक
नतर्ष िा मे टाउि अिायासै िेपाली समुिाय, िेपाली मे ला र िेपाली पाटीपौिाको सम्पकषमा पुनगिो रनहएछ
| यस्तै बसाईको क्रममा केनह सानहनययक नबद्धित साथीभाईको संगत गिे अिसर पाइयो | सानहनययक
जमघटहरुमा जािे िााँजोपााँजो नमल्यो | कनबहरुको संगत र कनिता श्रिण गिे मौका जय
ू ो | लहैलहैमा
आफै लेपनि कनबगोष्ठीको आयोजिा गिेसम्मको नजम्मे िारी नलइयो | एिं ररतले कनब के हु ि् र कनिता
के हो भन्िे थोरै भएपनि बुझ्िे भईयो | आफै लेख्िे भन्िे त सोच्िपनि सनकएको नथएि तथापी
सानहनययक आकर्ष णले ययस तफष डोयाष उिै लगेको म महिुस गिष थानलसकेको नथए |
समय यसैगरर नबनतरहे को नथयो ,आफ्िै गनतमा | मानिस स्िभािलेि ै सामानजक प्राणी भएको र म
पनि तेस ै समाजको एक सिस्य भएको िाताले राम्रो कायष मा आफ्िोपनि केनह योगिाि हु न्छ नक भिेर
समय र गच्छले भ्याएसम्म कनहले कनब गोष्ठी , कनहले बैिाररक मंिमा त कनहले सामानजक सेिामा
आफ्िो उपनस्थनत िजष गराइिै रहन्थे | कनहले कााँही कनिगोष्ठीहरुमा कनबता श्रिण गिष पुग्िा साथीभाई

र अग्रजहरुले '' ल है अिुपजी कनिता पनि लेख्िु पछष ,बािि पनि गिष ु पछष भिेर हौस्याउिे काम गरीिै
रहे का हु न्थे ,आफुलाई िाहीं नगज्याएको भाि हु न््यो | िहोस पनि नकि , मैले पनहलो पटक कनिता
सुिेकै येही क्यािाडामा आएर हो अनि तेस्तो सोच्िु गलत पनि होओइि जस्तो लाग्छ | म पनि '' हो हो !
अको पटक है '' भन्थे र पन््याई निन्थे |
ययसरी क्यािाडामा मलाई कनिता लेख्ि हौस्याउिे सानहययकार र असानहययकार नमत्रहरुको िामै
नलएर भन्िु पिाष साथी मुनि गौतम र ििीि बैद्यको िाम अग्रपंनिमा आउाँ छ भिे प्रययेक कनबगोष्ठीमा
''कनिता छैि ?'' अथिा ''ल ल अिुपजीको कनिता '' भिेर उयसानहत पािे गोनिन्ि राित िाई , िब गुरुङ
जी,गोपी काफ्ले जी, तुलसी धरे ल जी, पिुपनत पोख्रेल जीका अनतरीि तपाईको कनिता छ भिे सुन्ि
िानह आउछु है भनि लेख्ि बल नििे साथी नगररराज अनधकारी जी र संजीि ररजाल िाईको िाम पनि मा
यहााँ छुटाउि िाहन्ि |
एनत धेरै साथीभाईहरुको अिुरोधमा गनमिै जााँिा लेखौंलेखौं िलागेको होइि तर फुिष पु नि त पयो नि |
धेरै प्रयास गरे पनि केनह िीप लागेि | सनकएि बन्ि ,यो मे रो नबर्य परे ि भनि सोच्िै छाडे तरसधैं सबै
कुरा आफुले निताएको जस्तो कहााँ हु न्छ र ? एक निि घर पाटी िनलरहे को बेला साथी ििीि बैद्यले
आफ्िो पनहलो संकनलत र प्रकानित कनिता संग्रह िे खाउिु भयो | यसो हे रेर पढे को त,अनल बेस्कररिै
पनढएछ नक क्या हो '' यो अिुप न्यौपािेलाई कनिता लेख्ि त के लेखेको कनिता बािि सम्म गिष
आउिैि '' भनि मरीमरी सबै सामु हासेको अझैपनि खुब सम्झिा आउछ |
मान्छे को जात ि हो आाँटे के पो सक्िैि र ? म पनि अब निनभन्ि िरणमा कनिताबारे िै सोच्िे
भइसकेको नथए | बारम्बारको आग्रहले एउटा त कसो लेख्ि िसनकएला भन्िे धुिमै मि एकांनकत हु ि
थाल्यो | िारीररक श्रमको काम रानतको ८/९ बजे सनकिे भएतापनि मिमा कनब बन्िे लहड गएि बरु
झि् झि् बढ्िै गयो | मिको उकुस मुकुस कसलाई सुिाउ जस्तो हु ि थाल्यो | श्रीमतीलाई भिु ययो पनि
सनकएि ,हासेर नगज्याउनलि भन्िे पीर तर जे होस् प्रयासिानह गछुष भन्िे लाग्यो र मिलाई काब्य
रििाप्रनत सकारायमक बिाउिै लगे |
कनिता लेख्ि सिष प्रथम त नबर्यिै िानहयो | िेिको हरे क गनतनबनधप्रनत नबिे िमा बस्िे यो िेपाली
मि उनिकै िासो र निन्ता राख्छ | यो अकाट्य सयय हो | राजिैनतक उथल पुथल,िल र िेताहरुको
बानहर र नभत्र बोल्िे/गिे िोहोरो िररत्र र कनिता लेख्िे मे रो प्रयाि बीि , मैले लेख्िे कनिताको
नबर्यसम्म फुयो | रातको ९ बजे जाडोको समय स्रीट कारमा कामबाट फकषिै गिाष ,स्रीट कारमै १/२
हरफ कोरे , तेनतकैमा ििीिजीको फोि आयो ; भखष रै कोरे को खेस्रा सुिाए ,िहााँले गजब छ भन्िुभयो |
नजस्काएको िा सााँिो भिेको छुट्ट्याउि गाह्रो भो | जे होस् धन्यबाि भनि फोि राखे तर ययो २ हरफ

