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आ मकथामा अिभलेखीकरणका प्रविृ ह

िकशोर दहाल

आ मकथा मूलतः यिक्तका अनुभवह को द तावेजीकरण हो । यसले मुख्य पमा 
“प्रभावशाली” यिक्तह ले भोगेको िसंगो कालख डलाई के द्रमा राखेर ऊ वरपरका 
राजनीितक, सामािजक, धािमर्क, सां कृितक लगायत िविवध पक्षलाई बु न सघाउँछ । 
साथै, लेखकीय ि -चेतको प्रवाह गनर् पिन भूिमका खे छ । जसले गदार् आम पाठकले 
आव यकता अनुसार आ मकथामा समेिटएका समय रेखालाई सहजै बु न र धारणा 
बनाउन सक्छन् । ज्ञान, सीप, चेतना, घटना लगायतका जीवनका अवयवलाई पिछ लो 
पु ता सामु िव तािरत गनर् आ मकथा वा सं मरणले भूिमका खे ने अपेक्षा गनर् सिक छ ।

नेपाल लामो समय राजनीितक संक्रमणबाट गुिज्रयो । राणा शासनको अ यपिछ 
लगभग पूरै समय िविभ न व पका अि थरता र संक्रमण नेपालको िनयित ज तै भयो । 
प्रजात त्रको प्राि देिख संघीयतालाई सं थागत गनेर् प्रिक्रयास म नेपालले अनुभव गरेको 
राजनीितक घटनाक्रम िव कै राजनीितक इितहासमा अिद्वतीय छ । छोटो-छोटो समयमा 
हािसल भइरहेको यापक अनुभवमा धेरै पात्रह  जोिडएका छन् । धेरैले निजकबाट 
िनयालेका छन् । तीम ये केहीले आ नो अनुभवको द तावेजीकरण गरेका छन्, आ मकथा 
र सं मरण माफर् त । सामा यतया, चचार्मा आएका यिक्तह ले आ मकथा लेख्ने भएकोले 
य ता पु तकको पठन, स दभर् सामग्रीका पमा प्रयोग, र समालोचन लगायतका ि बाट 
पिन लामो समयस म प्रयोगमा रह छन् ।

यो लेखमा पिछ ला केही वषर्मा प्रकािशत केही आ मकथा र सं मरणलाई नमुनाका 
पमा िलएर आ मकथा लेखनको प्रविृ लाई आलोचना मक पले केलाइएको छ । िवशेष 

गरी, लेखकले भोगेको समयलाई उनीह ले आ नो पु तक माफर् त कसरी अिभलेखीकरण 
गनर् खोजेका छन्, यसलाई के द्रमा रािखएको छ । यसका लािग फरक-फरक प्रकाशक 
रहकेा चार आ मकथा—कूटनीितज्ञ रमेशनाथ पा डेको कूटनीित र राजनीित (पा डे २०७२), 
पूवर् प्रधान सेनापित कमाङ्गद कटवालको आ मकथा (कटवाल सन् २०१४), वाम 
राजनीितज्ञ राधाकृ ण मैनालीको नलेिखएको इितहास (मैनाली २०७३), र पत्रकार िवजय 
कुमारको खुसी (िवजय कुमार २०७१क)—को चचार् गिरने छ । लेखकह  फरक-फरक 
पद स हालेका र छिव बोकेका यिक्त भएकाले यहाँ चचार् गनेर् कुनै-कुनै िवषय सबैमा लाग ू
हु छन् भने कुनै-कुनै िवषय केही आ मकथाका लािग मात्र सा दिभर्क हु छन् ।
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राजनीितक यव था पिरवतर्न भइरहकेा कारण राजनीितक पात्रह  पिछ लो यव थामा 
असा दिभर्क देिखने क्रम पिन बढ्दो छ । कितपय पात्र नयाँ यव थामा “िभलेन” का 
पमा पिन िचत्रण हुने गरेका छन् । आ मकथा लेख्दा यिक्तले बदिलँदो राजनीितक 
यव थामा पिन आ नो सा दिभर्कता पुि  गनर् गरेको शाि दक प्रय न अनौठो होइन । 
िवगतमा धेरथोर चचार्मा रहेका कारण िविभ न घटनाक्रममा उनीह का अिभ यिक्त, िनणर्य, 
र कायर् शैली सावर्जिनक छन् र िविभ न अिभलेखमा संकिलत हु छन् । यसैका आधारमा 
जनताका बीचमा उनीह को िनि त छिव पिन रहेको छ । तर, यित हुँदा हुँदै पिन लेखकले 
आ नो िवगतको सावर्जिनक छिवलाई नै बदिलँदो घटनाक्रम सापेक्ष बनाउने प्रय न गरेको 
र इितहासमा आ नो नायक वको अिभलेखीकरण होस् भ ने चाहनाका साथ लेिखरहेका 
छन् भ ने उनीह का पु तकका कैयौ ँप्रसंगका आधारमा दाबी गनर् सिक छ ।

नायक ब ने रहर
पु पकमल दाहाल “प्रच ड” नेतृ वको पिहलो सरकार (साउन ३१, २०६५ देिख वैशाख 
२१, २०६६ स म) ले त कालीन प्रधान सेनापित कमाङ्गद कटवाललाई प ीकरण 
सो यो । यसपिछ, कटवाल िनकै चचार्मा आए । उनी आम मा छेका लािग थप चासोका 
पात्र ब न पुगे । स भवतः यही चचार् र चासोका कारण उनले आ मकथा लेख्ने अठोट 
गरे । तर आ मकथामा उनले लेखेका धेरै प्रसंगले उनको फरक पिरचय थािपत गिरिदयो । 
मूलतः नायक ब ने चाहनाले लेिखएकाले हुन सक्छ, उनको आ मकथाका केही प्रसंगमािथ 
प्र ह  समेत उठे ।

आ मकथामा कटवालले २०६२–२०६३ को जनआ दोलनको समयलाई थान 
िदएका छन् । यो जनआ दोलन सेनाको सहयोगमा राजाले चलाइरहेको गैरदलीय शासन 
प्रणालीको िव द्धमा िथयो । कटवालले तुलना मक पमा कम मातै्र थान िदएको भए 
पिन उनी आ मकथामा दलह को संघषर् र जनआ दोलनको सहयोगी झै ँप्रतीत हु छन् ।

 
जनआ दोलनसँगै के द्रीय सुरक्षा सम वय सिमितको बैठक बािक्लन था यो । तर 
बैठक नाम मात्रको िथयो । सुरक्षा सिमितको बैठकमा हामी क युर्को िवरोध ग य  । 
... जनआ दोलनकै बीच एक िदन एमाले महासिचव माधव नेपालजीको घरमा छापा 
मािरएछ । िटभी, क युटर, मोबाइल िनकालेर लिगयो भ ने सुिनयो । टेिलफोन समेत 
कािटएछ । ... उहाँलाई एकिछनमा ककनी सश  क्या प, एकैिछनमा बालाजु सश  
क्या प ओहोरदोहोर गराइयो भ ने थाहा पाएँ । उपप्रधानम त्री भइसकेको मा छेलाई य तो 
दू यर्वहार गनुर् कुनै पिन ि ले सुहाउँदो िथएन । (कटवाल सन् २०१४ : ३४२–३४३)
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कटवालको सिक्रयता जनआ दोलनको विरपिरका खास घटनाक्रममा मातै्र होइन, 
त कालीन राजा ज्ञाने द्रको माघ १९, २०६१ को कदमपिछ पिन भएको सावर्जिनक पमा 
पढ्न पाइ छ । उनले सो कदम पिछका केही िदन खुलेर सो कदमको समथर्न गरेको तर 
राजाको नेतृ वमा मि त्रपिरषद ्गठन शु  भएसँगै अस तु  हुन थालेको पु तकमा उ लेख 
गरेका िविभ न स दभर्बाट िन कषर् िनका न सिक छ । उनले आ ना िविभ न गितिविधको 
प्र ट समय त उ लेख गरेका छैनन्, तर माघ १९ पिछका कदममा प्रायः अस तुि  जनाएका 
छन् । पु तक पढ्दा उनी िनकै प्रजाताि त्रक प्रतीत हु छन् । उनी दललाई स ा ह ता तरण 
गराउन िनकै सिक्रय भएको केही प्रसंग पु तकमा छन् । उदाहरणका लािग, कटवालले 
राजालाई िब ती चढाइिदन भ दै त कालीन सैिनक सिचव गजे द्र िल बूलाई अनुरोध गरेका 
िथए, “राजनीितक दलह लाई स ा ह ता तरण गनर् िब यो । राजसं था नै धरापमा पछर्” 
(कटवाल सन् २०१४ : ३२८) । यो अनुरोध उनले चारै सुरक्षा प्रमुख समक्ष पिन राखेको 
उ लेख गरेका छन् । राजनीितक दललाई स ा फकार्उनका लािग भनेर उनमा देिखएको 
छटपटी रोचक छ । कितस म भने एउटा पाटीर्मा उनले वयं राजा ज्ञाने द्रलाई एक्लै “बार” 
मा देख्छन् र आ नो उकुसमुकुस खुलाउँछन्, “दलह लाई टाढा राखेर राजत त्रको भलो 
छैन सरकार । सरकारको उ े य के हो ?” (कटवाल सन् २०१४ : ३३१) ।

