“महे द्रमाला”मा बलभद्र कुँवरबारे के देखाइयो, के लुकाइयो ?

प्र यषू व त

राजा महे द्रको शासनकालमा इितहासको राि ट्रयकरण गनेर् िसलिसलामा पाठ्यपु तकह हितयारका पमा उपयोग गिरए ।
राजा महे द्रले िशक्षामाफर् त गरेको “राि ट्रय सं कृित”को िनमार्ण बारे िवमशर्को क्रममा
िशक्षाको राि ट्रयकरण हुनुअिघ रािखएका के ही पाठ पिछ कसरी हटाइए, पाठह को प तथा सरं चनामा कसरी पिरवतर्न गिरए, यसको
िव े षण गिरएको छ ।
यहाँ नालापानीको युद्धमा वीरताका लािग इितहासमा नाम कमाएका बलभद्र कुँवरबारे लुकाइएका र देखाइएका त य खोत ने प्रयास गिरएको
छ।

वीर बलभद्र
सन् १८१४–१८१६ को अङ्ग्रेज–गोखार् यद्ध
ु को सु मा नै बलभद्रको नेतृ वमा नालापानीमा रहेका गोखार्ली सैिनकह ले अङ्ग्रेज कमा डर जनरल
िगले पीको समेत ह या गरी अङ्ग्रेजह को आक्रमणको प्रितवाद कसरी गरे भ ने प्रसङ्ग नेपाली इितहासको अिव मरणीय घटनाको पमा विणर्त छ । पिहलो
प्रयासमा असफल भएपिछ हातहितयार र थप सेना मगाएर अङ्ग्रेज पक्षले के ही ह ापिछ दो ो आक्रमण गरे को कुरा उ लेिखत छ । पिछ बलभद्र र गोखार्ली
सैिनकह रहेको मोचार्मा जाने पानीको महु ान ब द गरी अङ्ग्रेजह ले छलकपटकको आधारमा नालापानी आ नो हातमा पारे को तथा बलभद्र र बाँकी रहेका
उनका सैिनकह यहाँ मोचार् छाडेर अक मोचार्मा सि मिलत भएको कुरा उ लेख हुने गरे को पाइएको छ ।

ियनै कुरा प चायतकालीन पाठ्यपु तकमा पिन सि मिलत गिरएका पाइ छन् । नयाँ िशक्षा लागू हुनभु दा पिहले कक्षा ४ मा पढाइने ‘महे द्रमाला’को
आधिु नक नेपालका िनमार्ता ख डमा ‘वीर बलभद्र’ शीषर्क नाटक समावेश गिरएको िथयो । सो नाटकको सु मा नै यद्ध
ु पवू र् अङ्ग्रेजह ले पठाएको िचठ्ठी
बलभद्रले पिढरहेको य छ । बलभद्र भ दछन–् “ए यी गोराह ले फे िर िनहुँ खोजेछन,् हाम्रो देशमा आक्रमण गनेर् रे !”
बलभद्रको मृितमा अङ्ग्रेजह ले पिछ थापना गरेको मारकबारेको चचार् र “जय नेपाल”को पुकारले बलभद्रलाई नेपाली राि ट्रयताको
प्रबल प्रतीकको पमा थापना गरी प चायती कालमा हुिकर् एको यस लेखकको पु तालाई वीर नेपाली नागिरकताबारे पाठ िसकाइयो ।
आ ना सैिनकह लाई ज मा गिरसके पिछ बलभद्र थ छन–् “वीर जवानह हो ! मैले भखर्रै एउटा समाचार पाएको छु । अङ्ग्रेजह ले हामीह िसत लडाइँ गनेर्
ध की िदएका छन् रे । उनीह ले आजभोिलमै हमला गलार्न् ज तो छ । अब हामीले आ नो देशको नाम र राजभिक्त देखाउने समय आएको छ । हामीले
आ नो बहादरु ी देखाउने योभ दा राम्रो मौका कहाँ पाउँछ र ? अब हामी सबैले जे जित हितयार छ, तयार राख्नपु र्यो । लौ, हामी ई रलाई साक्षी राखी
िकिरया खाऔ ं । जबस म हाम्रो शरीरमा एक थोपा पिन रगत छ, हामी शत्रक
ु ो सामु किह यै झक्ु नेछैनौ । जय नेपाल !”
