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ब्राह्मणहरूको शैक्षिक गतिशीलता : हरिहर ससं ्कृत
पाठशालाको उदय र उन्नतिको इतिवत्त
ृ
(वि.स.ं १९७०–२०२१)
अरजु्न पन्थी
परिचय

वि.सं . २०१६ सालमा बिर्ता र २०१७ सालमा राज्य-रजौटा उन्मुल न हु नुअघि पश्चिम
नेपालका गाउँ घरमा के ही मानिस वा परिवार उनीहरूको खास वंशपरम्पराबाट चिनिन्थे :
फलानो राजा, फलानो पण्डित, फलानो डिठ्ठा, फलानो मुखिया, तालुकदार, जिम्मुवाल,
फलानो साहु , आदि । त्यो बे ल ाका यी कु लीन परिवारले आफ्नो पहिचानलाई वंश मा
हस्तान्तरण गर्थे । मुखियाको छोरा मुखिया, साहु को छोरा साहु हु ने चलन त्यति बे ला
थियो । त्यसै अनुरूप पण्डितको छोरा पनि पण्डितै हु न ्थे । तर विभिन्न राजनीतिक,
सामाजिक, शैक्षिक परिवर्तनका कारणले यी सम्बन्धमा बदलाव आउँ दै गयो । भारतको
काशीमा वि.सं. १८४८ मा अंग्रेजहरूले काशी राजकीय संस्कृ त प्रधान पाठशाला खोलेपछि
त्यहाँ नयाँ शैक्षिक परम्परा बस्यो ।1 यसले संस्कृ त शिक्षामा पनि परीक्षा दिएर उत्तीर्ण
हुनुपर्ने प्रणाली बसाइदियो । एक सय पूर्णांकमा ३३ नम्बर ल्याएर पास हुने, “त्रिखण्डी”
व्यवस्थाले शिक्षा तुलनात्मक छरितो, सस्तो पर्न जाने हुँदा वंशपरम्परामा सीमित शिक्षा
प्रणाली आम समाजमा फै लिँदै गयो । यस किसिमको परिवर्तनले गर्दा वंशपरम्पराका कु लीन
परिवारहरूले पनि शिक्षा आर्जन गर्ने परीक्षा विहीन पद्धतिलाई नवीनता दिन बाध्य भए ।
उनीहरूले बनारस गई ज्योतिष, पुराण, आदि पढ्ने र त्यसै अनुरूप पढाउन थाले । कतिपय
कु लीन परिवारले ख्यातनामा पण्डितहरूलाई आफ्नै घरमा बसोवास र तलबको व्यवस्था
1

काशी राजकीय संस्कृ त पाठशाला (बनारस संस्कृ त कलेज) वि.सं. १८४८ मा स्थापना
भएको थियो । प्राचीन रूपमा चलिआएको संस्कृ त परम्पराको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको
भनिए पनि त्यसमा इष्ट इण्डिया कम्पनीका अधिकारीले आफ्नो राज्य प्रतिष्ठित गर्ने उद्देश्य राखेका
थिए । हिन्दू र मुसलमानको सभ्यताको अध्ययनका साथै उनीहरूलाई प्रसन्न बनाएर शासन गर्ने
हेतु पनि यसमा राखिएको थियो । सोही अनुरूप संस्कृ त कलेजको लागि काशी रोजिएको थियो
भने मदरसाको लागि बम्बई रोजिएको थियो (उपाध्याय सन् १९८३ : ९०) ।
समाज अध्ययन १७ ः १३३–१७९, २०७९
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गरी आफ्ना छोरानाति तथा भाइ-भतिजाहरूलाई रुद्री चण्डी पढाउने काम दिन थाले ।
साथै गैरब्राह्मणका छोरानातिलाई हिसाब तथा ऐन स्रेस्ता पढाउने काम पनि उनीहरूलाई
दिए । आफूले पढाइरहेका कु लीन परिवारका छात्रहरूलाई बनारसमा परीक्षा दिलाउनको
निम्ति पनि ती पण्डितहरूले सहयोग गर्दथे । यसरी परम्परागत संस्कृ त शिक्षा प्रणालीमा
बदलाव आउन थाल्यो ।
तथापि, संस्कृ त शिक्षा मुख्यत: ब्राह्मण वर्गमा सीमित रह्यो, अन्य वर्ग-समुदायमा खासै
फै लिएन । अरू वर्ग-समुदायले संस्कृ त पढे पनि परम्परागत हिसाबले समाजमा उसको
प्रतिष्ठा हुदँ नै थ्यो । त्यसैले छात्रवृत्ति र अन्य सुविधा स्त्री र गैरब्राह्मणको हकमा लागू हुदँ नै थ्यो
(तिमसिना २०३३[२०२०]) । ब्राह्मण वर्गलाई खुसी पारे र शासन गरिरहेका तत्कालीन
शासक वर्गले पनि अन्य वर्ग-समुदायमा संस्कृ त शिक्षा फै लाउनेबारे खासै चासो दिएनन् ।
यसले गर्दा संस्कृ त शिक्षा ब्राह्मण वर्गको पेवा जस्तै हुनगएको थियो ।
वि.सं. १८४८ मा बनारस शैक्षिक के न्द्रको रूपमा स्थापना भएपछि गाउँ घरबाट त्यहाँ
जाने मान्छेको धुइरो झन् झन् बढ् दै गयो । बनारसमा ने प ाल भारतका सरकार, साहु ,
धनीमानीले समेत विभिन्न दान-पुण्य गरिरहेका हुन्थे । यस्तो ठाउँ मा गएर भिक्षा-वृत्ति गर्दै
भए पनि पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अभिलाषा गाउँ घरका सर्वसाधारण बटुकहरूको हुन्थ्यो ।
यस हिसाबले ब्राह्मण वर्गका छात्रहरूले त्यहाँ पढ्ने ठूलो मौका पाएको पनि देखिन्छ ।
बनारसबाट शिक्षा पाउने शिक्षितहरूको गाउँ समाजमा काम, सम्मान र इज्जत राम्रै हुनाले
उनीहरू गाउँ फर्कन चाहन्थे । त्यहाँबाट फर्के पछि यजमानी गर्दै गाउँ का घर-दलानमा पढाउन
थाल्दथे । यसबाट दलाने पाठशालाहरू विस्तार हुँदै गए । त्यतिमात्र होइन, गाउँ घरका दानी
मानिसहरूलाई शिक्षित मनीषीहरूले उच्च तहका संस्कृ त पढाउने पाठशाला खोल्न प्रेरित
गरे । यसै सन्दर्भमा तत्कालीन गुल्मी (हाल अर्घाखाँची) जिल्लाको खिदिम गाउँ मा हरिहर
संस्कृ त पाठशाला (हसंपा) खुलेको थियो । पाठशालाको ख्याति बढ्दै जाँदा वरिपरिका
मात्र नभएर टाढा-टाढाबाट पनि छात्रहरू त्यहाँ पढ्न आए । यसले त्यो क्षेत्रमा शैक्षिक
गतिशीलता झन्-झन् बढाउँ दै गयो ।
देश देशान्तरमा डुली संस्कृ त शिक्षामा मध्यम स्तरको योग्यता हासिल गरी फर्केका
एकजना कु लीन ब्राह्मण दधिराम मरासिनी (वि.सं . १९३९–२०२०) ले आफ्नो गाउँ ,
खिदिममा वि.सं . १९७० दे खि गाउँ घरक ा बटुक हरूलाई बटु ले र पठन-पाठन गराउन
थालेको समयबाट यो अध्ययन गरिएको छ । त्यो बेला गाउँ घरमा प्रमाणपत्रले कहलिएका
पण्डितहरूले स्थानीय मुख्याली वा धनाढ्य परिवारका सदस्यहरूलाई दर्शनशास्त्रको शिक्षा
वा मन्त्रदान गरे र आफ्नो चेला बनाउने चलन थियो । सोही अनुसार दधिरामले पनि स्थानीय
अर्का कु लीन ब्राह्मण पुत्र हरिहर गौतम (वि.सं. १९५८–२०२२) लाई व्रतबन्धमा गायत्री
मन्त्र सुनाएका थिए । पहिला सामान्य आर्थिक हैसियत भए पनि पछि सरकारी ठे क्कापट्टा
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तथा व्यापारबाट धनाढ्य बनेका हरिहर गौतमले गुरुको सल्लाहमा विभिन्न किसिमको
दानदातव्य जम्मा गरी ब्राह्मण छात्रलाई पढ्नको निम्ति वृत्ति प्रदान गर्दै गए । आफ्नै गुरु
दधिरामले खोलेको घरे लु पाठशालामा हरिहरले वि.सं. १९८३ देखि सहयोग गरे का थिए र
हरिहरकै नाउँ बाट पाठशाला चिनिँदै गयो । वि.सं. १९९४ देखि यस पाठशालाले बनारसमा
जाँ च दिन पाउने गरी हाइ स्कूल सरहको पूर्वमध्यमा र वि.सं. १९९६ मा आईए, बीए
सरहको सम्पूर्ण मध्यमासम्म पढाइ शुरू गरे को थियो ।
त्यो बेला गाउँ घरमा नाम चलेका पण्डितहरूले आफ्नै घरमा नि:शलु ्क दलाने पाठशाला
चलाइरहेका भए पनि वृत्ति सहितको अध्ययन गर्न पाउने पाठशाला कमै थिए । त्यसकारण
वृत्ति पाउने आशाले पनि ग्रामीण क्षेत्रका बटुकहरू खिदिमको हरिहर पाठशालामा जान
औधी रुचि राख्थे । खिदिम गएका ब्राह्मण थरघरका सबैले वृत्ति पाउँ दैनथे । के ही कु लीन
र मे ध ावी छात्रहरू हसं प ामा वृत्ति पाएर पढ् थे भने बाँ क ी छात्रहरूले पाखाको डे र ामा
बसेर पढ्नुपर्थ्यो । पाकशालामा भर्ना पाइने वा नपाइने अनिश्चितताका बीच डे रा खोजेर
बसेका छात्रहरू भर्ना नपाए पनि के ही समय पढेर आफ्नो घर फर्कि न्थे र भारतका विभिन्न
ठाउँ हरूमा वृत्ति खाँदै पढ्न सकिने पाठशालाको खोजी गर्थे ।
हरिहर संस्कृ त पाठशालामा जसले वृत्ति वा भर्ना पाउँ थे, उनीहरूलाई अझ अगाडि
पढ्ने मौका हुन्थ्यो । उच्च शिक्षा लिन विशेष गरी बनारसमा हरिहरले नै थप आवास र
भोजनको सुविधा दिएका थिए । काठमाडौ ँ र बर्दियामा जाने विद्यार्थीलाई पनि के ही न
के ही सुविधा थियो । यस किसिमबाट यो पाठशाला ५० वर्षसम्म चलेको थियो । वि.सं.
२०२१ मा लागू गरिएको भूमिसुधार कार्यक्रम पश्चात् आफ्नो जग्गामा हदबन्दी लगाइएको
र गायत्री गुरु दधिरामको पनि सोही समयमा मृत्यु भएको परिस्थितिमा हरिहरले पाठशाला
बन्द गरे । यद्यपि ५० वर्ष चलेको यस पाठशालाले सम्बन्धित क्षेत्रका खास-खास परिवार
र ठाउँ मा शैक्षिक हलचल ल्याएको देखिन्छ ।
कालान्तरमा आधुनिक शिक्षा “सरह” संस्कृ त शिक्षाले पनि मान्यता पाएको र शैक्षिक
जनशक्तिको अभाव भएको सन्दर्भमा संस्कृ त पठित युवा पण्डितहरूले राज्यका विभिन्न
निकायमा बलियो उपस्थिति जनाउँ दै गए । हसंपाका कतिपय मेधावी छात्रहरूले आधुनिक
शिक्षामा फड्को मार्दै विज्ञान, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा समेत पकड बनाउँ दै गएको
तथ्य यस ले ख मा उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसप्रकार पश्चिम ने प ालको
गाउँ घरका ब्राह्मण बटुकहरूलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च शिक्षाको निम्ति गतिशील
गराउन हरिहर संस्कृ त पाठशालाले प्रेरित गरे को विषय यहाँ उल्लेख छ ।
के ही अन्वेषकले नेपालको शैक्षिक, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने पहुँच अथवा
यसमा आएका फे रबदलहरू खास जात, कु ल र भूगोलबाट विकसित सम्बन्धको बृहत्
रूप हुन् भनेका छन् । फ्रान्सेली मानवशास्त्री फिलिप रामिरे जले अर्घाखाँची जिल्लाको
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उत्तर पश्चिमी गाउँ ह रूमा गरे क ो अध्ययनबाट त्यहाँ क ो पछिल्लो राजनीतिक पहुँ च मा
भएका फे रबदलहरू प्राचीन वं श परम्परा अन्तर्गतका कु लीन जात र उनीहरू बसोबास
गर्ने भूगोलबाट गुट उपगुट हुँदै हुर्कि एको बृहत् रूप हो भनेका छन् । उनी लेख्छन्, “यस
प्रकारको राजनीतिक स्वरूप वा पद्धति न राणाहरूको पतनले ढलपलायो, न पञ्चायती
शासन व्यवस्थाले नै यसमाथि असर पाऱ्यो” (रामिरे ज २०६१ : १८) । परम्परागत कु लीन
परिवारबीच गुट उपगुट को आधारमा हु ने राजनीतिक फे रबदलको फराकिलो व्याख्या
रामिरे जले गरे पनि सम्बन्धित क्षेत्र र समुदायमा निहित शैक्षिक परम्परालाई भने उनले
बेवास्ता गरे का छन् । उनको अध्ययनमा परम्परागत कु लीनता विस्तारिँ दै वा भत्किँ दै नयाँ
बने को कु लीनताको व्याख्या हु न सके को छै न । तत्कालीन समयमा गाउँ घर मा खुलेक ा
विभिन्न प्रकारका संस्कृ त पाठशालाले ब्राह्मण बटुकलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा समेत
देश देश ान्तरबाट शिक्षा आर्जन गराई पुन : गाउँ घर मा शिक्षाको प्रचारमा जुटे र शै क् षिक
गतिशीलताको स्थिति सिर्जना गराएको थियो । यसर्थ, राजनीतिक, शैक्षिक तथा प्रशासनिक
फे रबदलहरूमा रामिरे ज ले भने ज स्तो प्राचीन कु लीनता र भूग ोल मात्र महत्त्वपूर्ण नभएर
त्यहाँ क ो शै क् षिक परम्परा पनि महत्त्वपूर्ण रहेक ो यस ले ख मा तर्क गरिएको छ । यसले
कालान्तरमा सत्ताका विभिन्न अंगमा लाभग्राही ब्राह्मण समुदायको एकल जातीय वर्चस्व
कायम भएको हुन सक्नेतर्फ पनि लेखले संकेत गरे को छ ।
हरिहर पाठशालाको ऐतिहासिक वृत्तान्त तयार पार्दा पुराना कागजातको प्राप्ति महत्त्वपूर्ण
हुँदाहुँदै पनि स्मृतिग्रन्थहरूको अध्ययन र कुराकानी विधिलाई यो लेखनीमा मुख्य आधार
मानिएको छ । पूर्व समयमा काठमाडौ ँ बाहिरका स्थानीय राज्य अस्थिर हुने, अड्डासार
भइरहने, त्यसमा पनि कागजात नष्ट गर्ने र व्यवस्थित नराख्ने देखिन्छ । साथै, हसंपाको
सन्दर्भमा आगलागीले पाठशालाका धेरै कागजात नष्ट भएकाले स्मृतिग्रन्थहरूको अध्ययन
र कुराकानी पुराना घटनाको जानकारी पाउने महत्त्वपूर्ण आधार हुनपुग्यो । कुराकानी विधि
समाजशास्त्रीय, मानवशास्त्रीय अध्ययनहरूमा मान्यताप्राप्त भएकाले पनि यस विधिलाई
यहाँ प्रयोग गरिएको हो । कतिपय कु लीन, नवकु लीन वा शैक्षिक परिवारका वंशजहरूले
आफ्नो कु लको मर्यादा, समाजमा गरे को योगदानको आधारमा विभिन्न संस्मरण, स्मृतिग्रन्थ,
गौरवग्रन्थ, वं श ग्रन्थ, आदि प्रकाशन गरे क ा छन् । विभिन्न समयमा भएका यी स्मृति
प्रकाशनहरू यो लेखका प्रमुख आधार हुन् । स्मृतिग्रन्थमा प्रशंसाका शब्द धेरै हुने भए
पनि सूचनाका हिसाबले यी महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । तथापि, विभिन्न कुराकानी मार्फ त त्यसलाई
ज्यादै कम गर्ने प्रयास गरिएको छ । हसंपाको सन्दर्भमा पनि खिदिममा पढेका अधिकांश
छात्रहरू गाउँ भन्दा शहर (जस्तै, काठमाडौ,ँ बुटवल) लगायत ठाउँ हरूमा भेटिने हुनाले मलाई
उनीहरूसँग कुराकानी गर्न सजिलो भएको थियो । यहाँ उस्तै प्रकारका अन्य अनुभवहरूलाई
पनि समेटिएको छ । जस्तै, त्यो बेला गुल्मी र छिमेकी जिल्लाहरूमा हसंपा लगायत अरू
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कै यन संस्कृ तका गुरुकु ल तथा पाठशाला पनि थिए र त्यहाँबाट दीक्षित भएका छात्रहरू
बनारस काठमाडौ ँ लगायतका ठाउँ म ा आ-आफ्नै ढं ग ले पढ् न गएका धे रै उदाहरण र
अनुभवहरू छन् । हसंपाको चर्चा गर्दा ती तथ्य तथा अनुभवलाई पृष्ठभूमिको रूपमा यो
लेखमा प्रयोग गरिएको छ । यिनले हसंपाको पृष्ठभूमिलाई उजागर गर्न मद्दत गरे का छन् ।
यो लेख हरिहर संस्कृ त पाठशालामा के न्द्रित भएको हुँदा शुरूमा मैले त्यो पाठशाला
चलाइएको खिदिम गाउँ क ो स्थानीय पृष्ठभूमि सहित देश देश ान्तरका सत्ता र शक्तिसँ ग
त्यहाँ क ा खास मानिसको सम्बन्धबारे पहिलो खण्डमा छोटो चर्चा गरे क ो छु । यसले
तत्कालीन समयको सामाजिक तथा शै क् षिक अवस्थाको स्मरण गर्नुको साथै कसरी
भविष्यको प्रसिद्ध पाठशाला बनाउन सहयोग गर्नसक्ने धनाढ्य व्यक्ति त्यो समाजमा उदय
भए भन्ने जानकारी दिन्छ । अन्य गाउँ हरूमा पनि के न्द्रीय राज्यसँग सम्बन्ध राख्ने स्थानीय
शासक र धनाढ्य व्यक्ति हुन्थे तर त्यतिले मात्र शैक्षिक के न्द्र स्थापना गर्न गाह्रो हुन्थ्यो ।
देश देशान्तर डुलेर शैक्षिक परम्परा अँगालेका खास व्यक्ति र थरघरका शिक्षित मनीषीहरू
नभएमा संस्कृ त पाठशाला खोल्न गाह्रो हु न ्थ्यो । त्यसै ले उचित सल्लाह दिने शिक्षित
मनीषीहरू पनि पाठशाला खोल्ने साँचो हुनाले दोस्रो खण्डमा शैक्षिक तथा साँस्कृ तिक
शक्तिका पात्रको उदयको चर्चा गरिएको छ । हसंपा खोलिसके पछि खिदिममा अन्यत्रबाट
समेत छात्रहरू पढ्न आउने चाहना राख्थे, टाढा-टाढाबाट आएका छात्र सबैले पाठशालामा
पढ्न पाउँ थे । तर पाकशालामा चाहिँ सबैले खान पाउँ दैनथे, धेरैजसो छात्रहरू बाहिरै खाएर
पढ्न आउनुपर्दथ्यो । हसंपाको पाकशालामा छात्रहरूको भर्ना प्रक्रियामा परम्परागत वंशीय
कु लीनता मिसिए पनि (अर्थात् “म फलानाको छोरा वा नाति हुँ” भन्दै आए पनि) धीरता
र प्रतिस्पर्धालाई भर्ना लिने आधार मानिएको थियो । यसप्रकार प्रतिस्पर्धाको आधारमा
पाकशालामा हुने भर्ना प्रक्रियाले नव कु लीनताको सिर्जना गर्नसक्ने हुनाले त्यो महत्त्वपूर्ण
पक्षलाई तेस्रो खण्डमा चर्चा गरिएको छ ।
पाठशालामा छात्रहरूले के पढ्थे, कहाँ र कसरी पढ्थे भन्नेबारे जानकारी पाठ्यक्रम
र पठन पद्धति बारे को चौथो खण्डमा बयान गरिएको छ । हसंपा, खिदिममा पढाइ सके का
छात्रहरू उच्च अध्ययनको लागि छात्रवृत्तिमै खास गरी बनारस जान पाउनु आकर्षणको
विषय थियो । बनारस बाहेक काठमाडौ ँ र बर्दियामा पनि छात्रहरू जान्थे र ती ठाउँ हरूमा
समेत उनीहरूले उच्च शिक्षाको सुविधा पाउँ थे । यसबारे पाँचौ ँ खण्डमा खिदिम गाउँ बाहिर
हसंपाका शाखाहरूको उदयबारे चर्चा गरिएको छ ।
समग्रमा, विक्रमको बीसौ ँ शताब्दीको उत्तरार्द्ध तथा एक्काइसौ ँ शताब्दीको पूर्वार्द्धको
५० वर्षमा तत्कालीन गुल्मी जिल्लाको अर्थ-राजनीतिक सन्दर्भमा हसंपाको अवस्थालाई
उभ्याउँ दै यस लेखमा गुरु तथा चेलाको भर्ना प्रक्रिया, पढाउने पद्धति र पाठ्यक्रम बारे को
बृहत् ऐतिहासिक वृत्तान्तहरू प्रस्तुत गरिएको छ । यी वृत्तान्तले त्यो बे ल ा ने प ालका
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अन्य ठाउँ मा चलिरहेका संस्कृ त पाठशालामा के भइरहेको थियो भनेर कल्पना गर्न पनि
सजिलो बनाउने आशा मै ले लिएको छु । सं स ्कृ त पाठशालामा खास जातिको रूपमा
ब्राह्मण समुदायका छात्र भर्ना हुने हुँदा उनीहरूको शैक्षिक गतिशीलता, चेतना विस्तार र
राज्य शक्तिमा समेत उनीहरूकै पहुँच हुने सम्भावना पनि निष्कर्षमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

