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स भ्रा त-िशक जाबाट रैती-र जनास म :
नेपालीह को िसनेमा हेराइको प्रारि भक अनुभव

लोकर जन पराजुली

अ यत्र िव मा िसनेमा ब न-हेनर् थालेपिछ अंगे्रजह ले शासन गरेको भारतमा पिन लग  ै
िसनेमा िछ¥यो । उ नाइसौ ँशता दीको अ तितर ब बई र कलक ामा िछरेको यापािरक 
चलिचत्रको प्रदशर्नीक्रम क्रमश: अ य शहरमा समेत फैिलयो । भारतीय भाषामा पिन 
यापािरक िहसाबले िसनेमा तयार गिरन लागे, र ितनको सावर्जिनक प्रदशर्न हुन था यो 

(िडकी सन् १९९३; राजा यक्ष सन् १९९७; हिच सन् सन् २०१३) । भारतका ठूला शहरमा 
िसनेमा प्रवेश गरेपिछ यहाँ बिसरहेका र यताबाट जाने नेपालीह ले पिन यहाँका िसनेमा 
घरमा गएर िसनेमा हेरे ।1

भारतमा िसनेमाको सावर्जिनक प्रदशर्न हुन थालेको केही समयमा नै नेपालका शासक 
वगर्का (राणा) दरबारमा िसनेमा िछ¥यो । तथािप, नेपालमा िसनेमा किहले िभित्रयो ठ्याक्कै 
भ न किठन छ (अयार्ल २०७०) । न नेपालीले किहलेदेिख िसनेमा हेरे यो भ न सिक छ । 
नेपाली भाषामा वा नेपालमा बनेका प्रारि भक चलिचत्रबारे समेत केही िववाद िथयो, तर 
यसबारे लेिखसिकएको छ (उदाहरणका लािग हेनुर्होस्, जोशी २०४५; िलक्टी सन् १९९७; 
काकीर् सन् २००२; अिजत २०६४; ितवारी सन् २०१८) । नेपालबारे अ ले बनाएका 

1 चौधरी (सन् २००१) का अनुसार भारतीय सेनाका क्या टो मे टह का छेउछाउ मुख्यतः 
सेनाका जवानलाई नै लिक्षत गरी िसनेमा घर खुलेका िथए । दो ो िव युद्ध ताका त जवानह को 
मनोर जनका लािग िसनेमा देखाइ यो । भारतीय सेनामा सामेल नेपालीह ले पिन सोही अनु प 
िसनेमा हेनेर् अवसर पाएको अनुमान गनर् सिक छ । नेपालीह  भारत भ्रमणमा जाँदा िसनेमा हेरेको 
जानकारी िविभ न पु तकमा पाइ छ (उदाहरणका लािग हेनुर्होस्, िलक्टी सन् १९९७; दीिक्षत सन ्
१९९९; दीिक्षत २०७१) । च द्रस शेरले कलक ामा “बाइङ एजे सी अिफस” को नेतृ व (िव.सं. 
१९७०–१९७८) गनर् पठाएका भरतमिण आचायर् दीिक्षत (२०७१ : ४१) लेख्छन् : “कलक ामा 
छँदा म बायो कोप खुबै हेदर्थे ँ । किहलेकाही ँ पैसा भएन भने बे नेले िबना पैसा िटकट िद थे र 
भोिलप ट बुझाए हु यो । यस बेला [िसनेमामा] बोली हुँदैन यो । खािल ति बर मात्र र कुरा 
पिन अंगे्रजीमा बहुत छोटकरी लेिखएको हु यो ।”

समाज अ ययन १३ ः १–३७, २०७५
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िसनेमा अथवा नेपालमा िखिचएका शु आती िसनेमाबारे पिन तोकेरै केही भ न सिक न ।2 
यवि थत अिभलेख तथा यो िवषयमा खोजीप ने अनुस धाताको अभावले हामीलाई यो 
फाँटबारे खासै थाहा छैन । तथािप, पिहले दवेस शेरको पालामा र पिछ राणाकालको उ राधर्मा 
सामा यजनले सावर्जिनक पमा िसनेमाको रस वादन गनर् पाएका िथए । िडसे बर १९४९ दिेख 
त नेपालमा पिन िसनेमा हल खोलेर यापािरक तवरबाट िसनेमा दखेाउन थािलयो (पराजलुी 
२०७४) । नेपालमा िसनेमाले िहडेँको सोही बाटो र नेपालीह को प्रारि भक िसनेमा हरेाइ, 
भोगाइ र यसबारे भएका केही छलफलमा यो लेख केि द्रत छ ।

राणा शासकह ले रैतीलाई आफूसरह ब न निदने—आफूखुसी िशक्षा-दीक्षा िलन 
निदने, ठाँिटएर िहँड्न निदने, “राम्रा/ठूला” घर बनाउन निदने या महँगा मोटर-गाडी चढ्न 
निदने—गरेको सु न, पढ्न पाइ छ । रैतीह को अ यत्र िव स म (िवचार र व तु) पहुँच पुग्न 
निदन उनीह ले भरमग्दरु प्रयास गरेका िथए ।3 यिद यसो हो भने, यो बीचमा के य तो 

2 बेलायतका राजा जजर् प चमको नेपाल (िशकार) भ्रमणका बेला (सन् १९११) िखिचएका 
ि थर िचत्रह को संग्रह बािहर आए पिन चलिचत्र नै िखिचएको संकेत िम दैन, यद्यिप िद लीमा 
भएको “दरबार” लगायतको चलिचत्र युट्युबमा भेिट छ (हेनुर्होस्, www.youtube.com/
watch?v=5_kKAfRxPPs; से टे बर २०, २०१८ मा हेिरएको) । जुद्धस शेरका पालामा भने 
िशकार, िववाह, पािरवािरक जमघट ज ता अवसरमा चलायमान यह  िखिचएको बुिझ छ 
(मैनाली २०६१) । सन् १९४३ मा नेपालमा एउटा िवदेशी समूह िसनेमा बनाउनैका लािग सामग्री 
सिहत आएका िथए (हेनुर्होस्, डेिभस सन् १९५९) । खासमा बमार् आएको यो समूह संयोगले 
नेपाल िछनर् पाएको िथयो र उनीह ले नेपालको सरहदिभत्र िसनेमा िखचेका िथए । तर उनीह ले 
“फुल-ले थ” वा नेपालमै मात्र केि द्रत िसनेमा स भवत: बनाएनन्, वा बनाएका भए पिन प्रदशर्न 
भएन । यो टोलीले अ यत्र मुलुकमा बनाएको िसनेमा वा यसबारे जानकारी इ टरनेटमा भेिट छ, तर 
नेपालबारे उनीह ले िसनेमा बनाएको य तो  कुनै जानकारी पाइएन । यो टोलीले िखचेको फुटेज 
कही ँअझै बाँकी छ-छैन यो थाहा पाउन सिकएन । संयुक्त रा य अमेिरकाको सूचना सं थाले सन ्
१९५७ मा िनमार्ण गरेको चलिचत्र िहमालयन अवेकिनङ लाई “नेपालको पिहलो सही वृ िचत्र” 
भिनएको छ (मैनाली २०६१ : २), यद्यिप सन् १९५० मै काठमाडौ ँिसनेमा भवनमा मोहनस शेरको 
भारत भ्रमणको “डकुमे ट्री” देखाइएको िथयो (हेनुर्होस्, गोरखापत्र २००७ख : ४) ।

3 कितपय लेखकले राणाकालमा नेपाललाई शासकह ले बािहरी िव सँग स पकर्  हुन निदएर 
पूरै एक् याएर “फोिसलाइ ड” अव थामा रािखएको मुलुकको पमा याख्या गरेका छन् (व त 
सन् १९९७ मा य ता सामग्रीको फेहिर त छ) । स भ्रा तह को िवदेशी सरसामान प्रितको मोह र 
उपभोग, तर सोही कुरामा सामा यजनलाई अवरोध गिरएकोले िलक्टी (सन् १९९७) ले यसलाई 
“सेलेिक्टभ एक् क्लुजन” भनेर याख्या गरेका छन् । य तो “एक् याइ” पिन िवदेशीह को नेपाल 
भ्रमणलाई रोक लगाउनुमा बाहेक अ य िहसाबले कारगर भएको देिखँदैन । माइकसेल र े  (सन ्
१९९०) ले ब दीपुरको उद्योग- यापारबारे गरेको अ ययनले राणाकालमै नेपाल र बाँकी िव को 
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पिरि थित िसजर्ना हुन पुग्यो जसले गदार् स भ्रा त वगर्को िनजी मनोर जनको साधन—
िसनेमा—उनीह को िशक जाबाट फुि कएर रैतीको पहुँचमा पिन पुग्यो ?4 अथवा राणा 
शासक वयंले िकन रैती-र जनाको साधन हुने गरी काठमाडौमँा िसनेमा भवन खो नुप¥यो 
भ ने मूल प्र को जवाफ यो लेखमा खोिजएको छ ।

िछमेकमा िसनेमा सावर्जिनक यापार र उपभोगको व तु ब दै जाँदा नेपालमा पिन 
रैतीलाई िसनेमा हेनेर् यव था गनर् शासकह लाई आव यक परेको तकर्  यो पत्रमा गिरएको 
छ । िकनिक, “हुलकाहुल” नेपाली युवाह  िसनेमा हेनर् भारत जान था दा यसले एक 
त नेपालको पैसा िवदेिशने र अक , यहाँ “सबै खाले” िसनेमा हेनेर् र “अ  नै केही” 
(अलग िवचारधारामा दीिक्षत हुने या मितभ्र  हुने) समेत बोकेर आउन थाले र यसलाई 
रोक्न शासक वगर्लाई ज री भयो । नेपालिभत्र र िछमेकमा भइरहेका सामािजक-राजनीितक 
गितिविध एवं पिरवतर्नलाई राणा शासकह ले िमिहन पाराले परख गिररहेको र सोही 
अनु प नेपालमा “आधार िशक्षा” लागू गिरएको एवं िव िवद्यालय थापनाका लािग 
प्रय न गिरएको तकर्  मैले अ यत्र गरेको छु (हेनुर्होस्, पराजुली सन् २०१२, सन् २०१४) । 
िसनेमाको स ब धमा पिन सोही कुरा भ न सिक छ ।

िसनेमाले रैतीमा पानर् सक्ने प्रभावबारे त कालीन रा य सचेत/चनाखो रहेको र सोही 
बमोिजम काठमाडौमँै िसनेमा घर बनाएर उनीह लाई “धािमर्क एवं िशक्षाप्रद” अथार्त ्
“उिचत/उपयुक्त” िसनेमा देखाउन आव यक ठािनयो र सोही क्रममा नेपालमा िसनेमाको 
शु आत भएको यो लेखको थप तकर्  छ । यसले एकातफर्  सरकारलाई क टे ट रेगुलेट 
(अ तवर् तु िनयमन) गनर् सुिवधा िदयो, र अक तफर्  िछमेकी मुलुकमा जाने नेपालीह  
शासन- यव था-िवरोधी िवचार र संगठनमा समािहत हुन सक्ने स भावनालाई केही हदस म 
रोक्यो । फलत: शासक वगर् र सीिमत स भ्रा तह को पकडबाट फुि कएर नेपालमा पिन 
िसनेमा रैतीह को (या सावर्जिनक) उपभोग र यापारको व तु ब न पुग्यो ।

मूलत: गोरखापत्र (सन् १९३६–१९५१) मा प्रकािशत िसनेमा स ब धी िविभ न सामग्री 
(समाचार, लेख, स पादकीय, पाठकपत्र, िवज्ञापन/सूचना, ति बर, आिद) यो लेखका 
प्राथिमक ोत हुन् ।5 त कालीन अव थाको प्रमुख सािहि यक पित्रका शारदाका सन ्

यापािरक स पकर् लाई प्र ट्याउँछ । राणाकालको उ राधर्मा नेपालमा ज्ञान र िवचारको “सकुर् लेशन” 
बारे पराजुली (सन् २०१६) हेनुर्होस् । 

4 राणाकालमा फोटो कसरी िव तारै सामा यजनको उपभोग व तु ब यो भ ने जा न अथवा 
नेपालमा ति बरको उपभोगको इितहास जा न व त (सन् १९९८) हेनुर्होस् । सो कालख डमा 
रेिडयोमािथ गिरएको िनय त्रणबारे जा न व त (२०६१ : ३५–५४) हेनुर्होस् ।

5 िसनेमा मेरो प्राथिमक अ ययनको क्षेत्र होइन । नेपाली िशक्षाको इितहास खोजीप ने क्रममा 
गोरखापत्रका माइक्रोिफ मह  अ ययन गरेको िथएँ । सोही क्रममा आँखा अगािड परेका िसनेमा 
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१९५१ अिघका उपल ध भए स मका अंक पिन हेिरएको िथयो, तर ितनमा “समाज 
र िसनेमा” (अवास २००७) शीषर्कको एउटा अनूिदत लेख र “गाइजात्रा” शीषर्कको 
“स पादकीय िवचार” मा िसनेमाको छोटो प्रसंग (शारदा २००६ : १११) बाहेक केही 
भेिटएन ।6 यस अलावा, नेपाली िसनेमाबारे िविभ न प्रसंगमा लेिखएका सामग्री (िद्वतीय 
ोत) पिन यो लेख तयार गनेर् क्रममा उपयोग गिरएको छ ।
यो आलेखलाई मुख्यत: चार ख डमा बाँिडएको छ । पिहलो ख डमा नेपालमा 

िसनेमाको प्रवेश कसरी भयो, सो उ खनन गिरएको छ । दो ो ख डमा पद्मस शेरको 
शासनकाल (सन् १९४५–१९४८) मा िवद्याथीर्ह लाई देखाइएको िसनेमाको चचार् छ । 
ते ो ख डमा नेपालमा िसनेमा कसरी यापार र सावर्जिनक उपभोगको िवषयव तु ब यो, 
यो केलाइएको छ । यस क्रममा पिहलो िसनेमा घरको थापना र यो भवनमा अिप्रल 
१९५१ अिघ प्रदिशर्त िसनेमाबारे एवं िसनेमा प्रदशर्नसँग गाँिसएका िविवध पक्षको चचार् 
छ । चौथो ख डमा नेपालमा िसनेमाको सावर्जिनक प्रदशर्नीको अथर्-राजनीित केलाइएको 
छ । खास गरी, के कारणले स भ्रा त वगर्को पहुँचबाट रैतीको पहुँचमा िसनेमा पुग्न गयो, 
सोबारे िव ेषण गिरएको छ । िसनेमाको अ तवर् तु र यसको उपयोग एवं दु पयोगबारे 
शासकह  सचेत रहेका र सोही अनु प नेपालमा िसनेमा सोचीिवचारी थापना गिरएको 
यो ख डमा देखाइएको छ । अि तममा छोटो िन कषर् ख ड छ ।