बलभद्रका सैिनकह “जय नेपाल” भनी दोहोर्याउँछन् ।
नाटकको दो ो यमा िगले पी मािरएको चचार् हुदँ ा बलभद्र भ दछन–् “वीर नेपाली ियनीह िसत किहले डराएको छ र ? ”
बलभद्रको मख
ु बाट िनि कएका “जय नेपाल ” र “वीर
नेपाली” भ ने श दावलीको प्रयोगमा इितहासको राि ट्रयकरण
कसरी गिरएको छ भ ने चचार् अिल पिछ गिर छ ।
नयाँ िशक्षा लागू भएपिछ प्रयोगमा याइएको कक्षा ५ को
‘महे द्रमाला’मा बलभद्रबारे दईु वटा पाठ समावेश छन् । पिहलो
‘नालापानी’ शीषर्कको छोटो किवता हो भने दो ो ‘वीर
बलभद्र’ शीषर्कको छोटो लेख हो । लेखको सु मा नै ‘बलभद्र
नेपालको नाउँ राख्ने वीर हुन् । उनी हाम्रा राि ट्रय िवभिू त हुन’्
भिनएको छ । अङग्रेजह ले देहरादनू मा बनाएको बलभद्रको
मारकबाट उद्धतृ गिरएको तलको वाक्याश
ं पिन उक्त पाठमा
िदइएको छ : “हाम्रा वीर शत्रु कलङ्गा िक लामा अिधपित
बलभद्र र उनका अधीनका िसपाही….. उनैको वीरताको
मरणका िनि त यो मृित–िच ह थािपत गिर छ ।”
उक्त लेखमा बलभद्रका बाबु च द्रवीर कँु वर र बाजे जयकृ ण कँु वरले एकीकरण अिभयानमा वीरता प्रदशर्न गरे का कुरा पिन उ लेख छ । बलभद्रको बहादरु ीको
बयान गिरसके पिछ लेखको अ तमा यसो भिनएको छ, “बलभद्र सा ै ठूला आँिटला, साहिसला र वीर िथए । उनी लडाइँमा लड्दालड्दै मनर् चाह थे ।
उसबेला यसरी मनर्ु ठूलो स मानको कुरा िथयो । बलभद्र वीर पख
ु ार्को कुलमा ज मे, देशको लािग वीरतापवू र्क लडे, अिन लडाइँमा लड्दालड्दै प्राण यागे ।
यसैले उनी हाम्रो राि ट्रय िवभिू त बनेर अमर बनेका छन् ।”
सन् १९४० ताका ‘नेपाल’ र ‘नेपाली जाित’को यदाकदा प्रयोग हुने गरेको भएता पिन ‘गोरखा’ र ‘गोरखा जाित’ भ ने श दावलीकै बढी
प्रयोग हुने गरेको िथयो । बलभद्रको समयमा त ‘नेपाल’ र ‘नेपाली’ज ता श द प्रयोग भएका ऐितहािसक आधारह कमै पाइ छन् ।
यसकारण कुलको पाठ्यपु तकमा बलभद्रलाई ‘जय नेपाल’ भनेर भ न लाउनु इितहासको राि ट्रयकरण गनर्ु हो ।
यी पाठह मा नालापानीको घटनालाई नेपालमािथ गिरएको क्रूर साम्रा यवादी आक्रमणका पमा र बलभद्रले गरे को लडाइँ वत त्रताको रक्षाको पमा
उ याइएको छ । नालापानीमा पिछ हुन गएको हारलाई अङ्ग्रेजह को छलकपटको फल भनी याख्या गिरएको छ ।

बलभद्रको मृितमा अङ्ग्रेजह ले पिछ थापना गरे को मारकबारे को चचार् र “जय नेपाल”को पक
ु ारले बलभद्रलाई नेपाली राि ट्रयताको प्रबल प्रतीकको
पमा थापना गरी प चायती कालमा हुिकर् एको यस लेखकको पु तालाई वीर नेपाली नागिरकताबारे पाठ िसकाइयो । यी पाठह बाट इितहासको कसरी
राि ट्रयकरण भयो त भ ने कुरा बु न राणाकालमा बलभद्रबारे लेिखएका दईु वटा लेखको चचार् गनर् आव यक हु छ ।
सन् १९४० मा ‘शारदा’ पित्रकामा छािपएको सागरमिण आचायर् दीिक्षतको “कलङ्गा–रक्षा” शीषर्क लेखमा बलभद्रलाई “गोरखा–गौरव, उद्भट देशभक्त,
