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पुस्तक समीक्षा

अर्चनषा थषापषा, सं. । २०७७ । स्मृतिकथा्ा सत्व । कषाठमषाडौ ँ : अक्र क्रियशनस ।

सममृतिकथामा सत्त्व अर्चनषा थषापषाद्षारषा संकलि्त लिलिनन सममृल्त-कथषाहरूको सँगषािो हो । 
यो पुस्तकिषाई संकिक थषापषाकषा अलिलिषा दुई संकिन टेतिङ अ टेि (सन् २०१०) र 
सत्वअतसितत्वको खोज (२०६८) को ्ेतस्ो शमृंखिषा िनन सलकन्छ । सममृल्त, सतय, सत्ि जस्तषा 
शबदिे नयषँा आयषाम खोलजरहेको िेिषामषा केही समयय्तषा यी शबद नषारीिषादी िेखनकषा 
महत्िपूर्च अंश बनेकषा ्छन् । र, सममृल्त-कथषा नषारीिषादी िेखनमषा कल््तमषा नेपषािमषा नयषँा 
प्रयोगको रूपमषा आएको ्छ । दिन, उतपीडनमषा परेकषा/पषाररएकषा, सीमषान्तकमृ ्त समुदषायकषा 
एकि िषा सषामूलहक पीडषा, अलन रषाजयको संररनषाग्त लििेदकषा लशकषार िएकषा र लिलिनन 
खषािे लहंसषामषा परेकषाहरूको िोगषाइिे लिरिै औपरषाररक अलिवयलतिकषा मषाधयम पषाउँ्छन् । 
सियं िोतिषािषाई अल्त सषामषानय िषागने हुनषािे िषा कलहिे अतयन्त लिषम िोगषाइहरू स््झनेिनदषा 
लबस्चने प्रयषासमषा िषालगने हुँदषा सषामषानयजनकषा सममृल्तहरूिे सषाि्चजलनक िमृत्तमषा खषासै सथषान 
पषाउँदैनन् । ्तर सषामषानय िषागने िोगषाइहरूिे पलन मषालनसको गन्तवय र पलहरषान बनषाउन 
सहयोग गरररहेकषा हुन्छन् । सममृतिकथामा सत्त्वमषा संगमृही्त कथषाहरूिे पलन सोही कुरषा्तर्च  
इंलग्त ग्छ्चन् । 

परररय खणड बषाहेक सममृतिकथामा सतत्वमषा रौबीस जनषा वयलति (मलहिषा, पुरुष र िैंलगक 
्तथषा यौलनक अलपसंखयक) कषा िोगषाइिे ठषाउँ पषाएकषा ्छन् । स्पषादक अर्चनषा थषापषािे 
परररयमषा लक्तषाबको पररकलपनषा र प्रकषाशन गदषा्च सषामनषा गनु्चपरेकषा रुनौ्तीको बेलिलिस्तषार 
िगषाएकी ्छन् । सत्िको शषालबदक अथ्च खो्तलदषा पौरषालरकदेलख िैंलगक स्मको अथ्च िषाग्छ । 
थषापषािे सत्िको अथ्च “म, सिपरररय, अलस्तति र आखयषानक्तषा्चको परररय” (पमृ. ख) िनेकी 
्छन् । नषारीिषादी िेखनमषा सममृल्त-कथषाको महत्िपूर्च सथषान ्छ । यस्तषा कथषािे िेखकको 
आफनो “अनुिि र अनुिूल्त” (पमृ. ङ) िर्चन ग्छ्चन् । सममृल्त-कथषामषा सषामषानय िषागने ्तर 
संिेदनशीि लिषयिषाई उठषाइएको पषाइन्छ । ल्तनमषा ि्त्चमषानकषा आँखषाबषाट लिग्तकषा िटनषा-
लिशेषिषाई केिषाइन्छ । पुस्तकिषाई ल्तनमषा संगमृही्त सममृल्त-कथषािे समेटेकषा लिषयिस्तुकषा 
आधषारमषा ्तीन िषागमषा बषँाडेर हेन्च सलकन्छ । केही सममृल्त मलहिषाकषा लिलिनन कोरबषाट 
िेलखएकषा ्छन्; केही समषाजिे ्तोकेको िैंलगक लनयमिनदषा लिनन वयिहषार गनने पुरुषकषा 
कथषा ्छन् । तयस बषाहेक, िैंलगक र यौलनक अलपसंखयक ्तथषा लिसममृल्तकषा कथषा पलन ्छन् । 