तर कटवालले पु तकमा दाबी गरे ज तै उनी दलीय यव थाका पक्षमा मिरह े गनेर् 
यिक्त नै िथए त ? उनको पदीय गितिविधलाई निजकबाट िनयालेका लेखक कनकमिण 
दीिक्षतले उनी सेनापित ब नुअिघ लेखेका िथए, “ क्माङ्गद कटवाल नेपाल सेनाको ‘िचफ 
साब’ ब नु एउटा कु्रर िवड बनाको िवषय हुन पुगेको छ । िकनिक कटवाल जसार्ब आ नो 
यावसाियक सैिनक िनयम र मयार्दाभ दा अगािड सरेर ज्ञाने द्र राजाको िनरंकुश कदमको 
वागत गदैर् बो ने र लेख्ने यिक्त हुन्” (दीिक्षत २०६३) । यसै गरी, कटवालको पु तक 
सावर्जिनक भएपिछ पुन: दीिक्षतले “अजय पी नाथ” को नाममा कटवालले सेनाको विर  
जनेर्ल भएर अंगे्रजी दैिनकमा प्र यक्ष शासनको पक्षमा लेख्ने गथेर् भ ने बताएका छन् । साथै, 
पु तक प्रकाशन प ात् कटवालले एक अ तवार्तार्मा १०–१२ ओटा अ य छद्मनाम पिन प्रयोग 
गदैर् “िवचार िनमार्ण” गनर् खोजेको वीकारेका छन् । सो अ तवार्तार्कफ एक अंश हेरौ ँ :

िम  : तपाई ं सेनाको न बर दईु हुँदाखेर तपाईलें छद्मनाममा धेरै लेखह  लेखेर ...
कटवाल : ज र लेखे ँमैले ।
िम  : माघ १९ को कदमको बचाउ गनुर्भयो ...
कटवाल : होइन, मैले िकताबमै भनेको छु िन प्र टसँग । मैले सपोटर् गरेकै हो ।
िम  : तपाईलें राजत त्र राख्न िभत्रिभतै्र खुबै लबी गनुर्भयो ।
कटवाल : यो िकताबमै प्र ट छ । ... तर यो सबै आिटर्कल सबै मैले कलेक्सन गरेर 
राखेको छ । एक दईु ओटा छुटेको भए मातै्र, नभए अंगे्रजी र नेपालीका सबै आिटर्कल 
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छन् । मेरा १२-१३ ओटा छद्म नामह  िथए होलान् । िवदेशमा लेिखएका धेरैलाई यहाँ 
थाहा पिन छैन । यो कुरा स बि धत मा छेलाई बाहेक अ लाई थाहा पिन िथएन । 
कनकजीले अि तममा एउटा नाम चािहँ कहाँबाट प ा लगाउनुभयो र बािहर आयो । 
यसमा मेरो मुख्य जोड भनेको नेपाल ज तो देशमा राजत त्र र प्रजात त्र सँगसँगै जानुपछर् ।1

पु तकमा भने उनी बीबीसीमा प्र तुत भए ज तो इमानदार देिखँदैनन् । उनले पु तकमा 
लेखेका केही प्रसंगले उनलाई दलीय पद्धितको िहमायती रहेको देखाउँछ । तर पु तकमा 
उनले यित मह वपूणर् प्रसंगलाई थान िदएनन्, जसले उनलाई दलीय स ाभ दा राजाको 
नेतृ वको गैरदलीय स ाको पक्ष पोषकका पमा बढी िचनाउने िथयो । उनको नायक वमािथ 
प्र  उठ्ने िथयो । ब , कटवालले आफूले चाहे ज तो अिभलेखीकरण होस् भ ने मनसाय 
राखे र फरक छिव देिखने प्रसंग उ लेख गरेनन् । ज तै, कटवालले प्रच ड सरकारको 
राजीनामापिछ आ नो पदाविध बढाउन गरेको चलखेल । कटवालले लेख्न नचाहेको यो 
स दभर्लाई उनी पिछका सेनापित छत्र मान िसंह गु ङले उ लेख गरेका छन् । गु ङले 
आ नो साथीलाई प्रयोग गरेर कटवालको मनसाय बु छन् र लेख्छन् : “मैले कटवालको 
आशय बुिझहाले  ँ । पदाविध बढाउन उहाँले रा ट्रपित डा. रामवरण यादवलाई यापक 
जोड गनुर्भएछ । ... प्रधानम त्री माधवकुमार नेपाललाई पिन यस िवषयमा यापक दबाब 
िदनुभएको तर नमानेको जानकारी मैले पाएँ” (गु ङ २०७२ : १४४) । आ नो पु तकमा 
सरकार सँगको असमझदारीमा पटक-पटक संिवधान र सैिनक ऐनको हवाला िदएका 
कटवालप्रित गु ङले यंग्य गरेका छन् : “जुन ऐनको आधारमा आफू प्रधान सेनापित 
भइयो, यही ऐन ल याएर सधै ँप्रधान सेनापित भइराख्न चाहने कटवालको चाला देख्दा 
को नहाँ ला ? वा, प्रधान सेनापित भइसकेको यिक्तलाई सैिनक ऐन, २०६३ बारे केही 
थाहा िथएन ?” (गु ङ २०७२ : १४५–१४६) ।

कटवालले आ मकथामा भने संिवधान, कानून र प्रजात त्रप्रित प्रश त पमा “मोह” 
देखाएका छन् । अनेक अप्रमािणत त यको सहारा िलएर यसप्रित किटबद्ध देिखन खोजेका 
छन् । सरकारले बखार् तीको पत्र िदएको िदनको वणर्न गदार् कटवालले आ नो अडानको 
मह व थािपत गनेर् उ े यले लेखेका छन्, “यसले नै प्रजात त्रको भिव य िनधार्रण गनेर्मा 
म िव त िथएँ” (कटवाल सन् २०१४ : ३६) । यित मात्र होइन, त कालीन सरकारले 
कानूनतः प्रधान सेनापितलाई सोधेको प ीकरणलाई उनले अमुक पाटीर्को सेना िस याउने 
चालबाजीको पमा थािपत गराउने प्रयास गरेका छन् । उनले भनेका छन्, “म माओवादी 
सँगको अि तम िभड त सामु उिभएको िथएँ” (कटवाल सन् २०१४ : ८) । यित बेला उनले 

1 बीबीसी नेपाली सेवाबाट साउन २८, २०७१ मा प्रसािरत नेपाल स दभर् कायर्क्रममा रिव द्र 
िम ले कमाङ्गद कटवालसँग िलनुभएको अ तवार्तार्को एक अंश ।
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पिरवतर्नबाट थािपत रा ट्रपित ज तो सं थालाई ध कीको भाषा बोलेर आ नो उ े यमा 
सफल भएका छन् । उनले रा ट्रपितको स लाहकारलाई भनेका छन्, “म आ नो तफर् बाट 
कुनै अिप्रय कायर् नहोस् भ ने चाह छु” (कटवाल सन् २०१४ : ३७) ।

रमेशनाथ पा डे अकार् य तै उदाहरण हुन् । राजा महे द्रको पालादेिख ज्ञाने द्रको 
पालास म िनर तर दरबार िनकट रहेका पा डेले पिन आ नो आ मकथा कूटनीित र 
राजनीितमा आफूलाई प्रजात त्रप्रित प्रितबद्ध देखाउन िनकै प्रय न गरेका छन् ।

नायक देिखनका लािग पा डेले केही शाि दक चाल चलेका छन् । ज तै, दरबारमा 
बोलाइएपिछ असार ३१, २०२० मा उनले राजा महे द्रलाई भेट्छन् । पा डेका अनुसार 
महे द्रसँग उनको केही क्षण पु तकबारे, केही क्षण दशेको पिरि थित र अ तरार्ि ट्रय स दभर्बारे 
कुराकानी हु छ । अिन जोिडन आइपुग्छन्, त कालीन समयमा ब दी बनाइएका बीपी 
कोइराला । पा डे महे द्रलाई भ छन,् “इितहासले दोहो¥याइ तेह¥याइ हामीलाई िसकाएको पाठ 
हो—घरझगडा निमलाई दशे बिलयो हुन सकै्तन” (पा डे २०७२ : ३६) । यसपिछ महे द्रले 
यो “घरझगडा” िमलाउने िज मा उनै पा डेलाई िद छन् । भ छन्, “ठीक छ, यो िज मा ितमी 
नै िलऊ । बीपीलाई भेट” (पा डे २०७२ : ३६) । यी दवैुबीच पुनः भेट हु छ । तर, यस 
बीचमा उनले बीपीलाई िचठी लेखेर भेट्ने कुराको जानकारी गराउँछन् । राजा सँगको दो ो 
भेटमा भने पा डेले महे द्रसँग दईु ओटा सतर् राख्छन् । उनले लेखेका छन्, “मैले राजा समक्ष 
दइुटा कुरा राखे—ँपिहलो, बीपीलाई भेटेपिछ तु तै राजालाई भेट्न पाउनुपनेर् र दो ो, मैले 
वातावरण बनाएपिछ राजा र बीपीबीच प्र यक्ष भेटवातार् हुनुपनेर्” (पा डे २०७२ : ३९) ।