सचु तरु सेनापित” भनेर वणर्न गिरएको छ । नालापानीमा रहेका “मात्र छ सय आयर् गोरखाका स तानले जो अद्भूत पराक्रम देखाए, यो नेपालको इितहासमा
होइन भारतवषर्को इितहासमा पिन वणार्क्षरमा लेिखन योग्य छ ।”
लेखक अझ थ छन,् “हामी गोरखा वीरले यस यद्ध
ु मा जो वीरता यद्ध
ु –कुशलता, देशभिक्त र राजभिक्तको पिरचय िदएका छन,् यो संसारमा अ य कुनै स य
जाितको भ दा कम छै न । गोरखा जाित गिरब र अ पसङ्ख्यक भएता पिन देशको वात त्रय रक्षाका िनिम सवर् व याग गनर् कहाँतक त पर रहेछ, यसको
के ही पिरचय यही ँ पाइ छ ।”
जङ्गबहादुर राणाका बाजे रणिजत कुँवर र बलभद्रका बाबु च द्रवीर कुँवर दाजु–भाइका स तान िथए । राणाकालको अवसानपिछ
राणाकालीन नेपाललाई अ धकार युग सािवत गनर् किटबद्ध लेखकह ले तयार गरेको बलभद्रस ब धी पाठमा बलभद्र जङ्गबहादुरका
निजकका नातेदार िथए भ ने कुरा कतै पिन उ लेख गरेको पाइँदैन ।
यस लेखसँग पिछका पाठ्यपु तकका बलभद्रस ब धी पाठह दाँजेर हेदार् िशक्षाको राि ट्रयकरणअ तगर्त इितहास पिन कसरी गिरएको भ ने प्र ट हु छ ।
सागरमिणले बलभद्रलाई “गोरखा–गौरव” भनेका छन् र जनतालाई गोरखा जाित भनेका छन् । यो लेखाइ यस समयको ढाँचा मतु ािबक छ । अथार्त सन्
१९४० ताका ‘नेपाल’ र ‘नेपाली जाित’को यदाकदा प्रयोग हुने गरे को भएता पिन ‘गोरखा’ र ‘गोरखा जाित’ भ ने श दावलीकै बढी प्रयोग हुने गरे को
िथयो । बलभद्रको समयमा त ‘नेपाल’ र ‘नेपाली’ज ता श द प्रयोग भएका ऐितहािसक आधारह कमै पाइ छन् । यसकारण कुलको पाठ्यपु तकमा
बलभद्रलाई ‘जय नेपाल’ भनेर भ न लाउनु इितहासको राि ट्रयकरण गनर्ु हो ।
सागरमिणले उ लेख गरे का गोरखा जाितका वीरता र गिरबीको एकै वाक्यमा रहेको चचार् र बलभद्रको पराक्रमलाई भारतवषर्को इितहासमा पिन वणर् अक्षरले
लेख्न योग्य छ भ ने भनाइ िशक्षाको राि ट्रयकरणप ात् लेख्न लगाइएका पाठ्यपु तकमा छाँिटन पगु े । बलभद्र नेपाली मात्रको िवशद्ध
ु वीर हुन पगु े । साथै
नेपालीको वीरता र दिरद्रता एकै वाक्यमा चचार् गनर् निम ने िवषय ब न पग्ु यो ।
ज्ञवालीको लेखमा बलभद्रका िसपाहीह मा गढवाल क्षेत्रका िविभ न जातका यिक्तह र नेपालिभत्रका मगरह को बाहु य िथयो भ ने कुरा
पिन उ लेिखत छ । पिछ लेिखएका पाठमा यी सैिनकह को मगर पिहचानलाई वा ता नगरी खािल ‘नेपाली’ भिनएको छ ।
राणाकालमा बलभद्रबारे लेिखएको दो ो लेख सयू र्िवक्रम ज्ञवालीको िथयो, जो सन् १९४० मा “वीर बलभद्र” शीषर्कमा प्रकािशत भएको िथयो ।
यवु ाह लाई नेपाली इितहासको पाठ िसकाउने हेतल
े ा िविभ न वीरह को जीवनीम ये यो लेख एउटा िथयो । ज्ञवालीको लेखको सु मा
ु े ज्ञवालीले लेखक
बलभद्रको वश
ं बारे चचार् गिरएको छ । जङ्गबहादरु राणाका बाजे रणिजत कँु वर र बलभद्रका बाबु च द्रवीर कँु वर दाज–ु भाइका स तान िथए । राणाकालको