प्रिषािदेिी कैनीको “अलनल््छ्त आगन्तुक,” लबनषा लथङको “म पु्तिी,” रषाधषा पौडेिको 
“ममृतयु पल्छको रषाजलनल्त” र सरर्तषा ल्तिषारीको “ररुिषाको िय” जस्तषा कथषािे मलहिषा िएर 
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जलनमएपल्छ बेहोनु्चपनने िैंलगक िेदिषाि र मलहिषािे सधै ँआरूिषाई पुलटि गरररहनुपनने ्तथयको 
्झलको लदन्छन् । कल्तपय अिसथषामषा मलहिषाको अलस्तति नै इल्तहषासको महत्िपूर्च प्रलिलधको 
आलिषकषारसँग जोलडएको हुन सकने प्रिषादेिीको “अलनल््छ्त आगन्तुक” िे देखषाउँ्छ । 
आफनै दुलनयषँामषा मगन िैरहेकी लबनषािषाई एककषासी लििषाह गररलदँदषा उनिषाई आरू खेिौनषा 
बनेको जस्तो िषाग्छ । ्छोरषािे मषात्र गनने रिन िएकषा ममृतयु-संसकषार लिलध िषा बषाउसे-कम्च 
गरेर रषाधषा र सरर्तषािे समषाजमषा ्छोरी मषात्र िएकषािषाई लहयषाउने प्रिमृलत्तिषाई रुनौ्ती लदएकषा 
्छन् । मलहिषा-पुरुषको पर्परषाग्त कषाय्च लििषाजनबषाट हुने लििेदिषाई लरन्च सहज नहुने यी 
कथषाहरूिे ब्तषाउँ्छन् । 

देिकी लिटिको “मधयि्ततीको यषात्रषा” र रोलज्तषा बुद्षारषाय्चको “आमषा र सगरमषाथषामषा” 
मषा मलहनषािषारीकषा िेिषामषा गररएकषा रुनौ्तीपूर्च यषात्रषाकषा कथषा ्छन् । ्छषाउगोठमषा बसनुपनने र 
आफनो कषाम नसलकने डरिे लिकट िौगोलिक सथषानमषा रहँदषा देिकीिे मलहनषािषारीको कुरषा 
खोललदनन्, ्तर यसिे उनिषाई लद्लिधषामषा िने पषारररहन्छ । दुई अगिषा र रुनौ्तीपूर्च लहमषाि 
रढ्ने क्रममषा मलहनषािषारी हुँदषा शषारीररक असहज्तषाकषा बषािजुद रोलज्तषा आफनो िक्य पूरषा 
गरेरै ्छषाड्ल्छन् । िषाकपषा रुटी शेपषा्चको लहमषाि रढ्दषाको केही यस्ैत अनुिि “रुरुरो नलजक 
एकिै” कथषामषा आउँ्छ । सगरमषाथषामषा एकिै हुनु, लशखर रढ्ने उद्ेशय पूरषा नहुनु र सँगै 
सषाथीको ममृतयुिषाई पलन आतमसषा्त गनु्च परेको उनको सममृल्त-कथषा ्छ । 

“जषा्तीय अनुिुल्त” र “जषा्तिे लब्झषाउँदषा” मषा धनकुमषारी सुनषार र पलित्रषा सुनषारिे दलि्त 
मलहिषा हुँदषा बेहोनु्च परेको दोहोरो उतपीडनको कथषा िेखेकषा ्छन् । रषाजनील्तक पररि्त्चनिे िषा 
संिैधषालनक-कषानूनी वयिसथषािे पलन जषा्त वयिसथषा ढषालन नसकेको मषात्र होइन, देशलिदेशमषा 
िुमेकषा, दलि्त अगुिषाहरूदेलख आतमीय स्बनध िएकषा स्मिे ्ुछिषा्ुछ्त गन्च न्छोडेको 
उनीहरूको अनुिि ्छ । जषा्तीय पलहरषानकै कषारर शहरमषा डेरषा नलदने, सँगै बसनेिे ्ुछिषा्ूछ्त 
गनने प्रिमृलत्त आरूिे मषात्र निई पल्छको पुस्तषािे समे्त िोगनु परेको अनुिििे लदएको पीडषा 
यी कथषामषा पषाइन्छन् । 