नेपालमा िसनेमाको प्रवेश
नेपालको सामािजक इितहास लेख्नेह ले यूरोप भ्रमणबाट फिकर् ने बेलामा जंगबहादुरले 
आफूसँग िसनेमाको मेिसन र अंगे्रजी िसनेमा याएको उ लेख गरेका छन् (हेनुर्होस्, े  
सन् १९९७ : ८९–९०; वैद्य, मान धर र जोशी सन् १९९३ : २६२–२६३) । वैद्य, मान धर 
र जोशीले े लाई उ लेख गदैर् सो त य औँ याएका देिख छन्, जबिक े  सन् (१९९७) 

स ब धी केही सामग्री रोचक लागे, र यसपिछ पाए- याएस म िसनेमा स ब धी गोरखापत्रमा 
प्रकािशत सामग्री संकलन गरे ँ । ितनै संकिलत सामग्रीबाट यो लेख जि मएको हो ।

6 गाईजात्राका अवसरमा आयोजना गिरने नाटकले िह दी िसनेमाको भ ा नक्कल गरेको 
भ दै शारदाको स पादकीयमा आलोचना गिरएको छ : “... िह दी िसनेमाको अनुवाद नाटकमा 
गरेर खेिलयो भने नाट्यकलाको अपमान गिरएको ठहिर छ र साथै यसलाई नेपाली जेहनको 
अपमान पिन भ न सिक छ । िसनेमालाई नाटकमा उतानुर् नपुंसक खेल भ नु कुनै अ युिक्त हुँदैन” 
(शारदा २००६ : १११) । िसनेमा हेदैर् नहेरी नक्कल गनेर् कुरा भएन, तसथर् नेपालमा यापािरक 
पमा िसनेमाको प्रदशर्न शु  हुनुअिघ (हेनुर्होस् तल) नै यो वा यो तिरकाले िसनेमामा सीिमत 

मािनसह को पहुँच पुिगरहेको िथयो भ ने देखाउँछ । िसनेमाले अ य िवधा (नाटक, इ यािद) मा 
पारेको (नकारा मक) प्रभाव पिन यसले देखाउँछ ।
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वयंले सो त यको ोत उ लेख गरेकी छैनन् ।7 जंगबहादुरको यूरोप भ्रमणकाल (सन ्
१८५०–१८५१) स ममा यही ँपिन िसनेमा प्रिविधको उ लेख्य िवकास भएको नदेिखएकाले 
उनको पालामा िसनेमा नेपालमा िभित्रएको कुरा त यपरक देिख न ।8

यूरोपमै पिन प्रक्षेप गनर् िम ने/च ने-िचत्रको (प्रोजेक्टरबाट हेनेर्) प्रिविधको िवकास सन ्
१८९० को दशकमा मातै्र भएको हो (हेनुर्होस्, िपयसर्न सन् १९९६; नोवेल-ि मथ सन ्
१९९७) ।9 सन् १८९५ मा फे्र च दाजुभाइ लुिमअरह ले शु  गरेको “िसनेमाटोग्राफ” लाई 
पिहलो प्रोजेक्टर मेिसन मािन छ । यसले िनकै छोटो समयको िसनेमा मात्र देखाउँ यो । 
यो सँगसँगै यूरोपका अ य देशमा समाना तर पमा प्रोजेक्टर प्रिविधको िवकास भयो । 
सन् १९०५ स म पिन ५–१० िमनेट स मका छोटा िसनेमा मात्र देखाइ यो, तर यसको 
केही वषर्िभतै्र प्रिविधमा भएको िवकासले लामा-लामा िसनेमा पिन देखाउन सिकने भयो 
र छोटो समयमै िसनेमा एउटा ठूलो वैि क उद्योग ब न पुग्यो (नोवेल-ि मथ सन् १९९७) । 

पि ममा भएको िसनेमाको िवकासको लग ै यो प्रिविध भारतस म पिन पुग्यो । 
ब बईमा सन् १८९६ मा र यसको केही समयपिछ कलक ामा िसनेमा प्रदशर्न गिरएको 
िथयो (राजा यक्ष सन् १९९७) । सन् १८९८ ितर भारतमै फाट्टफुट्ट “डकुमे ट्री टाइप” का 
िसनेमा ब न थाले भने बीसौ ँशता दीको पिहलो पाउमा “िफचर िफ म” ब न थाले ।10 

7 े को पु तक उनको िवद्यावािरिधको शोध(?) मा आधािरत हो र लेखकत्रयले स भवत: 
उनको सोही शोधपत्रलाई ोत मानेका हुन् । पु तकमा े ले ोत नखुलाएकाले उनको दाबीको 
आधार प्र ट हुँदैन । चौलागाई  ं (२०७३ : ६३) का अनुसार अग  १९३४ (भदौ १९९०) मा 
च द्रस शेरले पिहलो िवदेशी चलिचत्र िभ याएर प्रदशर्न गरेका हुन् । तर, देवस शेरकै पालामा 
चलिचत्र नेपाल िभित्रएको र सावर्जिनक प्रदशर्नी भएको तत् समयमा प्रकािशत सामग्रीले देखाउँछन् । 
थप, सन् १९३४ मा च द्रस शेर िबितसकेका िथए र जुद्धस शेरले शासनको बागडोर स हािलरहेका 
िथए । नरस शेरको हवाला िदँदै सन् १९३३ मा िसंहदरबारको नाचघरमा कु जरस शेरले अंगे्रजी 
र िह दी िफ म देखाएको शमार् (२०६७[२०३८] : २३४–२३५) ले उ लेख गरेका छन् (सायमी 
सन् १९९६ : २४ पिन हेनुर्होस्) । 

8 जंगबहादरुको यूरोप भ्रमणबारे पु तक प्रकािशत छन् (हनेुर्होस,् दीिक्षत २०३८; े टन सन ्
२०१६[सन् १९८३]), जसमा जंगबहादुरले यहाँ रहँदा भाग िलएका या भ्रमण गरेका उ लेख्य 
थान, घटनाबारे उ लेख छन् । िसनेमासँग जंगबहादरुको ज काभेट भएको ती पु तकले बताउँदनैन् ।

9 सन् १८९१ मा याटे ट दतार् गिरएको र १८९३ देिख बजारमा उपल ध थोमस अ वा एिडसन 
र ड लूकेएल िडक्सनको “काइनेटे कोप” र लुिमअर दाजुभाइको सन् १८९५ को “िसनेमाटोग्राफ” 
लाई िसनेमाको प्रारि भक प्रिविध मािन छ (हेनुर्होस्, नोवेल-ि मथ सन् १९९७) ।

10 सन् १८९८ देिख नै भारतमा फाट्टफुट्ट स-साना डकुमे ट्री िसनेमा ब न थाले पिन प्रारि भक 
“िफचर िफ म” चािहँ सन् १९१२ मा बनेको “ ी पु डिलक” (मराठी) र सन् १९१३ को “राजा 
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भारतमा िसनेमाको सावर्जिनक प्रदशर्न हुन थालेको केही समयमा नै नेपालका राणाका 
दरबारमा िसनेमा िछ¥यो । सन् १९०१ मा प्रधानम त्री बनेका देवस शेरको पालामा िसनेमाको 
सावर्जिनक प्रदशर्नी भएको िथयो । गोखार्पत्र (पिछ गोरखापत्र भिनएको) को पिहलो अंकमा 
प्रकािशत सूचनाबाट सो कुरा प्र ट हु छ (हेनुर्होस्, ति बर १) ।

       ति बर १ : गोखार्पत्र १९५८ ।

कमलमिण दीिक्षतले आ नो पु तक चार क थामा गोखार्पत्रको ते ो अंकमा प्रकािशत 
सामग्री उद्धृत गरेका छन् । सो सामग्रीमा देवस शेरको िस दरूयात्रा क्रममा दिुनयाँह लाई 
िसनेमा समेत देखाइएको प्रसंग छ: “... राित दुिनञा हे न् भ ना िनिम  टुिडखे मा 
महारा का हुकुमले मािनसले गरेको चलिफर को काम तसवीर बाट दु त उ तै देिखने 
‘िसना मेटोग्राफ’को तमासा भयो ...” (दीिक्षत सन् १९९६ : ७६) । देवस शेरकी रानीको 
िस दूरयात्रा क्रममा पिन िसनेमाको सावर्जिनक प्रदशर्न गिरएको िथयो: “... दुिनञालाइ 
तमासा देषाउनािनिम  १ सातापिछ फेिर िसनेमेटोग्राफ शु  भयो अ  ९/१० बजे रात ्
स मसाराले हेरेर तृ  भये आतसबािजको तमासा पिन िति दन् पिछ फेिर भये” (दीिक्षत 
सन् १९९६ : ७९–८०) ।

हिर द्र” (िह दी) हुन् । हेनुर्होस्, www.theguardian.com/film/2013/jul/25/birth-indias-
film-industry-movies-mumbai; िडसे बर १०, २०१७ मा हेिरएको ।
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देवस शेरको पालामा भएको मूक िसनेमाको प्रदशर्नीबारे अ य यिक्त/लेखकले समेत 
उ लेख गरेका छन् । प्रमोदस शेर (राणा सन् २०००) का अनुसार देवस शेरले एक 
ह ास म सामा यजनलाई टँुिडखेलमा चलिचत्र देखाएका िथए । पु षो मस शेरले पिन 
देवस शेरको पालामा सवर्साधारणले साँझमा “बाइ कोप”11 हेनेर् अवसर पाएको लेखेका 
छन् (जबरा २०६२) । य तै, इितहासकारह  वैद्य, मान धर र जोशी (सन् १९९३) तथा 
े  (सन् १९९७) ले पिन देवस शेरको पालामा सामा यजनले िसनेमा हेनर् पाएको उ लेख 

गरेका छन् । यी सबैबाट उ नाइसौ ँशता दीको अ त या बीसौ ँशता दीको शु मा नेपालमा 
िसनेमा प्रिविध िछरेको प्र ट हु छ ।

देवस शेरलाई लखेटेर शासन स ा ह याएका च द्रस शेरले यसपिछ किरब तीन दशक 
(सन् १९०१–१९२९) अिवि छ न शासन गरे । यित बेलाका प्रभावशाली राणाह कहाँ 
आ-आ नै “िथएटर घर” िथए र यहाँ िनयिमत पमा िसनेमा समेत हेिर यो । बालकृ ण 
सम (२०५४) को आ मकथा मेरो किवताको आराधनमा उनका हजुरबा ड बरस शेरले 
हेनेर् िसनेमाको वणर्न छ : 

हाम्रो बा ये यूलाई यस ताका [सन् १९१६–१९१७ ितर] चलिचत्र (िसनेमा) मा सोख 
बढेको िथयो, िदन िदन नाचबैठकमा उनी सो हेदर्थे । ... यस बेला मूक िसनेमा िथयो ... 
नाटकमा ती  िच भएको मलाई िसनेमा मन जि  नै मन पदर् यो, तर हाम्रो भुँइँ बैठकमा 
पढ्ने बेला र मािथ िसनेमा लाग्ने बेला एउटै पदर् यो । यहाँ मािथ काब न12 ब दा यसले 
हाम्रो पढ्ने ठाउँको व ीबाट तेज र हाम्रो मन सँगसँगै िख त यो ... भ्रमरको गु जन झ 
काब न बलेको श द याउँकीरी कराए ज तै मेिशनको वरिसत िमिसएर आउँदा मलाई 
वासनाले िख न बनाउँ यो ... अँ यारो ठाउँमा घरभिरका मािनस बीचको सेतो उ यालो 
चिलरहेको िचत्रिविचत्रको संसार देखेर रमाइरहेका हु थे ... । (सम २०५४ : ५७–५८)

च द्रस शेरकै  पालामा  राणाह कहाँ  त  भइहा यो ,  केही  शिक्तशाली  गैरराणा 
“िसिभिलयन” कहाँ (खास गरी “गु यू” खलक कहाँ) पिन िसनेमा हेनेर् मेिसन पुगेको 
िथयो । उदाहरणका लािग, मदनमिण दीिक्षत (सन् १९९९) ले आ नो पिरवार छुट्टिभ न 
हुँदा िसनेमाका रीलह  काटेर बाँडेको उ लेख गरेका छन् । य तै, नरस शेरले आ नो 
जीवनीमा गु यू खलक कहाँबाट िसनेमा याएर हेरेको उ लेख गरेका छन् (हेनुर्होस् तल) ।

11 पिहले िसनेमा, िसनेमाको प्रोजेक्टर, िसनेमा घर, आिदलाई बाइ कोप भिनएको पाइ छ । 
12 पदार्मा िसनेमा देखाउन घाम जि कै चहिकलो उ यालो चािह छ, जुन पिहलेको समयमा 

प्रोजेक्टरमा काबर्न रड जलाएर िनकािल यो । 
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सन् १९३५ को नेशनल िजओग्रािफक यागेिजनमा छािपएको पेनेलोप चेटवोडको लेख 
अनुसार जुद्धस शेरले िसनेमा लगायत पि मा िसजर्नालाई नेपालको सरहदिभत्र िछनर्मा 
िनय त्रण गरेका िथए । पि माह को िनजी जीवनको िसनेमामा हुने जीव त प्र तुितले 
दशर्कह मा दु प्रभाव पानेर् जुद्धले ठानेका िथए (चेटवोड सन् १९३५ : ३२८) ।13 तर, 
जुद्ध आफैले सन् १९४३ मा िनजी िसनेमा भवन थापना गरे (अिजत २०६४) ।14 उनको 
शासनकालमा आइपुग्दा राणाह ले वषेर्नी क तीमा १४/१५ ओटा िसनेमा हेथेर् । नरस शेर 
राणाको जीवनीमा लेिखएको छ :

बुबाहजुर [जुद्धस शेर] लाठ साहेव भैवक्सेकै बेलादेिख अथार्त् आफु सानो उमेर छँद ै
का छा गु जुकहाँबाट तथा अ तबाट पिन सेनेमा आउँदा ठुलो चोकमा पदार् हाली सबै 
पिरवार बादर्लीमा बसी मासु-िचउरा खाँदै खुब रमाएर हेनेर् गदर् यौ ँ। मलाई यही बेलादेिख 
सेनेमाको चौपटै्ट प्रभाव पनर् गएको िथयो । वषर्मा १५–२० सेनेमा हेनर् पाइ यो । यस 
ताका मुक सेनेमा अथार्त् silent movies मात्र हुने हुँदा पदार्मा कलाकारह को हाउभाऊ 
हेदार् खुव म जा लाग्द यो । पिछ कलक ा आवात जावत गनेर् क्रममा यहाँ पिन खुव 
सेनेमा हेनेर् गदर्थ । (राणा २०५८: ११०; मूल पाठमै अंगे्रजी श द प्रयुक्त भएको)

काठमाडौकँा स भ्रा तकहाँ मातै्र होइन िक उप यका बािहर पिन केही राणाह कहाँ 
िसनेमा मेिसन िथए । नेपालग जमा रहेका शाि तस शेरले आफूकहाँ भएको “पेयथी” 
प्रोजेक्टर र रील बे नका लािग गोरखापत्रमा िवज्ञापन छपाएका िथए (हेनुर्होस्, ति बर २) ।

