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ऐत्तहषातसक पषाटोलषाई देखषाउन सकेकषा छैनन् । त्यसै गरी, गषाँउ र स्षानी्य ज्षानलषाई बढी नै 
“रोमषात्टसषाइज” लेखकले गरेकषा हुन् तक भ्ने पुस्तक पढ्ने जोकसैलषाई पतन लषागन सकछ । 

द्वारिकवा थेवे
स्व्त्त्र अनुस््षा्तषा

िवाजकुमवाि दिक्वाल । २०७६ । आदिवासी दवद्रोहकरो इदिहास । कवाठमवाडौ ँ : 
मञजिी ्द्लकेशन ।

आदिवासी दवद्रोहकरो इदिहास नेपषालकषा आतद्वषासीले ्ततकषालीन रषाज्यसत्षा त्वरुद्ध १८३० 
देतख १९३३ सषालसमम गरेकषा त्वद्ोहको संग्रह हो । पुस्तकले तजतनेको मषात्र इत्तहषास लेतखने 
परमपरषालषाई चुनौ्ती तदँदै हषाननेहरूको पतन इत्तहषास स्तहमषा ल्यषाइतदएको छ । अतभलेखमषा 
आ्षारर्त ्यो पुस्तक तलमबबू, ्तषामषाङ, मषाझतकरषाँ्त, भोटे, मगर, गुरुङ र आठपहरर्यषा रषाईले 
पृथ्वीनषारषा्यण शषाहले नेपषाल एकीकरण गनने क्रममषा र एकीकरणपतछ गरेकषा त्वद्ोह ्वररपरर 
केत्द््त छ । 

पुस्तकमषा सषा्त ओटषा खण्ड छन् । पतहलो खण्डमषा गोखषाखाली रषाज्य त्वरुद्ध तलमबबू्वषानले 
गरेको त्वद्ोहको चचषाखा छ । गोखषाखा रषाज्य त्वस्तषारको क्रममषा तलमबबू्वषान कबजषा गनने उद्ेश्यले 
१८३० सषालमषा चैनपुरमषा तलमबबू र गोखषाखाली सेनषाबीच ्युद्ध भ्यो । हषा्तहत्त्यषारको अभषा्वमषा 
तलमबबूहरूले उक्त त्वद्ोहमषा अ््त्तः हषार स्वीकषार गरे । सषाउन १८३१ मषा गोखषाखाली र तलमबबूबीच 
्युद्ध अ्त्यको समझौ्तषा भ्यो । ्युद्धमषा परषातज्त भएपतछ केही तलमबबूहरू तसतककमत्तर भषागे, 
केही गोखषाखासँग तमले र केही चषातहँ आ-आफनै गढमषा रही गोखषाखाली सेनषासँग लत्डरहे । 
आफनो देश छषा्डी तसतककम बसने तलमबबूहरूले सीमषा क्ेत्रमषा तसतककम र लेपचषाहरूसँग तमलेर 
गोखषाखाली त्वरुद्ध पुनःत्वद्ोह मचचषाए । १८४८ सषालभ्दषा अतिदेतख बसोबषास गरररहेकषा 
चैनपुरकषा बषाहुनक्ेत्री समुदषा्यले भने ्यो ्युद्धमषा गोखषाखालीको पक् तलएकषा त्ए । 