खिदिम बिर्ता र स्थानीय सत्ताको अभ्यास

तराईसँग पनि के ही भाग जोडिएको पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीको दक्षिणी भेगमा महाभारत
पर्वत शृंख ला पर्छ । त्यही शंृख लाको काखमा छ खिदिम गाउँ । २०१९ सालमा त्यो
बेलाका शक्तिशाली दुई गाउँ हरू उत्तर पश्चिमको अर्घा र दक्षिण पश्चिमको खाँची मिलाएर
अर्घाखाँचीको नामकरण गर्नुअघि खिदिम गुल्मी जिल्लाबाट शासित थियो । त्यसभन्दा
अघि चाहिँ खिदिममा खाँ च ीको प्रभाव रहेक ो बुझिन्छ । उदाहरणका लागि, १६६९
सालमा खाँ चीकोटका राजाले रुकु मका गोतामेहरूलाई कु शबिर्ता दिएको दाबी गरिन्छ
(प्रश्रित २०४७ : १; गौतम २०६५ : ४१) । बिर्ता, राज्यको लडाइँ इत्यादिमा “वीरता”
देख ाए बापत वा राज्यको काम गरे बापत वृत्तिका निम्ति दिइने भूमिक ो प्रकार हो ।
राज्यको नजिक भएर काम गरे का ब्राह्मणहरूलाई राजामहाराजाहरूबाट तिरोभरो माफ
गर्ने हिसाबमा तिलकु श हातमा दिई वृत्ति स्वरूप पनि जग्गा दान दिने चलन थियो । यसै
क्रममा पश्चिमतिरबाट आएका गौतम परिवारहरूले खिदिमको फे रो कु शबिर्ता पाएका हुन् ।
ती परिवारलाई खिदिममा “बिर्तावारे ” भनेर चिनिन्छ । खिदिम गाउँ का “बिर्तावारे ” हरूले
राणाकालमा गुल्मीको धैरेनी राज्य र त्यस मार्फ त के न्द्रीय राज्यसत्ताको नजिक भएर काम
गरे को देखिन्छ ।2 गुल्मी जिल्लाको अरौदँ ी गाउँ का बाबुराम पोख्रेल—जसले खिदिमको
हरिहर पाठशालामै पढेका थिए—ले लेखेका छन्, “पोखराथोक [खिदिमको बिर्तावारे बस्ने
ठाउँ ] का गौतमहरूको प्राय: हरे क परिवारमा मिर सुब्बा, सुब्बा, लप्टन, खरदार, विचारी
र मुखिया हुने परम्परा थियो” (पोख्रेल २०६३) ।3 प्रशासनिक सम्बन्धका यी पाटाहरू यो
लेखमा थप खोतलिएको छै न तापनि खिदिमका बिर्तावारे हरूको स्थानीय र के न्द्रीय राज्य
सँगको सम्बन्ध राम्रै भएको बुझिन्छ ।
2

गुल्मी राज्यको बर्खे राजधानी धैरेनी (हाल अर्घाखाँची) मा थियो, भने हिउँ दे राजधानी
चारपाला (हाल गुल ्मी) मा थियो (शाह २०७८) । खिदिमका बिर्ता व ारे ह रू धै रे न ी राज्यसँ ग
सम्बन्धित थिए ।
3
अग्रवाल (सन् १९७६) ले राणा सरकार अन्तर्गतका निजामति सेवाका पदहरूमा बडाकाजी,
काजी, सरदार, मिर सुब्बा, सुब्बा, नायब सुब्बा, खरिदार, डिठ्ठा, नायब डिठ्ठा, मुखिया, नायब
मुखिया, राइटर, नायब राइटर, बहिदार र नौसिन्दा पदको तहगत संरचना हुने बताएका छन् ।
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स्थानीय तथा के न्द्रीय राज्य सँगको भरोसाबाट बिर्तावारे ब्राह्मणहरूले खिदिममा शासन
चलाउने अभ्यास पनि गरिरहेका थिए । उनीहरू बस्ने पोखराथोक सदरमुकाम जस्तै थियो,
जहाँ कुनै एक चौरको बीचमा “दशैघर
ँ ” बनाइएको थियो । दशैमँ ा पूजा गर्ने उद्देश्यले यो
सार्वजनिक घर बनाइए पनि त्यहाँ अन्य बे ल ामा कचहरी (न्याय निसाफ गर्ने अड् ड ा)
लागि रहन्थ्यो, जहाँ मुद्दामामिला छिन्ने काम गरिन्थ्यो (प्रश्रित २०४७) । ती दशैघर
ँ हरू
अहिले पवित्रस्थल मानिए पनि पहिला स्थानीय सत्ताभ्यास गर्ने थलो जस्तै थिए । जस्तो,
दशैघर
ँ नजिकै को ठाँटीमा स्थानीय सत्ताद्वारा अपराधी ठहरिएकाहरूलाई यातना दिइन्थ्यो,
त्यहाँ प्राय: सिस्नो पानी लगाइएका, ठे डुँ ल्को वा तुरुङमा पल्टाएका मानिसहरू हुन्थे ।4
उनीहरूको दर्दनाक चित्कार त्यहाँ सुनि न्थ्यो । सजाय पाउने मा बिर्ता वारे र उनीहरूका
खलक हुँदैनथे, “रै ती, राँडी र टुहुराहरू फसि नै रहन्थे र आफ्नो भएको सिकोकुचो गुमाई
नै रहन्थे” (प्रश्रित २०४७ : ५) । खिदिमका बिर्तावारहरूले रै तीलाई रगड्ने मात्र होइन,
जात खोस्ने र उकास्ने काम पनि गर्थे । यस सम्बन्धमा खिदिममा जन्मेका साहित्यकार
मोदनाथ प्रश्रित थप लेख्छन् :
एकपटक हर्राबोटका तुल ्सीराम पौडे ल ले यौन सम्बन्धी सानो गल्ती गरे छ न् ।
त्यस बापत अने क ौ ँ यातना दिएपछि गौतमहरूले फै सला गरे छ न् पाँ च रूपियाँ
दण्ड तिरे उपाध्याय जातमा नै बस्न पाउने , नतिरे म ा जात पनि जै स ीमा झर्ने र
गाउँ छोडे र खोला पनि तर्नु पर्ने । उस जमानामा पाँच रूपियाँ भन्ने कुरा चानचुने
थिएन । बिचरा तुल्सीराम पौडे ल आफ्नो जात खोलावारी छोडे र झरुवा जात
बोकी खोलो तरे रे ! आज पनि ती पौडे लहरू पाल्पा, ताल पोखरामा छँ दैछन् ।
(प्रश्रित २०४७ : ६)
गाउँ मा सेता सुरुवाल लगाएर हिँड्ने बिर्ता वारे हरूलाई खिदिमेहरू “सेता सुरवाले ”
भन्थे । यिनीहरू गाउँ तिर पसे गाउँ लेहरू थरिकम हुन्थे । उनीहरूलाई गाउँ लेहरूले “दिउँ सै
हिँड्ने भूत” समेत भन्थे । आफूलाई राजा र अरूलाई रै ती सरह ठानी शासन व्यवहार गरे का
बिर्तावारे को परिवारका सदस्य मधेशबाट गाउँ मा आउँ दा जाँदा मान्छे वा सामान बोक्नु
परे मा, रोपाइँ गर्नु परे मा, दार काट्नु र ओसार्नु परे मा, तीर्थ जाँदा के ही सरसामान बोक्नु
परे मा उनीहरूको एकै आदेशमा रै तीहरू हाजिर हुनुपर्थ्यो । सारा रै तीले स्थानीय शासक,
प्रशासकहरूलाई तिज, दशै ँ आदिमा पाहु र वा कोसे ल ीको रूपमा ओलक चढाउनुपर्ने
अभ्यास थियो । ओलकमा तिहु न -तरकारी, दूध , दही, घ्यू इत्यादि हु न ्थे । यसप्रकार
4