िसनेमाको सावर्जिनक प्रदशर्नीको कुरा गदार्, जुद्धको िनजी िसनेमा घर ब नुअिघ सन ्
१९३७ को िशवराित्र मेलामा िवराटनगरमा “टँिकिसनेमाको खेल तमासा” भएको र सो 
हेनर् “पहाड र म येश तराईका मािनसह  धेरै आएका” त कालीन समयको गोरखापत्रमा 
छािपएको छ । 

िवराटनगर एक्सचे ज आिफस, चैत्र ८ गते । अि त फा गुन २८ गते ी िशवराित्रको मेला 
हुनाले सो मेलामा यहाँका बडाहािकम हािकम कािर दाह  र गाउँ मौजाका भलाद्मीह  सबै 

13  पि मा िसनेमाह  भारतीय नागिरकलाई उपयुक्त हुने-नहुनेबारे र ितनले पानर् सक्ने प्रभावबारे 
भारतमा पिन प्रश त छलफल भएका िथए । सोही अनु प से सर बोडर्ह  गठन गिरएका िथए (चौधरी 
सन् २००१; प्रसाद सन् २००९) ।

14 अिजत (२०६४ : ३८) लेख्छन् : “जदु्ध शमशेरले आफू प्राइम िमिन टर भएको बेला सन ्
१९४३ मा पिहलो चलिचत्र हलको िनमार्ण आ नै दरबार पिरसरमा गराएका िथए । तर, उक्त हलमा 
राणाम ये पिन उप लो वगर्काह  र राजपिरवारका सद य बाहके अ  कसैको पहुचँ िथएन ।” यद्यिप, 
यसअिघ नै शासकजनकहाँ आ-आ नै “िथएटर/थेटर” घर िथए, जहाँ उनीह  िसनेमा हनेेर् गथेर् । 
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गएका िथए । सो मेलामा टँिकिसनेमाको खेल तमासा पिन भएको िथयो । सो खेल तमासा 
हेनर्लाई पहाड र म येश तराईका मािनसह  धेरै आएका िथए । (गोरखापत्र १९९३ : ४)

  ति बर २ : गोरखापत्र २००३च : ४ ।

आफू प्रधानम त्री भएको (सन् १९४५) एक-डेढ मिहनामै पद्मस शेरले आफूकहाँ भएको 
िसनेमा घरमा िवद्याथीर् लगायतलाई िसनेमा हेनेर् यव था गिरिदएका िथए (यस िवषयमा 
थप तल) । खास गरी सन् १९५० को दशकमा र पिछ “टुिरङ िसनेमा” या “टकीज” 
नेपालका अिल सानाठूला शहरमा पुगेपिछ तत् तत् थानका सवर्साधारणले पिन िसनेमा 
हेनर् पाएको अनुमान लगाउन सिक छ ।15

िवद्याथीर्का लािग िसनेमा
जुद्धस शेरले सन् १९४५ मा रािजनामा िदएपिछ पद्मस शेर प्रधानम त्री बने । मूलत: 
अिभजात वगर्को मात्र पहुँचमा रहेको िसनेमा प्रिविधमा पद्मस शेर शासना ढ भएपिछ 
रैतीको पिन केही पहुँच पुग्यो, पद्मकै क्षिणक उदारताका कारण । उनी प्रधानम त्री भएपिछ 

15 भारतमा सन् १९३९ स ममा १,२६५ थायी िसनेमा घर र ५०० “टुिरङ” िसनेमा घर 
िथए (चौधरी सन् २००१ : १५) । यी अ थायी घुम ते िसनेमा घरह ले राणाकालमै िवराटनगरमा 
बाहेक नेपालका अ य शहरमा पिन िसनेमा देखाएको हुन सक्छ । 
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उनले आ नो दरबार िवशालनगरमा िवद्याथीर्का लािग र स भवत: अ य रैतीजनलाई पिन 
केही िसनेमा देखाएका िथए । यसरी िवद्याथीर्लाई िसनेमा देखाउन थालेपिछ सोबारे यस 
बेलाको एक मात्र खबरपित्रका गोरखापत्रमा स पादकीय, लेख र िचठीपत्र छािपएका छन् । 
ती सामग्रीमा पिहलो, दुई लाइनको स पादकीयमा भिनएको छ, “ ी ३ महाराज, आज 
नेपालका िशिक्षत नवयुवकह का यारा ी ३ महाराजबाट चलिचत्रको भाव बु नस म सक्ने 
कालेज कूलका िवद्याथीर्ह लाई बराबर िशक्षाप्रद िसनेमा देखाउने प्रब ध िमलाइिदवक् यो । 
आज नेपालका प्र येक िशिक्षत यो कुराले गद ्गद ्छन्” (गोरखापत्र २००२ : २) । िशक्षाप्रद 
भिनए पिन धािमर्क िसनेमा देखाइएका िथए (धािमर्क िसनेमा “िशक्षाप्रद” पिन हु छन्) र 
तीम ये पिहलो “िवदरु” िथयो ।16

ित्रच द्र कलेजका िवद्याथीर्ले मात्र शु मा िसनेमा हेनेर् मौका पाए । उनीह ले जुलाई 
१९४६ (असार २००३) स ममा क तीमा चार पटक िसनेमा हेनर् पाएका िथए ।17 स भवत: 
केहीले सूचनाको अभावमा कुनै िसनेमा हेनर् छुटाए, र उनीह म ये एकले त कालीन 
समयको समाचारको प्रमुख ोत गोरखापत्रलाई िचट्ठी लेखे—किहले, के िसनेमा देखाउने 
हो सोको सूचना पिहले नै छािपिदए हु यो भनेर । गोरखापत्रले ितनको िचठीलाई िचठीकै 
पमा छापेन, तर य तो प्र यु र िदयो :

एकजना स जन, सायद कुनै अंगे्रजी फाँटका िवद्याथीर् होलान् । ितनको एउटा िचट्ठी हामीले 
पायौ  ँ । िचट्ठीमा उनी ी ३ महाराजको िवद्याथीर्ह  उपरको िनगाहले िवद्याथीर्ह ले 
िसंहदरबारमा चारचोिट िसनेमा हेनर् पाएका कुराको उ लेख गदैर् भ दछन्—अबउप्रा त 
देखाइने िसनेमाह को सूचना पिहले नै गो.प.मा प्रकािशत गिरिदने गनुर् भए बेस हु यो, 
इ यािद । हवस कोिसस गनेर्छौ,ँ तर हाम्रो िसद्धा त छ—“कमर् ये वािधकार ते मा फलेस ु
कदाचन । मा कमर् फलहेतुभूर्मार् ते संग वकमर्िण” । (गोरखापत्र २००३क : २)

िवशालनगर दरबारमा देखाइने िसनेमाबारे बजारमा ह ला च न था यो । य तो 
ह लालाई िव ास नगनर् पाठकलाई अनुरोध गदैर् गोरखापत्रले थ यो : “यहाँ अक  एउटा 
कुरो पिन भिन हालौ ँ। फलानो िसनेमा आएको छ । अब यो पिन िवद्याथीर्ह लाई देखाइने 
रे इ यािद ग लीह लाह मा चािहँ िव ास नगनुर्होस् । वेलायती अिप्रल मै ाको संक्राि त 
नेपालका ग लीह मा िदनिदनैजसो आइरह छ” (गोरखापत्र २००३क : २) ।

16 सन् १९४३ मा िरिलज भएको यो िफ मको पूरा नाम “महा मा िवदरु” िथयो । पा र्नाथ 
यशव त अ टेकर र बाबुराव पे टरको िनदेर्शनमा बनेको यो िसनेमाका प्रमुख कलाकारमा िव णुप त 
पिग्नस, दगुार् खोटे, एसबी नयमप ली, आिद िथए । 

17 िसनेमा स ब धी गोरखापत्रमा छािपएका सामग्री केलाउँदा यो कुरा प ा लाग्छ ।
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जे होस्, ित्रच द्रका िवद्याथीर्ले िसनेमा हेनर् पाए, तर “सं कृतमेल” तफर् काले पाएनन्, 
न कूले िवद्याथीर्ले पाए । िवभेद भयो । िसनेमा हेनेर् धोको त सं कृत तफर् कालाई पिन 
िथयो । उनीह ले िन गोरखापत्रलाई नै मुिक्तदाता स झे र स पादकका नाममा बेनामी िचट्ठी 
लेखे, ित्रच द्रका िवद्याथीर्को पमा पिरचय िदँदै । स पादकले कुरो बुिझहाले, र प्र यु र 
िदए । अिलकित स तोष गनर् स झाइएको यंग्योिक्त िमिसएको लामो िट पणी य तो िथयो :

एउटा अक  बेनामी िचट्ठी पिन हामीले पायौ ँ। यसमा कुनै छद्मभेषी िवद्वान या िवद्याथीर्ले 
आफूलाई ित्रच द्र कलेजको िवद्याथीर् हूँ भनी लेखेको िथयो । पदार्िभत्र लुकेर कराएको 
हामीलाई मन पदैर्न । तर पिन उसको मागलाई निकची कुनै न कुनै पमा प्रकािशत 
गिरिदनु नै गो.प.को धमर् हो । उसको भनाइ िथयो । “सं कृतका िवद्याथीर्ह ले िसनेमा 
हेनर् िकन नपाउनु?” इ यािद । प्र  त मौिलक छ, तर यसमा स व बहुतै कम । सं कृतको 
िसनेमा अथार्त् सवाक् िचत्रलाई दयालु भगवानले सृि  गरी नेपालमा पठाउनु भएको 
छैन । “Holiday Ion” र “Wilson” ज ता िसनेमालाई उहाँह  बु नु हु न ।18 
धािमर्क िसनेमाह  पिन आधुिनक रङमा ढािलएका मात्र छन् । “नवमेव मनोहारी” भ ने 
उ नितिप्रय क्षेमे द्र मिरहाले ।19 योगको िद य ि  र ताि त्रक साधनह का अिघि तर 
िसनेमा एउटा तु छ व तु हो । आजकालको समयमा पिन कित मािनस य ता छन् जो 
िसनेमाका खेलाडीह लाई पितत संझ छन् । यसै भ्रम या धारणाले िनम त्रणामा छुट भएको 
होला । तर पिन स तोष नै बेस होला िक क्या—िकनिक “अस तु ा िद्वजा न ाः”20 भ ने 
पुरानो उखान छ । (गोरखापत्र २००३क : २) 

सं कृतका िवद्याथीर्को िनवेदनले गोरखापत्रमा परोक्ष थान पाएपिछ अ तत: उनीह को 
अ यथर्ना पिन सुिनयो । र, सं कृतमेल तफर् का िवद्याथीर्ले पिन क तीमा एक पटक िसनेमा 
हेनर् पाए । गोरखापत्रको िन न िट पणीले सोही संकेत गछर्  :

18 “होिलडे इन” (सन् १९४२, सांगीितक) र “िव सन” (सन् १९४४, जीवनी) अमेिरकी 
िफ म हुन् । “िव सन” चािहँ २८ औ ँअमेिरकी रा ट्रपित (सन् १९१३–१९२१) िवड्रो िव सनमािथ 
बनेको िफ म हो । यी िफ मबारे स पादक कसरी जानकार भए, यो थाहा हुँदैन । ती िफ म 
आयात गरेर स भ्रा त वगर्ले िनजी पमा हेरेको पिन हुन सक्छ । अथवा भारतबाट याइने िह दी 
र अंगे्रजीका िविभ न पत्रपित्रकामा ती िसनेमाबारे छािपएका सामग्रीबाट पिन स पादक जानकार 
भएको हुन सक्छ । 

19 काि मरमा जि मएका क्षमेे द्र (अनमुािनत सन ्१०२५–१०६६) सं कृतका महाकिव मािन छन ्। 
20 ब्रा णह ले अस तोष गनुर् हुँदैन, गरेमा समा  होइ छ भ ने नीित वचन उ लेख गदैर् 

सं कृत पढ्नेह लाई जे छ यसैमा स तोष गनर् स पादकको सुझाव । 
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यसपाली सं कृतका िवद्याथीर्ह ले पिन एउटा भिक्त रसको सवाक् िचत्र हेनर् पाएको 
कुरो हामीले सु यौ  ँ । यस िवषयमा हाम्रो अिघ लो स पादकीय यङ्गोिक्तलाई धेरै 
िवद्याथीर्ह ले बुझेनछन् । अब ता सबैले बु यै छन् भ ने आशाका साथसाथै सं कृत 
तफर् का िवद्वान अथवा िवद्याथीर्ह ले नवीनताको कदरमा यित धेरै चटपटाएकोमा हामी 
औधी खुसी भएका छौ ँ । (गोरखापत्र २००३ख : २)

सं कृतका िवद्याथीर्ले पिन िसनेमा हनेर् पाएपिछ कूले िवद्याथीर् के पिछ पथेर् र ! उनीह ले 
पिन प्रय न गरे, गोरखापत्र माफर् तै । आठ कक्षाका िवद्याथीर्ले लेखेको र गोरखापत्रमा 
छािपएको सानो िफरादपत्र ति बर ३ मा िदइएको छ । 

    ति बर ३ : गोरखापत्र २००३घ : ३ ।

गोरखापत्रका सामग्रीबाट आठ वा त लो तहका िवद्याथीर्ले त प ात् िसनेमा हेनर् 
पाए-नपाएको प्र ट हु न । यद्यिप, मूलत: िवद्याथीर्का लािग देखाइए पिन केही िसनेमा 
अ य सवर्साधारण या “थाङ्ने-माङ्ने” ले पिन हेनर् पाए । हेनर् पाउने/नपाउने र केही िसनेमा 
हेनर् पाउने सबैले गुनासो र अनुरोधका लािग गोरखापत्रलाई गुहाथेर् । गोरखापत्र एउटा 
स पादकीयमा लेख्छ : “हामीकहाँ आजकाल िसनेमा स ब धी धेरै िचठीह  आइरहेका 
छन् । कुनै भ दछन्, ‘मैले हेनर् पाइनँ ।’ कुनै भ दछ—‘हामीह ले ता अव यै पाउनुपनेर् ।’ 
अक  एक थरी भ दछ—‘अि तको पािल हेरेकै हो, यसपािलमात्र हामी िकन छुट्यौ ँ ?’” 
(गोरखापत्र २००३ग : २) । गोरखापत्रको स पादकीयमा लेिखएको छ :
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वतर्मान ी ३ महाराजबाट आ नो यिक्तगत उपयोगको िनि त िझकाइएको िसनेमा अ  धेरै 
सवर्साधारणलाई पिन हेनेर् मौका बिक्सयो । फेिर यसपाली िवशालनगर दरबारमा भैरहेको 
नाटकह लाई हेनर्का लािग कैयन िदनस म हदसे हद थाङ्ने माङ्नेह का िनि त पिन 
ढोका खुला िथयो ! यसलाई भ दछन् उदारता ! शायद कुनै कुनैलाई यो कुरा मन परेन 
पिन होला—यसमा ता मुसुक्क हाँ नु िसवाय के औषिध छ र ? (गोरखापत्र २००३ङ : २)