छररएर रहेकषा त्वतभ्न रषाज्यहरू गोखषाखा रषाज्यमषा गषातभएपतछ क्रमशः गषाईको ्व् गनखा 
प्रत्तब्् लगषाउन ्षातलएको त््यो । रणबहषादुर शषाहको पषालषा (१८४३ सषाल) मषा १७ जनषा 
तलमबबू सुबबषाहरूको नषाममषा लषालमोहर जषारी गरी “तहजो सीमषापषारर बसेर लुटतपट गरेको र 
गो्व् गरेकोमषा मषाफी तदइएको उललेख गददै अब उप्रषा््त गो्व् नगनबूखा” भनी आदेश तदइएको 
त््यो (पृ. १८) । तलमबबूहरूको दे्व्तषा “्े्वषा सषाममषाङ” र “मेफ्रम” अनुष्षानमषा चढषाउन गषाई 
्वषा गोरुको भोग अतन्वषा्यखा हु्छ । गो्व् गरेमषा क्डषा सजषा्यको भषातगदषार ब्नुपनने भए पतन 
उनीहरूले गो्व् प्रत्तब्् उललंिन गरररहे । गो्व् नगनखा तदएको आदेशको पषाँच ्वरखापतछ 
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१८४८ सषालमषा तलमबबू सुबबषाकै नषाममषा गो्व् रोकन रषाज्यपक्ले पुनः आदेश तद्यो । ्यो 
आदेशले तलमबबूहरू कत्तप्य संसकषार र संसकृत्त परर्व्तखान गनखा बषाध्य समे्त भए । उदषाहरणकषा 
लषातग, तलमबबूहरूले आफनो देउ्तषालषाई गषाईगोरुको सट्षा तछतपपएको सुँगुर ्वषा रषँागषा चढषाउन 
्षाले । अतहले पतन ्यो चलन कषा्यमै छ । र, “्े्वषा सषाममषाङ” जस्तषा अनुष्षानमषा गषाईगोरुको 
रग्त खषाएर अिषाएको तकनषाखालषाई बतल तदने चलन समे्त शुरू गरे । त्यसै गरी, “मेफ्रमषा” 
अनुष्षानमषा ल्ेडर ्वषा कषालगत्तले मरेको गषाईको ह््ड्डीलषाई त्यही गषाईको भोग तदएको भ्द ै
दे्वीदे्व्तषालषाई चढषाउने संसकृत्त समे्त शुरू भ्यो । ्यसलषाई सषंासकृत्तक प्रत्तरो्को संके्तको 
रूपमषा पतन बुझन सतक्छ । 

पुस्तकको दोस्ो खण्डमषा ्तषामषाङ त्वद्ोहको चचषाखा छ । पृथ्वीनषारषा्यण शषाहले आफनो 
रषाज्य त्वस्तषार अतभ्यषान अ््तगखा्त असोज १५, १८०१ मषा नु्वषाकोट तज्ेतकषा त्ए । गोखषाखाली 
रषाज्य त्वरुद्ध रणबहषादुर शषाहको पषालषा (जेठ पतहलो र सषाउन दोस्ो सषा्तषा, १८५०) मषा 
दुई पटक नु्वषाकोटकषा ्तषामषाङहरूले त्वद्ोह गरेकषा त्ए । ्यो त्वद्ोहमषा कररब एक हजषार 
्तषामषाङ मषाररएको अनुमषान छ । ्यो हत्यषाकषाण्डमषा उनीहरूकषा जहषान परर्वषार र सम ख्ाकलषाई 
पतन कषातटएको ब्तषाइ्छ । कसैलषाई झुण््ड्यषाएर अतन सबूली चढषाएर पतन मतृ्युदण्ड तदइएको 
त््यो । नु्वषाकोट त्वद्ोहअति गोखषाखाली सेनषाले १८२९ सषालमषा त्तमषाल क्ेत्रमषा ठुलो नरसंहषार 
मचचषाएकषा त्ए । त्तमषाल क्ेत्रलषाई ्तषामषाङहरूले अतहले पतन आफबू हरूको ऐत्तहषातसक 
महत््वको के्त्र मषा्छन् । गोखषाखालीहरूको त्तमषाल के्त्र आक्रमणमषा ्ततकषालीन स्षानी्य 
्तषामषाङ शषासक ररत्छन दोजने पतन मषाररएकषा त्ए । उनलषाई शषात््त समझौ्तषा गनने बहषानषामषा 
सुनकोशी बगरमषा तनःशस्त्र आउन खबर पठषाइ्यो । र, श्तखाअनुसषार उनी सुनकोशी तकनषार 
पुगे ्तर गोखषाखालीहरूले बषालु्वषामषा लुकषाएर रषातखएको हत्त्यषार तझकी ररत्छन दोजनेलगषा्य्त 
उनकषा मषातनसहरूको हत्यषा गरेको चचषाखा ्यो पषाठमषा छ । 

्तषामषाङहरूले त्वग्तमषा आफबू लषाई ्तषामषाङ भनेर लेखन समे्त पषाउँदैन त्ए । उनीहरूलषाई 
मुममी भोट््यषा भतन्थ्यो । भदौ १७, १९८९ मषा श्ी ३ भीमशमशेरले “अबदेतख भोट््यषा होइन, 
्तषामषाङ लेखन” भनी इतस्तहषार जषारी गरी तदएपतछ कषानबूनी रूपमै ्तषामषाङहरूले आफबू लषाई 
्तषामषाङ लेखन पषाएको स्दभखा पुस्तकमषा छ । ्यद्यतप, केही ्तषामषाङ अध्ेय्तषाले भने १३ औ ँ
श्तषाबदी त्तरै ्तषामषाङ शबद प्रचलनमषा रहेको ्तकखा  गछखान् । 