पा डेसँग राजा महे द्रले बीपी सँगको असझदारी टंुग्याउन भूिमका खे न अनुरोध गरेको 
यो प्रसंगबाट बुिझ छ । उनले भूिमका केही न केही खेलेका कुरा बीपीको पु तक जेल 
जनर्ल पढ्दा पिन थाहा हु छ । तर बीपीले लेखेका र पा डेले लेखेका कुरामा श दमा 
सानो तर नायक व थािपत गनेर् कुरामा ठूलो भूिमका खे ने एउटा िवरोधाभासी प्रसंग छ । 
आ मकथाले प चायती शासन चलाइरहेका राजाले उनलाई दरबारमा बोलाएर बीपीसँग 
कुरा गनर् र समझदारीको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको िन कषर् िद छ । पा डेले लेखेको 
कुरामा िव ास गनेर् हो भने उनी शिक्तशाली दरबारको िव ासमा यित बेलाको संकट 
समाधान गनेर् प्रभावशाली यिक्त प्रतीत हु छन्, जित बेला उनी २० वषर्का मात्र िथए । साथै, 
िकताब पढ्दा पा डेमा जन िनवार्िचत प्रधानम त्रीलाई अपद थ गरी आफै शासनका लािग 
अिघ सरेका महे द्रमा प चायती बाटो प्रितको अिव ास वा िदग्दारीको संकेत पिन पाइ छ ।

पा डेले भनेको कुरामा बीपीको पु तक जेल जनर्लले भने शंका उ जाउँछ । साउन 
११, २०२० का डायरीमा बीपीले लेखेका छन्, “बेलुका ७ बजेितर रमेश हठात् मसँग 
भेट्न आए । उनले १ गते राजासँग भेटेको रहेछ र यसै बखतमा मसँग भेट्न पाऊँ भनी 
भनेको रहेछ । रमेश मेरो र राजाको बीच स झौता हुनुपछर्  र स भव छ भ ने िव ास राखेर 
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राजालाई भेटेका रहेछन्” (कोइराला २०६३[२०५४] : ११६) । बीपीले भनेका कुरा स य 
हुन् भने पा डेलाई राजाले अनुरोध गरेका नभई राजासँग उनले अनुरोध गरेको बुिझ छ । 
राजाले पा डेको क्षमताको पिहचान गरेर दरबारमा बोलाएको नभई दरबारमा भएको भेटमा 
आ नो तकर् का आधारमा बीपीसँग भेट्न सक्ने वातावरण तयार गरेका भ ने बीपीले लेखेको 
यस प्रसंगले पिन जनाउँछ ।

पा डेको प्रजात त्र प्रितको िव ास पिन रोचक खालको छ । एउटा प्रसंग यहाँ 
सा दिभर्क छ । सु दरीजलको जेलमा बीपीलाई भेटेपिछ राजासँग “िब्रिफङ” गनेर् क्रममा 
उनी भ छन् : “जनचाहनालाई जनताको प्रितिनिधह ले प्रितिनिध व गछर्न् तर जनताले 
आ नो प्रितिनिध त चुनावबाटै छा नुपछर्  । ... सरकार [महे द्र] र बीपीबीच सहमितको 
आधार नेपालको वत त्रतालाई प्रजात त्रको मा यमबाट अक्षु ण राख्ने मूल कुरा नै हुनुपछर्” 
(पा डे २०७२ : ५२) ।

प्रजात त्रप्रित यत्रो िच ता जाहेर गरेका र आ थावान् पा डे राजा महे द्रद्वारा लािदएको 
प चायती यव थामै समािहत भए । िनर तर दरबार िनकट रहेर दरबारकै वाथर्को लािग 
जीवनको मह वपूणर् िह सा खचर् गरे । राजाको िनकट रहेर उनको रणनीित अनुसार िविभ न 
देशसँग स ब ध िवकास गराउन भूिमका खेलेका पा डेले देश िभतै्रको राजनीितप्रित भने 
पु तकमा उ लेख नगनुर् शंका पद छ । महे द्रलाई “जनचाहना” को िब्रिफङ गनर् सक्ने पा डेले 
वीरे द्रलाई िकन केही भनेनन् ? िकनिक यसप्रित नलेख्दा नै उनको किथत “प्रजाताि त्रक 
मोह” को छिव िनमार्णको प्रय नलाई बल पुग् यो । यित मातै्र होइन, ज्ञाने द्रको कायर् 
शैलीप्रित अस तोष जनाएको स दभर् पिन पु तकमा उ लेख गरेका छन् । ज तै, जनआ दोलन 
२०६२–२०६३ भ दा ठीक अिघ भारतीय प्रधानम त्रीलाई भेटेर पा डेले िद लीका दुई 
ओटा रोड याप याएका िथए—प्रधानम त्रीको िनयुिक्त र प्रजात त्रको पुन थार्पना । यो 
िविध पा डेले आफूलाई पिन उ म लागेको बताएका छन् (पा डे २०७२ : ३३९) । तर, 
राजाले यसमा आलटाल गरेपिछ उनले अस तुि  जनाएको बताउँदै भ छन् : “दरबारबाट 
फिकर् दा मेरो िदमाग आशंका र िच ताले र थिनएको िथयो । के राजालाई प्रधानम त्रीको 
िनयुिक्त गनेर् चाहना छैन ?” (पा डे २०७२ : ६०३) । य ता स दभर् मूलतः आफूलाई 
प्रजात त्रप्रित प्रितबद्ध देखाउने एउटा रणनीितक लेखाइ हो । नत्र, प चायती यव था र 
ज्ञाने द्रको प्र यक्ष शासनलाई उनले साथ निदनुपनेर् िथयो । प्रजात त्रप्रित आ था भएको 
जो-कोहीले पिन य तो यव थालाई मलजल गनर् सक्दैन । प्रजात त्रप्रित पा डेले केवल 
ओठेभिक्त मातै्र दसार्एका हुन् भ ने कुरा दरबारको िहतमा उनको िनर तरताको संलग्नताले 
पुि  गछर्  ।

यस लेखमा उ लेख गरेका आ मकथा लेखकह ले “उहाँले मेरो कुरा यान िदएर 
सु नुभयो” भ ने प्रकारका वाक्य बार बार प्रयोग गरेको पाइ छ । पा डेको पु तकमा राजा 
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महे द्र, बीपीदेिख ज्ञाने द्र स मले पा डेको अिभ यिक्त प ात् ग भीर भएको, घोिरएको, 
मुसुक्क हाँसेको ज ता श दावली प्रयोग भएका छन् । उदाहरणका लािग पा डेले पु तकको 
िविभ न ठाउँमा यसरी लेखेका छन् : “राजदरबारबाट अचानक मलाई एउटा िचठी 
आयो” (पृ. ३५); “मेरो कुरा िचपूवर्क सुनेपिछ राजा महे द्र फेिर िवचारमग्न हुनुभयो” 
(प.ृ ३६); “राजाद्वारा मेरो कुरा त काल वीकार गिरयो” (प.ृ ३९); “राजालाई िवचारमग्न 
देखेपिछ ...” (पृ. ३९); “मैले स झाएँ । उहाँ (बीपी) मु कुराउनुभयो, अिन ब ल मेरो 
िव ेषणमा सहमत हुनुभयो” (पृ. ४७); “मेरो कुरा सुनेर बीपी उ ेिजत हुनुभयो ...” 
(प.ृ ४७) । राजा मातै्र होइन, पा डेको आ मकथामा िवदेशी कूटनीितज्ञ सँगको भेटघाटमा पिन 
मािथको लेखन शैली फरक-फरक पमा िनर तर दोहोिररह छन् (ग भीर भए, घोिरए, मुसुक्क 
हाँसे, अवाक् भए ज ता प्रसंगका लािग हेनुर्होस्, पा डे २०७२ : ३६, ४५, ४९ र १६५) ।