दोषी ठहरिएको व्यक्तिलाई दुई ओटा ठूला काठमा प्वाल पारे र उसका दुवै खुट्टा छिराई
यातना दिइन्थ्यो ।
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रै तीहरू आफ्नो अधिनमा छन् भन्ने जनाउ दिन पनि ओलकको चलन गरिन्थ्यो । गाउँ का
सद्दे लैना भैसँ ी र गाई, सप्रेका खसी र गोरु, झपक्क फलेका फलफूलहरू देखे बिर्तावारे ले
आफ्नो कोटको खल्तीमा बोके को धजा झुन्डाइदिन्थे । त्यसपछि त्यो उनीहरूको हुन्थ्यो ।
बिर्तावारे ले चाहेको कुरा आँखाका इशारामा रै तीले उनीहरूलाई सुम्पनु पर्दथ्यो (प्रश्रित
२०४७, पाँडे २०६१[२०३८]) । एकतिर, खिदिम गाउँ मा राजा र रै ती सरह शासन व्यवहार
चले क ो थियो । अर्कोतिर, खिदिम गाउँ क ा यी बिर्ता व ार वा उनीहरूका सन्तानहरूले
राणाकालीन समयमै राज्यका विभिन्न ओहोदामा काम गर्न थालिसके का थिए । प्रशासनिक
सम्बन्धका यी पाटाहरू यो लेखमा थप खोतलिएको छै न । तथापि, खिदिमका बिर्तावारे हरू
के न्द्रीय राज्यका विभिन्न निकायमा काम गर्न विशेष गरी काठमाडौ ँ र तराईका विभिन्न
ठाउँ म ा जाँ द ा त्यहाँ क ा शै क् षिक क्षेत्रका व्यक्तिसँ ग सम्बन्ध बढाई आफ्ना सन्तानहरूको
शैक्षिक उन्नयनमा पनि सँगै लागेको देखिन्छ ।
हसंपाको उदयको सन्दर्भमा यहाँ एक जना व्यक्ति, हरिहर गौतमको कथा उजिल्याउनु
आवश्यक देखिन्छ । खिदिममा जन्मेर पछि बर्दियामा कहलिएका जमिनदार बनेका हरिहर
गौतमका बुबा चन्द्र शमशे रक ो पाला (अनुमानित १९५८–१९७२ साल) मा महोत्तरी
मटिहानी भन्सारका सुब्बा भएका थिए ।5 आफ्ना बुबासँग जलेश्वर गएर पढ्दै र विभिन्न
सरकारी कामको अनुभव लिँदै गरे को बेला उनका बुबाको औलोको कारण शेष भयो ।
हरिहर १४ वर्षको हुँदा उनले बुबाको बिँडो सम्हाल्न थाले । त्यस क्रममा मौजा किन्ने,
बस्ती बसाउने र त्यसको तिरो उठाउने कामका निम्ति उनी तौलिहवा, दाङ, देउखुरी हुँदै
बाँके बर्दिया छिरे का थिए ।6 कपिलवस्तु र बाँके बर्दियामा मौजा-मौजाको तिरो उठाउने
कामसँगै उनले चरसा (छाला) को बेपार समेत गरे का थिए । छाला संकलनको काम गर्ने
क्रममा दाङ देउखुरीका थारू समुदायका जमिनदार खुशहाल थारूलाई पनि सँगै बर्दिया
लगेका थिए (गौतम २०६५ : १४१) । हरिहर र खुशहाल दवु ै जमिनदारले त्यो बेला मितेरी
साइनो पनि लगाए । यस साइनोले छालाको व्यवसाय निकै फै लियो ।
नयाँ मुलुकमा गएपछि हरिहरले मौजाको तिरो र जग्गा आवाद गर्ने जिम्मेवारी लिए ।
यो सरकारी ठे क्का थियो । जग्गाको किचलो र नोकरीको झमेलामा नपरी छालाको व्यापार
गर्न चाहे पनि रस्ती रसाउने, बस्ती बसाउने र तिरो उठाउने काम गर्नु सरकारी बाध्यता
जस्तै थियो । त्यसै ले देउ खुर ीबाट गएका खुश हाल र हरिहरले आधा-आधा जिम्मामा
सोह्र मौजाको तिरो उठाउने काम गरे क ा थिए । खुश हालले दाङ देउ खुर ीबाट कामदार
5

वि.सं. १९५८ मा जन्मेका हरिहर १४ वर्षको हुँदा उनका बुबाको औलोको कारण निधन
भएको आधारमा ।
6
जिल्लाको कुनै एक ठाउँ वा गाउँ लाई मौजा भनिन्थ्यो, पूर्वी नेपालमा थुमको प्रचलन भए
जस्तै (अग्रवाल सन् १९७६) ।
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ल्याउने र नयाँ मु लुकक ो जग्गालाई खे त ीयोग्य बनाउने काममा हरिहरलाई सघाएका
थिए । बर्दियामा उनीहरूले नीरको खेती पनि गरे । सँगसँगै उनीहरूले चरसा (छाला) को
व्यापारलाई ब्रिटिश-भारतको कानपुरदेखि कलकत्तासम्म फै लाए । त्यति बेला विश्वयुद्धको
लागि सैनिकहरूलाई जुत्ता बनाउन र गोलीको बाहिरी भागलाई बेर्नको निम्ति छालाको
माग विश्वबजारमा व्यापक थियो (पाँडे २०६१[२०३८]) । छाला र नीरको व्यापार बाहेक
हरिहरले बर्दियाबाट १४ हजार बिघा जमिनको तिरो सरकारलाई बुझाउँ थे । कसैले १६
हजार बिघा भनेका छन् । राणा शासन कालमा प्रतिबिघा जग्गाको बर्सेनि ६ रुपियाँ तिरो
के न्द्र शासकलाई बुझाउनुपर्थ्यो । त्यसबाट जमिनदारले प्रति बिघा ६ पैसा कमिसन पाउँ थे ।
हरिहर गौतमको वार्षिक जिम्मेदारी खान्गी (तलब) ७,८७५ रुपियाँ हुन्थ्यो (गौतम २०६५ :
१४४) । २०२१ सालसम्म त्यो कमिशन बढेर १० पैसा पुगेको थियो । यदि छालाको
ठे क्का नपाएका भए हरिहरले राणाकालमा जग्गाको तिरो उठाएर मात्र धेरै पैसा कमाउनसक्ने
थिएनन् । यसको अर्थ छालाको व्यापारले नै उनलाई अपार सम्पत्ति जम्मा गर्न सघाएको
थियो । यो कमाइबाट हरिहरले भारतमा कै यौ ँ कारखाना र बैकँ मा समेत शेयर राखेका
थिए । पश्चिम नेपालको एउटा मामुली गाउँ खिदिमको बिर्तावारे का वंशज हरिहर गौतमलाई
सरकारी ठे क्का र नयाँ व्यापारले त्यो बेला नेपालको गनिने जमिनदार बनाएको थियो ।
नेपाली राज्य र ब्रिटिशकालीन भारत सँगको व्यापार सम्बन्धले हरिहर धनाढ्य जमिनदार
बनेका थिए । पछि, तिनै हरिहरले गाउँ मा एउटा संस्कृ त पाठशाला खोल्न मद्दत गरे ।
हसं प ाको उदयको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्न यहाँ ने र त्यो बे ल ा गाउँ घर मा चले क ो एउटा
साँ स ्कृ तिक प्रचलन सम्झनु आवश्यक दे खि न्छ । त्यो भने क ो गाउँ घरक ा मुखि या,
जिम्मावालहरूले आफ्नै खलक वा वं श जका मानिसहरूलाई गुरु मन्त्र सुन ाउन प्रख्यात
ब्राह्मण पण्डित परिवारलाई आफ्नो थलोमा जग्गाजमिन दिएर ल्याउने चलन हो । यसरी
निम्ताइएका गुरुहरू गुरुमन्त्र सुनाउनु बाहेक आफ्ना वंशजको पढाइको निम्ति वा स्थानीय
शासन सञ्चालन गर्ने तौरतरिका इत्यादि सिकाउन सल्लाहकारको रूपमा पनि काम लाग्थे ।
त्यसकारण ब्राह्मणहरूकै थलोमा पनि यस प्रकारका पण्डित ब्राह्मणहरू ल्याउने चलन
थियो । खिदिममा बिर्तावारे गौतम परिवारले त्यो परम्परा अंगालेका थिए ।
यस सन्दर्भमा के न्द्रीय राज्यसत्तामा समेत आफ्नो प्रभाव राख्नसक्ने गुल्मी रे सुङ्गाका
महाप्रभु 7 नामले चिनिने श्री लक्ष्मीनारायण स्वामीसँ ग खिदिमका गौतम वं श जका
7

गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम नजिकै २,३४७ मिटर उचाइमा रहेको रे सुङ्गा पर्वतमा वि.सं.
१८५० देखि १९०० सम्म शशिधर मरासिनीले योग साधना गरे का थिए । पछि उनी जोसमनी
सन्त सम्प्रदायका प्रवर्तक पनि भए (आचार्य २०७६) । यो योग साधनालाई उनका छोरा श्री
लक्ष्मीनारायणले निरन्तरता दिए । पछि उनी “रे सुङ्गा महाप्रभु” को नामले चिनिए । लक्ष्मीनारायण
स्वामी के न्द्रीय राज्यसत्तासम्म पहुँच राख्थे । उनले श्री ३ जुद्ध शमशेरलाई राजीनामा गर्न प्रेरित
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बिर्तावारहरूले उनको परिवारका कोही व्यक्तिलाई आफ्नो गुरुत्व स्वीकार गरिदिन अनुरोध
गरे का थिए । उक्त अनुरोध स्वीकार्दै स्वामीले हाल अर्घाखाँची जिल्लामा पर्ने बामरुकबाट
आफ्नो मरासिनी वंशजका मणिराम8 लाई बोलाई खिदिम गई स्थायी बसोबास गर्ने र गौतम
परिवारको कु लगुरुको रूपमा रहने आज्ञा दिए (वासुदेव मरासिनी २०६०) । यसरी बिर्तावारे
गौतमहरूले मरासिनीलाई आफ्नो कु लगुरुको रूपमा स्वीकार गरे । यस कु लगुरुका सन्तानले
काशीमा ब्रिटिशहरूकै सहायतामा खोलिएको राजकीय सं स ्कृ त प्रधान पाठशालाबाट
शैक्षिक उन्नयन गर्दै गए । गाउँ मा फर्के पछि उनी धनाढ्य जमिनदारका कु लगुरु पनि भए ।
यसप्रकार खिदिम गाउँ म ा स्थानीय आर्थिक-राजनीतिक शक्ति र साँ स ्कृ तिक शक्तिबीच
अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित हुने सन्दर्भ बन्दै गएको देखिन्छ । आउने खण्डमा खिदिम
गाउँ का कु लगुरुको कसरी शैक्षिक उन्नयन हुँदै गयो र हरिहर पाठशालाको उदय कसरी
भयो भन्ने कथा पस्किइएको छ ।