आ नो िनजी उपभोगका लािग याएको िसनेमा यसरी सावर्जिनक प्रदशर्नी गरी “ऐरे-
गैरे” लाई हेनेर् सुिवधा िदएको घटनालाई स पादकले मािलकको “उदारता” ठह¥याए पिन 
यो उदारता धेरै िदन िटके-निटकेको थाहा हुँदैन । िकनभने, भदौको अि तम सातापिछ 
पद्मस शेर स ामा रहु जेल गोरखापत्र (शारदामा पिन) मा िसनेमाबारे थप सामग्री छािपएको 
भेिटएन । सायद िटकेन; अ यथा यो वा ऊ आवरणमा केही न केही सामग्री छािप थे । 

िवशालनगर दरबारमा उदारतापवूर्क भएको यो िसनेमाको “सावर्जिनक” प्रदशर्नीअिघ नै 
नेपालीह लाई पिन िसनेमाको च काले छोइसकेको िथयो । र, यो प्रदशर्नीले स भवत: सो 
च कालाई थप बढाइिदयो । यसैले, सोही समय (अथार्त् सन् १९४६ मै) नेपालमै िसनेमा 
खो नेबारे थोर-बहुत चचार् (वा “मिलङ ओभर”) भएको िथयो (हनेुर्होस,् गोरखापत्र २००३ग) । 
गोरखापत्रको स पादकीय िट पणीमा िसनेमा खो ने कुराको “परोक्ष” िवरोध समेत गिरएको 
छ : “जबस म हाम्रा जातीय िफ मह  तयार हुँदैनन् यहाँस म सवर्साधारण अबूझह मा 
िवदेशी सं कृितको भाव जबजर् ती कोिचिदनाले नेपाली सं कृितका प्रित अ याय हुनेछ । 
[...] नेपालमा िसनेमा घर नखलुोस ्भ ने हाम्रो राय होइन । आ नो पेट, बगली, सं कृितको 
िवचार राखेर मात्र पाइलो अगािड सानुर् पछर् भ ने हाम्रो भनाइ हो” (गोरखापत्र २००३ग : २) ।

गोरखापत्रको यो िवरोध स भवत: कसैको सह नपाइ भएको िथएन । यसैले, 
पद्मस शेरको शासनकालमा िसनेमा घर थापना गनेर् चचार् चचार्मै सीिमत र ो, यव त हुन 
सकेन । यसका लािग अक  तीन वषर्भ दा बढी कुनुर् प¥यो । नयाँ शासक आउनु प¥यो ।

यापारको मेलो : “थाङ्ने-माङ्ने” को पहुचँमा िसनेमा 
पद्मस शेरलाई िनवार्िसत हुन बा य तु याएर (सन् १९४८ मा) स ा ढ भएका मोहनस शेरको 
पालामा नेपालमा िसनेमाको सावर्जिनक उपभोगको साधन ब यो ।21 “काठमाडौ ँ िसनेमा 
भवन” को थापना गरेर यापािरक िहसाबले आजभोिलको ज तो िसनेमाको िटकट 

21 मोहनस शेरले शासनस ा हातमा िलएपिछ भएको िस दरूयात्राका अवसरमा िदएको वक्त य 
(शारदा २००५क) र यसको केही मिहनापिछ ज मो सवमा िदएको वक्त य (शारदा २००५ख) 
मा िसनेमा घर थापना गनेर् कुरा परेको छैन ।
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बेचेर िसनेमा देखाउने प्रब ध भयो ।22 इितहासकारह  वैद्य, मान धर र जोशीको पु तक 
(सन् १९९३ : २६३) मा यो िसनेमा हल अिप्रल/मे १९४९ (वैशाख २००६) मा खुलेको 
लेिखएको छ, जुन सही देिख न । यो िसनेमा हलबारे कृ ण शाह “यात्री” ले अिल 
िव तारमा चचार् गरेका छन् :

मोहन शमशेर िह दु तान जाँदा यहाँका त कालीन प्रधानम त्री जवाहरलाल नेह ले 
नेपालमा एउटा पिन िसनेमा हल छैन रे हो भनी अच म मा दै सोधे । सोही कुरालाई 
िह दु तानी पत्रकाह ले ी ३ ह ले जनताको अिधकार खोसेको भनी समाचार बनाए । 
भिन छ, यसपिछ मोहन शमशेरले नेपालमा िसनेमा हल खो ने मनि थित बनाए ।

यात्री थ छन् : 

२००० सालितरको कुरा हो, यापारको िसलिसलामा िह दु तान जाँदा खुबै िसनेमा हेनेर् 
गथेर् काठमाडौकँा यापारी यामशङ्कर े  । िसनेमाप्रित उनको के्रज थाहा पाएका 
मोहन शमशेरले आ नो िह दु तान भ्रमणपिछ उनलाई िसनेमा हल खो ने अनुमित िदए । 
यही टाउन हल “काठमाडौ ँ िसनेमाघर” को नाउँमा नेपालको पिहलो िसनेमा हल ब न 
पुग्यो । े को ७५ प्रितशत र सरकारको २५ प्रितशत लगानी रहेको उक्त िसनेमा हलमा 
२००६ मङ्िसर २७ मा पिहलो चलिचत्र रामिववाह (िह दी) प्रदशर्न भयो । दशर्कको 
ठूलो भीड िथयो । कितले सुकुलमा बसेर र कितले उिभएर नै यो िसनेमा हेरेका िथए । 
(यात्री २०५८ : ६०–६१) 

नेपालको पिहलो िसनेमा घरबारे यात्रीले लेखेको यो उद्धृतांशमा कितपय त य सही 
छैनन् । पिहलो कुरा, मोहनस शेर भारत भ्रमण जानु अगावै नेपालमा िसनेमा हल खुलेको 

22 िवराटनगरमा िसनेमा भवन थापना गनेर् प्रिक्रया पिन राणाकालमै शु  भएको िथयो । 
सरकार र िनजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा पि लक िलिमटेड क पनी खडा गरी िसनेमा खो ने 
योजना गिरएको िथयो । गोरखापत्रमा प्रकािशत िन न िवज्ञापनबाट यो कुरा प्र ट हु छ : “िज लामा 

पिन िसनेमा रहोस् भनी यादै माग आइरहेको वेहोरा जाहेरा हुँदा ¥याय टीबाट आउने आ दानी 
प चायतको काममा लगाउने र यस कामबाट हुने फाइदासमेत सकभर बढी यिक्तले उठाउने 
मौका पाउने गरी हाललाई अनुभविनिम  िवराटनगरमा िसनेमा हल १ पि लक िलिमटेड क पनी 
गरी राख्न इजाजत िदने िनकासा भएकाले सो िसनेमा स ब धमा हुने शतर् सुिवधा िनयम तल िदई 
सवर्साधारणमा सूचना िदइएको छ” (गोरखापत्र २००७घ : १) ।

यद्यिप, सन् १९५० को अ तस म पिन िवराटनगरमा िसनेमा घर थापना भएको संकेत पाइँदैन ।
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हो र यसको नाम काठमाडौ ँ िसनेमा भवन िथयो, “िसनेमाघर” होइन ।23 य तै, िसनेमा 
हलमा कुनै यिक्तको िनजी लगानी िथएन; युिनिसपिलटी अड्डा (गो ारा) को मातहत 
रहने र आ दानी पिन युिनिसपिलटीलाई नै जाने गरी सो िसनेमा भवन (पिछ जनसेवा24 
हल भिनएको) सरकारले थापना गरेको िथयो । उक्त हलमा पिहलो पटक प्रदशर्नी भएको 
िसनेमा “रामिववाह” िथयो, तर यो हलको उद ्घाटन मंिसर २७, २००६ (िडसे बर १२, 
१९४९) मा नभई यसको अिघ लो िदन (िडसे बर ११ मा) भएको िथयो । गोरखापत्रमा 
“काठमाडौमँा िसनेमा उद ्घाटन” शीषर्कमा पिहलो पातोमा समाचार प्रकािशत छ, जसले 
सो िसनेमा हलबारे थप प्र ट्याउँछ : 

काठमाडौ ,ँ मागर् २६ गते । आज काठमाडौ-ँिसनेमा-भवनमा िसनेमा प्रदशर्नको काम 
भयो । यस भवन विरपिर रङ्गी चङ्गी वजा पताकाह  टाँिगएका िथए । प ने ढोकामा 
रातो तुलमा सेतो अक्षरले ी ३ महाराजको जय भ ने लेिखएको िथयो । भवनिभत्र 
ठाउँठाउँमा सुशोिभत पूणर् कलशह  रािखएका िथए । िनयत समयमा सरोकारवाला 
अड्डाका कमर्चारीह द्वारा “रामिववाह” भ ने िसनेमा (चलिचत्र) को उद ्घाटन भयो । 
िसनेमा-भवनको िभत्री भागको सजधज एउटा प्रिसद्ध िसनेमा भवनको दाँजोमा दाँ न 
सिक यो । यस तमासाको दशर्नले सबैको चेहरा बडो प्रफुि लत देिख यो । िसनेमा 
भवनअगािड चौरमा पिन प्रश त मािनसह  ज मा भएका िथए । िदनको २ पटकका 
दरले िसनेमा देखाउने प्रब ध भएको छ । (गोरखापत्र २००६ङ : १)

य तै, राणाकालमै प्रशासनको उ च ओहदामा रहेका भीमबहादुर पाँडेले आ नो 
पु तक यस बखतको नेपालको चौथो भागमा नेपालमा िसनेमा हल थापना स ब धी 
छलफलबारे केही उ लेख गरेका छन्, जसले सो िसनेमा हल थापनाको पृ भूिमबारे थप 
जानकारी िद छ :

२००६ साल भाद्र [अग /से टे बर १९४९] ितर नेपालमा सवर्प्रथम िसनेमा हल खो ने 
िनधो लागेकोले ी ३ मोहनका सबैजसो िभित्रया, आशामुखी र सेनामेनाह को िसनेमा 

23 मोहनस शेर फरवरी १५, १९५० मा नेपालबाट प्र थान गरेर फरवरी १८ का िदन िद ली 
पुगेका िथए, जबिक िसनेमाको उद् घाटन १९४९ को िडसे बरमै भइसकेको िथयो (हेनुर्होस्, पाँडे 
२०७१[२०३८]) ।

24 सन् १९५१ मा यो हलको नाम जनसेवा रािखएको र पिछ िनजी वािम वमा गएको 
बुिझ छ । सन् १९६१ मा यो हलमा आगलागी भएपिछ (या लगाइएपिछ) यो हलको अि त व 
समा  भयो (हेनुर्होस्, यात्री २०५८; माथेमा २०७३) ।
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हल खो ने इजाजतलाई हुकुम प्रमाङ्गीको लािग िब तीपत्र परे । धेरैजसो िनवेदकह  
प्रधानम त्रीले हानैर् नहुने खालका मािनस हुँदा, िसनेमाको लाइसे स एकलाई िदँदा अक  
ठुि सने स भव देखी, ी ३ महाराज अलपत्र परेको बेला उद्योग पिरषदक्ा तालुकवाला 
मे.ज. िवजयले नेपालमा िसनेमा हल सरकारी क्षेत्रमा खो ने, यसबाट हुन आउने 
सबै आ दानी युिनिसपलेटीको नगर िवकासलाई सहायता व प ह ता तर गनेर् र 
उद्योग पिरषद ्माफर् त िसनेमा चलाउने सुझाव पेश गरे । सो तु तै वीकार भयो । (पाँडे 
२०७१[२०३८] : ११०)

मािथका उद्धरणह बाट काठमाडौ ँ िसनेमा भवनको नाम, थापनाका लािग भएका 
प्रयास, थापनाको समय, आिद प्र ट हु छ । यस अिघका लेखमा िसनेमा भवनको नाम ै
समेत पिन सही उ लेख भएको नपाइएकाले पिहलेका लेखकह  प्राथिमक ोतस म 
नपुगेको यसले देखाउँछ ।

यापािरक प्रदशर्नीको पूवर्-तयारी
पाँडे (२०७१[२०३८] : ११०) का अनुसार त कालीन युिनिसपिलटीका सिचव सु बा 
अनंगमान शेरचन सािवकको सभागहृ (हाल िवशाल बजार/महानगरीय प्रहरी वृ , जनसेवा 
रहेको थान) वा “टाउन हल” लाई िसनेमा हलमा पिरणत गनर् खिटएका िथए । प्रदशर्नी 
शु  हुनुअिघ नोभे बर १६, १९४९ को गोरखापत्रमा “िसनेमा” शीषर्कमा एउटा स पादकीय 
छािपएको छ । स पादकीयले िसनेमाको सावर्जिनक प्रदशर्नी हुने िमितको पिन जानकारी िद छ : 
“वतर्मान दरूदशीर् ी ३ महाराजले ... मलुुकले फायदा उठाओस ्भ नाका िनि त यही मंसीर 
२६ [िडसे बर ११] गतेदिेख युिनिसपिलटी अड्डाको मातहतमा िटकटबाट िसनेमा दखेाउने 
प्रब ध गराइबक्सेको छ । चािहने िपयाँको िनकासा र दखेाउने ठाउँको(?) बरब दोव त पिन 
भइसकेको खबर छ ।” सोही स पादकीयमा उ लेख भएअनुसार, “िसनेमाघरको क्या पिभत्र 
पसल था न मािनसह  तँछाडमँछाड गरेर” लािगसकेका िथए (गोरखापत्र २००६क : २) । 

यसरी पित्रकामा िसनेमाका लािग तयारी भइसकेको उ लेख भए पिन औपचािरक 
पमा िसनेमा स चालनका लािग चािहने कमर्चारीको आव यकता स ब धी सूचना र 

क पाउ डिभत्र पसल स चालनका लािग सूचना चािहँ नोभे बर २५ को गोरखापत्रमा 
प्रकािशत भएको िथयो । गोरखापत्रको पिहलो पानाभिर हुने गरी यी दईु सूचना प्रकाशन 
भएका िथए । गोरखापत्रको अक  अंक (नोभे बर २८) मा पिन यी दईु सूचना क्रमश: १ 
र ४ पृ मा पुन:प्रकाशन गिरएको छ । 

“जनाना गेट कीपर” देिख “िटकट सेलर” र “मेनेजर” स म गरी ज मा २५ जवान 
कमर्चारीको खोजी गिरएको सो “सरकारी सूचना” मा भिनएको छ, “ यूिनिसपल गो ाराको 
मातहत र रेखदेखमा जुद्धसडक सभागहृमा खुलाउने गिरबक्सेको पि लक िसनेमाको काम 
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िनिम  तपसील बमोिजमको कामदारह को दकार्र भएकाले यो सूचना प्रकाश गनेर् काम 
भएको छ ।” यी कमर्चारीको तलवमान वािषर्क मोह . १८० (गेट कीपर) देिख १५०० 
(मेनेजर) स मको तोिकएको िथयो (गोरखापत्र २००६ख : १) । िसनेमा हलको पिहलो 
मेनेजरमा नरबहादरु थापा, बीए िनयुक्त गिरए ।25 सहायक मेनेजरमा रामप्रसाद िरमालले 
िनयुिक्त पाए (पाँडे २०७१[२०३८]) ।