पूिती पहषाडको गषँाउमषा कठीन पररश्रम गरररहेकी कैिषाश रषाई जब लबरषामी हुलन्छन् ्तब 
आफनो दुःख र सषानी आमषाको खटनबषाट मुलति पषाउने अठोट गल्छ्चन्; एसएिसी उत्तीर्च 
गल्छ्चन् र “नयषँा लक्ल्तज” मषा अलि बढ्ल्छन् । यस्ैत कथषा नषारषायरी देिकोटषाको पलन ्छ । 
प्रतयेक िष्च एसएिसीको नल्तजषापल्छ लिशेष गरी लकशोरीहरूको आतमहतयषाको समषारषारिे 
उनिषाई आफनो बषालयकषािमषा पु¥यषाउँ्छ । सकूिको िषा्तषािररदेलख िरषायसी कषामको बो्झिे 
र अनय कषाररिे लकशोरीहरूको पढषाइमषा अिरोध हुने र रेि िएपल्छ लबहे गररलदने रिन 
वयषाप्त ्छ । परीक्षामषा पुनः प्रयषास गरेर र लबहे नगनने अठोट गरेर नषारषायरी आफनो िलिषयकषा 
िषालग कषाठमषाडौमँषा संिष्च गन्च पुलग्छन् । लहनदू उ्र जषा्तकी जिषान लिधिषा मलहिषािे िर र 
समषाजमषा िोगनुपनने िषाञ्छनषा र िमृरषािषाई ्छोरीहरूको िषालग सहँदै बसेकी रञजनषािे अन्त्तः 
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श्रीमषान् को िर ्छोड्ने लनर्चय गल्छ्चन् । स्पलत्त मषालथको हककषा िषालग उनी अद्षालप िडषाइ ँ
िड्दैल्छन् । उनको यो िडषाइँ “पीडषादेलख सपनषा” मषा समेलटएको ्छ । 

प्रिषा बरषािको सममृल्त “िोगनेको दजषा्च” मषा लददीको ममृतयुपल्छ सषानो ्छोरोको हिषािषा 
लदएर लबहेको प्रस्तषाि रषाखने आफनै लिनषाजुसँग िड्नु परेको कथषा ्छ । पुरुषिे मलहिषािषाई 
आफनो िस्तु सरह वयिहषार गनने कषारर कसरी मलहिषा उतपीडनमषा प्छ्चन् िनने उनको कथषािे 
देखषाउँ्छ । लिलन्तषा बरषािको “बदनषाम िषाइन” िे किषाकषार हुनकषा िषालग उनिे सषानै उमेरदेलख 
खषाएको हणडर, पररिषारको सषाथ र गलयषामर के्त्रमषा आउनकषा िषालग गनु्चपरेको संिष्चिषाई 
उ्तषारेको ्छ । मधेसी समषाजमषा जलनमएकी री्तषा सषाहिे सषानैदेलख पषािेको पढ्ने र रषाम्ो 
जषालगर खषाने सपनषा पूरषा गन्चकषा िषालग िर, समषाजसँग लनरन्तर रकषा्चरकती गरररहनु प¥यो । 
आफनो सि-पलहरषान बनषाउन उनी लबहेपल्छ पलन संिष्चर्त ्छन् । दुगषा्च कषाकतीको “हजुरआमषा” 
कथषामषा ररक समयमषा ्तीन लिनदै मन लमलने सषाथीहरू र उनीहरूसँग लब्तषाएकषा रमषाइिषा 
पिको िर्चन ्छ । ्तर सबैसँग अन्त्तः ्ुछरटिनु परेकोिे उनी आरूमै प्रश्न गन्च थषालल्छन् र 
सषाथीिे िने ्झै ँ “हजुरआमषा बननु” (पमृ. ३५) िषाई आतमसषा्त गल्छ्चन् । 