ग भीर भएर सु ने मातै्र होइन, यस पिछका घटनाक्रममा पिन आ नो स लाहले 
मुख्य भूिमका खेलेको उनका आ मकथामा उ लेख हु छ । य ता लेखाइले गदार् प चायत 
पिछका हरेक पिरवतर्नमा पा डेको िडजाइन/स लाहले काम गरेको भ ने िन कषर् िन क छ । 
प चायत मातै्र नभई िव.सं. २०४६ को राजनीित पिरवतर्न पिछका सरकारह  बनाउने र 
िगराउने खेलमा उनको आ नो सिक्रयता देखाएका छन् । ज तै, िगिरजाप्रसाद कोइरालाले 
पा डेलाई भेट्छन् र भ छन्, “लौ न देउवालाई हटाउनुप¥यो” (पा डे २०७२ : ३३९) । 
पिछ सरकार पिरवतर्न हु छ । य तै, फेिर अक  कोही आउँछ, पा डेलाई अनुरोध गछर् , 
फेिर नयाँ सेिटङ शु  हु छ । फेिर, सूयर्बहादरुको सरकार ढा ने गो य रणनीित ब छ (पा डे 
२०७२ : ३४२) । यसरी बहुदल पिछका धेरै सरकार पिरवतर्नमा उनको सिक्रय भूिमका 
पु तकमा देिख छ । झलनाथ खनालको सरकार िनमार्णबारे उनले लेखेका छन्, “एमाले 
नेता बामदेव गौतम, प्रच ड र मबीच पटक-पटक भएको कुराकानीपिछ एमालेका अ यक्ष 
झलनाथ खनाल प्रधानम त्रीमा िनवार्िचत हुनुभयो” (पा डे २०७२ : ३८७) । राजनीितक 
घटनाक्रममा आफूलाई जोिडरहनु पनेर् र हरेक पिरवतर्नमा आ नो भूिमका देखाउने मोह 
पा डेका लेखनमा देिख छ । यो उनको नायक ब ने रहरका उपज हुन् । पा डे मातै्र होइन 
कटवाल र मैनालीले पिन सानाितना घटनादेिख ठूलो घटनाको िनमार्ण स ममा आ नो 
प्रयास र प्रभाव देखाउन िनकै ठूलो प्रय न गरेका छन् । वा तिवक कतार् जो सुकै होस् तर 
आफूलाई खेलाडी सािबत गनेर् प्रविृ  यी आ मकथामा देिख छ ।

मृतकको “दु पयोग”
आ मकथामा मृ यु भइसकेका यिक्तको (दषु्)प्रयोग सामा य ज तै भएको छ । आ मकथा 
लेख्ने यिक्त जीिवत हुँदैमा ऊसँग िवगतमा जोिडएका सबै यिक्त जीिवत नहरन सक्छन् । 
तर, आ मकथा लेख्ने यिक्तले मृतक सँगका प्रसंगलाई जोडेर आफूलाई चाहे ज तो 
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प्रभावशाली देखाउने प्रयास हुने गरेको पाइ छ । य ता त य सही नै पिन हुन सक्छन् । 
तर, लेखकको िवगतको छिव तथा आ मकथामा लेिखएका अ य प्रसंगको िव सनीयतामा 
देिखने िछद्रले गदार् मृतक सँगको प्रसंग पिन शंकाको घेरािभत्र पछर्  । आम िव ासमा 
कमजोर सािवत हुने वा मतृकलाई जोडेर त यगत पमै ढाँिटएका प्रसंग पिन उि लिखत 
आ मकथामा समेिटएका छन् । 

िवजय कुमारले आ नो सं मरणमा आ नो िववाहबारे उ लेख गरेका छन् । यहाँ 
उनले िववाहमा आउने िविश  यिक्तह को सूची नै प्र तुत गरेका छन् । गणेशमान िसंह, 
कृ णप्रसाद भट्टराई, िगिरजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अिधकारी, िवनोद चौधरीदेिख 
मदनकृ ण े  र हिरवंश आचायर्स म उक्त सूचीमा छन् । तर बडो उ साहका साथ 
िवजय कुमारले आ नो िववाहको प्रसंगमा लेखेको एउटा अंश हेरौ,ँ “नारान गोपाल दाइ 
र पेमला भाउजू छुट्ने कुरै िथएन” (िवजय कुमार २०७१क : १४३) । उनैले उ लेख गरे 
अनुसार उनको िववाह मंिसर १२, २०४८ मा भएको िथयो । यसको भोिलप ट दईु सय 
जितलाई िववाह पाटीर् िदएका िथए । तर, िवजय कुमार कसरी िचि लए भने मंिसर १९, 
२०४७ मा नै मृ यु भइसकेका नारायण गोपाल उनको िववाह पाटीर्मा सप नी उपि थत 
भइिदए । पु तक प्रकािशत भएपिछ सामािजक स जालमा यस िवषयमा प्र  उठे । अ य 
धेरै त यगत कमजोरीका िवषय पिन उठे । यसपिछ िवजय कुमारले एउटा लेख नै लेखेर 
चार ओटा त यगत कमजोरी जानकारीमा आएका भ दै यसो हुनाका कारण बताए । 
नारायण गोपालको प्रसंगमा भने उनले आ मीयताको कारणले यसो हुनगएको बताएका 
छन् । उनी लेख्छन् : 

आ नो िववाह तय भइसके पिछ पेमला भाउजूलाई िन तो िदन म उहाँको महाराजग ज 
िनवास पुगेको िथएँ । काडर्मा भाउजूको मात्र नाम िथयो । भाउजूले एक िछन टोलाएर 
भ नु भयो, उहाँ पिन हुनु भएको भए ... । भाउजूको पीडा देखेर बो न सिकनँ । कुि न 
िकन हो, यस क्षणपिछ मलाई हमेसा लािग र ो पेमला भाउजूिसतै नारान दाइ पिन मेरो 
िववाहमा आएका िथए । (िवजय कुमार २०७१ख)

पु तकमा िवजय कुमारले नारायण गोपाल सँगको आ नो िनकटता जसरी प्र तुत गनर् 
खोजे, लेख लेखेर िदएको प ीकरण पिन यसभ दा पर छैन । त यगत कमजोरीभ दा 
आ मीयताको बखान गनुर्ले यही संकेत गछर्  ।

कटवालले िगिरजाप्रसाद कोइराला, जो त कालीन समयमा प्रधानम त्री िथए, लाई जोडेर 
लेखेको एउटा प्रसंग पिन उ तै िववािदत छ । उनका अनुसार, कोइरालाले “राजकाजमा 
सेनाको प्रवेश,” अथार्त् सैिनक “कू,” को लािग अनुरोध गरेको पु तकमा उ लेख छ । 
एउटा प्रसंग हेरौ ँ :
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कायर्वाहक रा ट्रप्रमुख कोइराला सा ै दिुखत, के ग ँ  के नग ँ को अव थामा हुनुहु यो । 

धेरैबेरको उकुसमुकुसपिछ उहाँको मुखबाट वाक्य िनि कयो, “मुलुक जोगाउनुप¥यो । 
सेनालाई जे इ छा लाग्छ गनुर्स् ।”
 एकिछन म बोिलनँ, उहाँ पिन मौन ।
 “अराजकता िनय त्रण गनर् कि सनुस् । म पूरापूर सहयोग गछुर् ,” भावुक भएर 
उहाँले भ नुभयो, “मैले िछमेकीको पिन सहयोग पाइनँ, सेनाले मात्र चौतफीर् बेिथित र 
अराजकता अ य गनर् सक्छ ।”
 राजकाजमा सेनाको प्रवेशका लािग िगिरजाबाबुले आग्रह गनुर्भयो । तु त जवाफ 
िदइहा न स भव िथएन । (कटवाल सन् २०१४ : ३८६–३८७)

कटवालको आ मकथा कोइरालाको मृ युपिछ मातै्र प्रकािशत भएकोले उनको दाबीको 
परीक्षण हुन सक्ने ि थित रहेन । तर, प्रजात त्रका लािग कोइरालाको िनर तरको संघषर्लाई 
पिह याउँदा उनले नै पिरवतर्नको संघारमा उिभएको देशलाई धोका हुने गरी सेनापितलाई 
यसरी उक्साए होलान् भ ने कुनै भरपद  आधार भेिटँदैन । न त सेनाको मनोभावना बु न 
कोइरालाले यस िकिसमको जुिक्त प्रयोग गरेका हुन् भ ने आधार छ । िकनिक कटवालले 
प्रयोग गरेको भाषामा कोइरालाको िचत्र य तो जुिक्तयुक्त नभएको प्रतीत हु छ । ब  कटवाल 
िनधर्क्क लेख्छन् : “िगिरजाबाबुले सोचेज तै अराजकता अ य गनर् छोटै अविधका लािग 
पिन सेनाले बागडोर िलन सक्ने पिरि थित हाम्रोमा िथएन । िगिरजाबाबुले आवेशमा सेना 
ता न खो दैमा कसरी स भव िथयो र ?” (कटवाल सन् २०१४ : ३८७) । अथार्त् सैिनक 
शासनका लािग कोइरालाको चाहना िथयो, सेना यसबारे सचेत िथयो भ ने कटवालले 
बताउन खोजेका छन् ।