गोरखापत्रको स पादकीयमा उ लेख भए झै ँ यापारीह  िसनेमा हलको क पाउ डिभत्र 
पसल था नका लािग प्रय न गिररहेको त य सो पित्रकामा छािपएका बहालमा िदने स ब धी 
सूचनाबाट पिन प्रि ट छ । सूचनाका अनुसार “जुद्धसडक सभागृहमा पि लक िसनेमा 
खुलाइबक्सने भ ने बुिझएकोले सो सभागहृको क पाउ डिभत्र चुरोट पान सुपारी(?) िचया 
रोटी इ यािदको पसल राख्न पाउँ लाग्ने सलामी बुझाउँछु भ ने समेत बेहोराको धेरैको 
िब तीपत्र दरखा त परेको” िथयो । ज मा नौ ओटा पसल-कवल बहालमा िदनका लािग 
उपल ध िथए, र ितनमा “पानसुपारी खाने मसला चुरोट सलाई दधु िचया िब कुट िमठाई 
रोटी सोडा िमठा पानी िसरप आइि क्रम इ यािद” बजार दरमा नबढाई िबक्री गनर् पाइ यो 
(गोरखापत्र २००६ग : १) । 

के-कित-क ता िसनेमा ? 
यसरी तयारी गिरसकेपिछ “रामिववाह” नामक िसनेमाबाट काठमाडौ  ँ िसनेमा भवनमा 
चलिचत्रको यापािरक प्रदशर्न प्रार भ भएको मािथ उ लेख भइसक्यो । पे्रम अिदबले 
िनदेर्शन गरेको र सन् १९४९ मा िनिमर्त यो धािमर्क िसनेमा किरब तीन ह ा काठमाडौमँा 
चलेको िथयो । यसपिछ “सम्राट अशोक” नामक िसनेमा प्रदशर्नी गिरयो । सन् १९४७ 
मा िनिमर्त र केबी लाल िनदेर्िशत यो चलिचत्र अिघ लोभ दा अिल बढी िदन—किरब 
एक मिहना—च यो । यद्यिप, यसपिछ लग ै लागेको िसनेमा जेके न दा िनदेर्िशत िफ म 
“परवाना” दईु ह ा मात्र च यो । यो िसनेमा देखाउने बेला “से सर” या काँटछाँट गिरएको 
ह ला चलेको िथयो (गोरखापत्र २००६छ : ४) । बीचमा केही िदन िबजुली र अ य कारण 
(ज तै, मृ युशोक26) ले थिगत भए बाहेक यो हलमा िनर तर िह दी िसनेमा देखाइयो ।

थापनादेिख अिप्रल १९५१ (२००७ सालको अ य) स म क तीमा २२ ओटा िसनेमा 
यो हलमा देखाइए, जसको िववरण तािलका १ मा िदइएको छ । गोरखापत्रमा छािपएका 
काठमाडौ ँिसनेमा भवनका िवज्ञापनबाट िहसाब गरी यो त यांक िनकािलएको हो । िसनेमा 

25 गोरखापत्रमा छािपएका िसनेमा भवनका सूचनाह मा थापाको नाम मेनेजर पद सिहत 
उ लेख छ ।

26  त कािलक युवराज महे द्र शाहकी ीमती इ द्ररा यल मीको मृ यु भएको शोकमा 
िसनेमाको “कुनै शो” नभएको एक वाक्यको समाचार गोरखापत्र (२००७ड : १) मा छािपएको छ । 



18 | लोकर जन पराजुली
 

 
 

ता
िल
क
ा १

 : 
क
ाठ
मा
डौ

 ँिस
नेम

ा भ
वन

मा
 अ
िप्र
ल

 १
९५
१ 
अ
िघ

 प्र
दि
शर्त

 िस
नेम

ा

क्र
.स

.
िम
ित

चल
िच
त्र

प्रव
गर्

िस
नेम

ा ब
नेक

ो 
वष

र् (स
न)्

िन
देर्श

क
क
ल
ाक
ार

प्रद
िश
र्त 

िद
न

कै
िफ
यत

१
२०

०६
 ।८

 ।२
६

राम
िव
वा
ह

धा
िम
र्क

१९
४९

प्रेम
 अ
िद
ब

शो
भन
ा स
ाम
थर्,

 प्र
म 
अ
िद
ब,

 उ
मा
क
ात

२३

२
९ 
।२
१

सम्र
ाट

 अ
शो
क

ऐि
तह
ािस

क
/ध
ािम
र्क

१९
४७

के
बी

 ल
ाल

सप्र
,ु उ

हा
स,

 व
ीन
ा, 
शि
मम

, हु
न ्
बा
न ु

३२

३
१०

 ।२
३

पर
वा
ना

ड्रा
मा

१९
४७

जेके
 न
दा

के
.ए
ल

. सै
गल

, स
रुैय
ा , 
न
मा

, के
.ए
न.

 िसं
ह

१२

४
११

 ।५
छो
टा

 भ
ाइ

सा
मा
िज
क

१९
४९

क
ाित
र्क

 च
ट्टो
पा

या
य

मह
ेद्र

 प
ाल

, म
ोिल

ना
 द
वेी

, श
ाकू
र, 
अ
िस
त 
सेन

१७

५
११

 ।२
२

िज
ी

ड्रा
मा

१९
४८

शह
ीद

 ल
ित
फ

दवे
 आ

न
द,

 क
ािम
नी

 क
ौश
ल

, प्र
ाण

, कु
ि
दप

 क
ौर

१८
पाँ
चौ

 ँउ
च*

६
१२

 ।१
०

नि
सह

 अ
वत
ार

िम
थक

ीय
१९

४९
सो
हर
ब 
मो
दी

मि
हप
ाल

, श
ोभ
ना

 स
ाम
थर्,

 ल
मण

, ि
नर
ाज
न 
शम

ार्
१०

अ
न.ु

**

७
१२

 ।२
०

जग
 िव
ती

सा
मा
िज
क

१९
४६

एम
 स
ािद
क

सरुै
या

, श
ािक

र, 
सा
िद
क

 अ
िल

, स
लु
ोच
ना

 च
टज
ीर्

१८
अ
न.ु

८
२०

०७
 ।१

 ।८
रत
न

सा
मा
िज
क

१९
४४

एम
 स
ािद
क

क
रण

 द
वेा
न,

 व
णर्ल

ता
, अ

िम
र ब

ान
ु

११
पि
हल

ो उ
च/
अ
न.ु

९
१ 
।१
९

या
र क

ी ज
ीत

सा
मा
िज
क

१९
४८

ओ
पी

 द
सरुै
या

, रे
हम
ान

, ग
ोप
े, र
ाज

 म
हेर
ा, 
मन
ोरम

ा
२५

ते
ो उ

च/
अ
न.ु

१०
२ 
।१
४

अ
नो
ख
ा 
या
र

प्रम
१९

४८
एम
आ
ई ध

र
से 

िद
िल
प 
कु
मा
र, 
नि
गर्स

, न
िल
नी

 ज
यव

त
२५

११
२ 
।३
१

वके
सरू

पा
िरव

ािर
क

 ड्र
ाम
ा

१९
५०

के
 अ
मर
ना
थ

मध
वुा
ल
ा, 
अ
िज
त,

 य
ाकु
ब,

 प्र
िम
ल
ा, 
गी
ता

 िन
जा
मी

१७

१२
३ 
।१
४

वय
ंिस
द्धा

सा
मा
िज
क

१९
४९

या
म 
दा
स

अ
मर
ना
थ,

 श
ात
ा आ

टे,
 म
ोिल

ना
, स
मर

 रो
य

१५

१३
३ 
।२
८

सनु
हरे

 िद
न

प्रम
/ड्र
ाम
ा

१९
४९

सि
तश

 िन
गम

राज
 क
परू

, रे
हन
ा, 
िन
गर

 स
ुत
ान

, 
प 
क
मल

१५

१४
४ 
।१
६

अ
ह
या

 
धा
िम
र्क

१९
३६

?
यो
ित
श 
बन
जीर्

१८
बंग
ाल
ी/छ

ोट
ो/अ

न.ु



नेपालीह को िसनेमा हेराइको प्रारि भक अनुभव | 19

क्र
.स

.
िम
ित

चल
िच
त्र

प्रव
गर्

िस
नेम

ा ब
नेक

ो 
वष

र् (स
न)्

िन
देर्श

क
क
ल
ाक
ार

प्रद
िश
र्त 

िद
न

कै
िफ
यत

१५
५ 
।४

आ
रज
ू

प्रम
१९

५०
शह

ीद
 ल
ित
फ

िद
िल
प 
कु
मा
र, 
क
ािम
नी

 क
ौश
ल

, श
िश
क
ल
ा

१८

१६
५ 
।२
४

राख
ी

पा
िरव

ािर
क

१९
४९

शा
ित

 कु
मा
र

क
रण

 द
वेा
न,

 क
ािम
नी

 क
ौश
ल

, ग
ोप
े, प्र
ाण

२०

१७
६ 
।१
२

राम
रा
य

धा
िम
र्क

१९
४३

िव
जय

 भ
ट्ट

प्रम
 अ
िद
ब,

 श
ोभ
ना

 स
ाम
थर्,

 च
द्रक

ात
१८

ते
ो उ

च/
अ
न.ु

१८
७ 
।१
०

शव
नम

प्रम
१९

४९
बी

 िम
त्रा

िद
िल
प 
कु
मा
र, 
क
ािम
नी

 क
ौश
ल

, 
या
मा

२८
पा
चौ

 ँउ
च

१९
८ 
।१
४

सा
वन

 आ
या

 रे
सा
मा
िज
क

१९
४९

िक
शो
र स

ाहू
िक
शो
र स

ाहू
, र
मो
ल
ा म
ोह
ना

, डे
िभ
ड,

 ग
लु
ाब

३३
अ
न.ु

२०
९ 
।१

मा
या

 ब
जा
र

िम
थक

ीय
१९

४९
द

 ध
मा
र्िध
क
ारी

शा
हु 
मो
दा
क

, द
गुा
र् ख
ोटे

, उ
षा

 म
राठे

, बे
बी

 श
कु
तल

ा
१७

अ
न.ु

२१
१०

 ।१
८

भथ
र्री/
भत

हृि
र

भि
क्त

१९
४४

चत
भु ुर्ज

 द
ोष
ी

ममु
ता
ज 
शा
ित

, स
रुेद्र

, स
लु
ोच
ना

 च
टज
ीर्, 
अ

ण 

कु
मा
र

१७
पा
चौ

 ँउ
च/
अ
न ु

२२
११

 ।२
७

गौ
ना

पा
िरव

ािर
क

 ड्र
ाम
ा

१९
५०

अ
िम
य 
चक्र

वत
ीर्

 उ
षा

 िक
रन

, अ
नपू

 कु
मा
र, 
पिू
णर्म

ा, 
एस

. न
ािज

र
१९

अ
न.ु

*उ
च 

= 
वष
र्क
ो उ

च 
आ

दा
नी

 ग
नेर् 
िस
नेम
ा; 

**
अ
न.ु

= 
अ
नमु
ािन
त 
िद
न

ज
मा

 िफ
म 
देख

ाइ
एक

ो ि
दन

४२
६

औ
सत

 च
ले
क
ो ि
दन

१९
.५

ोत
: ले
ख
क
ले

 ग
ोरख

ाप
त्रम
ा छ
ािप
एक
ा स
चून
ा र

 अ
य 

ोत
 प्र
यो
ग 
गर
ी त
या
र ग
रेक
ो ।



20 | लोकर जन पराजुली

स ब धी अ य िववरण (िसनेमा िरिलज भएको िमित, िनदेर्शक, आिद) चािहँ इ टरनेटबाट 
खोजतलास गरेर िनकािलएको हो । केही िवज्ञापनमा िसनेमा शु  हुने िदन उ लेख भए पिन 
सबैमा यो िववरण िदइएको छैन । यसमािथ गोरखापत्र दैिनक पमा प्रकाशन नहुनाले, 
र गोरखापत्रका केही अंक माइक्रोिफ ममा समेत उपल ध नभएकाले ठ्याक्कै िदन तोक्न 
स भव भएन, र य तो ि थितमा बीचको िमित राखेर िहसाब गिरएको छ । यसले गदार् सबै 
िसनेमा ठ्याक्कै यित िदन चले भ न सिकँदैन । तथािप, उपल ध िववरणका आधारमा (र 
केहीको हकमा अनुमान गरेर) कुन िसनेमा कित िदन चले भ ने िववरण पिन तािलकामा 
िदइएको छ । तािलकाबाट अ ययन अविधभर १० देिख ३३ िदनस म एउटा िसनेमा प्रदशर्न 
भएको देिख छ, र औसतमा १९.५ िदन एउटा िसनेमा काठमाडौमँा लाग्ने गरेको थाहा हु छ । 

काठमाडौमँा चलेका िसनेमालाई ितनको कथाव तुका आधारमा बाँडेर हेनेर् हो भने 
एक-ितहाई धािमर्क/ऐितहािसक िवषयव तुमा केि द्रत िसनेमा देखाइएका िथए । बाँकी 
दुई-ितहाई िसनेमाका िवषयव तु पे्रम, रोमा स र अ य सामािजक िवषय िथए; केही त 
िरिलज भएको वषर् धेरै पैसा कमाएका (िहट) िसनेमा समेत िथए (हेनुर्होस्, तािलका १) । 
राणा शासकह को िसनेमाको िवषयव तुमा अिल बढी नै यान भएको मैले मािथ तकर्  
गरेको छु । र, उनीह ले खासमा “उपयुक्त” अथार्त् धािमर्क र िशक्षाप्रद िसनेमा आ ना 
रैतीजनलाई देखाउन चाहेका पिन िथए । तर, राणाकालमा प्रदिशर्त िसनेमाको िववरणले 
उनीह को सो येय पूरा भएको देखाउँदैन । तािलकामा रािखएका पे्रम/सामािजक प्रवगर्मा 
परेका िसनेमालाई गोरखापत्रमा छािपएका केही िवज्ञापनमा सामािजक र सकारा मक 
स देशमूलक चलिचत्र भनेर पिन प्रवधर्न गिरएको छ (यसबारे थप अक  ख डमा) ।

काठमाडौकँो िसनेमा हलमा िसनेमा दखेाउँदा सँगसँगै िनकट भिव यमा दखेाइने िसनेमाका 
“टे्रलर” र अ य िविभ न छोटा डकुमे ट्री पिन देखाइ थे । य ता डकुमे ट्रीमा धेरै अंगे्रजी, 
केही िह दी र एउटा नेपाली समेत िथए । “प्राइभेट लाइफ अफ िस क वमर्,” “ओलि पक,” 
“ ाि डक्रा ट अफ इि डया” लगायत अ य िवदेशी (केहीका नाम नबुिझएको) डकुमे ट्री 
प्रदशर्न गिरएका िथए (हेनुर्होस्, गोरखापत्र २००७ज : ४, २००७ञ : ४, २००७ठ : 
४) । नेपाली डकुमे ट्री भने मोहनस शेरले गरेको भारत भ्रमण स ब धी िथयो (गोरखापत्र 
२००७ख : ४) । य ता वृ िचत्र बाहेक िसनेमा शु  हुनुअिघ “ लाइड” पिन देखाइ थे । 
य ता लाइड िवज्ञापनको पमा देखाइने गरेको र य तो लाइड शोको मू यसूची समेत 
गोरखापत्रमा प्रकािशत छन् (गोरखापत्र २००७ढ : ४) ।