दलाने पाठशालाबाट हरिहर पाठशालाको उदय

आधुनिक शिक्षाको पहुँच सर्वसुलभ हुनुअघि तत्कालीन गुल्मीका गाउँ घरमा पण्डितहरूले
आफ्नै वा गाउँ क ा मुखि याको दलानमा चण्डी, रुद्री बाहे क वे द का छ अं ग —शिक्षा,
धर्मशास्त्र, व्याकरण, व्यूत्पत्ति, छन्द, ज्योतिष पढाउँ थे । यी विषय घरको दलानमा राखेर
बटुक हरूलाई पढाउने हु न ाले यसलाई “दलाने पाठशाला” भनिन्थ्यो । यसलाई कसै ले
“घरे लु पाठशाला,” कसै ले “आँग ने पाठशाला,” “कसै ले ठाँ ट ी पाठशाला,” त कसै ले
“पिँढी पाठशाला” पनि भनेका छन् । पण्डितहरूले पढाउने दलाने पाठशालाहरू ब्राह्मण
बाहुल्य बस्तीहरूमा हुन्थे ।9 यी पाठशालाको निश्चितता हुँदैनथ्यो, ठाउँ -ठाउँ मा सरिरहन्थे ।
गरे का र उनकै फर्मान बमोजिम मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री भएको सालमा सिंहदरबारमा कोटीहोम
गरे का थिए । उनले के न्द्रीय राज्यमा के ही मानिसलाई पदोन्नतिको लागि पनि सिफारिस गर्नसक्ने
हैसियत बनाएका थिए । जस्तो, कोटीहोमको काममा खटिएका खरदार हरिबहादुर श्रेष्ठलाई उनले
दोहोरो पदोन्नति गराई मिर सुब्बा बनाएका थिए (पाँडे २०६१[२०३८] ) । उनले वि.सं. १९३७
सालमा शास्त्रकुसुमामृतम् नामक पद्यप्रबन्ध पनि रचना गरे का थिए (वासुदेव मरासिनी २०६०) ।
8
मणिराम जोसमनी सन्त परम्पराका प्रवर्तक शशिधर स्वामीका भाइका छोरा थिए ।
9
तत्कालीन गुल्मीको धूरकोट, इश्मा, मर्भुङ, हंसपुर, अर्घा, पुर्कोट, गुल्मी, रिडी, बल्कोट,
भोँग, वाङ्ला, डिभर्ना लगायतका गाउँ हरूमा प्राथमिक शिक्षाको निम्ति दलाने पाठशाला प्रसिद्ध
थिए । यी बाहेक पनि तम्घास, डिही, माझकोट लगायतका धे रै ज सो गाउँ म ा दलाने वा ठाँ ट ी
पाठशाला थिए । संस्कृ त शिक्षा लिने अरू पनि उपायहरू थिए । जस्तो, वृद्ध उमेर भएपछि उत्तर
भारतको गंगाको किनारमा रहेको तीर्थस्थल काशीबास जाने परम्परा थियो । यसले गर्दा वृद्ध,
विधवा, विधुर मानिसहरूले आफ्ना स-साना नातिनातिनाहरूमध्ये एकलाई साथमा लै ज ाने र
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कहिले दलान, कहिले ठाँटी, कहिले चौपारी आदिमा । त्यहाँ मूलत: आफ्नो छोरा, भतिजा,
बन्धुवर्ग र पण्डितका तोकले पढ्न पाउने गाउँ ले युवाहरू हुन्थे ।10 त्यस बेला “फलानो
मानिस पण्डित भएर आएछ, अब हाम्रा छोराहरूलाई पनि त्यही ँ पढ्न पठाउनुपर्छ” भनेर
३० देखि ३५ कोस टाढासम्म मानिसहरूले आफ्ना छोरा भतिजालाई पढ् न पठाउँ थे ।
बाहिर पढेर पण्डित भई आएका मानिसको प्रतिष्ठा र आर्थिक हैसियत बढ्ने हुँदा उनीहरू
गाउँ फर्केर पढाउने र यजमानीको काम गर्न रुचि राख्थे ।
गाउँ घरमा पण्डित परम्पराका मानिसहरूले आफ्ना छोरानातिलाई शुरूमा सकभर घरमै
पढाएर थप अध्ययनको लागि कहलिएका ठाउँ वा पण्डितहरूको गाउँ मा पढ्न पठाउँ थे ।11
उतै आश्रममा रहेका पण्डितहरूबाट शिक्षा दिक्षा दिलाउने चलन पनि ब्राह्मण समाजमा थियो ।
यसप्रकार बनारसका थुप्रै पाठशालाहरूमा नेपालका छात्रहरू पढ्थे । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,
संस्कृ त महाविद्यालयहरू, काशी विद्यापीठ, हरिश्चन्द्र कलेज लगायतका विद्यापीठमा २००७ साल
वरिपरि ५/७ हजार नेपाली विद्यार्थी पढ्थे (पोख्रेल २०६३ : २४२) । भोजन र आवास सस्तो
हु नाले पनि धेरै छात्र काशीबास गर्थे । बनारसको ब्रह्माघाट, दुर्गाघाट, हाथीगली, मंगलागौरी,
दूधविनायक, असीघाट, रामघाट लगायतका ठाउँ मा नेपालीहरूको बाक्लो बसोबास थियो । यी
ठाउँ का मन्दिरहरूमा पूजापाठ गर्दै महन्तको सेवामा जुटेका र दालभात बाँडिने क्षेत्रहरूमा लाइन
लागेर ज्यान पाली संस्कृ त पढ्न सकिने आशाले नेपालका गाउँ घरका थुप्रै विद्यार्थीहरू त्यहाँ जाने
गरे का थिए (प्रश्रित २०४८) ।
10
एउटा मध्यम स्तरको दलाने पाठशालामा गाउँ घर वरिपरिका १५/२० जना छात्र हुन्थे ।
त्यहाँ संस्कृ त भाषामा अनुवाद सिकाउने तथा वेद, ज्योतिष, कर्मकाण्ड, लघुकौमुदी व्याकरण समेत
पढाइन्थ्यो (शर्मा उपाध्याय २०६५ : ३६६) । कुनै-कुनै चाहिँ अलि ठूला हु न्थे । ठूलो दलाने
पाठशालामा संस्कृ तको व्याकरण लघुकौमुदी, मध्यकौमुदी र कौमुदीसम्म पढाइन्थ्यो, जहाँ ५०/६०
जनासम्म छात्र हुन्थे । गुरुले जति धेरै पढेका छन्, उही स्तर सम्मको पढाइ दलाने पाठशालामा
हुने गर्थ्यो । फलानो गुरुसँग फलानो विषय पढ्ने भन्ने चलन पनि थियो । एउटै दलानमा विभिन्न
थरिको पढाइ चल्थ्यो । प्राथमिक स्तरमा पढ्ने वेदवु ाहरू चाहिँ अलि बढी संख्यामा हुन्थे, माथिल्लो
स्तरको कौमुदी पढ्ने पढाउने अलि कम हुन्थे । जति माथि गयो उति विद्यार्थी कम हुन्थे ।
11
टाढा-टाढाबाट प्रख्यात पण्डितकहाँ पढ् न भनी आएका छात्रहरू पढ् ने थलो वरिपरि
आफन्त भए आफन्तकहाँ, नभए डे रा गरी बस्थे । कहिलेकाही ँ पढ्ने घरका खाली ठाउँ मा बसेर
पढ्थे र आफ्ना घरबाट ल्याएको खर्चबाट पकाई खान्थे । पण्डितको घरमै बस्न आउने टाढा-टाढाको
विद्यार्थीलाई राति अबेरसम्म पढाउने चलन पनि थियो (आचार्य २०६७; पन्थी २०७७) । आफ्ना
घरबाट खाना खाएर दिनभर पढ्न आउने र बेलुका आफ्नै घरमा बस्न जाने छात्रहरू पनि हुन्थे ।
यी बटुकहरूमध्ये कोहीले मानामुठी तथा सिधा उठाई गुरुलाई पारिश्रमिक समेत दिन्थे (ज्ञवाली
२०७६) । गुरुहरूले पढाउने र यजमानीको काम सँगसँगै गरे र आम्दानी गर्थे । अझ आशौच (द:ु ख)
बारे का पण्डितले बाहिरफे र यज्ञयज्ञादि गराउन जान नहुने हुनाले त्यो बेला तन्मयसाथ पढ्ने पढाउने
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यसै क्रममा खिदिम गाउँ मा गौतमहरूले गुरुत्व स्वीकार गरी ल्याइएका पण्डित मणिराम
मरासिनीका नाति दधिराम मरासिनीले आफ्नै पिता परीक्षितबाट वर्णमालादेखि सप्तशती
सम्मको सामान्य अध्ययन घरमै गरे । दधिरामले व्रतबन्धपछि मोहदत्त ब्रह्मचारीसँग वैदिक
विधिविधान अनुसार शुक्ल यजुर्वेदको अध्ययन गरे र पछि वैदिक गुरु मोहदत्तको सेवा
गर्दै थप अध्ययनको लागि कास्की पोखरा पुगे (वासुदेव मरासिनी २०६०) । दधिरामलाई
होतुकान्त मरासिनीले पाँच रुपियाँ दिएर, “तिमी पढ्न जाऊ पण्डित भए” भन्दै कास्की
पोखरा पठाएको कुरा पनि दण्डपाणि मरासिनी (२०६०) ले लेखेका छन् । विन्ध्यवासिनीमा
रहेको वेद व्याकरणको के न्द्रमा बसेर दधिरामले पं पशुपति शर्माबाट लघुकौमुदी पढेका
थिए ।12 पढाइको क्रममा गुरुको घरमा मंसिर महिनामा धान चुट्ने खलामा दाइँ लगाउन
जानुपर्ने, से व ा चाकडी धे रै गर्नुपर्ने, खानपीनको कठिनाइ पनि हुँद ा उनी घर खिदिम
फर्किए ।13 पढाइ अधुरो बनाइ फर्केकाले उनका बाबुले गुरुको सेवा नगरी कहाँ पढाइ
हुन्छ भनेर हपारे का पनि थिए ।
दधिरामलाई अझै अगाडि पढ्ने अभिलाषाले भने छाडेको थिएन । पोखराको अधुरो
पढाइ पूरा गर्न उनी भारतको तुल सीपुरमा रहेक ो पाटनदेव ी संस ्कृ त पाठशालामा पुगे ।
त्यहाँ उनलाई खान बस्नको सुविधा पाठशालाले नै दिएको थियो । तुलसीपुरमा उनले
वि.सं. १९५६ मा आठ कक्षा सरहको प्रथमा उत्तीर्ण गरी घर फर्के ।14 त्यसपछि भने सबै
गर्थे । त्यो बेला टाढा-टाढाका गाउँ बाट आएका छात्र कतिले त आफै खर्च भरे रै पढ्थे । ब्राह्मण
पुत्र पढाए पाप मोचन हुने वा धर्म कमाइने नाममा कतिपय गरिब ब्राह्मण पुत्रलाई स्थानीय ठालु
मान्छेले खर्च भर्थे । पढ्न बसेका छात्रहरूलाई चामल, घ्यू, नुन, तरकारी, दाल लगायत सिधा
(नपकाएको अन्न) दिने चलन पनि थियो ।
12
संस्कृ त व्याकरणका रचयिता पाणिनिद्वारा निर्मित संस्कृ त भाषाको व्याकरणमा लघु, मध्य
र सिद्धान्त गरी तीन नामका व्याकरण सम्बन्धी ग्रन्थ हुन्थे । तीमध्ये उच्च तहको व्याकरण ग्रन्थ
सिद्धान्त कौमुदी हो । यो पढाउने मान्छे तत्कालीन समयमा कमै पाइन्थे ।
13
गु रु सँ ग बसे र पढ् ने कतिपय बटुक हरूले गु रु हरूको घरमा सके को से व ा पनि गर्थे ।
लक्ष्मीकान्त पन्थीसँग भदौ ११, २०७८ मा गरिएको कुराकानी अनुसार बटुकहरू गुरुका घरमा
भएका (३०/३५ ओटासम्म) गाई चराउन जान्थे । त्यसरी गोठालो जाँदा किताब बोके रै जान्थे र
पाठ घोके र आउँ थे । फर्किँदा उतैबाट एक मुठा घाँस पनि काटे र ल्याइदिन्थे । गुरुले दिएको सन्था
(निश्चित पाठ) अर्को दिन लय हालेर कण्ठस्थ सुनाउनुपर्ने हुन्थ्यो (नारायण भट्टराई २०६७) । के ही
बटुकहरू आफ्नो घरबाट गुरुकहाँ फलफूल, दूध, इत्यादि कोसेली लिएर आउँ थे । त्यस्तो कोसेली
छात्रहरूले पनि बाँडेर खाने चलन थियो ।
14
आठ कक्षा सरहको प्रथमा पास गरे पछि पण्डित भएको मानिन्थ्यो (शास्त्री २०६७) ।
मध्यकौमुद ीको पढाइ समाप्त भएपछि छात्रछात्रालाई प्रथमा परीक्षाको निम्ति योग्य ठानिन्थ्यो
(पौडे ल २०५१ : १०५) ।
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खुसी भए । घरमा पिता र छरछिमेकीले, “अब तिमी पण्डित भयौ, घरमा बसी स्थानीय
बासिन्दालाई वेद, रुद्री, चण्डी आदि पढाऊ” समेत भने (वासदु वे मरासिनी २०६० : ८) । तर
उनलाई अझै पढ्ने उत्कट इच्छा थियो । त्यसैले बाबु र छिमेकीको आग्रहलाई थाती राखेर
दधिराम राति घरबाट भागेर काठमाडौ ँ आए । आएको तेह्रौँ दिनमा आफ्नै प्रतिभाले वि.सं.
१९५९ सालमा रानीपोखरी राजकीय संस्कृ त पाठशालामा भर्ना पाए ।15 पाठशालामा
उनका सहपाठी लेखनाथ पौडे ल (कविशिरोमणि), कालीदास पराजुली (पछि रानीपोखरी
पाठशालाका शिक्षक), आदि थिए ।16 काठमाडौकँ ो अध्ययन सके पछि दधिराम उच्च
अध्ययनको लागि बनारस पुगे र त्यहाँ रहेको राजकीय संस्कृ त कलेजबाट वि.सं. १९६१
मा व्याकरणबाट प्रथम श्रेणीमा मध्यमा पास गरे । त्यसपछि उनलाई लेखनाथ लगायतका
मित्रजनहरूले काठमाडौ ँ नै बसेर काम खोज्ने सल्लाह दिए पनि उनी काठमाडौ ँ बसेनन्,
आफ्नै गाउँ खिदिम फर्कि ए ।
दधिराम मरासिनी बनारसबाट पढाइ सके र आफ्नो गाउँ खिदिममा फर्के पछि १९७०
सालमा आफ्नै घरमा दलाने पाठशाला चलाएका थिए । पढाउनुका अतिरिक्त चौमासा17
को समयमा पुर ाण कहने र दशै घरक
ँ ो चौरमा महाभारतको प्रवचन दिने काम पनि
गरे । कहलिएका यी मेधावी पण्डितले पढाउने भएपछि खिदिम गाउँ वरपरका बस्तीबाट
छात्रहरूको संख्या बढ्न थाल्यो । छात्रहरू गुरुकु ल वरिपरि डे राडण्डा गरे र बस्न थाले ।
घरको दलानले ठाउँ नपुगेर १९७४ सालमा मरासिनीले अलि फराकिलो ठाउँ , दशैघर
ँ मा
पढाउन थाले क ा थिए । टाढा-टाढाबाट आएका छात्रलाई धनी, दानी गाउँ ले ले सिधा

15

गुल्मी क्षेत्रका मानिसहरूले पहिलेदेखि रानीपोखरी पाकशालामा बसेर पढ्न सकिने गोरे टो
पहिल्याएका थिए । अर्घाखाँची हंसपुरका जनार्दन अधिकारी (वि.सं. १९०६–१९८५) तीनधारा
पाकशालाका हाकिम र सुपरिवेक्षक थिए । पछि उनी देव शमशेरका गुरु पनि भए । त्यस बेला
गुल्मी क्षेत्रबाट आउने छात्रको उनले संरक्षक भएर काम गरे का थिए (अर्याल २०७३) । उनको
संरक्षणमा ढुण्डिराज पन्थी, रश्मिराज अर्याल, उमानाथ पन्थी, चेतोनाथ, खगेश्वर, दुर्गादत्त, भूमिदत्त
इत्यादिले काठमाडौमँ ा पढ्ने मौका पाएका थिए ।
16
काठमाडौ ँ आइसके पछि दधिराम कविको रूपमा पनि चिनिँदै गए । रानीपोखरी पाठशालामा
पढ् ने उनका सहपाठी ले ख नाथले ने प ालीमा कविता गर्थे भने दधिरामले सं स ्कृ तमा । दुवै क ा
कवितामा दार्शनिक पक्षको तुलनात्मक अध्ययन गरे का डुकु लराज घिमिरे ले लेखनाथका कवितालाई
“शहरिया-सदरिया” भनेका छन् भने दधिरामले चाहिँ ग्रामीण जनतालाई जगाउन, धर्म संस्कृ ति
जोगाउन संस्कृ तमा कविता गर्थे भनेका छन् (घिमिरे २०६९) ।
17
असार शुक्ल एकादशीदेखि कात्तिक शुक्ल एकादशी सम्मको चार महिनामा गरिने विभिन्न
धार्मिक कार्यलाई चौमासा वा चतुर्मासा भनिन्छ ।
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दान पनि दिन थालेका थिए ।18 वि.सं. १९८३ देखि भने हरिहर गौतम एक्लैले गुरुचेला
दुवै क ो खर्च बे ह ोरे क ा थिए । 19 त्यसपछि खिदिमको उत्तरी भे ग का बासिन्दाले आफ्ना
छात्रहरूलाई समेत पढाइदिन दधिरामसँग अनुरोध गरे , अन्यत्र छिमेकी गाउँ बाट पनि त्यस्तै
माग भयो तर सबैतिर पढाउन सम्भव नभएकाले दधिरामकै रे खदेखमा वि.सं. १९८५ मा
हर्राबोटमा र अर्को हर्रे टाकुरामा तथा वि.सं. १९८९ मा मालिकादेवीको मन्दिरमा तीन
ओटा पाठशाला खुले ।
ती पाठशालामा दधिराम मरासिनी र तीन जना व्यक्तिहरू—पौडेल कु लका पं. घनश्याम
पौडे ल, घनश्यामका कान्छा बा रमानाथ पौडे ल र वेदराज अधिकारीले पढाएका थिए ।
यसरी समग्र खिदिम क्षेत्रमा तीन ओटा संस्कृ त पाठशाला भएकाले यसलाई “त्रिभुज दलाने
पाठशाला” भनिन्थ्यो । यी पाठशालामा पढाउनेमा अन्य गण्यमान्य पण्डितहरू नै थिए । यो
त्रिभुज मध्येको एक हर्राबोटको पाठशालामा पं. के शवराज मरासिनीले १९८१ देखि १९८७
सम्म पढाए । उनी दधिराम मरासिनीका कान्छा भाइ थिए । के शवराज काशी पढ्न गएपछि
पं. टीकाराम धनञ्जयले १९८७ सालदेखि १९८९ सम्म पढाए ।20 पं. घनश्याम पौडे लले
१९८९ सालदेखि १९९४ सम्म पढाए । पं . घनश्याम पौडे ल लाई हरिहर पाठशालामा
सारे पछि पं. वेदराज अधिकारीले त्यहाँ पढाएका थिए (माधवराज गौतम २०६५ : ६२) ।
हरिहर गौतम बर्दियाबाट वर्षको एक पटक खिदिम आउँथे । वि.सं. १९९४ ताका खिदिम
आउँ दा उनी नेपालको गनिने धनाढ्य भइसके का थिए । यस सन्दर्भमा उनले आफ्ना गायत्री
गुरु दधिरामलाई खिदिममा भएको आफ्नो सबै जग्गा जमिन दान दिन खोजे । तर दधिरामले
त्यसलाई स्वीकार गरे नन् । उनले “अपच हुन्छ मैले दान लिन्न बरु मैले भनेको मान्छौ
18