लिषरु सषापकोटषाको “सषाइकि ‘इलपरेनी’” मषा उनी किेज पढ्ने क्रममषा सषाथीिे लदएको 
थोत्रो सषाइकििे गरेको सहयोगको कथषा ्छ । ि्त्चमषानमषा उनी पय्चटक बनेर सषाइकि र 
पोखरषािषाई हेदषा्च आफनो दुरुह लिग्त सल््झरहन्छन् । रुद्र रुडषािको “मद्च बनने संिष्च” र 
सञजीि उपे्र्तीको “सममृल्तकषा ल्झलकषा” िे कसरी लप्तमृसत्तषािे पुरुषिषाई एकि पलहरषानमषा 
सीलम्त ग्छ्च  िनने कुरषा प्रस्तु्त गद्च्छ । मषायषा गनने, दयषा रषाखने, िरको कषाम सिषाउने, अहंकषार 
नहुने पुरुषिषाई “नषामद्च” (पमृ. १९१) मषानने हषाम्ो समषालजकीकररिे पुरुषहरूिषाई पलन ्ुछटैि 
खषािे अनयषाय गरररहेको हुन्छ । जसरी पलन मषान, स्मषान, नषाम र पैसषा कमषाउनुपनने बषाधय्तषामषा 
पुरुषहरू रँसेकषा हुन्छन् । उपे्र्तीकषा सममृल्तमषा पलन यस्ैत बषाधय्तषा र सषाथीहरू सँगकषा केही 
मीठषा-्ती्तषा अनुििहरू ्छन् । प्रमोद लमश्रको सममृल्त “जोलहलठनषा रहिे, सेलहलठकषार” मषा 
बषालयकषाि र लकशोर ियमषा उनिे लिलिनन िषाषषाहरू लसकदषाको अनुिि ्छ । बहुिषाषी हुँदषा 
आफनो पलहरषान के हो िनने प्रश्न ्ेतलस्चइरहने गरेको, ्तर अब आरूिषाई तयही पलहरषानमषा 
गि्च िषागन थषािेको उनी िेख्छन् । दौि्त ्झषाको सममृल्तिनदषा लिसममृल्तको कथषािे सममृल्त-
िेखनिषाई नै रुनौ्ती लदएको ्छ । लिसममृल्तको कथषा कहषँा अटषाउँ्छ िनने प्रश्न संकिक 
थषापषा पलन गल्छ्चन् । समलिंगी अनुज लपटर, पषारलिंगी मलहिषा लपंकी गुरुङ र पषारलिंगी पुरुष 
सुदीप गौ्तमकषा आफनषा िोगषाइिे पलन पुस्तकमषा सथषान पषाएकषा ्छन् । आफनो िैंलगक र 
यौलनक पलहरषान समषाजिे ्तय गरेको लनयमिनदषा लिनन िएकषा कषारर उनीहरूिे िोगन ु
परेको आन्तररक र बषाह्य द्नद्को रेहररस्तिे समषाजमषा ररक िैंलगक र यौलनक पलहरषान 
हुनेहरूको संिष्चिषाई प्रल्तलनलधति ग्छ्च  ।
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सममृतिकथामा सत्त्वमषा संगमृही्त कथषािे हषामीिे बुझदै आएको “सतय” िषाई रनुौ्ती लदएकषा 
्छन् । र हषामी सबैकषा अतयन्ैत लनजी बहुि अनुििहरू हुने कुरषा प्रस्तु्त गरेकषा ्छन् । नयषँा 
प्रयोग हुँदषाहुँदै पलन यसमषा केही प्रश्न गनु्चपनने ठषाउँहरू पलन ्छन् । सममृल्त-िेखकहरूिे आफनषा 
कथषा िेखदषा जुन खषािे वयलति, पररिेश र प्रिमृलत्तसँग आरूिषाई ्तुिनषा गरेकषा ्छन्, ल्तनिे 
पलन रेरर समषाजमषा सथषालप्त लप्तमृसत्तषािषाई नै सिीकषारेकषा िषान हुन्छ । उदषाहररकषा िषालग : 
आफनषा सषाथीहरू िैंशमषा िषागेकषा ्तर आरू “जोलगएको” (पमृ. २२८); असषामषानय सषाहसिे 
सगरमषाथषा रढ्ने अठोट गरेको ्तर जयोल्तलषिषाई देखषाई िलिषय हेरेको (पमृ. २०९); अनयिनदषा 
आरूिषाई लिनन देखषाउन शमृंगषार गनने मलहिषाको लिपरी्तमषा आरूिषाई रषाखने; पररलसथल्तिश 
कही ँ रँसेकषा हुन सकने मलहिषािषाई उही संकीर्च दृलटिकोरिे हेनने (“बूढोसँग िपप्छपप गरेर 
बसेकी एक जनषा केटी,” पमृ. १४२); सुनदर्तषाको उही थोत्रो पररिषाषषा (“रषामिको पीठोजस्तो 
रङ, बषानीवयहोरषा, शीिसििषाि सबै कुरषािे युति,” पमृ. १०४); “रतनपषाक्च मषा ज्मषा हुने 
्ेतस्ो लिंगीहरूको वयिहषार अतयन्त ्छषाडषा लथयो,” (पमृ. ८५); “जनजषाल्त केटीहरू हषँासद ै
आरूिे रोजेको सोलटीसँग िषागथे” (पमृ. ६२), आलद । यस्तषा उदषाहरर यषा िषाकयषंाशहरूिे 
“मललटपि सबजेलकटलिटी” हुन्छन् िनने िषाषय बनषाउन खोजेको दषाबी गनने यो लक्तषाबल्तरै 
औिँषा उठषाउँ्छन् । 