िटकट र कालोबजारी
काठमाडौ  ँ िस नेम ा  भवनमा  िस नेम ाको  खेला  शु  हुँ द ाबखत  ि दनको  दुई  शो 
देखाइ यो । यो किहले बढेर तीन शो र किहले फेिर दईु शोमा झ य  । प्रार भमा पिहलो शो 
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१२ बजेदेिख अढाई बजेस म र दो ो शो साढे चार बजेदेिख सात बजेस म तोिकएको िथयो । 
यो शो समय पिन समय-समयमा पिरवतर्न भएको गोरखापत्रमा प्रकािशत सूचनाह बाट 
थाहा पाइ छ । 

   ति बर ४ : गोरखापत्र २००६घ : १ ।

िसनेमाको िटकटको शु कको कुरा गदार्, प्रार भमा ेणी हेरी ५० पैसादेिख पाँच 
िपयाँस म िसनेमाको िटकट दर तोिकएको िथयो, जुन तुलना मक पमा अिहलेको भ दा 
महँगो हो (हेनुर्होस्, ति बर ४) । पिहलोदेिख चौथो र “बक्स” सिहत पाँच ेणी िथए । 
बक्स चािहँ राजपिरवार, राणा पिरवार तथा उ च तहका कमर्चारीका लािग मात्र िथयो । 
राजपिरवार अथवा राणा-शासक पिरवार नआउने ख डमा मात्र उ च तहका गैर-शाह/
राणा कमर्चारीले यहाँ पहुँच पाउँथे ।27 गोरखापत्रमा छािपएको एउटा सूचनाले “बक्स” 
सीटबारे थप प्र ट्याउँछ, “२००७ साल देिख ी ५ सरकार र ी ३ सरकारका ७ िसटे 
रायल बक्समा पिन खेल शु  हुने । आधा घ टास म पिन मौसूफह को सवारी हुने जनाउ 

27 भीमबहादरु पाँडे (२०७१[२०३८] : ११०) का अनुसार नयाँ िफ म लाग्नासाथ त कालीन 
राजा ित्रभुवन िसनेमा हेनर् पुग्थे, कुनै िफ म छुटाउ नथे ।
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नआएमा १७ भाइ राणाजी, गु  प्रोिहत र अ मा िहराको चाँद दजार्स मले पुरै िसट िलएमा 
िदने भएको यो सूचना िदइएको छ” (गोरखापत्र २००७क : ४) ।

पिहले पाँच ेणी भए पिन पिछबाट “बा कोनी” तह समेत थिपएको िथयो । िसनेमा 
भवन उद् घाटन हुनु केही िदन अिघको गोरखापत्रमा छािपएको सूचनाले िटकट शु क, 
ेणी तथा शो-समयबारे प्र ट पाछर्  (हेनुर्होस्, ति बर ४) ।
तुलना मक पमा िसनेमाको िटकटको मू य महँगै भए पिन कितपय िसनेमा देखाउँदा 

यित बेलै िटकटको “कालोबजारी” (तीन गुणास म) र झै-ँझगडा समेत हु थे (गोरखापत्र 
२००७द : २) ।28 स भवत: भीडभाड, होह ला, झै-ँझगडा र कालोबजारी रोक्न िसनेमाको 
िटकटको अिग्रम बुिकङ समेतको यव था भएको िथयो । य तो बुिकङ शो शु  हुन ु
केही घ टा अगािड खुला गिर यो । तर, अिग्रम बुिकङको यव था भए पिन यसले 
िटकटको कालोबजारीलाई छेक्न सक्दैन यो । केही िसनेमाको प्रदशर्नीक्रममा गोलमाल 
भएको िथयो; कालोबजारी गनेर् केहीलाई प्रहरीले समातेर खोरमा समेत पु¥याएको िथयो 
(हेनुर्होस्, गोरखापत्र २००७ग : १, २००७ङ : १, २००७झ : १, २००७ण : २) । एक 
पटक त वयं िसनेमा हलका कमर्चारीले िटकट लुकाएर कालोबजारी गरेको ह ला 
चलेपिछ गोलमाल भएको िथयो । गोरखापत्रमा लेिखएको छ, “आज काठमाडौ ँ िसनेमा 
हलमा ते ा सो को बा कोनीको िटकट जनतालाई िबक्री नगरी लाक ग¥यो भ ने िनहुँले 
बडो गोलमाल भएको खबर छ” (२००७ध : ४) । कालोबजारी गरेको आरोपमा प्रहरीले 
स-साना उमेरका केटा समेत पक्ड यो । खास गरी सन् १९५० पिछ र गैरधािमर्क िसनेमा 
(ज तै, “सुनहरे िदन,” “ वयंिसद्धा,” “शवनम”) लाग्दा िटकटको कालोबजारी हु यो । 
कालोबजारी स ब धी समाचार गोरखापत्रमा छािपएको बेला कुन िसनेमा चिलरहेको िथयो 
भनेर केलाउँदा यो त य खुलेको हो । 

दशर्क को-क ता ? 
गोरखापत्रका सामग्री र अ य िद्वतीय ोत-सामग्रीको अ ययनबाट नेपालको पिहलो िसनेमा 
घरका दशर्कबारे खासै थाहा हुँदैन । मािथ ला ेणीका िटकट दर अिल महँगो भएकाले 
अिल हुने-खानेले मातै्र हेथेर् िक भ न सिकएला । तर, त लो ेणीका िटकटदर “ यितधेरै 
महँगो” नभएको र खास गरी गरीब-गु वाले पिन िसनेमालाई मनोर जनको साधन बनाएको 

28  खास गरी सन् १९५१ को पिरवतर्नपिछ शहरमा अ  िसनेमा घरह  पिन खुलेका 
र स भवत: प्रित पधार्का कारण प्रितिटकट मू यमा पिन कमी आएको बुिझ छ । यो लेखका 
समीक्षक प्रा यापक ित्रर न मान धरका अनुसार सन् १९६२ स म काठमाडौमँा िसनेमाको शु क 
िन न बमोिजम िथयो : फोथर् क्लास २५ पैसा, थडर् क्लास ७० पैसा, सेके ड क्लास . १।२०, 
फ टर् क्लास . १।७०, बा कोनी . २ देिख २।५० र डे्रस-सकर् ल . ३ । 
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देिखएकाले काठमाडौ ँिसनेमा भवनमा पिन कुनै वगर् िवशेषको मातै्र िवशेषािधकार िथएन ।29 
यद्यिप, महजर्न (सन् २०१० : १७१) ले सन् १९५१ स म “किथत अछूत” ह लाई िसनेमा 
हेनर् िनषेध गिरएको उ लेख गरेका छन् । तर, उनले सो त यको ोत खुलाएका छैनन् । 
पाँडे (२०७१[२०३८] : ११०) का अनुसार िसनेमा “हरेक वगर्का मािनसलाई” लोकिप्रय 
िथयो र उपल ध त यह ले िसनेमा हेनर्मा जातिवशेषलाई वि चत गरेको संकेत िम दैन ।

नेपालको पिहलो िसनेमा घरमा प्रार भदेिख नै मिहला दशर्कलाई पिन िसनेमा हेनर्बाट 
रोक लगाइएको िथएन, तथािप केही बाधा-ब देज अव य रािखएको िथयो । िसनेमा घर 
उद ्घाटन हुनुअिघ २४ मंिसरको गोरखापत्रमा छािपएको सूचनामा भिनएको िथयो, “मंगलबार 
र शिनवारको िदउसोको १२ बजे सो मिहला वगर्को िनिम  मात्र देखाइने छ । सो बाहेक 
अिघ पिछलाई सेके ड क्लास र सोदेिख मािथका दशर्क स मले आ नो जहानलाई साथमा 
लान देखाउन हु छ” (हेनुर्होस्, ति बर ४) [गोरखापत्र २००६घ : १] । यो सूचनाले मिहला 
एक्लैलाई तोिकएको िदन बाहेक अ य िदन िसनेमा हेनर्बाट रोक्छ । य तै, मािथ लो 
ेणीकाले आ ना “जहान” लाई िसनेमा देखाउन पाए पिन त लो तहकालाई भने यो 

सुिवधा यसले िदँदैन । पिछ ला िदनह मा मिहलाका लािग तोिकएका िदनमा पिरवतर्न 
भएको र केही बेला यो ह ाको एक िदनमा सीिमत भएको पिन िथयो ।

िसनेमाको िटकट कालोबजारीमा साना उमेरका केटाह  पिन संलग्न भएको र पक्राउ 
खाएको कुरा मािथ उ लेख भइसकेको छ । िसनेमाको दशर्कमा पिन साना उमेरका केटाह  
एवं कूले िवद्याथीर्को संख्या िनकै हु थे । गोरखापत्रमा छािपएको तलको सूचना/आदेशले 
यतैतफर्  संकेत गदर्छ :

िवद्याथीर्ह ले पढ्न छली िसनेमा हेनर् आएको बेहोरा जाहेर हुँदा उद्योग पिरषद्का ी 
डाइरेक्टर जनरलसाहेबबाट अिघपिछको “शो” मा आ नै गािजर्यनले नै साथमा याएमा 
र िवदाका िदनमा िदउँसोको “शो” बाहेक १६ वषर्मिनका िवद्याथीर् केटाकेटीलाई िसनेमा 
नदेखाउने प्रब ध िमलाउनू भ ने आडर बक्स भई आएकाले सोबमोिजममात्र १६ वषर्मिनका 
िवद्याथीर् केटाकेटीलाई िसनेमा देखाइनेछ । (२००७थ : ४) 

य तै, िसनेमा हलको “क्षमता” बारे पिन थाहा हुँदैन । तर, नोभे बर २७, १९५० को 
गोरखापत्रमा सो िसनेमा भवनको िटकट छपाइको ठेक्काका लािग एउटा सूचना छािपएको 
छ, जसले दशर्क संख्याबारे केही अनुमान गनर् सघाउँछ । िवज्ञापनका अनुसार िसनेमालाई 
एक वषर्मा ४,६०,००० रंगी-िवरंगी (अथार्त् िविभ न ेणी छुट््टयाउने) िटकट चािहने रहेछ 

29 भारतमा पिन शु देिख नै त ला क्लासका िटकटह को मू य तुलना मक पमा स तै 
रािखएको देिख छ (चौधरी सन् २००१) ।
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(गोरखापत्र २००७त : ४) । यिद वषैर्भिर िसनेमा देखाउने हो भने एक िदनमा १,२६० 
िटकट खचर् हु छ । यिद िदनमा तीन शो देखाउने हो भने एक शोका लािग ४२० िटकट 
उपल ध हु छ । र, यिद दईु शो देखाउने गरी िहसाब गिरएको भए एक शोमा ६३० जना 
स मले िसनेमा हेनर् सक्ने देिख छ । तसथर्, सो िसनेमा घरको क्षमता एउटा शोमा ४०० 
देिख ६५० सीटस म भएको अनुमान लगाउन सिक छ । 

प्रािविधक र अ य िविवध पक्ष 
नेपाली िसनेमा स ब धी सामग्रीह  पढ्दा िसनेमाको प्रािविधक पक्षबारे खासै थाहा पाइदँैन । 
वैद्य, मान धर र जोशी (सन् १९९३) ले राणाह कहाँ १६ एमएमको प्रोजेक्टर भएको 
उ लेख गरेका छन् । मािथ उद्धृत देवस शेरको पालाको सावर्जिनक प्रदशर्नीको सूचनामा 
“प्रोजेक्टा कोप” बाट िसनेमा देखाइने उ लेख छ । तर नोवेल-ि मथ (सन् १९९७) ले 
स पादन गरेको अक् फोडर् िह ट्री अफ व डर् िसनेमा पु तकको अनुक्रमिणकामा यो श द 
परेको छैन । तसथर्, यो कुनै मोडल नभई प्रक्षेप गनेर् प्रिविधको मात्र कुरा हुनुपछर्  । दीिक्षत 
(सन् १९९६) को पु तकको मािथ उि लिखत उद्धरणमा िसनेमाटोग्राफको पिन उ लेख छ । 
यो चािहँ फे्र च दाजुभाइ लुिमअरको मोडलको पिन नाम हो । तसथर्, स भवत: नेपालमा 
सोही फ्रा सेली प्रिविध िभित्रएको हुन सक्छ । 

नेपालग जमा बिसरहेका राणा शाि तस शेरले बे न खोजेको िसनेमा स ब धी सूचनामा 
सो मेिसनको प्रािविधक पक्ष पिन उ लेख छ । सूचना अनुसार सो मेिसन सन् १९३६–१९३७ 
ितरको मोडलको “पेयथी” क पनीको िथयो (गोरखापत्र २००३च : ४) । तर यी बाहेक, 
न काठमाडौ ँ िसनेमा भवन, न अ य राणाह सँग भएको मेिसन या प्रोजेक्टरबारे थप केही 
भेउ पाउन सिक छ । यद्यिप, प्रार भमा िसनेमा देखाउन प्रयोगमा याएको मेिसन सन ्
१९५१ अिघ नै पिरवतर्न गरेर नयाँ याइएको गोरखापत्रका सामग्रीबाट थाहा हु छ । 
सावर्जिनक िसनेमा प्रदशर्नी क्रममा िवद्युत आपूितर्का कारण सम या आउँथे । यसैले, 
िसनेमाका लािग भनेर “डेिडकेटेड” लाइन रािखए तापिन िबजुलीकै कारण किहलेकाही ँ
िसनेमा प्रदशर्नी रोक्न प य  । 

यसै गरी, काठमाडौमँा देखाउन याइएका िसनेमाह  के-क तो प्रिक्रयाबाट आइपुग्थे, 
खासै भ न सिकँदैन । प्रारि भक िदनमा, िनजी प्रयोगका लािग याइँदा कितपय िसनेमाका 
रील िकिनएको संकेत िम छ (रील काटेर बाँडेको भनेकाले) । पद्मस शेरको पालामा, 
िवद्याथीर्लाई िसनेमा देखाउने बेलामा ती बढीमा एक साताका लािग मात्र उपल ध हुन 
सक्थे ।30 गोरखापत्रमा लेिखएको छ : “अिहलेस म भै गिरआएको प्रब ध र खचर्मा 

30  भारतका िवतरकबाट िसनेमा भाडामा याउन र फेिर भारतै पु¥यााउन समय लाग्ने 
हुनाले नेपालमा पिहले िसनेमा छोटो समयभ दा बढी राख्न िम दैन यो । पद्मस शेरको पालामा 
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नेपालमा सात िदनेदेिख बतार् िसनेमाको िफ म रहँदैन” (२००३ग : २) । पिछ ला िदनमा 
पिन स भवत: ती िनि त िदनका लािग भाडामा याइ थे । यापािरक प्रदशर्नीका लािग 
याइने िसनेमा भाडामा याउनु बाहके अक  उपयुक्त िवक प हुन पिन सक्दनै यो । काठमाडौ ँ
िसनेमा भवनले िसनेमाको सहज र िनयिमत उपल धताका लािग िवतरक खो दै एउटा 
सूचना िनकालेको िथयो । िसनेमा हलले “पसेर् टेज बेिससमा हायरिल देखाउने क ट्राक्ट 
िलने िडि ट्र यूटसर्” खोजी गरेको सो सूचनाबाट थाहा पाइ छ (गोरखापत्र २००६ज : १) ।