परम्परागत गुरुकु लीय शिक्षा प्रणालीमा भिक्षा-वृत्तिबाट पढ् ने चलन थियो । अध्येता
महेशराज पन्तका अनुसार भिक्षा मागेर पढ्ने चलनको नाटकीय झलक हाम्रो गाउँ समाजमा चल्ने
व्रतबन्ध संस्कारमा पनि देखिन्छ (पन्त २०७१ : १७६) ।
19
काठमाडौमँ ा राणा शासकहरूले सुदूर गाउँ बाट आएका ब्राह्मण बटुक (छात्र) हरूलाई
नि:शुल ्क खान बस्न व्यवस्था गरिदिने , बे ल ा-बे ल ामा उनीहरूको निम्ति लुग ाफाटो किनिदिने ,
दिनहुँ वा पर्व विशेषमा दक्षिणा पनि दिने गरे को पाइन्छ (देवकोटा २०७३) । फलस्वरूप काठमाडौ ँ
रानीपोखरीको संस्कृ त पाठशालामा ब्राह्मण बटुकहरूलाई खाने र बस्ने सुविधा सहितको पाकशाला
वि.सं. १९४३ मा खुलेको थियो (पौडेल २०४८) । त्यहाँ सुदरू गाउँ बाट आएका ब्राह्मण पुत्रहरूलाई
राज्य शक्तिमा रहने धनी-दानी भारदारहरूले पनि व्यक्तिगत रूपमा चाँदीका मोहोर दिएर “आफ्नै
बा” सम्झेर बेला-बेलामा भेट्न आउन पनि अनुरोध गर्थे (शर्मा २०६६) ।
20
उनी दधिराम मरासिनीका दाजुभाइ खलकका मानिस थिए । २४ वर्ष बाँचेका टीकारामले
१९८५ देखि १९९२ सालको बीचमा धेरै ग्रन्थ लेखे । थोरै समय बाचेका उनले धेरै ग्रन्थ लेखेकाले
उनलाई “पश्चिमका मोतिराम भट्ट” पनि भनिन्छ (प्रश्रित २०६१) ।
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भने बाबु तिम्रो नामबाट संस्कृ त पाठशाला राखौ,ँ मैले पढाउँ छु” भनी प्रतिप्रस्ताव राखेका
थिए (दण्डपाणि मरासिनी २०६०) । प्रमाणको अभावमा के हीले यो कुरालाई पत्यार नगरे
पनि पाठशाला खोल्न दधिरामले नै सल्लाह दिएको कुरा चाहिँ सबैले स्वीकारे का छन् ।21
पाठशाला खोल्ने सम्बन्धमा हरिहरले गुरुको आग्रह स्वीकार गरे पछि खिदिमको चन्दनवास,
हरिआँप, दुर्गा खोलामा रहेको खेतबाट लगभग ७०० मुरी धान हुने खेत पाठशालालाई
दिए । यो खेतबाट हुने आयस्ताबाट पाठशालामा काम गर्ने कारिन्दा र छात्रहरूलाई भान्सा
गराइन थालियो । यसबाट पनि नपुगेमा कपिलवस्तुको वठनपुरा वैरिया खेतको आयस्ताले
सघाउ पुऱ्याएको हुनाले त्यहाँको खेत पनि हरिहर गौतमले पाठशालालाई दिएका थिए ।
दानको रूपमा दधिराम मरासिनीले हरिहरको जग्गा “स्वीकार नगरी” सार्वजनिक हितको
लागि प्रयोग गर्नलाई सल्लाह दिनु हसंपा खोलिनुको एउटा महत्त्वपूर्ण मोड थियो ।
वि.सं. १९९४ सालमा पाठशालाको भवन बनाएपछि त्रिभुज पाठशाला एकै ठाउँ गाभिएर
एउटै हरिहर संस्कृ त पाठशाला बनेको थियो (हेर्नुहोस,् तस्बिर १) । यसरी बनेको पाठशालामा
दधिराम मरासिनी “हेडगुरु” बनेका थिए । रानीपोखरी संस्कृ त पाठशाला र बनारसमा पनि
“हेड” भन्ने शब्द चलेकाले दधिराम मरासिनीलाई यो अंग्रेजी शब्दप्रति मोह थियो ।
पाकशाला, पाठशाला र छात्रवृत्ति पाइने त्रिकोणी सुविध ा भएकोले खिदिमको
पाठशाला अन्यत्रका पाठशालाभन्दा विशेष हुँदै गयो । वि.सं. १९९६ मा गाउँ बाहिरबाट
महापण्डित बोलाएर हसं प ामा सम्पूर्ण मध्यमा अन्तर्गतका पढाइ गरिएको थियो । 2 2
21

प्राय: स्वाभिमानी, कु लीन र ख्यातनामा पण्डितहरूले दान लिन दकस मान्दथे । दान
लिने ल ाई व्यंग्य पनि कसिन्थ्यो । जस्तो वि.सं . १९९८ तिर जुद्ध शमशे र ले पशुप तिमा सुव र्ण
तुलादान गर्ने निधो गरे । माहिला बडागुरु हेमराज पाण्डेले व्यंग्यात्मक हिसाबले, “गुरु आज त
ठूलो रकम दान पाउनुहुने भएको छ” भने । यस्तो पेच सुनेर उनले तुरुन्तै जवाफ दिए, “म कुनै
चोक्टालाम्टा लिन आएको होइन । मलाई नम्बरी पण्डित [विशिष्ट पण्डितहरूलाई सरकारबाट
दिइने भाग वा इज्जत] को दक्षिणा भए पुग्छ ।” यति भनेर उनले दक्षिणा मात्र लिएका थिए तर
अर्को पटक फकाइ फुल्याइ गरे पछि जुद्ध शमशेरकी पत्नीले गरे को सुवर्ण तुलादान चाहिँ स्वीकार
गरे का थिए (पौडे ल २०५१ : ८९) ।
22
पण्डित झिकाएर पढाउने अभ्यास गाउँ घरक ा बिर्ता व ार वा अन्य पण्डित खलकका
बाहुनहरू पनि गर्थे । जस्तै, गुल्मी धुरकोटका माइला पण्डित भीमकान्त पन्थी २००६ सालमा
प्यूठान जिल्लाको लुङमा पढाउन गएका थिए । लुङ गाउँ का पण्डित शशिधर रिजालको अनुरोधमा
गएका भीमकान्तले आफ्ना भाइ शे ख रनाथलाई पनि पढाउन सँ गै लिएर गएका थिए । त्यहाँ
भीमकान्तलाई सके सम्मका सबै सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो (पन्थी २०७७) । उनी त्यहाँ
एक वर्ष बसेका थिए । वि.सं. २००४ मा बनारसबाट व्याकरणमा सम्पूर्ण मध्यमा उत्तीर्ण गरे का
डिभर्नाका पण्डित रुद्रनाथ आचार्य उनको छिमेकी गाउँ वाङ्लाका मुखिया पोमनारायण आचार्यको
घरमा खुलेको पिँढी पाठशालामा गुरु भएर गएका थिए । उनले त्यसघरका छोरा भतिजाहरू र
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बनारसमा सम्पूर्ण मध्यमा सम्मको फाराम भर्ने गरी पाठशाला चलाएकाले यो २००३
सालसम्म आकर्षक नै थियो । वि.सं. २००३ सालमा बाहिरबाट बोलाइएका महापण्डितले
पढाउन छाडेपछि पनि यहाँ पढ्ने छात्रको बिचल्ली भएन, उनीहरूलाई त्यसपछि काठमाडौ ँ
र बनारसमा बस्ने खाने र वृत्तिको सुविधा सहित व्यवस्था गरी पढाउन थालिएको थियो ।
ने प ालकै इने गिने क ा जमिनदार हरिहर गौतम लगानीको लागि इच्छुक भएकाले वि.सं .
२०२१ सालसम्म उनले आफ्नै खर्चले पाठशाला चलाउन र गुल्मी क्षेत्रका छात्रहरूलाई
उच्च अध्ययन गराउन सके का थिए । उनलाई प्रेरणा दिने र यो कामको लागि व्यवस्थापन
गरिदिने पण्डित दधिराम मरासिनी थिए । यी दुवै जनाको जोडीले उदाहरणीय काम गरे को
हुनाले यो पश्चिम नेपालको “टिम्टिमाउँ दो ज्ञानको ज्योति” भएको थियो (प्रश्रित २०४७ :
१३) । यस्तो सुविधा सम्पन्न बन्दै गएको पाठशालामा पढ्न सबैले पाए पनि खाने सुविधा
सहितको भर्ना कसले पाउँ थ्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुनाले आउने खण्डमा यसबारे चर्चा
गरिएको छ ।

तस्बिर १ : हसंपाको प्रतिकृ ति (स्रोत : प्रश्रित २०६१) ।
गाउँ का क्षेत्री ने वार समुदायका छात्रहरू समेतलाई चण्डी, वेद, लघुकौमुदी र हिसाब तथा ऐन
स्रेस्ता (अड्डा अदालतमा नियम पूर्वकको लेखापढी तथा हरहिसाब आदि राख्ने स्याहा वा बही)
पढाएका थिए (आचार्य २०६७) । यसरी गाउँ हरू बाहेक जिल्ला मुकामको रूपमा रहेका गौडा,
अड्डा, गोश्वारा इत्यादिमा पनि पण्डित राखेर पढाइने चलनले ख्यातनामा पण्डितहरूको माग
ठाउँ -ठाउँ मा हुने गर्थ्यो । पण्डितहरू आफ्नो ठाउँ मा भन्दा अन्यत्र आम्दानी हुने भएमा त्यहाँ पनि
पढाउन जाने चलन थियो ।
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पाठशालामा छात्र छनोट, भर्ना प्रक्रिया र व्यवस्थापन

वि.सं. १९९४ मा खिदिममा हरिहर पाठशालाको भवन मात्र नभएर र छात्रवासको समेत
व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो बेला हसंपा नेपालकै इनेगिनेको पाठशालामा पर्ने हुँदा त्यहाँ
ब्राह्मण छात्रहरूको चाप थियो । शुरूमा पाकशाला (छात्रावास) मा दाता हरिहर गौतमको
उमेर बराबर ३६ जना मात्र छात्र भर्ना गरिएको थियो । शरू
ु मा भर्ना पाएका ती ३६ जनामध्ये
२६ जना व्याकरण पढ्ने थिए भने १० जना वेद पढ्ने थिए । अझ यसमा बर्सेनि एकएक जना छात्र थप्दै जाने योजना थियो । यसरी १९९७ सालसम्म आइपुग्दा पाठशालामा
छात्र संख्या ४० पुगेको र १० जना ज्योतिष छात्र थपेर छात्रको संख्या ५० पुऱ्याइएको
थियो (गौतम २०६५ : ६५) । हरिहर पाठशालाबाट योग्य भएपछि छात्रहरू जाँच दिनको
लागि बनारस जाने गर्दथे । जति जना छात्र जान्थे, त्यति संख्यामा पाकशालामा नयाँ भर्ना
गरिन्थ्यो । जस्तो २०११ सालमा १६ जना खिदिममा मध्य सिद्धान्त कौमुदी पढिसके र
बनारस गएका थिए (पन्थी २०६५ : २१७) । त्यो बेला हरिहरमा १६ जना नयाँ छात्रहरूले
भर्ना हुन पाएका थिए ।
खिदिमका बिर्ता वारे गौतमका सन्तानहरू त्यस पाठशालामा भर्ना हु न रुचाउँ दैनथे,
किनभने सरकारी कामको लागि खिदिम बाहिर गएका बाबुहरूले आफूले काम गर्ने ठाउँ मा
काम सिकाउनुको साथै उनीहरूलाई पठनपाठनको व्यवस्था समेत गरे का हुन्थे । उनीहरूले
आफ्ना बाबुहरूले काम गर्ने थलो, जस्तै काठमाडौ ँ र तराईका कपिलवस्तु, वीरगञ्ज,
जनकपुर, महोत्तरी आदि ठाउँ मा गएर पढ्न थालेका थिए ।23 यसकारण उनीहरूले हरिहर
23