अक  एउटा संवादको अंश हेरौ ँ :

भोिलप ट बालुवाटार गएँ । िगिरजाबाबु मेरो जवाफको प्रतीक्षामा हुनुहु यो । य तो 
संवेदनशील कुरामा धेरै श द र वाक्यको आव यकता पदैर्न । हाउभाउ, कटाक्ष, वातावरणले 
नै “क युिनकेसन” गराइरहेको हु छ ।
 मैले जवाफ िदएँ, “हाम्रो स दभर्मा राजनीितक दलको यािकङ नभई सेनाले 
अगुवाइ गनर् सक्दैन ।”
 यसपिछ उहाँको िदमागमा अक  िवक प आयो – सेनाको यािकङमा वत त्र 
सरकार । (कटवाल सन् २०१४ : ३८८)

कोइराला मातै्र होइन, नाम नखुलाई अ य धेरैले आफूलाई उक्साएको उनले उ लेख 
गरेका छन् । लेखेका छन् :
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माओवादी यादती बढ्दै गएपिछ एकथरी मािनस मलाई भेट्न ह ैिप छे ताँती लागेर 

आउँथे र भ थे, “िचफसाप िलनुप¥यो, केही गनुर्प¥यो, अिघ बढ्नुप¥यो ।”
 यवसायी, विकल, पत्रकार, पेसाकमीर् मात्र हैन, नेताह ले पिन दजर्नौ  ँ पटक 
उक्साए । नेता पिन सानाितना हैनन्, कांगे्रस, एमाले र तराई पाटीर्का । ती पाटीर्का पिन 
लरतरो हैनन् । पोिलट युरो सद य र के द्रीय सद य नै मलाई कि सन भ थे ।
 “शिशभवनको बैठक कोठामा मात्र य तो नभ नुस् । राजालाई तपाईहं  
ज तैले उक्साएर माघ १९ को कदम चा न लगाए । म य तो भूल गनेर्वाला छैन,” 
मेरो उ र हु यो । (कटवाल सन् २०१४ : ३८८)

मतृक कोइराला मातै्र होइन, नाम नखुलाएका जीिवतह ले पिन उनलाई उक्साएका तर 
आफूले नमानेको प्रसंग लेखेर उनले देशको बदिलँदो पिरि थितमा यही पिरवतर्नका लािग 
लडेका यिक्तभ दा िन ा देखाउनु रोचक छ । तर, जसरी मतृ कोइरालाको नामै तोकेर जे 
प्रसंग लेखे, अ यको लेखेनन् । उ तै प्रसंगमा कोइरालाबारे िववािदत कुरा लेख्न आँट गनेर् 
कटवालले बाँकी एक जनाको पिन नाम नलेख्नु रह यको िवषय छँदै छ, िव सनीयताको 
िहसाबले पिन कमजोर बनाइिदएको छ । यसो त, कटवाललाई दरबार िनकटको आरोप 
लाग्ने गरेको िथयो । यही आरोपलाई ख डन गनेर् र प्रजाताि त्रक मू य-मा यताप्रित आफूलाई 
प्रितबद्ध देखाउन मतृ कोइरालालाई प्रयोग गरेका हुन् िक भ ने आशंका पिन उ प न हु छ ।

राजाको िनरंकुश शासन िव द्धको संघषर्का कमा डरले सोही संघषर्को सफलताको डेढ 
वषर्पिछ नै सेनालाई शासन स हा न उ पे्रिरत गरे भ दा प याउने खास आधार पाइँदैन । तर, 
त काल जसले उनको िवगतको भूिमका पिन देखेका छन्, उनीह ले शंकाको नजरले हेरे 
पिन केही दशकपिछ कटवालको प्रसंग नै स दभर् सामग्रीको पमा प्र तुत हुनु वाभावकै 
हु छ । यित बेला एउटा िववादा पद र िव सनीयताको िहसाबले पिन कमजोर प्रसंग 
इितहासमा प्रमािणत त यको पमा थािपत हुन सक्छ ।

वतर्मान समयले भोगको, देखेको र िव ासको परीक्षण गनर् सक्ने केही त यमािथ त 
यसरी लेिख छ भने शिक्तशाली र प्रभावशाली यिक्तसँग हुने खोपी वातार्, जसको कुनै 
वत त्र पुि  हुँदैन र मूल पात्रको बारेमा आम पमा पिन जानकारी हुँदैन, य ता पात्रलाई 
प्रयोग गरेर लेिखएका अ य स दभर्लाई कसरी िव ास गनर् सिकएला ? तर पु तकमा 
कसैले लेखेकै आधारमा कुनै कुरा केही समयपिछ नै प्रमािणत त य ज तै ब न सक्छन् । 
यस िवषयमा पयार्  छलफल गिरएन भने भिव यमा य ता अपु  जानकारी नै स यमा 
पा तरण हुन पुग्ने डर हु छ ।
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जस िलने मोह
आ मकथामा सचेततापूवर्क आफू अनुकूलका त य मातै्र लेखेर आफूलाई बदिलँदो समयमा 
पिन अनुकूल बनाउने प्रय न उनीह ले गरेका छन् । िवगतका कितपय घटनामा पिन आ नो 
प्रमुख भूिमका देखाउने, आ नो स लाहले गदार् राम्रो भएको वा स लाह नमानेका कारण 
खराब पिरि थित बनेका ज ता प्रसंग यी आ मकथामा पाइ छन् । आ मकथामा आफूलाई 
जा ने-बु ने, घटनाको पूवार्नुमान गनर् सक्ने, अचुक सुझाव िदन सक्ने प्रभावशाली यिक्त 
भएको प्रमािणत गनर् पिन प्रयास गिरएको पाइ छ । ज तै, नेपाल र भारतको स ब ध 
िचिसँदै गएपिछ पा डेले आ नो सिक्रयतामा राजा ज्ञाने द्र र भारतीय प्रधानम त्रीको भेट 
गराउँछन् । भारतीय स ा समीकरणलाई ख्याल राख्दै भेटघाटको िववरण सावर्जिनक नगनर् 
पा डेले राजालाई समेत सचेत गराउँछन् । तर, राजाले पा डेको स लाहलाई बेवा ता गछर्न ्
र भारतीय पत्रकारमाझ सबै कुरा खो छन् (पा डे २०७२ : ५६२) । र, ज्ञाने द्रको यस 
कायर्ले भारतसँग स ब ध थप िबग्र छ । पा डे लेख्छन् : “भारत सँगको स ब ध सुधानेर् मेरो 
प्रयासले िब तारै अनुकूल पिरणाम िनका न थालेको िथयो । तर राजाको अित उ साहको 
आवेगले भारत सरकारलाई नै राजनीितक असिजलोमा धके यो” (२०७२ : ५६२) । य तै, 
िद लीबाट राजाको लािग याएको रोड याप कायार् वयन नभएपिछ पा डेले लेखेका छन्, 
“आफू र आ दोलनकारीबीच सक अ जभर्रको आव यकता र उपयोिगता वीकार गनर् 
राजा तयार नहुनुको सोझो अथर् मेरो िद ली भ्रमणले राजाका लािग तयार पारेको सुरिक्षत 
अवतरणको मागर्िचत्र अनाथ भएको सूचना िथयो” (पा डे २०७२ : ६०४) । पा डेले 
स देश िदन खोजेका छन्—उनको प्रयासको सुनुवाइ भएन, देश नयाँ बाटोमा िहँड्यो । 
जुन बाटो राजाको िनि त खराब सािबत भयो । 