खेस्रापनछ अरु अगाडी मरे काटे फुरे ि | सोिी रहे , अबेरसम्म घोयले अह ,ड्राइिरले स्रीटकारमा पण
ू ष
नबराम लगाए झै ाँ मे रो कनितामा पनि सम्पण
ू ष नबराम लाग्यो | केहीबेरमै घर आइपुग्यो | श्रीमतीले नमठो
खाि पनस्कि ,खाइयो , अघी फुलाष फुलाष जस्तो भएको कनितापनि स्िानिष्ट खािासंग ै सुलष ुप्पै निनलयो र
आरामले डकािै सुनतयो |
बच्िा सािै नथयो ,रानत बेलाबेलामा नपिाब फेराउि उठाउिु पिष ्यो | ययो रात कररब १ बजे छोरालाई
नपिाब फेराइिरी सुयछु भन्िा त फेरी तेही कनिताको भुत निमागमा फिफिी घुम्ि थाल्यो | अब त
सोनच्िि,आजलाई पुग्यो सुयछु भन्िापनि घरीघरी मिमा मडारीिै रह्यो | म नििाउि िसकी छट्पनटएको
श्रीमतीले िाल पाईछि् क्यारे ''के भयो, निन्रा परे ि ?'' भनि सोनधहानलि | मैलेपनि धेरै भुनमका केनह
ि बाधी '' ए बुढी ! कनिता फुयो '' भिे | उन्ले हििपि मे रो निधार, काि र छाती छामछाम छुमछुम गिष
थानलि , मैले '' के गरे की ? '' भिेर सोद्धा '' सन्िो भएि नक निन्रामा बोलेको ठम्याउि खोजेको''
भनिि | आफ्िै अधाां नगिीलाई समे त उन्को श्रीमाि कनितापनि लेख्ि सक्छ भनि पययार िलागेकोमा
रानतको २ बजे म नफस्स मुस्कुराउि बाध्य भए | ''ल अब नतमी सुत,म कनिता लेख्ि जान्छु '' भिी म मे रो
कम्प्यटु र कोठानतर लागे | केनह बेर पश्चापिै श्रीमती पािील्याइनििे निहु ाँमा मलाई हे िष आइि , मलाइ
थाहा नथयो पािी त एउटा बहािा नथयो असलमा उिी कनहाँ म निन्रामा त नबउनझि भनि बुझ्ि आएको
नथइि् |
यसरी रानत २ बजेको समय टेबलमा बसी मे रो जीििको पनहलो कनिता ''गोहीको आाँिु ''लेख्ि सुरु
गरे र झन्डै नबहािीको ३.३० सम्म लेखेर तयार पारें | पण
ू ष भयो मे रो िाहिा | नबहाि ४ बजे फेरर
श्रीमतीलाई उठाई सम्पण
ू ष कनिता सुिाए | उन्ले कनत बुनझि के बुनझि थाहा भएि तर राम्रो छ भनि फेरर
एक नझनमकमै निन्रा िे निको काखमा पग
ु ीि | जे होस् मे रो पनहलो कनिता बाििकोलानग तयार भयो |
िनजकका केनह नमत्रहरुलाई सुिाए ,पनहलो प्रयास प्रिंसिीय छ भन्िे प्रनतनक्रया पाएाँ , हर्ष ले मि गद्गि्
भएर आयो |
यस सन्िभष मा भन्िु पिाष म आफुलाई थोरै भाग्यमािी र थोरै अभागी ठान्छु. भाग्यमािी यस अथष मा नक
मे रो पनहलो कनबतािै क्यािाडाबाट प्रकानित हु िे िौतारी भन्िे पनत्रकामा छानपयो र अभागी यस अथष मा
नक तेती धेरै नमनहिेत साथ् लेनखएको आफ्िो जीििको पनहलो कनिता आफै ले कनहल्यै कनिगोष्ठीमा
बािि गिष पाइएि र लक्ष्मी जयनन्तको उपलक्ष्यमा साथी सानहययकार मुनि गौतमबाट बािि गराइयो |
तेसपनछको पनछल्लो समयमा भिे अरुपनि कनिताहरु नश्रनजत हु िै गए जुि अनहलेसम्मपनि जारीिै छ
र यसरी मलाईपनि क्यािाडामा साथीभाई र अग्रजहरुले कनिको पगरी गुथाइनिए.
धन्यबाि.