यस्तो चलन अन्यत्र पनि हुन्थ्यो, रिडी बजारका एकाध बजारबासीले आफ्ना बच्चालाई
रिडीको संस्कृ त पाठशालामा पढाउँ दैनथे (ज्ञवाली २०७६) । सरकारका हाकिम कारिन्दा भएर
जिल्ला-जिल्लामा जाँदा, डोटी गए डोटीकै , धनकु टा गए धनकु टाकै , प्यूठान गए उहीकँ ै गण्यमान्य
पण्डित खोजेर हाकिम आफै ले अध्ययन गर्थे र आफ्ना सन्तानलाई पनि पढाउँ थे । जस्तो प्यूठानमा
बडाहाकिम भएर गएका जर्नेल भैरव नरसिंह राणाले आफ्ना वंशजहरूलाई पढाउन गुल्मी रयालेबाट
पण्डित जगन्नाथ अर्ज्याललाई झिकाएका थिए । त्यो बे ल ा अर्ज्यालले आफ्नै घरमा दलाने
पाठशाला चलाइरहेक ा थिए । आफू हिँड् ने वित्तिकै शिष्यहरू अलपत्र पर्ने भन्दै उनीहरूलाई
पनि साथमै लैजान पाउनुपर्ने माग गरे र उतै लगेका पनि थिए (पौडे ल २०५१) । यसरी आफ्ना
छोराछोरी पढाउन भनी बोलाएका बडाहाकिमहरूले पण्डितका छात्रको समेत खर्च व्यहोर्नुपर्थ्यो ।
यी हाकिम प्रशासकहरू सरुवा हुँदा कतिपयले पण्डितलाई पनि सँगै लिएर जान्थे । यसले गर्दा
पण्डित र हाकिमको परिवारमा “पारिवारिक वातावरणमै निकटतम सम्बन्ध” स्थापना हुन पुग्थ्यो
(सुवे द ी २०६० : २३०; भट्टराई २०२९) । त्यसै क्रममा पण्डितले लगे क ा मेध ावी छात्रहरूले
पढ्दापढ्दै राज्यका विभिन्न तहमा जागिर खान पनि शुरू गर्थे । कतिपय कु लीन परिवारले गुल्मी
वा नजिकै को धैरेनी राज्यका रजौटालाई अनुरोध गरी पाल्पामा रहेका क्षेत्रीय प्रशासकहरूको सेवा
गर्दै पढ्न पाए हुन्थ्यो भनी विन्ती गर्थे र पाल्पा तानसेनमा पढ्न जान्थे । त्यसमा बल्कोट गाउँ का
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पाठशालालाई खिदिम बाहिरका गाउँ लेहरूले “सिधा खाएर पढ्ने पाठशाला” को रूपमा
हेर्थे (आत्रेय २०६५ : २८४) । विष्णुराज आत्रेयका अनुसार हरिहर पाकशालामा भात
खाएर पढ्ने छात्र र पढाउने शिक्षक दुवैलाई बिर्तावारे गौतमहरूले आफ्ना पुर्ख्यौलीको
बिर्ता र सम्पत्तिमा आश्रित गरिब बाहु नका रूपमा हेर्दथे । फलत: खिदिमका गौतमको
धेरै घर-धुरीबाट गौतम छात्रहरू त्यस पाठशालामा पढ्न आएनन् । अपवादले मात्र त्यहाँ
पढे । वि.सं. १९९६ मा हरिहर संस्कृ त पाठशालामा सिद्धान्त कौमुदी पढिरहेका बिर्तावारे
खलकका काशीनाथ गौतमको पाठशालाको भान्साघरमा मनमटु ाव भएपछि थप अध्ययनको
लागि उनी काठमाडौ ँ गएका थिए (ज्ञवाली २०७१) । “झक्कले पण्डित” भनेर चिनिने
काशीनाथ गौतमका बुबाले पनि त्यो बेला बनारसबाट मध्यमा पास गरे का थिए । पण्डित
दधिरामसँग पढाइमा समकक्षता हासिल गरे का उनको पानी चलाउने वा नचलाउने विषयमा
गाउँ को एक धर्मसभामा विवाद परे को थियो । त्यही झोँकमा बिर्तावारे खलकका झक्कले
पण्डितले छोरालाई खिदिमको पाठशालाबाट झिके र काठमाडौ ँ पढ्न पठाएका थिए ।24
अन्यत्रका पाठशालामा धेरैजसो ब्राह्मण अनि थोरै मात्र क्षेत्री र नेवारले मात्र संस्कृ त पढे
पनि खिदिममा भने ब्राह्मण बाहेक अरू जातका छात्र र छात्राहरूलाई भर्ना लिइन्नथ्यो ।25
छात्रहरूको छनोटमा प्रतिस्पर्धालाई एउटा आधार बनाइएको थियो । कोही-कोहीले
एकपटकमा भर्ना हुन नसके फे रि भर्ना पाउनको लागि गाउँ मै फर्केर आफै वा नजिकै का
गुरुहरूसँग बसेर थप तयारी पनि गर्थे । हसंपामा भर्ना पाउनेले बनारस पढ्न जान पाउँ थे ।
हेडगुरु दधिराम मरासिनीले कुनै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न मन लागेको छ भने उनले अरू
गुरु हरूलाई, “यसको पढाइ कस्तो छ ?” भने र सोध्दथे । “राम्रो छ” भने म ा हेड गुरु ले
एक कु लीन परिवारका खडानन्द खनाल पाल्पाको तानसेनमा जर्नेल योग विक्रमको सम्पर्क मा पुगेर
५/६ वर्ष बसी कानूनी लेखापढी गरे का थिए । पछि उनै जर्नेलले नै खडानन्दलाई रुपन्देहीको बेथरी
अदालतमा बहिदार बनाएका थिए (भट्टराई २०७८) ।
24
माधवराज गौतमसँग कात्तिक २३, २०७८ मा गरिएको कुराकानी । गौतमसँग काशीनाथले
भने अनुसार दधिराम गुरुलाई पढ्नुअघि र पढेपछि पनि खुट्टामा ढोगेर अति शिष्टाचार गर्नुपरे काले
उनले काठमाडौ ँ आएर पढेको बताएका थिए । काशीनाथ गौतम काठमाडौकँ ो रानीपोखरी संस्कृ त
पाठशालामा भर्ना भए, र पछि जयतु संस्कृ तम् आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । त्यसपछि
उनमा राजनीतिक चेतना जागृत भयो र नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको सदस्य भए । पछि बनारस पुगेर
संस्कृ त र अर्थशास्त्रमा उच्च अध्ययन गरी राजनीतिक गतिविधि बढाएका गौतम वि.सं. २०१६
मा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको जननिर्वाचित मन्त्रिमण्डलमा पहिलोपटक मन्त्री भएका थिए ।
25
राणाकालीन समयमा परम्परागत संस्कृ त शिक्षालाई ब्राह्मण समुदायको “पवित्रता” सँग
जोडे र हेरिए पनि वि.सं. १९५८ मा खोलिएका भाषा पाठशालाले सैद्धान्तिक रूपमा समाजको
अन्य जात समूहका मानिसहरूलाई पनि समेटेको थियो (हेर्नुहोस्, पराजुली र वन्त सन् २०२१) ।
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उसलाई एक दुई प्रयोग सोध्दथे । यसो भएमा विद्यार्थीले भर्ना हुन पाउँ छु कि भन्ने आशा
राख्दथ्यो । कोही-कोही भर्ना हुन पाइएला कि भनेर हेडगुरुका घरमा गुरुकै अगाडि “रुजेको
बिरालोजस्तो अनुहार देखाएर बस्थे” (पोख्रेल २०६३ : ५२) । एकै पटकमा कमैले मात्र
भर्ना पाउँ थे, पटक-पटकको प्रयासमा मात्र त्यहाँ छात्र भर्ना हुन पाउँ थे ।
प्यूठानका हरिप्रसाद शर्मा आचार्यले आफू तेस्रो पटकको प्रयासमा हरिहर पाठशालामा
पगु ेर भर्ना भएको लेखेका छन् । त्यो बेला प्यूठानका विभिन्न गाउँ बाट स्थानीय पण्डितहरूसँग
संस्कृ त पढेका सम्पन्न घरका र पढाइमा अब्बल छात्रहरू हरिहर संस्कृ त पाठशालामा भर्नार्थ
आउँ थे । हरिप्रसाद शर्मा पहिलो पटक २००३ सालमा खिदिम गएका थिए । त्यति बेला
उनले भर्ना नभइकनै यजुर्वेद अध्ययन गरे र सो सालमा भर्ना हुन नपाएकाले उनी प्यूठान
फर्के । त्यसपछि हरिहरमा पढ्ने तयारीको लागि मावली बासँग बसेर धुरन्धरसँग वेद पढे ।
हरिहरमै पढेर आएका दाजुसँग मध्यकौमुदी घन्काए । दोस्रो पटक भर्ना हुनको लागि फे रि
खिदिम गए, तर पनि भर्ना हुन नपाएकाले के ही समयमा नै घर फर्के । फे रि आफ्ना भाञ्जा
दाइसँग गएर “मलाई खिदिम हरिहर संस्कृ त पाठशालामा भर्ना गराइदिनुस्” भनेर उहाँको
सिफारिसमा तेस्रो पटकमा भर्ना भएका थिए (शर्मा २०६५) ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ बनेका गुल्मीका टीकाराम पन्थीले हरिहरमा पढ्नुअघि
भोङ गाउँ को एक दलाने पाठशालामा लघुकौमुदी पढेका थिए । त्यसपछि २००८ सालमा
उनी खिदिम गए । २००९ सालसम्म उनले भर्ना पाएका थिएनन् । त्यो समयमा पं घनश्याम
पौडे लबाट मध्य सिद्धान्त कौमुदी पढे । पन्थी लेख्छन्, “वि.सं. २००९ मा मौखिक परीक्षा
लिई पं. दधिराम गुरुज्यूले मलाई भोजनार्थ भर्ना गर्नु भयो” (टीकाराम पन्थी २०६५ :
२१७) । यसरी पाठशालामा भर्ना हुनु पहिले ६ महिना–१ वर्ष तयारी जस्तो अभ्यास हुने
देखिन्छ । त्यसमा उत्तीर्ण भए मात्र भर्ना पाउने प्रतिस्पर्धात्मक चलन थियो ।
कतिपयलाई प्रतिस्पर्धासँगै वंशपरम्पराबाट भर्ना पाउन सजिलो हुन्थ्यो । संवत् १९९९
मा गुल्मी मर्भुङका विख्यात पण्डित श्रुतधर26 (वि.सं. १९३०–१९६२) का छोरा पण्डित
खेमराजले आफ्ना छोरा योगराजलाई व्याकरण पढाउने हेतु खिदिम लिएर आए । त्यसपछि
हेडगुरु दधिरामले परिचयपूर्वक उनको वंशपरम्परा सोधेछन् । पण्डित खेमराजले आफ्ना
बाबुको नाम बताएपछि दधिरामले नम्रतापूर्वक , “विद्वत्पुत्रक ो के से व ा गरुँ ” भने छ न् ।
दधिरामले रानीपोखरीको पाठशालामा पढ्दा श्रुतधरबाट व्याकरण पढेका रहेछन् । यस
26

तीनधारा संस्कृ त पाठशालामा बसेर रानीपोखरी संस्कृ त प्रधान पाठशालामा प्रधानाचार्य
भएका पं विष्णुहरि रिमालसँग पढ्दा डिल्लीराज अर्ज्यालले गरुु मख
ु बाट व्याकरण सनु ्नेवित्तिकै धारण
गर्न सक्थे । यस्तो बुद्धिकौशल देखेर रिमालले उनलाई “श्रुतधर” उपाधि दिएका थिए (लक्ष्मीकान्त
पन्थी २०५७) । मेधावी छात्रलाई यस्तो उपाधि दिने चलन अन्यत्र पनि थियो ।
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सम्बन्धले उनले श्रुतधरका नाति योगराजलाई हरिहर पाठशालामा भर्ना गरे क ा थिए
(लक्ष्मीकान्त पन्थी २०५७) ।
वंशपरम्परासँग खिदिमको पाठशालाका पण्डितले साधारण झुकाव राखे पनि त्यहाँ
अन्य छात्रहरूलाई योग्यता पु गु ञ ्जेल कुराएर पाखा बसाली पढाउने चलन थियो ।
त्यसकारण योगराजलाई उनका हजुरबुबाको नाम सुन्ने वित्तिकै हत्तपत्ति भर्ना गरे कै हुन् भनी
पत्याउन गाह्रो छ । जस्तो, चिनजानकै विष्णुराज आत्रेयले पनि तुरुन्तै भर्ना हुन पाएका
थिएनन् । आत्रेय कपिलवस्तुमा जन्मेका थिए । कपिलवस्तुमा पनि नाम चलेको संस्कृ त
पाठशाला त थियो तर उनका हजुरबुबाले काशीको हरिहर पाठशालामा भर्ना गरिदिन
खोजे । तर हसं प ाको काशीका प्रबन्धकले खिदिममा नै गएर मध्यकौमुद ी पढे र आउन
सल्लाह दिए । त्यसपछि आत्रेयलाई उनका हजुरबुबाले खिदिममा नै पढाउने विचार गरे ।
आत्रेयका हजुरबुबा रश्मिराज अर्ज्यालले हरिहर पाठशालाका प्रधानाचार्य (हेडगुरु) दधिराम
मरासिनीसँग पढेका हुनाले भर्ना गर्न सकिने विश्वासमा थिए । आत्रेय लेख्छन्, “म मधेशमा
खाई खेली हुर्के बढेको काँचो कचिलो बालक खिदिम जस्तो टाढाको पहाडी गाउँ मा आउन
बाध्य भएको हुँ । खिदिम बस्ने मलाई कत्ति मन थिएन । खिदिम नआई बनारस जान पाइने
थिएन के गर्नु” (आत्रेय २०६५ : २८९) ! हरिहर पाठशालाका हेडगुरु दधिराम मरासिनी
उनका हजुरबुबाको साथी भए पनि हजुरबुबाले आफ्नो नातिलाई भर्नाको लागि याचना
गरे को देखे । तर उनी तत्कालै चाहिँ भर्ना भएनन् । आत्रेय आफ्ना पितामहलाई दधिराम
मरासिनीले भनेको सम्झँदै लेख्छन्, “मैले तत्कालै पाकशालामा पनि भर्ना गरीदिने थिएँ तर
दईु वर्षदेखि पालो कुरे र बसेका छात्रहरू पनि छन् । तिनको पालो मिचेर अहिले नै भर्ना
गर्न मिलेन । के ही दिन पाखा [बाहिर, गाउँ मा] बस्नुपर्छ । अनि भर्ना भै हाल्छन्” भनेका
थिए । त्यसपछि उनका हजुरबुबाले गाउँ को कुनै एक घरमा पैसा तिर्नेगरी खाने व्यवस्था
मिलाइदिए पनि बस्न चाहिँ हरिहर छात्रवासमै बसे । उनले छ महिना पाखा भात खाए ।
आत्रेय लेख्छन्, “छ: महिना पाखा बसेपछि मलाई हेडगुरुले भर्ना गरिदिनुभयो । योग्य भएर
होइन । अगत्या [हार्नै नसकिने] भएर भर्ना गर्नु परे को हो उहाँलाई ।” आत्रेयका अनुसार
त्यहाँ मूल तः दुई तरिकाले छात्र भर्ना भएको देखि न्छ । एक वरिपरि गाउँ ब ाट आएका
छात्रहरू रोलक्रम अनुसार छनोट गरे र । दुई , हरिहर गौतमको ठाडो तोक-आदेश बाट,
जसमा दधिराम मरासिनी लगायत त्यहाँ पढाउने गुरुहरूले सिफारिस पनि गर्थे । सिफारिसमा
पर्नेहरू हरिहर गौतम र दधिराम मरासिनीको चिनजान र नलनातामा पर्ने छात्रहरू हुन्थे ।
यो पाठशालामा पढेका पर्वू मन्त्री तथा साहित्यकार मोदनाथ प्रश्रितले आफ्नो संस्मरणमा
लेखेका छन्, “बा संस्कृ त पाठशालाका अध्यापक भएका कारणले म पाँचै वर्षको उमेरमा
आमाको काखबाट छु टाएर पाठशालामा लगिएँ ” (प्रश्रित २०४७ : १२) । उनका बा
त्यही पाठशालाका सहायक अध्यापक पं घनश्याम पौडे ल थिए । हु न त धेरै छात्रहरू