अवसानपिछ राणाकालीन नेपाललाई अ धकार यगु सािवत गनर् किटबद्ध लेखकह ले तयार गरे को बलभद्रस ब धी पाठमा बलभद्र जङ्गबहादरु का निजकका
नातेदार िथए भ ने कुरा कतै पिन उ लेख गरे को पाइँदनै ।
ज्ञवालीको लेखमा बलभद्रका िसपाहीह मा गढवाल क्षेत्रका िविभ न जातका यिक्तह र नेपालिभत्रका मगरह को बाहु य िथयो भ ने कुरा पिन उ लेिखत छ
। पिछ लेिखएका पाठमा यी सैिनकह को मगर पिहचानलाई वा ता नगरी खािल ‘नेपाली’ भिनएको छ ।
ज्ञवालीले आ नो लेखमा नालापानीको यद्ध
ु पिछ बलभद्रले के गरे भ ने कुराको पिन चचार् गदैर् सगु ौलीको सि धपिछ प जाबका राजा रणिजत िसहं को सेनामा
े ा छन् । ज्ञवाली लेख्छन–् “उनले वीरको मरण पाये । वदेशका िनि त भएका यद्ध
भतीर् भई िसख–अफगान यद्ध
ु मा
ु मा बलभद्रको मृ यु भयो भनी लेखक
उनको मृ यु भएको भये झन् आदरणीय हुने िथयो । तर उनको मृ यु िवदेशमा रणिजतिसंहका सेनामा हुदँ ा भयेको हुनाले यताबाट हामीले मािनसले ननू का
सोझो कसरी गनर् पनेर् रहेछ यसको उदाहरण पाये तापिन भिक्त थापाका मृ यबु ाट झ वदेशका िनि त कसरी प्राण याग गनर् मािनसले सदा प्र ततु ब न पछर्
यसको ा त पाउँदनै ौ ।”

पिछका पाठ्यक्रमअनुसार तयार गिरएको पाठह मा बलभद्रले रणिजतिसंहको सेनामा सेवा गरेको कुरा हामी पाउँदैनौ । देहरादूनमा रािखएको
मारकमा यो कुरा परेको छ, तापिन यसबाट उद्धृत वाक्यांशमा यो कुरा छुटाएको पाउँछ । बलभद्रको मृ यु कुन अव थामा भयो भ ने कुरा
यस लेखकले कक्षा ५ मा पढेको ‘महे द्रमाला’ले भ दैन ।
पिछका पाठ्यक्रमअनसु ार तयार गिरएको पाठह मा बलभद्रले रणिजतिसंहको सेनामा सेवा गरे को कुरा हामी पाउँदनै ौ । देहरादनू मा रािखएको मारकमा यो
कुरा परे को छ, तापिन यसबाट उद्धतृ वाक्याश
ं मा यो कुरा छुटाएको पाउँछ । बलभद्रको मृ यु कुन अव थामा भयो भ ने कुरा यस लेखकले कक्षा ५ मा पढेको
‘महे द्रमाला’ले भ दैन । नालापानीज तै अ कुनै अङ्ग्रेजसँगको यद्ध
ु मा बलभद्रको मृ यु भएको आभासस म
िवद्याथीर्ह लाई मािथ चचार् गिरएको उक्त पाठबाट िम दछ ।
इितहासको राि ट्रयकरण गनेर् उ े यले बलभद्रस ब धी पाठह मा छाँटकाँट गिरएको कुरा मािथ उ लेिखत बँदु ाह बाट
प्र ट हु छ । यस यद्ध
ु को पीडादायक पिरणाम र सगु ौलीको सि धले सदाको लािग अ त गरे को गोरखाली एकीकरण
अिभयानको अपिरवतर्नीय इितहासबाट एकै िछनको लािग भए पिन अङ्ग्रेज शत्रहु लाई हराउन सफल रहेका
नालापानीका वीर भलभद्रको कथा िचिटक्क पारे र िनका नु नै यी पाठह को अभी रहेको बिु झ छ । ितनका
मा यमबाट नेपाली इितहासको खास पसँग मात्र पिरिचत नागिरकह को उ पादन गनर्ु नै प चायती िशक्षा प्रणालीको
उ े य रहेको िथयो ।
बाँकी अक अंकमा ‘प चायती पु तकबाट हराएका भीसी िवजेता गजे घले’बारे चचार् गिरने छ ।