पा डे ज तै कटवाल पिन मह वपूणर् घटनाक्रममा आफूलाई “गेम चे जर” कै पमा 
प्र तुत गनेर् पात्र हुन् । पिहलो पटक रा ट्रपितका लािग िनवार्चन हुँदै गदार् उनले पदीय 
िज मेवारीभ दा मािथ उठेर रामवरण यादवका लािग सहयोग गरेको िववादा पद स दभर् 
पु तकमा उ लेख गरेका छन् । उनले आ नो पदीय शिक्तको दु पयोग गरेर भए पिन 
यादवका पक्षमा लािगपरेका िथए भ ने उनले लेखेका छन् । उनले सेनाको अिफसबाट 
रा ट्रपितको एउटा उ मेदवारलाई भोट मागेका छन् । उनले आफूमातै्र होइन, “मेरा टाफले 
फोन घुमाउन थाले” भनेर आफू मातहतका कमर्चारीलाई समेत भोट माग्ने काममा दु पयोग 
गरेका कुरा पु तकमा उ लेख गरेका छन् । “उहाँ प्रजाताि त्रक पिन हुनुहु छ, तराईको पिन 
हो, सहयोग गनुर् प¥यो” भनी उनले पु तकमा लेखेका छन् (कटवाल सन् २०१४ : ४१०) । 
सेनापितको कुसीर्मा बसेर उनले िवशेष राजनीितक अिभयान चलाएको यो घटनाले सेनाको 
छिवमा समेत प्र  उठाएको छ । अझ रोचक त के छ भने, ितनै कटवालले िशवराम प्रधान 
नामका एक पतृनापितलाई माओवादी नेता वषर्मान पुनसँग िहमिचम गरेको भ ने गाइँगुइँ र 
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कोइरालाको सूचनाको आधारमा स वा गराएका िथए । िनवार्िचत प्रधानम त्री पु पकमल 
दाहाल “प्रच ड,” माओवादी नेताह  र कुलबहादुर खड्का स मलाई िनगरानीमा राख्न 
स बि धत सैिनक िनकायलाई अ ाएका भनी लेखेका छन् (कटवाल सन् २०१४ : ४१) । 
उनी फेिर लेख्छन्, “मैले प्रधानसेनापितको मयार्दा िबसर्न नहुनेमा सचेत िथएँ” (कटवाल 
सन् २०१४ : १९) । तर, िवड बना, उनले सरकारलाई िदएको प ीकरण पत्र हतार 
हतार आफै नेपालि थत िवदेशी दतूावासह मा पिन पठाउँछन्, िवशेष रणनीितका साथ ।

सरकार मातहतमा रहेको एउटा सेना प्रमुखले िविश  राजनीितक पिरि थितमा आफूले 
गरेका गितिविध/प्रय नलाई पु तक माफर् त बािहर याउनुका अनेक कारण होलान् । तर उनले 
सेनाको पेसागत मयार्दा वा पेसाबाट बािहिरएपिछ पिन राख्नुपनेर् कितपय गोपनीयतालाई 
समेत बेवा ता गरेका छन् । यसले पिन आ नो प्रभाव िथयो भनी देखाउन पु तक प्रकाशन 
गरेको आभास हु छ । म य तो यिक्त हुँ जसले देशको सव च पदको िनवार्चनमा समेत 
प्रभाव पानर् सक्थे  ँभ ने द भ पु तकमा देिख छ । कटवालले िनवार्चनमा मातै्र होइन, 
नविनवार्िचत रा ट्रपित रामवरण यादवको पोसाक, लवाइ खवाइ, बोली- यवहार र सपथको 
भाषामा समेत िच देखाएका छन् । र, आ नो िच अनुसार रा ट्रपितको सं थालाई ढा न 
प्रय न गरेको समेत उ लेख गरेका छन् (कटवाल सन् २०१४ : ४११–४१२) । यित मातै्र 
होइन, प्रथम गणताि त्रक प्रधानम त्री प्रच डलाई समेत यालेटबाटै मुलुकको चक्रवतीर् ब न 
सक्ने भ दै नविनवार्िचत प्रधानम त्रीलाई उनले तीन ओटा सुझाव िदएको उ लेख छ ।

य तै, कटवालले ज्ञाने द्रको माघ १९ को कदमपिछ फरक-फरक तिरकाले दलह लाई 
स ा सु पनुपनेर् उ लेख गरेका छन् । सबै ठाउँमा उनको एउटा श द दोहोिररह छ : “राजत त्र/
राजसं थालाई अ ठेरो पछर्  ।” मुलुकमा गणत त्र समेत आइसकेको अव थामा कटवालको 
पु तक आएकाले र उनको िवगतलाई समेत मू यांकन गदार् भ न सिक छ िक कटवालको 
भिव यवाणी मोहले उनी आ नो राजनीितक पिरि थितको सही अनुमान लगाउन सक्ने, 
यसको गित पिह याउन सक्ने यिक्तको पमा आफूलाई िचनाउन चाह छन् । खासम ै
उनको क्षमता य तै भएको भए छद्म नाममा अंगे्रजी दैिनकमा राजाको प्र यक्ष शासनको 
पक्षमा लेख लेख्ने िथएनन् ।

त यिवहीन तकर्
आ मकथामा देिखएको अक  प्रविृ  भनेको िबना त य/प्रमाण आफूलाई लागेको कुरा स य 
वा यही नै हुनुपछर्  भ ने आग्रह हो । यिक्तगत मिृतको क्षमता वा स पकर् को यापकता 
र िव सनीयता अनुसार कितपय घटनाको पूवार्नुमान वा िवगतको िव ेषणमा फरकपन 
आउनु अ वाभािवक होइन, तर आ नो आग्रहलाई त य नै जसरी प्रयोग गदार् भने यसले 
लेखकको िनयतमा प्र  उठाउँछ । 
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राधाकृ ण मैनालीले आ नो आ मकथा नलेिखएको इितहासमा लेखेका छन्, “भारत 
नेपालबाट राजत त्र उ मूलन गनर् २००८ सालदेिख नै लािगपरेको कुरा छलग छ” (२०७३ : 
२२२) । मैनालीले छलग देखेको यो रणनीित भने नेपाली राजनीितमा खासै चचार्मा छैन । 
य तो छलगै भएको त य हु यो भने राजदरबारले आ नो रणनीित बनाउँ यो होला । 
छलग त परको कुरा, लोकताि त्रक गणत त्रका िनि त आधार तयार गरेको चिचर्त १२ 
बुँदे सहमितमा ह ताक्षर गनेर् कितपय दल र ितनका प्रभावशाली नेतालाई समेत पिछस म ै
गणत त्रको मु ाबारे िव ास िथएन । उदाहरणको लािग, “एमाले नेताका हैिसयतमा [केपी] 
ओलीले पुतलीसडक ितरको एउटा च तीको चौतारीमा उिभएर जनआ दोलनप्रित यंग्य 
क दै यसो भ नुभएको िथयो ‘यो आ दोलनले नेपालमा गणत त्र आउँछ भ नु र बयलगाडा 
चढेर अमेिरका पुिग छ भ नु उ तै हो’” (िन ुरी २०७२) । य तै, उ यालो ९० नेटवकर् लाई 
िदएको एउटा अ तवार्तार्मा नेपाल मजदरु िकसान पाटीर्का अ यक्ष नारायणमान िबजुक्छेले 
भनेका छन्, “०६२–०६३ को आ दोलनको एजे डा गणत त्र िथएन । यो त पिछ थाहा 
पाइयो” (िबजुक्छे सन् २०१३) । दईु प्रभावशाली राजनीितज्ञ संघारमै आइसकेको गणत त्र 
र यसको आधार तयार पानर् भइरहेको घटनाक्रमबारे नै अनिभज्ञ िथए भने िबना प्रमाण 
२००८ साल देिखको प्रयास भनेर लेख्नु अपिरपक्व कुरा हो । आफूलाई यसरी ज्ञाता वा 
बढी जा ने-सु ने भएको देखाएर उनले गलत त यको थापना गनर् “सघाउ” पु¥याउन र 
कितपयलाई उ ेिजत पानर् म त पु¥याएका छन् ।

यित मातै्र होइन, एउटै घटनालाई पिन दुई पात्रले िवरोधाभासपूणर् तिरकाले उ लेख 
गरेका छन् । माघ १९, २०६१ मा राजा ज्ञाने द्रले स ा हातमा िलएपिछ म त्री ब नको लािग 
दरबार पुग्नेमा दईु प्रमुख पात्र िथए, पा डे र मैनाली । संयोग के छ भने दवैुले आ मकथा 
लेखेका छन् । र, दुवैले एकअकार्को प्रसंग पिन उ लेख गरेका छन् आ ना पु तकमा । 
पा डेले लेखेका छन् : “२०६१ माघ १९ गते िदउँसो ४:३० बजे मलाई राजासँग भेट्न 
बोलाइयो । दरबार पुग्दा राजाको कायार्लय बािहर अ य आठ जना बिसरहेका िथए । किरब 
पाँच िमनेटको प्रतीक्षापिछ राजासँग किरब एक िमनेट भएको यो भेटमा मलाई पररा ट्र 
म त्री बनाउन लागेको जानकारी िदइयो । म बािहर आएँ, राधाकृ ण मैनाली िभत्र प नुभयो” 
(पा डे २०७२ : ५३३) । य तै, मैनाली लेख्छन् : “अ योलकै बीच माघ १९ गते साँझ ६ 
बजे नै नारायणिहटी राजदरबार पुगे ँ। ... म दरबार पुग्दा राजनीितक पमा साना भूिमकाका 
पूवर्प चह  टंक ढकाल, दानबहादुर शाही, दुगार् े , रमेशनाथ पा डे लहरै बिसरहेका 
िथए” (मैनाली २०७३ : २०२–२०३) । यहाँनेर दुवैले उ लेख गरेको समयमा तालमेल 
छैन । रमेशनाथ पा डे ४:३० मा दरबार पुगेर पाँच िमनेट पखेर्पिछ राजालाई किरब एक 
िमनेट भेटेर घर फिकर् एका छन् । तर, मैनाली साँझ ६ बजे पुग्दा पा डे दरबारमा राजाको 
भेटका लािग कुिररहेको उ लेख छ । यो एउटा उदाहरणले पिन आ मकथामा उनीह को 
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समयको राजनीितक, सामािजक, आिथर्क अव थाको बारेमा थाहा पाउन काम लाग्ने 
स दभर् सामग्रीको पमा प्रयोग गनर् सिकने भ दा पिन िनि त यिक्तको “नायक व” जा न 
उ सुक हुनेका लािग मात्र उपयोगी हुने देिख छ ।