अक  कुरा, शु आती िदनमा काठमाडौ ँ िसनेमा भवनमा चुरोट, िबडी, भुसा उडाउँद ै
िसनेमा हेनर् पाइ यो । तर धूमपानका अ मलीले धेरै समय य तो “आन द” लुट्न पाएनन् । 
िसनेमाका एक दशर्क िचिनयालालले गोरखापत्रमा “स पादकलाई िचट्ठी” लेखेर भारतका 
ठूला िसनेमा हलिभत्र चुरोट खान िनषेध गिरए झै ँयहाँ पिन िनषेध गनर् अनुरोध गरे । सो 
िचठीमा उनले लेखेका छन् :

िसनेमा भवनिभत्र िसनेमा शु  भएपिछ याल ढोका सबै ब द हु छ, नयाँ हावा आउन 
पाउँदैन, यसमािथ चुरोट पे्रमीह का मुखबाट िन केको धुवाँको मु लोले बरोबर िनसािसन ु
पछर्  । कुनै कुनै ठूला िह दू थान ितरका िसनेमा भवनिभत्र पिन चुरोटिबडी खान िनषेध 
भए झै  ँ हाम्रो भखर्र ज मेको िसनेमा भवनिभत्र धुम्रपान गनर् िनषेध भए दशर्कह लाई 
बलज ती प्राणायाम गनुर्पनेर् िथएन िक । (िचिनयालाल २००६ : २)

पाठकको गुनासो सुनेर हो वा िकन हो, काठमाडौ ँिसनेमा भवनमा पिन हलिभत्र चुरोट-
िबडी खानबाट प्रशासनले रोक लगायो । “दशर्कह लाई सुिवधा” शीषर्कमा गोरखापत्रमा 
प्रकािशत सूचनामा भिनएको छ, “काठमाडौ ँिसनेमा भवनिभत्र अनेक कारणले धूम्रपान गनर् 
िदन मनािसव नदेिखएकाले २००६ साल माघ १ गते [जनवरी १४, १९५०] देिख धूम्रपान 
गनर् मनाही गिरने भएकाले सूचना िदने काम भएको छ” (गोरखापत्र २००६च : २) । यही 
समय भारतका िविभ न शहरका िसनेमा हलिभत्र पिन धूमपान गनर् िनषेध गिरएका छोटा 
समाचार गोरखापत्रमा प्रकािशत भएका पाइ छन् ।

सावर्जिनक िसनेमा प्रदशर्नीको अथर्-राजनीित
नेपालमा िसनेमाले िहँडेको बाटोबारे मािथ ला ख डमा चचार् गिरयो । तर, शासकह ले 
आ नो िनजी मनोर जनको साधन िकन रैतीसँग “शेयर” गनुर्प¥यो भ ने मूल प्र को जवाफ 

सामा यतया किरब एक ह ा मात्र काठमाडौमँा कुनै िसनेमा रहने देिख छ । पिछ, िसनेमाह को 
संख्या बढ्दै जाँदा र पारवहनको सुिवधा (ज तो, हवाइजहाज) मा विृद्ध हुँदा काठमाडौमँा अिल 
बढी िदन िसनेमा िटक्ने गरेको देिख छ । 
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अझै प्र ट हुँदैन । िसनेमा सावर्जिनक पहुँचमा िकन र कसरी आइपुग्यो भनेर चचार् गदार् 
िसनेमा प्रिविधमा आएको पिरवतर्नलाई यान िदनु ज री छ, जसले िसनेमालाई यापार र 
सावर्जिनक उपभोगको व तुमा पा तरण ग¥यो । राणाकालको उ राधर्मा िव भर िसनेमा 
मनोर जनको प्रमुख साधन बिनसकेको िथयो । सन् १९३९ मै भारतभर १,२६५ थायी र 
५०० अ थायी िसनेमा घर खुिलसकेका िथए (चौधरी सन् २००१) ।31 य तै, नेपालको 
सीमा जोिडएको त कालीन संयुक्त प्रा तमा सन् १९५० स ममा २७३ ओटा िसनेमा हल 
खुिलसकेका िथए । तीम ये २१५ ओटा त भारत वत त्र भइसकेपिछ मात्र थापना भएका 
िथए (गोरखापत्र २००७ट : ३) । यसले िछमेकी भारतमा िसनेमा सावर्जिनक मनोर जनको 
व तु बिनसकेको देखाउँछ । यस बाहेक, भारतमा भइरहेको सामािजक-राजनीितक अव था 
र नेपालीह को राजनीितक अिभयानलाई पिरपे्र यमा नराखी नेपालमा िसनेमा क्षेत्रमा 
भइरहेको पिरवतर्नलाई राम्ररी बु न सिक न । 

नेपालको पिरवतर्नलाई केलाउँदा अि तम दईु राणा प्रधानम त्री पद्मस शेर र मोहनस शेरको 
समयमा भएका दुई िभ नै प्रय नलाई पिन अिल छुट््टयाएर हेनुर्पछर्  । नेपालको िसनेमा 
स ब धी “िलटरेचर” केलाउँदा यहाँ न पद्मस शेरले िवद्याथीर्लाई िसनेमा देखाउन था नुको 
कारणबारे कसैले िट पणी गरेको भेिट्टएको छ, न मोहनस शेरले यापािरक पमा िसनेमा 
खो न िदनुको कारण कसैले खोतलेको छ । अिजत (२०६४ : ४०) ले “आ नो १०४ वषेर् 
शासनको अ यितर राणाह  चलिचत्रलाई सावर्जिनक प्रदशर्नीको िनि त खुला गनर् बा य 
भए” लेखेका छन्, तर उनीह लाई केले बा य बनायो भ ने कुरा सो लेखबाट खु दैन । के 
पद्मस शेर िसनेमा माफर् त आ नो प्रभाव िव तार गनर् चाह थे ? अथवा आ नो उदारवादी 
छिव िनमार्ण गनर् चाह थे ? या उनको अिभ  अकैर्  िथयो ? अिन अनुदार मािनएका 
मोहनस शेरको चािहँ उ े य के िथयो ? 

पद्मस शेरको िवद्याथीर्लाई िसनेमा हेनर् िदएको “उदारता” बारे गोरखापत्रमा ित्रच द्रका 
एक िवद्याथीर् रामराजको लामै लेख छािपएको छ ।32 उनलाई िव ास गनेर् हो भने यस 
ताकाका िवद्याथीर्को एउटा ठूलै िह सा (उनको दाबी अनुसार सयकडा प चीस) नेपालबाट 
िसनेमा हेनर् भारत पुग् यो (रामराज २००२ : ३) । यो आँकडाको स यतामा प्र  उठ्न सके 
पिन एउटा त य के भ न सिक छ भने पद्मस शेर शासना ढ हुँदा स ममा नेपालीह  माझ 
पिन िसनेमा प्रिविध/मनोर जनबारे खबर पुिगसकेको िथयो । यसैले, नेपालीह  िसनेमा 

31 सन् १९२० स ममा संयुक्त रा य अमेिरकामा मात्र २० हजारभ दा बढी िसनेमा घर िथए 
(गोमेरी सन् १९९७) । 

32 यी रामराज गोरखापत्रका त कालीन स पादक पे्रमराज शमार्का छोरा हुन सक्ने स भावना 
छ । स पादकका छोरा रामराज पिन पिछ गएर सोही पित्रकाका स पादक बने । पे्रमराजका बाब ु
िचर जीवी समेत यो पित्रकाका स पादक भएका िथए । 
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हेनैर्को लािग भनेर भारततफर्  हािन थे, अथवा “एक प थ दो काज” गदर्थे । मोहनस शेरको 
पालामा यो झन् बढेको अनुमान गनर् सिक छ ।

रामराज (२००२ : ३) को लेखमा अगािड भिनएको छ : “िह दु थानको डुलिफरले 
२/४ ओटा असल कुरा िसके तापिन एक दइुटा सा ै नै बेक मा कुराह  पिन िसिक यो । 
यहाँका िविभ न िवचारधाराह मा बगेर अबोध छात्रह को यो लोक परलोक दवैु िबग्र यो । 
शृंगार कलाले पिर-पूणर् पि मी चलिचत्रले िवलािसता र शृंगार िसकाउँ यो । िवलासी िचत्रले 
सनातन धमर्को आदशर् गाँठोलाई खुकुलो पा य  ।” रामराजको यो लेखले पद्मस शेरको 
पालामा िसनेमा नेपालमा देखाउनका लािग जे तकर् ह  जुटाउँछ सो मोहनस शेरको पालामा 
पिन कायमै िथयो । (पद्मस शेरको पालामा गोरखापत्रले आ नो स पादकीयमा नेपालमा 
“जातीय भाषा” अथार्त् नेपालीमा िसनेमा तयार नभएस म िसनेमा हल खो न नहुने मत 
राखेको मािथ उ लेख भइसकेको छ ।) । र, उनको पालामा काठमाडौ ँ िसनेमा भवनको 
उद ्घाटन हुँदै गदार् गोरखापत्रले सोबारे स पादकीय समेत छापेको िथयो । स पादकीयमा 
उि लिखत केही कुराले िसनेमा र यसले पानर् सक्ने प्रभावबारे त कालीन रा यका िच ता-
चासो प्र ट्याउँछन् । स पादकीयमा लेिखएको छ :

िसनेमाका धेरै गुणह  छन् । तर  ... प्रयोग र उपयोग गनर् जािनएन भने यसबाट धेरै 
वेफायदा पिन हात पनर् जाने हु छ । यसबाट भइरहेका केही वेफायदाह  यी हुन्— 
(१) िसनेमा हेनुर् पिन एउटा यसन ज तो हुँदा बानी लागेपिछ आ नो थैलो िरि ँदै गएको 
पिन पवार्ह नराखी िसनेमा हेनेर् हु छन् । (२) धेरैजसो प्रचिलत कलाकारको पात्रह को 
अिभनय र किहलेकाही ँअ ील पात्रह  पिन हेदार् मािनसको किललो मनोविृ  दःुिषत 
हुँदै जाने हु छ । (३) अिशिक्षत जनतामा यसको प्रभाव नराम्रो पनर् गई दु कमर्मा उ साह 
िदने पिन हुन सक्छ । (गोरखापत्र २००६क : २)

िसनेमाबाट हुने मािथ उि लिखत बेफाइदा प छाएर फाइदा उठाउन सक्नुपनेर् गोरखापत्रको 
आग्रह िथयो । उसका अनुसार,

 
मनोरंजनका साथसाथै िशक्षाप्रद पिन हुने िसनेमाको खाँचो हामीलाई छ । मानिसक तर 
उका ने र देशको क याण गनेर् उ साह भनेर् िसनेमाह कै प्रदशर्नले मात्र हामीलाई िहत 
गछर्  । अ ील तथा देशको मनोविृ  िबगानेर् िसनेमाह लाई हामीले ठाउँ िदन हुँदैन । 
सरोकारी िवभागले यसमा िवचार ग यैर्छ । जुन महान्  उ े यबाट ी ३ महाराजबाट 
यो िसनेमाको प्रदशर्न गनर् इजाजत बक्सेको हो य तै उ े यमा हामी पिन च न सक  । 
(गोरखापत्र २००६क : २)
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िसनेमाले रैतीह मा पानर् सक्ने (दषु्)प्रभावबारे राणा शासकह  िनकै सचेत रहेको र 
नेपालमा िसनेमा घर खु नकुो एउटा कारण उनीह को खास खाले िसनेमामा पहुचँलाई िनयमन 
गनुर् हो भ ने तकर्  यो लेखको प्रार भमा गिरएको छ । तथािप, भारतका शहरमा य ता “से सर 
बोडर्” गठन गिरएका समाचार गोरखापत्रमा छािपए पिन काठमाडौ ँ िसनेमा भवनमा िसनेमा 
दखेाउनका लािग “उपयुक्त िसनेमा” चयन गनेर्, र थप “क टे ट” िनयमन गनर् “से सर” गनेर् 
िनकाय या यिक्तबारे खासै थाहा हु न ।33 गोरखापत्रका स पादकीयमा भने बराबर (क तीमा 
दईु पटक; हनेुर्होस,् गोरखापत्र २००६क : २; २००७च : २) “उपयुक्त िसनेमा” बारे सरोकार 
यक्त गिरएको छ । सरकारले काठमाडौपँिछ िवराटनगरमा खो न वीकृित िदने भनेर आ ान 
गिरएको सचूनामा भने से सर बोडर्को प्रावधान रािखएको र सो बोडर्मा को-को हुने भ ने पिन 
उ लेख छ । सो िवज्ञापनको बुँदा न बर ११ र १२ मा लेिखएको छ :

११ िफ म से सर गनार् िनिम  बडा हािकम, अिडटर, पुिलसको हािकम र अपीलको 
हािकम गरी ४ जनाको एक से सरबोडर् रहने ।

१२ यो से सरबोडर्ले पास गरेको िफ म मात्र देखाउन पाउने । (गोरखापत्र २००७छ : ३)

गोरखापत्रको स पादकीयमा एक कदम अिघ बढेर भिनएको छ : “... स चिरत्रमा 
बढ्ता यान िदएको िसनेमा हुनु आव यक छ । यस कुरामा से सर बोडर्ले खुबै त परतासँग 
काम गरेन र मुलुकको अधोपतनमा मात्र सहायता गनर् लाग्यो भने बोडर्का मे बरह लाई 
भावी स तानले अव यै पिन थुक्नेछन्” (गोरखापत्र २००७च : २) ।

मािथका सामग्रीका “िबट्वीन द लाइ स” पढ्ने हो भने केही कुरा प्र ट हु छन् : 
संख्यामा तलमािथ होला, तर युवा नेपालीह  िविभ न बहानामा भारततफर्  गइरहकेा िथए ।34 
यसरी जाँदा नेपालको पैसा िवदेिशइरहेको िथयो र यसले समग्र अथर्त त्रमा नकारा मक 
प्रभाव पानेर् िथयो । पद्म/मोहनस शेरको समय (सन् १९४५–१९५१) भारतीय इितहासमा 
अ यिधक मह वपूणर् समय िथयो । िब्रिटशह बाट वत त्रता प्राि  पिछको लग ैको 
समयमा भारतीय शहरी समाज सामािजक-राजनीितक िहसाबले िनकै “भाइब्रे ट” िथयो । 
अनेक खाले क्राि तकारी िसनेमा, रा ट्रवादी िसनेमा र शहादत स ब धी िसनेमा पिन यस 