मषाझतकरषँा्त त्वद्ोहको चचषाखा पुस्तकको ्ेतस्ो खण्डमषा छ । रषाज्य त्वस्तषार अतभ्यषानकषा 
क्रममषा त्व.सं. १८२९ मषा गोखषाखाली सेनषा मषाझतकरषँा्त पुगदषा दुई पक्बीच तनकै ठुलो ्युद्ध 
भएको त््यो । पृथ्वीनषारषा्यण शषाहको ब्दुक र गोलषा बषारुद ्त्षा कबू टनीत्तक हत्त्यषारबषाट 
मषाझतकरषँा्त गोखषाखा रषाज्यमषा गषातभन पुगेको त््यो । त्यसअति मषाझतकरषँा्तको शषासन प्रशषासनमषा 
खमबबूहरूको (रषाई) हैकम त््यो । उक्त ्युद्धमषा कररब एक हजषार खमबबू सेनषा मषाररएकषा, चषार 
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स्य नदीमषा हेतलएकषा र १४ स्य मतहलषा र बषालबषातलकषालषाई पक्रषाउ गरेर कमषारषाकमषारीमषा 
पररण्त गररएको ्तथ्य पुस्तकमषा छ । 

मषाझतकरषँा्त गोखषाखा रषाज्यमषा गषातभएको ३४ ्वरखा (१८६४ सषाल) पतछ त्यहषाँ फेरर त्वद्ोह 
भ्यो । ्यो त्वद्ोहमषा रषाईहरूलषाई स्षानी्य बषाहुन, क्ेत्रीहरूले पतन सषा् तदएकषा त्ए । ्तर 
पतन हषा्तहत्त्यषारको अभषा्वमषा गोखषाखाली सेनषासँग उनीहरू हषारे । हषारेकषा मध्ेय बषाहुनको ज्यषान 
नतलने गोखषाखाली रषाज्यको नीत्त भएकषाले उनीहरूलषाई चषारपषाटषा मु्डी जषा्त “पत्त्त गनने” 
सममको सजषा्य तदइ्यो । केही क्ेत्री, रषाई र ि्तमीहरूको ज्यषान हरण गरर्यो । त्यसै गरी, ्तीन 
जनषा रषाईकषा श्ीम्ती, छोरषा-बुहषारी, छोरी नषात्तनषात्तनषाहरू पतन सजषा्यको भषागीदषार भए । 

पुस्तकको चौ्ो खण्डमषा भोटे त्वद्ोहको चचषाखा छ । मषाि, १९०७ (जंगबहषादुर रषाणषाको 
शषासनकषाल) मषा अठषारस्यखोलषा के्त्रमषा खषानी उतखनन गनने क्रममषा भोटेहरूले त्वद्ोह गरेकषा 
त्ए । त्यस क्ेत्रमषा बौद्धमषागमी भोटे लषामषाहरू बसोबषास ग न्े । स्षानी्यको अनुमत्ततबनषा 
बषातहरबषाट आएर जबरजस्ती खषानी उतखनन गनने कषा्यखालषाई भोटेहरूले मन परषाएकषा त्एनन् । 
त्यसैले भोटेहरूले ्ती सरकषारी मषातनसलषाई खषानी खनषाउने कषाम गनखा ्त तदएनन् नै, उलटै 
उनीहरू त्वरुद्ध ल्डषाइँ शुरू गरे । ्यो त्वद्ोह दबषाउन सरकषारले सेनषा पररचषालन गनुखा परेको 
त््यो । त्यो त्व्वषाद सषाम्य हुन कररब छ हप्षा लषागेको अनुमषान छ । 