पा डेको पु तकमा २०४१ सालको एउटा स दभर् छ । त कालीन राजा वीरे द्रको संयुक्त 
रा य अमेिरकाको भ्रमणको िवषयलाई उनले यहाँ उ लेख गरेका छन् । उक्त भ्रमणमा 
राजालाई त कालीन अमेिरकी रा ट्रपित रोना ड रेगनले वागत गरेको जानकारी पु तकमा 
छ (पा डे २०७२ : १८०–१८१) । तर, उनले ोतको पमा प्रयोग गरेको नयाँ स देश 
सा ािहकको प्रकाशन िमित भने राजाको भ्रमणभ दा एक वषर्अिघ अथार्त् पुस १, २०४० 
को छ । यसै गरी पा डेले घटना र िवचार सा ािहककी स पादक बिबता ब नेत (२०६८) 
को एक लेखलाई ोतका पमा प्रयोग गदैर् राजाका त कालीन प्रमुख सैिनक सिचव िववेक 
शाहलाई दरबारले सेवाबाट बखार् त गरेको एक प्रसंग उ लेख गरेका छन् (पा डे २०७२ : 
४६६) । तर यथाथर्मा उनले ोतका पमा उ लेख गरेको ब नेतको सो लेखमा कही ँ
पिन शाहसँग स बि धत कुनै चचार् छैन । यी दईु य ता उदाहरण हुन् जसले आ मकथाका 
लेखकको मिृतज य एवं त यगत त्रुिटलाई उजागर गछर्न् । प्रािविधक िहसाबले हेदार् यो 
ितिथिमित वा स दभर् सामग्रीमा भएको सामा य कमजोरी ज तो लाग्न सक्छ, तर यो एउटा 
िछद्र हो जसले अ  धेरै कमजोरीह को आशंका बढाउँछ, आ मकथामा अिभ यक्त भएका 
अ य संवाद, िनणर्य, त यांक लगायतमा प्र  उठाउँछ ।

अक  प्रसंग पिन यहाँ सा दिभर्क हुन सक्छ । त कालीन राजा ज्ञाने द्रको देश दौडाहको 
बारे मैनालीले लेखेका छन् : “भारतले नै माओवादीलाई राजाको भ्रमणमा अवरोध नगनर् 
सुझाएको िथयो । िज ला सदरमुकाम, सेनाका यारेक र सामा य चौकीमा आक्रमण गनर् 
पिछ नपनेर् माओवादीले देशका िविभ न थानमा भएको राजाको भ्रमणमा सामा य अवरोध 
पिन नगनुर् आ यर्जनक लाग्छ” (मैनाली २०७३ : २२१) । यसै स दभर्मा कटवालले भने 
अिल फरक त य लेखेका छन् । उनले पु तकमा आफूले पाएको सूचना यसरी उ लेख 
गरेका छन्, “माओवादीले सके राजालाई नै आक्रमण गनेर्, नसके भ्रमण िबथो ने योजना 
बनाएका छन्, मैले खबर पाएँ” (कटवाल सन् २०१४ : २९१) ।

य ता खाले कमजोरीमा िवजय कुमार पिन पर छैनन् । शेखर पराजुलीले सो पु तकको 
समीक्षा गनेर् क्रममा लेखेका छन् :

ज्ञाने द्र राजा भएको तीन चार सातामै अथार्त् २०५८ असार ितर िवजय कुमारले उनलाई 
भेटेका िथए र कुराकानीका क्रममा राजािसत पारस शाहको अिनयि त्रत मापसे बानी, 
अ कोहिल म र यसको उपचार गनर् सिकने जानकारी गराएको भनी लेखेका छन् । तर 
उनी आफै यस बेलास म अिनयि त्रत मिदरापानमा िथए । पु तकमा उ लेख भएको 
त यअनुसार उनले आफू अ कोहिलक भनी वीकारेको, उपचारबारे जानकारी पाएको 
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र थालेको २०५९ सालका हो (प.ृ १२०) साथै, २०६१ जेठ २६ देिख आफूले मिदरा 
छोडेको बताएका छन् (प.ृ १२२) । यसैले यो त य पिन संगितपूणर् लाग्दैन । (पराजुली 
२०७२ : १८९) 

िबनाआधार दाबीका साथ लेख्ने चलन आ मकथामा प्रश तै देिख छ । िवजय कुमारको 
पु तकमा उि लिखत यी तीन वाक्य हेरौ ँ :

मैले जीवनमा भेटेका अिधकांश फ्र टेट मािनसम ये ९० प्रितशत य ता िथए जोसँग 
मह वाकांक्षाको सगरमाथा त िथयो तर मेहनत, िन ा र िनर तरताको िढ को पिन िथएन 
(प.ृ १३४) । 
 कुनै पिन मािनसलाई उसको हािकम “जा दैन वा खराब छ” भनेर आलोचना 
गनुर्स्, ९५ प्रितशतको मुहार उ यािल छ (प.ृ १७१) । 
 कसैले मलाई घम डी र कसैले िमलनसार दयालु ठा थे । ९९ प्रितशतले मलाई 
टेिलिभजनमा देखेर आ नो धारणा बनाएका िथए (प.ृ २८१) । 

यहाँ प्रयोग भएको ९०, ९५ र ९९ प्रितशतलाई जसरी दाबीका साथ प्र तुत गिरएको 
छ, यसको कुनै आधार छैन । कुनै अ ययन-अनुस धानबाट सो त यांक प्रा  गरेका हुन ्
भ न सिक न । िकनिक यसको प्रिक्रया, ोत र िमित केही पिन खुलाइएको छैन । कित 
प्रितशतले िवजय कुमारको टेिलिभजन कायर्क्रम हेरे भनेर प ा लगाउन यित सिजलो 
छैन । उनीह म ये पिन ९९ प्रितशतले य तो धारणा बनाए भ नु हा या पद तकर्  िसवाय 
केही होइन ।

अ को कमजोरी खोत ने प्रय न
आ मकथा लेख्नाको मूल ता पयर् आ ना कमजोरी वीकार गनेर्, आ नो मू यांकन गनेर् र 
आ ना जीवनका ल जा पद कुरा पिन लेख्ने आँट गनुर् हो । यस िवषयमा जजर् अवेर्लले 
भनेका छन्—जीवनका एकदम ल जा पद कुराह  पिन समेिटएका छन् भने यो आ मकथा 
िव सनीय हु छ (अवेर्ल सन् १९४४) । तर नेपाली आ मकथामा अ लाई खराब र आफूलाई 
सकेस म राम्रो देखाउन खो ने प्रयास गिरएका प्रश त उदाहरण पाइ छन् । उदाहरणका लािग, 
मैनालीले आ नो आ मकथामा माधव नेपाललाई मह वाकांक्षी, संकीणर्, हठी, वाथीर्, 
अ पद्र ा र राि ट्रय िच तन गनैर् नसक्ने यिक्तका पमा िचत्रण गरेका छन् । यित मातै्र 
होइन, मैनालीले नेपाललाई “लोडसेिडङ” का एक प्रमुख पात्र पिन भनेका छन् (मैनाली 
२०७३) । नेता नेपाल मातै्र होइन, अ य नेताह  केपी ओली, िसपी मैनाली लगायतको 
पिन यिक्तगत कु ठा प्रतीत हुने िकिसमले आलोचना गरेका छन् । 
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पा डेको आ मकथा पढ्दा उनले दरबारको िनर तर िनकटमा रहेर काम गरेका यिक्त 
र िव ास पात्र पिन आफैलाई ठहराएका छन् । पररा ट्रको मािमलामा उनी सधै ँदरबारको 
सहयोगी भएको िजिकर गछर्न् । पा डेको पु तक पढ्दा राजा र उनीबीच असमझदारी/
अिव ास देिखँदैन । तर राजा ज्ञाने द्रले भनेका एउटा स दभर् उ लेख गदैर् पा डेबारे मैनालीले 
लेखेका छन् : “रमेशनाथ पा डे चलाख बाहुन हुन् । यसलाई धेरै टाढा राख्न पिन हुँदैन, 
धेरै निजक याउन पिन हुँदैन” (मैनाली २०७३ : २१४) । पा डेलाई चाकरीबाजको 
आरोप लगाँउदै मैनाली थप लेख्छन्, “धूतर् वभावका रमेशनाथ पा डे नयाँ सुझाब 
िदनेभ दा चाटुकारी कुरा बढी गथेर् । राजाले जता हे¥यो यतै हेदैर् दईु हात जोडेर टाउको 
ह लाउँथे । ... रमेशनाथ राजाको चाकरी िनकै त लो तहमा झरेर गथेर्” (मैनाली २०७३ : 
२०८–२०९) । मैनाली वयंको बारेमा चािहँ कटवालले आ नो आ मकथामा उ लेख 
गरेका छन् । माघ १९ को केही समयपिछ नै उपा यक्षद्वय र म त्रीह मा उकुसमुकुस बढेको 
र आ नो कुरा राख्न नपाएको स दभर् उ लेख गदैर् कटवालले लेखेका छन् : “सुरक्षा 
प्रमुखह को मातै्र कुरा सुिन छ, अझ यसमािथ सेनापितको कुरा बढ्तै सुिन छ भ ने शंका 
म त्रीह लाई िथयो । ... उनीह  एउटै गुनासो गथेर्, ‘राजालाई भेट्नै पाइएन, आ नो कुरा 
राख्नै पाइएन ।’ मसँग य तो गुनासो बढी गनेर्मा राधाकृ ण मैनाली हुनुहु यो” (कटवाल 
सन् २०१४ : ३२४–३२५) ।