हरिहर संस्कृ त पाठशालाको उदय र उन्नतिको इतिवत्तृ |
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टाढा-टाढाबाट आए पनि उनीहरूमध्ये धेरै गाउँ का मुखिया पण्डितकै छोरा नातिहरू हुन्थे,
वंशपरम्परा अन्तर्गतका हुन्थे । सर्वसाधारण ब्राह्मण परिवारलाई आफ्नै खर्च भरे र खिदिम
पढ्ने आँट हुँदैनथ्यो, यदि भए पनि धेरै टिक्न नसकी उनीहरूले थप शिक्षा आर्जन गर्नलाई
वैकल्पिक उपायहरू खोजेका हुन्थे । हसंपामा जो भर्नार्थ आउँ थे उनीहरूले आफ्नो कु लीन
वंशपरम्परा मात्र नभएर आफ्नो क्षमता र धीरता पनि देखाउनु पर्दथ्यो । कोही-कोहीलाई
हार्नै नसकिने भए पनि सीधै भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था कमै हुन्थ्यो ।
हसंपामा पढ्ने अवसर जोसुकैलाई भएजस्तै त्यहाँको पाकशालामा भात खाने सम्भावना
पनि सबैको थियो, यद्यपि यसमा आफ्नो मान्छे, नातागोता, कु लीन परिवारको प्रभाव नहुने
भन्ने थिएन । त्यसैले अन्यत्र पढिरहेका छात्रलाई हसंपा जान पाउनु आकर्षणको विषय
थियो । गाउँ घरका दलाने पाठशालामा लघुकौमुदी पढिरहेका बटुकहरू खिदिम जान रहर
गर्थे । दशैकँ ो विदामा खिदिम पाठशालाबाट गाउँ फर्केका छात्रहरूसँग त्यहाँ जान के -के
गर्नुपर्छ भनी गाउँ क ा अन्य छात्रले सोधीखोजी गर्थे । आफू लाई खिदिम जान मन भए
पनि कतिपयले आफ्ना बुबासँग भन्न नसके र बसिरहेको भनी गुनासो गर्थे । खिदिमको
छिमेकी वाङ्ला गाउँ का ध्रुवराज भट्टराई खिदिम पढ्न गएका आफ्ना गाउँ ले साथी ज्ञानहरि
आचार्यलाई अनुरोध गर्दै भन्छन्, “तिमीले बाबालाई भन्द्यौ न म पनि तिमीसँग खिदिम
जान्छु । तिमी पनि एक्लै छौ, दईु जना पनि हुन्छौँ, बाबाले तिमीले भनेको मानिहाल्नुहुन्छ ।”
त्यसपछि ज्ञानहरिले ध्रुवराजका बुबालाई मनाए । खिदिम गाउँ मा बिहे भएकी दिदीले पनि
यसमा सहयोग गरिन् र ध्रुवराजका बुबाले उनलाई पढ्नको निम्ति खिदिम लैजाने भए । यो
बेला उनी “बहुतै खुसी भएको” संस्मरणमा उल्लेख गरे का छन् (ध्रुवराज भट्टराई २०६७) ।
हसंपाको ख्याति वरिपरिका गाउँ हरू बाहेक टाढा-टाढासम्म पनि थियो । बाग्लुङका
दुर्गादत्त शर्मा उपाध्यायले यसबारे स्मरण गरे का छन् । शर्माका बुबा बाग्लुङको आफ्नै घरको
दलानमा १५/२० जना छात्रलाई राखेर पढाउँ थे । दलानमा पढेपछि दुर्गादत्त लघुकौमदु ी पढ्न
बाग्लुङकै अर्को दलाने पाठशालामा गएर ५०/६० जना छात्र सँगसँगै पढेछन् । लघुकौमुदी
पढेपछि उनलाई खिदिमको हरिहर पाठशालामा पढ्न जान मन लाग्यो । एक दिन आफ्ना
बुबालाई भनेको सम्झना गर्दै उनी लेख्छन्, “खिदिमको हरिहर संस्कृ त पाठशालाका कुरा
सुन्दा मलाई त्यही ँ गएर पढ्न मन लाग्यो ।” आफ्नो यो अनुनय सुनेपछि उनका बुबाले
भनेको वाक्य सम्झँदै उनी थप लेख्छन्, “छोरा, खिदिम यहाँबाट धेरै टाढा छ । त्यहाँ पुग्न
दुई दिन लाग्छ । बीचमा धेरै खोलानाला तर्नुपर्छ…तँ सानै छस्…घर छोडे र त्यहाँ गएर
बस्न सक्तैनस् । हामीलाई पनि यहाँ नियास्रो लाग्छ” (शर्मा उपाध्याय २०६५ : ३६६) ।
तर आफ्ना छोराले निकै रहर गरे पछि उनका बुबाले “गाउँ को अरू कोही साथी भएमा
जान दिउँ ला” सम्म भनेछन् । पछि “छोराको नियास्रो” लाग्ने भएकाले टाढाको खिदिम
गाउँ म ा पठाएनन् । बरु त्यो भन्दा नजिकै पर्ने गुल ्मीको चन्द्रकोटमा मध्यकौमुद ी पढ् न
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पठाए । खिदिममा सिद्धान्त गुरुले पढाउन छाडेपछि त्यहाँ पनि मध्यकौमुदीसम्म मात्र पढाइ
हुने भएकाले अब उनी सिद्धान्त कौमुदी पढ्न खिदिम जानुपर्दैनथ्यो । गुल्मीको चन्द्रकोट
गाउँ ले नै खिदिमको काम गरे को थियो । उनले उति बेला चर्चामा रहेको खिदिमको हरिहर
पाठशालामा पढ्ने धोको बाँकी नै रहेको स्मरण गरे का छन् ।
हरिहर पाठशालामा भर्ना (अर्थात् पाकशालामा बसेर खान) र पढ्न पाउने आशाले
विभिन्न ठाउँ वा जिल्लाबाट छात्रहरू खिदिम आउँ थे । उनीहरूमध्ये भर्ना भएका छात्र तथा
टाढाबाट आएर पढाउने गुरुहरूलाई हरिहरकी राइँली आमाले २००९ सालसम्म भोजनको
लागि चाहिने चिजबिजको निरीक्षण गरी पुग नपुग खानेकुराको व्यवस्थापन गरिदिएकी
हुन्थिन् । सानैमा विधवा भएकी उनी हरिहरकै घरमा बसेर छात्रहरूको हेरविचारको काम
गर्थिन् (हेर्नुहोस्, तस्बिर २) ।
पाकशालामा भर्ना नपाउनेमध्ये कोही आफन्तकहाँ वा कोही डेरा लिएर बस्थे । भोजन
नपाउने छात्रहरूले आफ्नै घरबाट खर्च ल्याई पढ्थे अथवा कोही-कोही भिक्षाटन गरी निर्वाह
गर्थे (उपाध्याय २०४३) । यिनीहरूलाई “पाखा बसी पढ्ने” भनिन्थ्यो । यस्ता छात्रहरूलाई
एक जना विधवा ब्राह्मणी, जैसिनी बुढीआमाले सहयोग गर्थिन् ।27 पाखा बसी पढ्नेले
राइँली आमालाई जस्तै जैसिनी बुढीआमालाई पनि सम्झिन्छन् । उनीहरूले घरबाट ल्याएको
अन्न पकाइदिन भनी जैसिनी बुढीआमालाई दिन्थे । बुढीआमाले उनीहरू प्रत्येकको अलगअलग भाँडामा अलग-अलग खाना पकाएर राखिदिन्थिन् ।28 यस सम्बन्धमा हरिप्रसाद
उपाध्याय लेख्छन्, “जैसिनी बुढीआमाकहाँ खर्च सुम्पेपछि नुन, तेल, दाउरा पानी, तिहुन र
27

हरिहर गौतमका काकाका छोरा शालिग्राम गौतमले विद्यालयको प्रबन्धक भएर पनि
काम गरे का थिए । हरिहरको पहाडको सबै जमिनमा खेती लगाउने र भर्ना भएका विद्यार्थीको
लागि चाहिने सामग्रीको जोहो उनैले गरे का थिए । उनीहरू बाहेक गाउँ का मुखिया, पाठशालाका
अध्यापकहरू र हरिहरका नजिकका मानिसहरू समेत यो पाठशालाको व्यवस्थापनमा बसेर काम
गरे का थिए ।
28
तीन महिनासम्म जै सिन ी बुढीआमाले पकाएको खाना ख ाएका खिदिमको छिमे क ी
गाउँ बल्कोटका हिमलाल खनालसँग भदौ १२, २०७६ मा गरे को कुराकानी । हिमलाल कसरी
खिदिम पुगे भन्ने कथा यस्तो छ : हिमलालले वि.सं. १९९० दशकको अन्तिम वर्षतिर गाउँ कै
पौवा पाठशालामा पढिरहेका थिए । एकदिन घरमा पूजा भएकोले उनी पाठशाला जान पाएनन् ।
आफूलाई पूजामा नबोलाएकोमा गुरु भित्रभित्रै मुर्मुरिएका रहेछन् । त्यसैको झोक फे र्न पनि अघिल्लो
दिन किन नआएको भन्ने निहुँमा गुरुले उनलाई बेस्सरी कु टे । त्यसपछि हिमलाल आफ्ना बुबासँग
पनि नसोधी भागेर आफ्नो नजिकै को मावली गाउँ ठूलाखर्क पढ्न भनी गए । ठूलाखर्क खिदिम
नजिकै पर्दथ्यो । त्यहाँ पढ्दा पढ्दै उनी मावलीकै खर्चमा साथीभाइको पछि लागेर घरसल्लाह नगरी
खिदिमको हरिहर पाठशालामा पढ्न गए । पाकशालाको सुविधा पाउनै आँटेको बेला घरमा कामको
ज्यादै दु:ख परे को, आमाले न्यास्रो मानेर रोएको भनी उनका बुबाले बल गरे र घर फर्काए । त्यहाँ
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तस्बिर २ : राइँली आमाको प्रतिकृ ति (स्रोत : प्रश्रित २०६१)

जुठो भाँ डो समेतको झिँज ोबाट मुक्त भई ती विद्यार्थी पढ् न मा मस्त रहन्थे ” (उपाध्याय
२०४३ : ८९) । यसरी खाने विद्यार्थीले महिनाको १५ रुपियाँसम्म दिन्थे, असमर्थबाट के ही
नमिल्न पनि सक्थ्यो । उनले बटुकहरूको लागि बिहान बेलुका पकाइदिन्थिन् । जैसिनी
आमाले पकाइदिएको अन्न खाएर बटुकहरू दिउँ सो पढ्न पाठशाला जान्थे । दिउँ सोमा
पाठशालामा पठनपाठन के -कसरी हुन्थ्यो, भन्नेबारे चर्चा यस पछिको खण्डमा गरिएको
उनले जैसिनी बुढी अामाले पकाएको खाएर पढेका थिए । उनकै छिमेकी राधाकृ ष्ण आचार्य पनि
२०१५ सालमा ६ महिना पाखा बसेर पढे, तर भर्ना हुन पाएनन् । आचार्यसँग असोज ३, २०७८
मा गरिएको कुराकानी अनुसार २०१५ सालमा उनको गाउँ मा ठूलो आगलागी भयो । पछि त्यही
अग्निपीडित भएको नाताले २०१६ सालमा उनले रिडीको संस्कृ त विद्यालयमा छात्रवृत्ति पाएका
थिए । छिमेकी गाउँ डिहीका के ही मानिसहरू पनि खिदिम गएका र पाकशालामा भर्ना नपाएकाले
थप अध्ययनको लागि देहरादुन र गुजरात पुगेका थिए । प्राय: पाखा बसेर पढ्ने तथा जैसिनी
बुढीआमाकहाँ खानेहरूले पाकशालामा भर्ना नपाई आफ्नो गाउँ फर्केको देखिन्छ ।
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छ । माथिको व्याख्या विवरणबाट यो भन्न सकिन्छ कि हरिहर पाठशालाले छात्रहरू
भर्नाको लागि “ल्याकत” लाई मुख्य आधारबिन्दु बनाएको थियो ।

पठन पद्धति र पाठ्यक्रम

दलाने पाठशालामा के ही पाठ्य सामग्रीका आधारमा अनौपचारिक ढंगले पढाइए पनि
औपचारिक पाठशालामा प्राय: छै ट ौ ँ कक्षाबाट छात्रहरू भर्ना हु न ्थे । हरिहर सं स ्कृ त
पाठशालामा पनि विभिन्न गाउँ का छात्रहरूले प्रारम्भिक चरणको पढाइ घरदलानमै गरे र
जान्थे ।29 त्यहाँ धार्मिक निष्ठा र अनुशासनलाई दुई ओटा मन्त्र बनाइएको थियो । यसै
अनुरूप हसंपाको बिहानी सत्र शुरू हुन्थ्यो । छात्रवासमा बस्ने सबै छात्रले बिहानै नुहाउनु,
जप (मनमनै उच्चारण गरिने मन्त्र) गर्नु, सरस्वतीको मन्दिरमा पूज ा गर्नु, पुरु षले सुक्त
(यजुर्वेदको ३१ औँ अध्याय) पाठ गर्नु अनिवार्य थियो (प्रश्रित २०४७ : १४) ।
हसंपामा हरे क बिहान १० बजेबाट पढाइ शुरू हुन्थ्यो । पढाइ शुरू हुनुअघि हेडगुरुलाई
उनी बस्ने कोठामा गएर खुट्टामा ढोगी उपल्ला पाठे हरूले “पाठ लिने” (पढ्ने) र त्यसपछि
आफ्नो कक्षा कोठामा आई आफूले पढ्ने र तल्ला पाठे हरूलाई पनि पढाउने चलन थियो ।30
एउटा कोठाको आधा भागमा मान्द्रा (बाँसको चोयाबाट बनेको बिस्कुन सुकाउने चित्रो)
वारपार ढाक्ने गरी बिछ्याइएको हुन्थ्यो । दुई पंक्ति लगाएर चाकल्माडे बसेका बटुकहरू
दिनभर हात हल्लाउँ दै पाँच बजाउँ थे । दिसा पिसाब गर्न र १५ मिनेट छुट्टी पाउनु बाहेक
बटुकहरूले अर्थ नबुझे पनि पाठको राग ओठको कुनाकुनाबाट फिँ ज निकाल्दै लगातार
बैराग लाग्ने गरी अलाप्थे । चिच्याएर पाठ गर्दागर्दै घाँटी सुकेर छात्रहरूले नुन खुर्सानी,
नुन चुक बाँडेर खान्थे (प्रश्रित २०४७) । कक्षामा तल्ला र उपल्ला तहका पाठे हरू सँगै
बस्थे । तल्ला तहबाट पाठ शुरू हुन्थ्यो । उपल्ला तहका पाठे हरूले सुन्दै जान्थे । यसलाई
पर्वतीय शैलीको अभ्यास भनिन्थ्यो (पोख्रेल २०६३) । उपल्लो तहमा पाठ पढ्ने छात्रले
आफ्नोभन्दा तल्लो तहका पाठ पढ्ने छात्रलाई पढाउने नियम पनि पण्डितले बसालेका
हुन्थे (पन्थी २०७७) ।
29