सतयको बषारेमषा िेलखएकषा कथषामषा िेखकको मषात्र निई ल्तनमषा उललिलख्त अनय 
पषात्रहरूको पलन “एजेनसी” को प्रश्न उठ््छ । दुगषा्च कषाकतीकी सषाथीिे उनिषाई हजुरआमषा 
िनदषा उनिे आफनी सषाथीको पलन एजेनसी हुन्छ िनने नबु्झेको प्रसट हुन्छ । परररय खणडमषा 
यथेटि सैद्षालन्तक लटपपरीहरू गदषा्चगददै पलन संकिकिे नेपषािी िषाषषामषा मलहिषािे िेखेकषा 
आतमकथषा/संसमररको इल्तहषास रटककै लबलस्चएको देलखन्छ । मंगिषादेिी लसंह, शषान्तषा श्रेष्ठ, 
पषाररजषा्त जस्तषा मलहिषाको सममृल्त-िेखनको इल्तहषास र समषाजको बु्झषाइिषाई ल्तनिे के-कस्तो 
टेिषा लदएकषा ्छन् िनने कुरषा, र यो संग्रहिे तयो इल्तहषासमषा के थप्छ िनने पलन ्ुछटषाएको 
देलखन्छ । संकिक थषापषािे प्रयोग गरेकषा केही शबद जस्ैत “सीमषान्तीकमृ ्त,” “मदेसी” (पमृ. ्छ), 
कही ँअंगे्रजी “ट्षानस” ्त कही ँ“पषारलिंगी,” कही ँ“जेनडर” ्त कही ँ“िैंलगक” जस्तषा एउटषा 
अथ्च लदने दुई शबदिे पषाठकिषाई असलजिो हुन्छ । तयस्ैत, आफनो परररय िुकषाउनुिनदषा 
खुिषाएर अलि बढ्नुपनने (पमृ. २४८) कुरषा पलन धेरैिषाई बोल्झिो ्तक्च  िषागन सक्छ । 

यल्त हुँदषाहुँदै पलन वयलतिग्त िोगषाइ र सममृल्तिे लक्तषाबको सिरूप पषाउनु मलहिषा 
आनदोिनको नयषँा िषाषयकषा िषालग महत्िपूर्च दस्तषािेज हो । ऐनटोलनट बट्चनको िनषाइ 
“सममृल्तहरूिे इल्तहषासमषा आफनो सथषान दषाबी गरररहेकषा हुन्छन्” सँग सहम्त हुँदै िनन 
सलकन्छ—यो संग्रहिे पलन समकषािीन नेपषािको सषामषालजक इल्तहषासको प्रल्तलब्ब 
देखषाउँ्छ । ठूिषा लसद्षान्त (लथअरी) िे मषात्र होइन, यस्तषा निेलखएकषा कथषाहरूिे पलन 
लमलहन ्तररकषाबषाट समषाज अधययनकषा िषालग सहयोग गन्च सक्छन् । लनजी सममृल्तहरू पलन 
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समषाजकै अंश िएकषािे वयलति स्बलनध्त िटनषा सषामषालजक िटनषा पलन हुन् । जब ्ती कुनै 
लिशेष समयमषा िेलखन्छन् यषा कुनै लहसषाबिे अलििेखबद् गररन्छन् ्तब ल्तनिे ्तषातकषालिक 
सषामषालजक पररिेशिषाई पलन उजषागर ग्छ्चन् । तयसैिे, नेपषािी मलहिषाको अिसथषा, िैंलगक 
लििेद िषा समग्र समषाज अधययन गन्च रषाहनेहरूकषा िषालग यो सममृतिकथा उपयोगी हुने्छ ।