पा डेमा पिन यो प्रवृि  देिख छ । उनले सुशील कोइरालालाई असक्षम देखाउने 
रणनीितका साथ एउटा प्रसंग पु तकमा उ लेख गरेका छन् । उनले कोइरालालाई जािगर 
खो दाको प्रसंगमा लेखेका छन् : “२०२० असोजमा अमेिरकी सहयोग िनयोग काठमाडौमँा 
िसफािरस गरेको कुरा बीपीले आशापूणर् ढंगमा िलनुभएको धेरै पिछ थाहा पाएँ । सुशीलले 
अ तवार्तार् त िदनुभयो तर जािगर भएन । मैले गुनासो गदार् अमेिरकी राजदतूले भने, ‘तपाईलें 
िसफािरस गरेको यिक्तमा ग भीरता छैन, सामा य दािय व समा ने याकत पिन छैन’” 
(पा डे २०७२ : ७०) । पा डेले आफूले मातै्र नभई भारतीय नेता जयप्रकाश नारायणले 
पिन कोइरालालाई जािगर लगाइिदन प्रयास गरेको तर असफल भएको उ लेख गरेका छन्, 
“उहाँ [नारायण] को आग्रहअनुसार सुशीललाई भोिलप ट बोलाइयो तर औपचािरकता 
िनवार्हका लािग िलइएको अ तवार्तार्मा पिन उहाँ सफल हुनुभएन” (पा डे २०७२ : ७०) । 
पा डेका पु तक सावर्जिनक हुँदा (असोज ८, २०७२) उनै कोइराला प्रधानम त्री िथए । 
कतै उनमा कोइराला प्रितको ईखले पो य तो िवगत सि झन र आफू बढी योग्य िथएँ भ ने 
आ मबोधले य ता प्रसंग खो न उ पे्रिरत ग¥यो िक भ ने लाग्छ ।

य तै, पा डेले िबपीबारे मन परेका िकताबह  सकेस म फकार्उनुहु न यो भ नेदेिख 
भेट्दा राजाह  चुरोट तािनरहेका िथए भ ने स मका बानीह  उ लेख गरेका छन् । अक  
एउटा प्रसंग यहाँ उ लेखनीय हुन सक्छ । प्रधानम त्री कृ णप्रसाद भट्टराईको स दभर्मा 
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पा डेले लेखेका छन्, “िसंहदरबारि थत प्रधानम त्री कायार्लयको िभत्री सानो कोठामा 
िबछ् यौनामा िसरक ओडेर सु ने उहाँको ज तो बानी मैले साथमा काम गरेका तीन ओटै 
प्रधानम त्रीह मा िथएन” (पा डे २०७२ : ३७६) । य ता स दभर् आ मकथा लेखनमा 
बाक्लै प्रयोग हु छन्, जसले अ य यिक्त प्रितको एक-दईु प्रसंगलाई पिन बानी नै भएको 
जसरी आम मािनसमा सूचना प्रवाह गिरिद छ । जबिक य ता प्रसंग कितपय यिक्तको 
बानीभ दा पिन विरपिरको वातावरण वा संगतमा रहेका यिक्तह मा पिन िनभर्र रह छ ।

य ता प्रसंगको उ लेख प्रभावशाली यिक्त स मको आ नो पहुँच पुि  गनर्का लािग 
भएको देिख छ । पा डेले बाबुराम भट्टराईलाई भारतपर त सािबत गनर् िनकै भूिमका बाँधेका 
छन् । उनले च द सरकार र माओवादीबीच चिलरहेको वातार्को क्रममा माओवादीका वातार् 
टोलीका संयोजक भट्टराईले भारतीय गु चर सं था “र” का प्रितिनिध र भारतीय राजदतू 
यामशरणलाई एक्लै भेटेको सूचनालाई जोड्दै यसैको प्रभाव व प वातार्मा भट्टराईले 
िनहुँ खो ने कुरा गरेको लेखेका छन् (पा डे २०७२ : ४८३) । पु तकमा भट्टराईलाई 
भारतपर त देखाएका छन् । आ मकथामा लेखक आ ना कुराह  लेख्नुभ दा पिन एक-
अकार्का “कमजोरी” उछा न र सकेस म आफूलाई राम्रो र अ लाई खराब देखाउन 
प्रय नशील छन् भ ने कुरा मािथका प्रसंगले संकेत गछर्न् । य तो प्रविृ ले अ य यिक्तप्रित 
खराब रेकडर् कायम राख्न सघाउ पु¥याउँछ ।

िन कषर्
हामीले भोिगरहेको पिछ लो राजनीितक पिरवतर्नको जग २०५२ सालमा माओवादीले शु  
गरेको जनयुद्ध हो । अिहलेका धेरै राजनीितक उपलि धमा जनयुद्ध, जनआ दोलन लगायतले 
दबाबको पमा काम गरेका िथए । पिरवतर्नका लािग अवरोध गनर् खिटएका म ये केहीले 
आ मकथा लेखेका छन् । तर, उनीह ले यसरी लेिखिदएका छन् िक पढ्दै जाँदा उनीह  
नै पिरवतर्नका नायक भएको भान हु छ । बदिलँदो राजनीितप्रित आ नो कृित्रम अपन व 
थािपत गनेर् लोभले ितनीह ले शंका पद कुराह  लेिखरहेका छन् । पुरानो राजनीितक 
यव थामा ितनीह का यवहार, अिभ यिक्त र पिरवितर्त यव थामा ितनीह ले लेखेका 
आ मकथामा अिभ यक्त िवचारह  मेल खाँदैनन् । कैयौ ँघटना स दभर् उ लेख नै गरेका 
छैनन् । उनीह ले आ नो बारेमा ज तो धारणा बनोस् भनेर आ मकथा लेिखरहेका छन्, 
यसैलाई बल पुग्ने रणनीित आ मकथा लेखनमा प्रयोग गरेको अनुमान गनर् सिक छ ।

तर, अनौठो के छ भने राजनीितप्रित सामा य चासो राख्नेह ले समेत सहजै आशंका 
गनेर् त य सामेल गिरएका पु तकह  फटाफट प्रकािशत भइरहेका छन् । यसले इितहासको 
गलत अिभलेखमा सघाउ पु¥याउन सक्ने स भावनालाई कसैले वा ता गिररहेको छैन । 
यापारको लािग प्रकाशकह ले सामा य इमानदािरता पिन नअपनाई य ता पु तकह  
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प्रकािशत गिररहकेा छन् । िववािदत भए बढी िबक्छ भ ने नाफामुखी मानिसकता देखाइरहकेा 
छन् । अक तफर् , सचेत पाठक वा पिरवतर्नका संवाहकह ले समेत आफैप्रित र आ नो संघषर् 
र उपलि धप्रित गलत छिव िनमार्णमा सघाउ पु¥याउने य ता प्रविृ प्रित खासै प्रितिक्रया 
जनाएका छैनन् । उनीह को मौनताले य ता त यप्रित समथर्न जनाइरहेको भान हु छ, र 
लेखकह लाई झन् बढी हौ याइरहेको छ ।

ध यवाद
यो लेखको अवधारणा प्र ताव गरेर लेखनका क्रममा िनर तर पृ पोषण िदनुहुने आि वका 
िगरीप्रित िवशेष आभार । लेखको प्रारि भक खाका पढेर सुझाब िदनुहुने चूडामिण ब नेत, 
स दभर् सामग्री जुटाउन सहयोग गनुर्हुने उ वल प्रसाई ंतथा िनर तर सहयोग र प्रितिक्रयाका 
िनि त देवराज हुमागाईलंाई ध यवाद ।
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