सरी सानहययमा मेरो पनहलो सन्तािको रुपमा जन्मेको कनिता यहांहरु समक्ष पाठिको लागी पस्केको छु |

मारकाट र काटमार मै रमाई रहे का हामी,
मिष ु र मािष ु को उद्दे श्य बीि !
अहो ! िान्ती सम्झौताले पलाएको आिा ,
संनबधाि सभा नबघटिपनछको घोर निरािा ! !
गररब जिता, निमुखा पेट, आजपनि तेही !
बडे मािको पेट नलई झाछष ि आाँिु गोही ! !

झलझल सपिा सिाको, भलै नमिेर िे ि,
स्िास््य,निक्षा,िेति अभाि,पुराति युगमा प्रिेि !
कस्तो कुपुत्र,कनत अभागी हे नतमी िेपाल आमा !
िे ि ै िरहे , प्रिे ि भनि ,के लगाउछौ नबिे िी जामा ?

हात समाई, बिि लगाई छातीमै टेक्यौ आिा ,
घरी िालापािी , घरी कालापािी ! कनत नमच्यौ हाम्रो नसमािा ?
अब त उठ,अब त जाग , बाच्छौ कंकाल कनत ?
उठे िौ अब , जागेिौ आज ,भो यनतमै नतम्रो इनत ! !
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