पुषपषा पौडेल
लत्रिुिन लिश्वलिद्षािय

अमृ्तषा लमसषाल । २०७६ । हजुरआ्ाका कथा । कषाठमषाडौ ँ: अक्र क्रिएशनस नेपषाल ।

पत्रकषार ्तथषा अलियन्तषा अममृ्तषा ि्सषािद्षारषा लिलख्त हजुरआमाको कथामषा ८० िष्च 
उमेर कटेकषा २३ जनषा हजुरआमषाकषा अनुिूल्त समेलटएकषा ्छन् । ्तीमधये २० जनषाकषा कथषा 
उहषँाहरूसँगै कुरषा गरेर र ्तीन जनषा हजुरआमषाकषा कथषा िने उहषँाहरूकषा नषाल्तनीहरूबषाट 
लिइएकषा हुन् । पसु्तकमषा समषालिटिमधये २२ ओटषा कथषा सेिोपाटी अनिषाइनमषा “हजरुआमषाकषा 
कथषा” नषामक स्त्िमषा पलहलयै प्रकषालश्त िइसकेकषा लथए । रषाजषा-महषारषाजषाकषा कथषा मषातै्र 
िेलखने समयमषा आम मषालनसकषा कथषा िेलखएनन् । र जब आम मषालनसकषा कथषाहरू िेलखन 
थषािे तयसपल्छ पुरुषकषा मषातै्र कथषा िेलखए िनने धषाररषा िेखक ि्सषािको ्छ । 

कुि १४ पेज िषामो “प्रषाककथन” िे समषाजमषा मलहिषासँग जोलडएकषा कल्तपय ्तथय र 
सनदि्च प्रस्तु्त ग्छ्च  । यसमषा िेखकिे “आगो ्तषाप्तु मुढषाको, कुरषा सुननु बूढषाको” िनने िनषाइ 
पुरुषको हकमषा मषातै्र िषागू िएको ब्तषाएकी ्छन् । मलहिषािषाई ्ततकषािीन बौलद्क जग्तिे 
हेनने नजररयषा, लिग्तमषा नेपषािी मलहिषाकषा अलधकषारकषा िषालग िएकषा रषाजनील्तक िोषरषा 
्तथषा कषानूनकषा सनदि्च र सषाि्चजलनक रूपमषा गुमनषाम पषाररएकषा इल्तहषासकषा ्तथयहरू पलन 
प्रषाककथनमषा समेलटएको ्छ । लक्तषाबमषा संकलि्त कथषाहरूको सषारषंाश सलह्त यो लक्तषाब 
कसरी ्तयषार ियो िनने जषानकषारी पलन प्रषाककथनिे लदन्छ । 

लक्तषाबकषा पषानषा पलटषाउँदै जषाँदषा यसमषा एउटषा समूहकषा मषालनसकषा कथषा मषातै्र परेको 
हो लक िनने आिषास हुन्छ । कषाठमषाडौकँो सषाि्चजलनक िमृत्तमषा पररलर्त वयलतिकषा आमषाहरू 
उलिेखय संखयषामषा समेलटनुिे तयस्तो िषागेको हो । जस्ैत, इनद्रमषायषा पौडेि सषंासद लबमिषा 
रषाई पौडेिकी आमषा, कषान्छीमषायषा दिुषाि सषालहतयकषार आहुल्तकी आमषा, कमृ षरकुमषारी लिलमरे 
अलियन्तषा ्तथषा लक्तषाबकी िेखक अममृ्तषा ि्सषािकी हजुरआमषा, रोककुमषारी पोखरेि 
पूि्च प्रमुख लनिषा्चरन आयुति िोजरषाज पोखरेिकी आमषा, जमुनषा गुरुङ प्रषाज्ञ पुषकर गुरुङकी 
आमषा, जषानकी के.सी. कषाटु्चलनटि रषाजेश के.सी.की आमषा, पुनयि्तषा गुरषागषाई ंपत्रकषार गोपषाि 