पुस्तकको पषँाचौ ँ खण्डमषा मगर त्वद्ोहमषा नेपषालकषा प्र्म शहीद मषातनएकषा लखन 
्षापषा र ्तुले रोहषानीले रषाज्यसत्षा त्वरुद्ध गरेकषा त्वद्ोहको चचषाखा छ । जंगबहषादुर रषाणषाको 
हत्यषा ्योजनषा बुनेको कषारण १९३३ सषालमषा लखन ्षापषासतह्त सषा्त जनषालषाई झुण््ड्यषाएर 
मषाररएको त््यो । लखन ्षापषाअति प्वखा्त पषाखषापषानीकषा ्तुले रोहषानीको ने्तृत्वमषा असषार, 
१८९७ त्वद्ोह भएको त््यो । ्तुले रोहषानीको त्वद्ोहबषारे इत्तहषासमषा चचषाखा पषाइदैन । 
रोहषानीले आफबू लषाई रषाजषा िोतर्त गरी सशस्त्र समबूह बनषाइ शषासन समे्त चलषाएकषा त्ए । 
्तर त्वद्ोह शुरू गरेको एक मतहनषा (सषाउन १८९७) मै सेनषा पररचषालन गरी उनीहरूको 
त्वद्ोह दबषाइएको त््यो । ्तस ख्ा लखन ्षापषाअति ्तुले रोहषानीले त्वद्ोह गरेको ऐत्तहषातसक 
पक्लषाई पुस्तकले बषातहर ल्यषाइतदएको छ । 

पुस्तकको छैठौ ँखण्ड गुरुङ त्वद्ोहबषारे छ । जंगबहषादुरले एकछत्र शषासन चलषाइरहेको 
बेलषा (त्व.सं. १९३३–१९३४) मषा उनको शषासनको अ्त्य गनखा ज्यषानै तलने उद्ेश्यले पतचिम 
क्ेत्र खषासगरी लमजुङ र गोखषाखाकषा गुरुङहरूले तनकै ठुलो प्र्यतन गरेकषा त्ए । त्व.सं. 
१९३३ मषा गोखषाखाकषा सुकदे्व गुरुङले त्वद्ोहको शुरूआ्त गरे । गुरुङले आफबू लषाई नौ 
सरकषार जंगभ्दषा पतन ठुलो “बौद्ध बषादशषाह” िोरणषा गरी त्यही मु्तषातबक मषातनसहरूलषाई 
भ््डकषाउन ्षाले । ्तर केही गनखा नपषाउँदै उनलषाई पक्रषाउ गरर्यो र कषारषा्वषासमै क्डषा ्यषा्तनषाकषा 
कषारण उनको मतृ्यु भ्यो । उनको मतृ्युपतछ पतन ्यस क्ेत्रमषा त्वद्ोह रोतकएनन्, त्वद्ोहको 
बषाग्डोर सुपत्त गुरुङले तलए । उनले पतन आफबू लषाई “बौद्ध बषादशषाह” िोरणषा गरी त्व.सं. 
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१९३४ मषा त्वद्ोहको प्रषारमभ गरे । ्तर रणोद्ीपतसंहले सुपत्त गुरुङलषाई जसरी भए पतन 
पक्रने आदेश तदएपतछ सुपत्त ज्यषान बचषाउन भषागनु प¥्यो । ्यसअति नै त्व.सं. १९१४ 
मषा जंगबहषादुरत्वरुद्ध र््ड्य्त्र गरेको आशंकषामषा गुरुङ पलटनकषा जमदषार श्ीपत्त गुरुङलषाई 
टुक्रषा-टुक्रषा हुने गरी कषातटएको त््यो । 

पुस्तकको अत््तम खण्डमषा आठपहरर्यषा रषाई त्वद्ोहको चचषाखा छ । ्नकुटषाकषा आतद्वषासी 
आठपहरर्यषा रषाईहरूले दशै ँमषानेनन्, तकनतक ्यो उनीहरूको सषांसकृत्तक प्वखा त्एन । ्वैशषाख 
१८९२ मषा रषाज्यपक्ले ्नकुटषाकषा ्वषातहदुमतसंह रषाईकषा नषाममषा दशैमँषा पबूजषा गनखा सबूचनषा जषारी 
गरेको त््यो । ्तर आठपहरर्यषा रषाईले त्यसको अ्वज्षा गरररहे । १९३३ सषालमषा दशै ँनमषा्दषा 
्नकुटषाकषा रषामतलहषाङ र ररदषामषा आठपहरर्यषा रषाईलषाई ्ततकषालीन प्र्षानम्त्री जंगबहषादुर 
रषाणषाको आदेशमषा ्नकुटषामषा झुण््ड्यषाइएको कुरषा ्यो पषाठमषा छ । 