33 भारतमा से सरबोडर्को इितहास र राजनीितबारे जा न प्रसाद (सन् २००९ : ३–१८) 
र चौधरी (सन् २००१) हेनुर्होस् । नेपालमा भने अग  २७, १९५१ को नेपाल गजेटमा सूचना 
प्रकािशत गरी एउटा सात सद यीय औपचािरक िफ म से सर बोडर् गठन गिरएको िथयो (महजर्न 
सन् २०१०) । स भवत: यो नै नेपालको पिहलो औपचािरक से सर बोडर् हो ।

34 यद्यिप नेपालबाट बािहरफेर जान उ तो सहज चािहँ िथएन । राहदानी बनाएर मात्र जान 
पाइ यो र गौडँाह मा राहदानी चेकजाँच गिर यो ।
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बखत बिनरहेका, प्रदिशर्त भइरहेका िथए ।35 तसथर्, अिलकित पिन सचेत नेपालीह  
जो यहाँ पुग्थे, ितनलाई आ दोलन, जागृित र आशावािदताको राप र तापले प्रभािवत 
नपानेर् कुरै िथएन । अिन, ितनले “क ता खालका” िसनेमा हेछर्न्, यो भ न सिकँदैन यो । 
वैद्य, मान धर र जोशी (सन् १९९३) ले य तै पिरवेशको चचार् गरे पिन नेपालमा िसनेमा 
हल खो दा ती “क्राि तकारी” िसनेमामा पिन नेपालीको पहुँच पुग्ने र जनता जाग क हुने 
भएकाले िसनेमा हल नखोिलएको तकर्  गरेका छन् । मेरो तकर्  चािहँ य ता िसनेमामा पहुँच 
पुग्न निदन नै नेपालमा िसनेमा हल खोिलयो भ ने हो ।

यस बाहके, अझ मह वपूणर् त, उ र भारतका शहरमा मजैले फैलँदो नेपाली जातीय 
आ दोलन िथयो, जुन रा ट्रवादी आ दोलन पिन िथयो र राणािवरोधी आ दोलन पिन । 
नेपालबाट भारतमा पगु्नेम ये धेरैले आ ना गाउँ-िछमेकका र िचने-जानेका मािनस खो थे, जो 
यी मािमलामा वािकफ हुन सक्थे । यस बाहके, राणािवरोधी आ दोलनमा सिक्रयह  पिन 
नेपालबाट आउने नयाँ पाहुनालाई आ नो िवचारधारामा समािहत गनर् र संगिठत गनर् त परै 
हु थे । यी सबै “ याक्टर” ले गदार् िसनेमा हेनर् मातै्र भनेर भारत पुगेका नेपाली पिन अ य 
िवचारधाराले दीिक्षत भएर र राणािवरोधी बनेर िन कने स भावना िदनानिुदन बढ्द ै िथयो । 
उ र भारतका शहरी क्षेत्रमा आ नो जाससूी स जाल िफँ याएको राणा सरकारले यित कुरा 
नबु ने िथएन । 

यिद नेपालिभतै्र िसनेमा देखाउने हो भने यसले तीन प्रकारले स ालाई बिलयो 
बनाउँ यो । एक त, यसले पैसाको पलायनलाई रोकेर आिथर्क अव थालाई मजबुत 
तु याउँ यो । दो ो, यसले िफ मको अ तवर् तु िनयमन गनर् सघाउँ यो । खास खाले 
“उपयुक्त” िसनेमा मात्र िभ याउन सिक यो, र थप आव यक परेमा “से सर” को कची पिन 
चलाउन सिक यो ।36 ते ो, यसले यताबाट जाने नेपालीको अकैर्  िवचारधारामा दीिक्षत 
हुने र शासन-स ा िवरोधी िक ामा संगिठत हुने स भावनालाई धूिलसात पा य  । यी तीनै 

35 भारतमा सन् १९४०–१९६० को समयलाई िसनेमाको सुवणर् युग भिन छ । शारदामा 
प्रकािशत अवासको लेख (२००७ : २५२) मा पिन सात साल अिघको समयमा िसनेमाले िनकै 
तरक्की गरेको, जनतामा जोश र जागरण रहेको तथा सो िसनेमामा प्रितिबि बत भएको उ लेख 
छ । त कालीन समयका भारतीय िसनेमाका िवषयव तु र ती बारेको िव ेषणका लािग िडकी 
(सन् १९९३), वासुदेवन (सन् २०००; सन् २०१०), चौधरी (सन् २००१), जैन (सन् २००९), 
नीलमलार (सन् २०१३), आिद हेनुर्होस् । 

36 िसनेमा हलले “परवाना” नामक िफ म से सर गरेर देखाएको ह ला चलेपिछ हलका 
मेनेजरले सो कुरा सही नभएको र भारतबाट िडि ट्र युटर माफर् त ज तो िसनेमा आयो य तै 
देखाएको प ीकरण िदनुपरेको िथयो (हेनुर्होस्, गोरखापत्र २००६छ : ४) ।
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फाइदाका कारण खासमा काठमाडौमँा िसनेमा हल थापना गिरएको िथयो र स भ्रा तह ले 
रैती-र जनाका लािग नभई शासन-स ा ल याउन आ नो िवशेषािधकार यागेका िथए ।37

मोहनस शेरले जेसुकै उ े य िलएर यापािरक पमा िसनेमा प्रदशर्न गनर् िदए पिन सो 
हलमा प्रदिशर्तम ये शु का दुइटा धािमर्क िसनेमा िथए । तर, िछटै्ट अ य खाले अथवा 
िह दीका “ यार-मोह बत” वाला िसनेमा पिन देखाइए, जसलाई गोरखापत्रमा छािपएका 
िवज्ञापनमा “सामािजक” िसनेमा भिनएको छ । यस बखतका गोरखापत्र हेनेर् हो भने य ता 
िसनेमाका िहरो-िहरोइन (केएल सैगल, सुरैया, रेहमान, मनोरमा, देव आन द, आिद) का 
ति बर भएका पो र-िवज्ञापन पिन िनयिमतै छािपएका देिख छन् । ती िसनेमा स पादक 
या शासकका ि मा “अ ील” या “देशको मनोविृ  िबगानेर्” खाले िथए वा िथएनन्, 
यो चािहँ यसै भ न सिक न । तर, स पादकलाई कितपय य ता िसनेमा न चेको बु न 
सिक छ । स पादक मात्र होइन, गोरखापत्रका केही पाठकलाई पिन माया-पे्रमका िसनेमा 
पचेको िथएन भ ने कुरा केही पाठक पत्रबाट थाहा हु छ । 

गोरखापत्रका एक पाठक “आचायर्” ले लेखेको िसनेमा स ब धी एउटा िचठी “के 
हो हँ” शीषर्कमा छािपएपिछ सोबारे लेिखएको “रेखा” को प्रितकृया पिन गोरखापत्रमा 
छािपएको छ । मैले हेरेको माइक्रोिफ ममा आचायर्को पत्र छािपएको गोरखापत्रको अंक 
उपल ध नभए पिन उनले सो पत्रमा “जोशदार तथा राजनीितक िशक्षाप्रद शहीद लालदपुट्टा 
समािध िशकारी ज ता िफ मह  नदेखाएकोमा अच म प्रकट” गरेको बुिझ छ । यसको 
प्र यु रमा अक  पाठक “रेखा” ले िदएको जवाफ अिल “िक्रि टक” छ; िफ म िशक्षाप्रद 
हुने भएकाले “होश राख्नु” पनेर् तकर्  यहाँ देिख छ (रेखा २००७ : २) । य तै, अकार् 
पाठक अमतृ बहादरु े को पत्रमा भिनएको छ :

हाम्रो नेपालमा िसनेमा हल खोलेको एक वषर् भइसक्यो । तैपिन आजस ममा जित 
िफिलमह  देखाइयो ितनीह मा धेरैजसोमा खाली एउटा कुरा—Love (पे्रम) जसबाट 
देश सुधार, समाज सुधार, िशक्षा प्रचार आिद कुरामा मदत गदैर्न । 
 के नेपालमा िशक्षा Education, वा य Health, कृिष Agriculture, फौजी 
Military इ यािदको िफिलमह  िझकाउन सिक न र? हाम्रो नेपाल अिशिक्षत छ भनेर 

37 मोहनस शेरकै पालामा नेपालमा िव िवद्यालय थापना गिरन लागेको िथयो । आ तिरक 
राजनीितक र बा  कारणह ले गदार् िव िवद्यालय थापना आयोग नै गठन गरेर ग भीर गहृकायर् 
समेत भएको िथयो । तर, खास गरी भारतमा गिरएका पिरवतर्न र नेपालको बदिलँदो राजनीितक 
समीकरणका कारण सो िव िवद्यालय थापनाको प्रय न तुिहएको िथयो (हेनुर्होस्, पराजुली सन ्
२०१४) । 
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त सबैलाई थाहै छ । तैपिन िशक्षा Education िफिलमह  देखाइ न िकन होला ? के 
“लभ िफिलमह ले” मािनसलाई असल िशक्षा िद छ !
 िवद्याथीर् र समाजलाई पिन य तो िफिलमह ले िहत गदैर्न कारण यसले उ टा 
उनीह को िदललाई िबगारी िद छ । ( े  २००७ : २; मूलपाठमै अंगे्रजी श द प्रयुक्त)

 
मािथका पत्रबाट सरकारले “क टे ट रेगुलेट” गनर् प्रयास गरेको र यसमा (अ?)सफल 
भएको बु न सिक छ । सरकारले धािमर्क र िशक्षाप्रद िसनेमा मात्र देखाउने आशा पूरा 
नभए पिन उसले अिल “क्राि तकारी” या “प्रगितशील” िसनेमा नदेखाएको बु न किठन 
हुँदैन । पे्रम-रोमा सवाला िफ मबाट पिन रैतीको मनोविृ  िबग्रने केहीले ठानेको र खास 
गरी केहीको आग्रह “िवशुद्ध” शैिक्षक या धािमर्क िसनेमा देखाइनुपनेर् चाहना पिन सरकारले 
पूरा नगरेको देिख छ (हेनुर्होस्, तािलका १) । यसरी सतहबाट हेदार् सरकारको मूल येय 
पूरा नभएको ज तो देिखए पिन मूलत: उसले अिल बढी राजनीितक खालका िसनेमा रोक्न 
चाहेको र यसमा ऊ सफल भएको भ न सिक छ ।

िन कषर्
यो लेखले नेपालमा िसनेमाले िहँडेको बाटो उ खनन गछर्  । देवस शेरको शासनकाल 
(सन् १९०१) देिख नै िविभ न समय या उ सवमा एक्का-दकु्का िफ म हेनर् केही सामा य 
नेपालीले पाए पिन सन् १९५० स म िसनेमा मूलत: नेपालका शासक या स भ्रा त वगर्को 
िनजी मनोर जनको साधन िथयो । सन् १९४५ मा आफू प्रधानम त्री भइसकेपिछ केही समय 
िवद्याथीर्ह लाई आ नो दरबारमा रहेको िसनेमा घरमा िफ म हेनेर् यव था पद्मस शेरले 
िमलाइिदएका िथए । उनीभ दा अनुदार मािनएका मोहनस शेर शासना ढ (सन् १९४८ मा) 
भएपिछ नेपालमा अब यापािरक पमै िसनेमा प्रदशर्न हुन था यो । र, स भ्रा तह को 
मात्र पकडमा रहेको यो मनोर जनको साधन रैतीह को पहुँचमा िव तारै पुग्यो । 

यो पिरवतर्नलाई कुनै खास शासकको लहडको पमा होइन िक बदिलँदो आ तिरक 
र िव  राजनीितक-सामािजक-आिथर्क पिरवेशको स दभर्मा बु न ज री हु छ । िसनेमा-
प्रिविधमा भएको प्रगितले गदार् छोटो समयमै िव भर िसनेमा प्रमुख मनोर जन (सँगै 
यापार) को साधन ब यो । िसनेमाको चाम कािरकताबारे सुनेका र च का परेका नेपाली 
युवा आ नो सरहदिभत्र सोको रस वादन गनर् नपाउँदा “हुलका हुल” बाँधेर िसनेमा हेनर् 
भारत जान थाले । यसले एक त नेपालको पैसा िवदेिशने र अक , यहाँ “सबै खाले” 
िसनेमा हेनेर् र “अ  नै केही” िवचारधारामा दीिक्षत हुने या मितभ्र  हुने र राणा-िवरोधी 
संगठना मक गितिविधमा संलग्न हुने स भावना समेत भएकाले यसलाई रोक्न काठमाडौमँ ै
“धािमर्क एवं िशक्षाप्रद” िसनेमा देखाउन थािलए । यसैले, मनोर जन उद्योगको िव तार 
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सँगसँगै िछमेकी भारतमा आएका सामािजक-राजनीितक पिरवतर्न, एवं नेपालको आ तिरक 
राजनीितक पिरघटना नेपालमा िसनेमा सावर्जिनक पहुँचमा पुग्नका लािग िज मेवार छन् । 

िसनेमाको अ तवर् तु र यसको उपयोग एवं दु पयोगबारे शासकह  सचेत िथए र 
सोही अनु प नेपालमा िसनेमा सोचीिवचारी थापना गिरएको हो । तथािप, काठमाडौ ँ
िसनेमा घरमा देखाइएको िसनेमाको सूचीले धािमर्क-शैिक्षक िसनेमा मात्र प्रदशर्न गिरएको 
देिखँदैन; यार-मोह बतवाला (राम्रो अथर्मा सामािजक पिन भिनने) िसनेमाले पिन उि कै 
ठाउँ पाएको देिख छ । य ता िसनेमा सावर्जिनक प्रदशर्नीका लािग शासकले खासै न चाए 
पिन ती उ तो “क्राि तकारी” नभएका र स भवत: अ  उपाय नभएकाले ती (िसनेमा) ग्रा  
भए । लग ै, सन् १९५१ मा, राजनीितक पिरवतर्न भयो, जसले गदार् िनजी लगानीकतार्ह ले 
यवसायको पमा िसनेमालाई िलए र यसको िव तार मुलुकभर भयो ।

ध यवाद
यो लेखको प्रारि भक र छोटो व प काि तपुर कोसेलीमा प्रकािशत छ । यसको िव तृत 
व प मािटर्न चौतारीको वािषर्क स मेलन (अिप्रल २२–२३, २०१८) मा र िफ म समीक्षक 
समाजले आयोजना गरेको छलफल कायर्क्रम (अक्टोबर ४, २०१८) मा प्र तुत गिरएको 
िथयो । ती स मेलनमा िट पणी गनेर् सहभागीह  र खास गरी यो लेखका बा  समीक्षकत्रय 
प्रा यापक ित्रर न मान धर, आभास भ डारी र िशव िरजाललाई ध यवाद िदन चाह छु । 
यो लेखका म यौदा पढी सुधारका लािग स लाह, सुझाव िदने प्र यूष व त, अिभलेखलाई 
यवि थत गनर् सहयोग गनेर् मािटर्न चौतारीका िकशोर प्रधान र समाज अ ययनको स पादन 
समूहका साथीह प्रित पिन आभारी छु । लेखमा बाँकी भएका कमीकमजोरी मेरै हुन् । 
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