गोखषाखा रषाज्यको एकीकरणअति नेपषालमषा त्वतभ्न भषारषा, संसकृत्त मषा्ने समुदषा्य ्यषा 
जषा्तजषात्तकषा आ-आफनै रषाज्य अतस्तत्वमषा त्ए । ्तर एकीकरणपतछ ्ती रषाज्यहरूको 
अतस्तत्व गोखषाखा रषाज्यमषा त्वलीन भ्यो । त्यसपतछ उनीहरू आफनै भबूतम, स्ो्त, सषा्न र 
पहुँचबषाट समे्त टषाढषा रहनु प¥्यो । त्यसको त्वरुद्ध उनीहरूले पटक-पटक त्वद्ोह गरे । ्तर 
्ती त्वद्ोहलषाई रषाज्य पक्ले तनककै क्रबू र ढंगले दबषा्यो, जसबषारे हषाम्ो मबूल्षारे इत्तहषासमषा 
खषासै उललेख भएको पषाइ्न । त्यसैले हषामीले बुझदै र पढ्दै आएको इत्तहषास कत्त एकषंागी 
रहेछ भ्ने ्तथ्य ज्मषाउन पुस्तक सफल भएको छ । 

तवि्ती्य स्ो्तमषा टेकेर पुस्तक ्त्यषार गररएको छ । अतभलेखषाल्यको प्र्म स्ो्तसमम 
लेखक पुगेकषा छैनन् । मबूल्षारकषा इत्तहषासकषारले लेखेकषा र आतद्वषासी समुदषा्यमै भएकषा 
केही सीतम्त दस्तषाबेजलषाई आ्षार मषानेर पुस्तक लेतखएको छ । र, लेखकले छररएर रहेकषा 
तलतख्त इत्तहषासलषाई एउटै पुस्तकमषा संगृतह्त मषात्र गरेकषा छन् । त्यसैले पुस्तकले त्वद्ोहकषा 
न्यषँा ्तथ्य र स्दभखालषाई खो्तलन सकेको छैन । ्यो पुस्तकको कमजोर पक् हो । लेखक 
प्रषा्तमक स्ो्त (अतभलेख ्त्षा आत्कषाररक कषागजपत्र) समम पुगेकषा भए ्यषा मौतखक 
्तथ्यलषाई पतन खोजन सकेकषा भए इत्तहषासमषा नलेतखएकषा, नभेतटएकषा अ््य आतद्वषासी 
त्वद्ोहकषा अरू स्दभखा पतन ्यो पुस्तकमषा समषा्वेश हुन सकने समभषा्वनषा हु्थ्यो ।

 त्यसै गरी, पुस्तकमषा खट्तकने अकको पक् भनेको पुस्तकमषा त्व्वरणको दषँाजोमषा त्वशे्रण 
कम हुनु हो । पुस्तकमषा आतद्वषासीले गरेकषा त्वद्ोहको ससखारी व्यषाख्यषा मषात्र गररएको छ । ्तर 
पुस्तकले ्यी त्वद्ोहकषा बृह्त् अ ख्ा सषामषातजक आ्यषामलषाई ध्यषान तदएर त्वशे्रण गनखा सकेको 
छैन । पुस्तकमषा जसरी तलमबबू, मषाझतकरषाँ्त, ्तषामषाङ, मगर, गुरुङ जषात्तले गरेकषा त्वद्ोहको 
त्वस्तृ्तमषा चचषाखा गररएको छ त्यही अनुपषा्तमषा भोटे र आठपहरर्यषा रषाईले गरेको त्वद्ोहको 
चचषाखा छैन । गैरआतद्वषासी मतहलषाभ्दषा आतद्वषासी मतहलषा सषांसकृत्तक र आत ख्ाक रूपले बढी 
स्व्त्त्र र समप्न छन् भतन्छ, ्तस ख्ा आतद्वषासी त्वद्ोहमषा आतद्वषासी मतहलषाको भबूतमकषा 
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के त््यो भ्ने बषारेमषा लेखकले खषासै खो्तलेकषा छैनन् । भषातरक समपषादनकषा तहसषाबले पतन 
पुस्तकमषा केही त्रुतट छन् । उदषाहरणको लषातग पुस्तकको पृष् २१ मषा तलमबबूहरूको दे्व्तषालषाई 
क्ैत “सममषाङ” लेतखएको छ क्ैत “सषाममषाङ” लेतखएको छ । ्यसले गदषाखा पषाठकलषाई कुन 
चषातहँ ठीक हो भ्ने अलमल पषाछखा  । ्यस्तषा स-सषानषा त्रुतटले पतन पुस्तकको ्वजनलषाई 
प्रभषा्व पषारररहेको हु्छ । 

आतद्वषासीले गरेकषा त्वद्ोहको दस्तषा्वेजीकरण शुरू हुनु आफैमषा रषाम्ो कषा्यखा हो । 
पुस्तकको सबल पक् भनेको आतद्वषासी त्वद्ोहको इत्तहषास एउटै पुस्तकमषा पढ्न पषाउन ु
हो । आतद्वषासीहरू तकन पछषात्ड परे ्वषा सीमषा््तीकृ्त बनषाइ्यो भ्ने स्वषालको ऐत्तहषातसक 
पृष्भबूतमलषाई प्रमषाण सतह्त ्यो पुस्तकले बषातहर ल्यषाइएको छ । आतद्वषासी त्वद्ोहको 
अध्य्यन-अनुस््षान गनखा चषाहनेको जो-कोहीकषा लषातग ्यो पुस्तक उप्योगी छ । 

सद्जलवा तवामवाङ
मषातटखान चौ्तषारी 

धु्वसत्य ्रि्यवाि । २०७४ । कैरन । कवाठमवाडौ ँ : सवंादरिलवा बुकस ।

ध््ुवसत्य परर्यषारले कैरन क्षा संग्रहमषा समषाजमषा व्यषाप् जषा्ती्य त्वभेदको नषालीबेली केलषाएकषा 
छन् । तम्कलषाई ्व्तखामषान समषाजकषा पषात्र, बेत्त्त, कुसंसकषार र त्वभेदसँग जो्ेडर नेपषाली 
रषाजनीत्त, ्मखा र रीत्तरर्वषाजलषाई केलषाउँदै पुनव्यषाखाख्यषा गनने प्र्यषास गरेकषा छन् उनले । ्यहषँा 
सोही क्षा संग्रहलषाई समषाजशषास्त्री्य दृतटिकोणले लेखषाजोखषा गररएको छ । 

कैरनमषा नेपषाली रषाजनीत्तको इत्तहषास र ्व्तखामषान स्दभखालषाई व्ंयग्यषातमक पषारषाले प्रस्तु्त 
गररएको छ । “रषानी्तरुल” क्षामषा समर नषामक पषात्रले ्तषानषाशषाह त्वरुद्धको ्युद्धमषा जन्तषालषाई 
सषामेल गरषाएको र सत्षामषा पुगेपतछ त्व्वेक गुमषाएको प्रसंग छ । क्षाकषार लेखछन्, “समरमषा 
सत्षा शतक्तको उ्मषाद ्यत्त चढ््यो, सत्षा प्रषातप्कषा लषातग उनले तहजो जसलषाई सषा् तलएर 
्युद्ध गरेको त्ए, उनीहरूलषाई नै भुलन पुगे । फेरर पतन समतृद्धफलमषा रषाज्यकषा ठुलषाब्डषाकै 
रजषाइँ चलन ्षाल्यो” (पृ. ५७) । ्यी हरफले सत्षा र शतक्त प्रषाप् गरेपतछ जन्तषा सँगकषा 
प्रत्तबद्ध्तषा तबसनेर आफनषा स्वषा ख्ामषा रमषाउने समकषालीन रषाजनीत्तक चररत्रलषाई समझषाइतद्छन् । 
नेपषाली नषारी्वषादी आ्दोलनकी अग्रणी ्योगमषा्यषाको प्रसंग “स्वषाहषा” क्षामषा छ । कुरीत्त र 
त्वसंगत्तकषा परमपरषाग्त ्षारणषा त्वरुद्धको उनको अतभ्यषान सत्षाको लषातग चुनौ्ती भएकोले 
उनी जलसमषात् तलन बषाध्य हुत्छन् । त्यस्ैत, “शहीदकी छोरी” क्षामषा मषाओ्वषादी 
त्वद्ोहकषालमषा शहीद बनेकषा एक व्यतक्तको परर्वषार दुःखको जषालमषा परेको प्रसंग छ । 