लक्ष्मीकान्त पन्थीसँ ग भदौ ११, २०७८ मा गरे क ो कुराकानी अनुसार घरमा नपढी
पाठशालामा सीधै नयाँ भर्ना हुने गरी आएका छात्रले पहिलो किताब पढ्थे, त्यहाँ स्वर (अ, आ,
इ, ई...) व्यञ्जन (क, ख, ग, घ...), मात्रा (क, का, कि, की...), संयुक्त अक्षर (क्य, ख्य...)
नामहरू (गाउँ का नाम, देशको नाम), वाक्यहरू, स्तोत्रहरू, अंकहरू र अंग्रेजी अक्षर पनि लेखिएको
हुन्थ्यो । अंग्रेजी अक्षर कतिपय पाठशालामा पढ्न दिइँदैनथ्यो, पण्डितको छोराहरूले लुकेर वा
पाइखानामा बसेर ए, बी, सी, डी...घोके को देखेमा आफ्नै बुबाले गुधुम्याउँ थे ।
30
माधवराज गौतमसँग कात्तिक २३, २०७८ मा गरिएको कुराकानी ।
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घरमै प्रारम्भिक शिक्षा लिएर आएका छात्रहरूलाई हरिहर संस्कृ त पाठशालामा मूल
रामायण पढाइन्थ्यो । यसलाई गुरुहरूले अर्थ लगाउँ दै पढाउँ थे । रामायणपछि दुर्गाकवच
(देव ीदेव ताको प्रार्थना गरी रचिएको तान्त्रिक मन्त्र) र चण्डी (सातसय श्लोक भएको
दुर्गाको महात्म्य लेखिएको पुस्तक) पढाइन्थ्यो । रुद्री (रुद्रको पूजाका निम्ति शिवलिङ्गमा
निरन्तर जलधारा दिँदै गरिने वैदिक पाठ), वेद (आर्य ग्रन्थ), व्याकरण, काव्य (साहित्य) र
कोषहरूको पढाइ हुन्थ्यो । दुर्गाकवच र चण्डी पढ्दा बटुकहरूले फलामको च्यूरा चपाए
जस्तै अनुभव गर्थे । तैपनि गुरुले बटुकहरूलाई दुर्गाकवच र चण्डीका सिलोक मुखाग्र पार्न
लगाउँ थे । मोदनाथ प्रश्रितका अनुसार दिनको पाँच सिलोक कण्ठै बुझाउन नसके भकुर्छुत्ती
(कु टाइ) खानुपर्थ्यो । पढाइमा ध्यानै नदिने छात्रहरूलाई गुरुहरूले कानका मुर्रा उखल्ने,
गाला पड्काउने गर्थे । घोक्ने पद्धतिलाई ज्यादै जोड दिइन्थ्यो । पाठ बुझाउन नसक्नेलाई
नराम्ररी पड्काउने हुनाले गुरुप्रति छात्रहरू इखालु हुन्थे, कतिपय छात्रमा गुरुप्रति अनास्था र
वितृष्णाको भावनाको समेत विजारोपण हुन्थ्यो । अर्कोतर्फ , जबर्जस्ती पढाउँ दा छात्रहरूले
ढुंगाको गास घिचाएको अथवा “खाए खा नखाए घिच” जस्तै अनुभव गर्थे । छात्रहरू
रिसले मुर्मुरिँ दै पढ्थे । कोही नभएको बेलामा पुस्तकै हुर्राइदिने र नबुझ्ने सिलोकहरूलाई
जबर्जस्ती पढ्नुपर्दा कतिपय छात्रहरूले तुकबन्दी मिलाएर रमाइलो समेत गर्थे जस्तो :
यद्गुह्यं परमं लोके - पढ्न आएन काटौ ँ बोके
सर्वणी सूर्य तनयो- के खोज्छेस् बुढी, डाडू पनयो
निशामय तत्पदतु ्तिं विस्तराद्गदतो मम
निदायमा तरुल पोल्थ्यौँ, खाउँ ला भन्थ्यौ डढीगयो (प्रश्रित २०४७ : १७)
यसरी मनै मिच्छिने र गुरु हरूको हकाराइ र भकुराइ खाएर पढ् नुपर्दा कतिपय छात्रहरू
पाठशालाबाट भाग्थे । नरमभन्दा गरम तरिका पठन पद्धतिमा थियो । जसका बुबा दाइ
वा मावलीले पढेका छन् वा पढाउन चाहेका छन्, उनीहरूका छोराछोरी वा आफन्तले
जबर्जस्ती भए पनि पढ्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसैले फलानाको छोरानाति भएपछि करै करले
पढ्नैपर्ने वंशीय-कु लीन पढाइ पनि चलेको देखिन्छ ।
वेद पढ्ने बेलामा पढे को स्वर अरू (दलितहरू) ले सुन्न नहुने हुनाले छात्रहरूलाई
बाहिर जान दिइँदैनथ्यो । चण्डी पढ्दा भने यताउति घुमेर, कहिले बारीको डिलमा गएर,
कहिले रूखको छहारीमा बसेर पढ्न पाउँ थे । जब वेद चण्डी पढेपछि काव्य र व्याकरणमा
छात्रहरू पुग्थे, तब उनीहरू भारी माथिको ढुंगो फालिएको अनुभव गर्थे । काव्यहरू पढ्दा
बुझिने र रसिलो हुने हुनाले निकै रमाइलो अनुभव गर्दथे । यसरी वर्षभरी कनीकुथी कण्ठस्थ
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गरी पढेपछि मंसिरमा महापरीक्षा हुन्थ्यो । त्यस पछिको १५ दिनको विदा चाहिँ छात्रहरूको
लागि पर्व जस्तै हुन्थ्यो । सबै छात्रहरू आ-आफ्नो घर गाउँ फर्क न्थे ।
गाउँ घरमा चलेका विभिन्न दलाने पाठशालामा गुरुको मुखारबिन्द अर्थात् “गुरुमुख”
बाट पाठ सुन्ने र दीक्षा लिने एक पद्धति प्रचलित थियो । गुरुका प्रवचनहरू पनि छात्रहरूका
लागि पाठ्यक्रम हुन्थे । यस प्रकारको गुरुमुख प्रवचन प्राय: दिउँ सो ४ बजेदेखि ५:३०
बजेसम्म चल्ने गर्थ्यो । एकादशी उपवासको महत्त्व, तुलसी, पीपल, गोपी चन्दन, रुद्राक्ष
र विभूतिको महत्त्व, स्वर्ग र नर्कका बयान, मातापिताको सेवा, तीर्थयात्राबाट पाइने पुण्य
आदि गुरु मुख बाट पाइने उपदेश वा शिक्षा हु न ्थे । नास्तिक र अं ग्रे ज ी पढ् ने यु व कको
गुरुहरूले निन्दा गर्थे । सात्विक भोजनको महत्त्व, गाई, बाहुन र राजाको प्रशंसा गरिन्थ्यो
भने, शुद्र र म्लेच्छ (मुसलमान, अंग्रेज र समुद्रपारका विदेशी) हरू प्रति आलोचनाको भाव
राखिन्थ्यो । विद्यार्थीहरूलाई मौखिक रूपमा यसै तरिकाले सिकाइन्थ्यो । हरिहर संस्कृ त
पाठशालाका छात्र मोदनाथ प्रश्रितको स्मृतिमा यी विषयहरू रहेका थिए, जसलाई उनले,
“साँस्कृ तिक दृष्टिकोण” भनेका छन् । यस्तै दृष्टिकोणहरू हरिहर पाठशाला सरह चलेका
अन्यत्रका पाठशाला वा गुरुकु लमा हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पाठशालामा पठनपाठनको क्रममा ओल्लापल्ला गाउँ का पण्डितहरू र बूढापाकाहरू
समेत बेला-बेलामा विभिन्न विषयमा अलि जान्ने मान्छेकहाँ गइरहन्थे ।31 पुराणवाचन,
यज्ञ-यज्ञादिको क्रममा पाठशालाका गुरुहरूलाई गाउँ घरमा पूजापाठ गराउन अनुमति हुन्थ्यो ।
31

गाउँ घरक ा दलाने पाठशालामा आफू ले समे त के विषय कसरी पढ् ने र अरूलाई के
पढाउने भन्ने बारे म ा आफ्ना अग्रजहरूसँ ग सल्लाह लिने प्रचलन थियो । जस्तो, द्रव्यार्जनका
आशाले गाउँ म ा कहलिएका कतिपय नामी पण्डितहरू घर छाडे र अन्यत्र (जस्तै, बडाहाकिम
बस्ने ठाउँ वा अन्य गाउँ को बिर्तावार आदि ठाउँ मा) पढाउन जाने चलन थियो । अथवा, उच्च
अध्ययनको लागि बनारस, काठमाडौ ँ लगायतका ठाउँ मा पुगेका हुन्थे । आफू गए पछिको यस्तो
अवस्थामा आफ्ना भाइबन्धुहरूले पनि राम्रोसँग पढून् र अरूलाई पढाउन सकून् भन्ने हेतुले के
पढ्ने, के पढाउने भनेर बरोबर चिठी आदान प्रदान हुन्थ्यो । जस्तो, कमाउनकै लागि कपिलवस्तु
जिल्लाको तौलिहवा पुगेका गुल्मी मर्भुङका रश्मिराज अर्यालले मर्भुङमा रहेका आफ्ना भाइलाई
वि.सं. १९६७ सालमा एक पत्र लेख्दै सोधेका छन्, “विद्यार्थि कति छन्. पाठ काँहाँ २ पुऱ्याएका
छन्. पढाउने ग्रन्थ अभ्यास गर्नू...१०।८ सर्ग [अध्याय भएको] असल काव्य तँलाइ पठाइदिउँ ला…
पढाउने कोहिनभये पनि. अमरकोष धेरै हितकारी ग्रन्थ छ. भाषा टीका पनि लगेकै होलास्. नाउँ
लिङ् ग समे त कण्ठ गराउनु. काव्यटिका हेरे र सभै पढाउनु सक्ने उपाय म सिकाउला” (पौडे ल
२०५१ : ४३) । यसरी तौलिहवाबाट चिठी ओहोरदोहोर गरे को देखिन्छ र अन्यत्रबाट पनि यसरी
नै चिठीपत्र लेख्ने चलनको अनुमान गर्न सकिन्छ । पढ्ने पढाउने कामसँग पण्डितहरूको जीविका र
भविष्य जोडिएकाले आफूमात्र नभई आफ्ना मानिसहरूलाई समेत विभिन्न तरिकाले पढ्न-पढाउन
प्रेरित गरे को यसबाट बुझिन्छ ।
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त्यो बेला आफ्ना गाउँ हरूमा भएका पाठशाला वा दलाने पाठशालाबारे पण्डितहरू बीचमा
छलफल हुन्थ्यो । गाउँ मा कुनै पण्डितको विद्वता वा प्रसिद्धि सुनेका अर्को गाउँ का पण्डितले
शास्त्रीय विषयमा गरिने छलफल, शास्त्रार्थको निम्ति निम्तो दिन्थे र शब्दाडम्बरपूर्वक
सं स ्कृ तमा वार्ता ल ाप गर्थे । 32 कतिपय सन्दर्भमा पत्र मार्फ त, कतिपय सन्दर्भमा यज्ञमा
भेला भएको बेला विभिन्न गाउँ का पण्डितबीच अनौपचारिक ढंगले शास्त्रार्थ चल्दथ्यो ।
यसबाट एक अर्काले नबुझेको कुरा जान्ने मौका पाएको देखिन्छ ।
हरिहर पाठशालाको सन्दर्भमा कतिपय गरुु हरूले आफै पनि पाठ्यक्रम बनाउने गर्थे । सो
अनुसार बनारस गई किताब प्रकाशन गरे र फर्केका पनि उदाहरण छन् । जस्तो, खिदिमका
टीकाराम धनञ्जय (मरासिनी) १९८१ सालमा खिदिमकै स्कूलबाट आठ कक्षा सम्मको
प्रथमा गरी १९८४ सालमा बनारसबाट मध्यमा उत्तीर्ण गरे र खिदिम फर्के । शुरूमा उनले
आफ्नै घरमा गणित र ज्योतिष पढाउन थाले क ा थिए । त्यति बे ल ा उनले शिशुब ोध
तरङ्गिणी को पहिलो भाग लेखे । मोदनाथ प्रश्रित लेख्छन् :
पढाउने काम थाल्नासाथ उहाँ ल ाई के अनुभव भयो भने सं स ्कृ तमा ले खि एका
ज्योतिषका ठूला ठूला पुस्तकबाट पढाउन ज्यादै गाह्रो छ । त्यसैले एकतिर उहाँले
शिष्यहरूलाई संस्कृ त पनि पढाउन थाल्नुभयो भने अर्कोतिर सरल नेपाली भाषामा
गणित र ज्योतिषका पसु ्तकहरू मौलिक रूपले लेख्ने र ज्योतिषका चर्चित ग्रन्थहरू
नेपालीमा अनुवाद गर्ने काम पनि थाल्नुभयो । त्यसका साथै माध्यमिक स्तरका
छात्रहरूका लागि उहाँले ज्योतिषका प्रसिद्ध ग्रन्थ “लीलावती” र “भास्वती” को
नेपाली “मनोरमा” टीका पनि लेख्नुभयो । (प्रश्रित २०६१)
टीकारामले १९८८ सालमा खिदिम पोखराथोकको दशै ँ घरमा पढाउन थाल्दा गणित
र ज्योतिष समे त पढाइन थालियो । छात्रको स्तरलाई ध्यानमा राखे र उनले शिशुब ोध
तरङ्गिणीको दोस्रो र तेस्रो भाग लेखे । यी पुस्तकहरू बनारस गएर छपाइन्थ्यो । शिशुबोध
32

उदाहरणका लागि गुल ्मी जिल्लामै एकपटक दुई पण्डितबीच शास्त्रार्थ भएछ । माथि
उल्लेख गरिएका श्रुतधरको विद्वता सुनेर १० कोश टाढाका पण्डित कलानिधिले उनलाई निम्तो
दिएछन् । श्रुतधर कलानिधिको गाउँ गए । शास्त्रार्थको क्रममा कलानिधिले, “अशुद्ध उच्चारण
गरे कोमा व्याकरण पढेर मात्र शास्त्रार्थ गर्नुपर्छ” भनी श्रुतधरले भनेछन्, अनि कलानिधिले, “मैले के
पढौ”ँ भनी सोध्न बाध्य भएछन् । श्रुतधरले, “तिमीले कारक बुझेका छै नौ, कारक पढ” भनेछन् र
यसपछि कलानिधिले श्रुतधरसँगै कारक पढेछन् (पन्थी २०५७ : ५४) । त्यसपछि श्रुतधरले उनलाई
आफ्नै आँगनमा राखेर व्याकरण पनि पढाएका थिए । त्यो छलफलमा कलानिधिको तर्फबाट भनाइ
के -कसो थियो भन्ने कुरा चाहिँ जान्न सकिएन ।
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तरङ् गिणीको दोस्रो भागको प्रकाशकमा “बा शिवप्रसाद राघोराम, गोर्खा पुस ्तकालय,
रामघाट बनारस” भनी लेखिएको छ (प्रश्रित २०६१) । बनारसमा छपाएर ल्याई यी किताब
खिदिमको पाठशालामा पढाइन्थ्यो । मिठो नेपाली शैलीमा छन्दहरूको प्रयोग गरी गणित
र ज्योतिष शिक्षाबारे यसमा चर्चा गरिएको छ । जस्तो :
कोही एक् रूखमा थिए दुइ बगाल् सूगा बसेका पनि
त्याहाँ एक्थर भन्दथे- तिमीहरू यौटा पठायौ भने
हुन्छौ दोब्बर, भन्दथे- अरू थरी एक् आउँ दामा यहाँ
हुन्छौँ हामि बराबरी भन कति सूगा रहेछन् त्यहाँ ?
यसरी गणित पनि छन्दोबद्ध कविताका हिसाबले सिकाउन खोजिन्थ्यो (बस्याल सन्
२०२०) । यसको पाठ्यक्रम टीकाराम धनञ्जय आफै ले बनाउँ थे । हरिहर पाठशालाको
पाठ्यक्रममा पौराणिक ग्रन्थहरू समावेश भए पनि त्यसलाई सरल ढंगले विद्यार्थीहरूलाई
बुझाउन गुरुहरूले विभिन्न पद्धति अवलम्बन गरे का हुन्थे । नबुझे पनि कण्ठस्थ पार्ने वा
घोक्ने वा मुखाग्र पार्ने त पद्धति नै थियो । क्लिष्ट ग्रन्थहरूलाई छात्रहरूले नबुझी घोक्नै
पर्ने भए पनि कतिपयलाई गुरुहरूले सरल ढंग ले बुझाइदिने बाहेक विकल्प हुँदैनथ्यो ।
दिएको पाठ मुखाग्र पार्ने छात्रलाई गुरुहरूले प्रशंसा गर्थे, जस्तो “यस नानीले कति राम्रो
पाठ गर्न सके को, मान्छे त के टी दिन लायक रहेछ” समेत भन्थे (प्रश्रित २०४७ : २०) ।
वंशपरम्पराबाट अलि पर पुगेर विवाहको निम्ति मेधावी छात्रहरूको पनि खोजी हुन थालेको
आशय यो भनाइबाट बुझ्न सकिन्छ ।
अन्य सिकाइको सन्दर्भमा हरिहर पाठशालामा विभिन्न किसिमका साहित्यिक
क्रियाकलाप पनि हुन्थे, त्यहाँ विभिन्न प्रकारले कविता लेख्न प्रोत्साहित गरिन्थ्यो, गुरुहरूले
चित्र बनाउन प्रोत्साहन गर्थे, वसन्त पञ्चमीमा नाटक खेलिन्थ्यो । नाटक खेल्दा नारी
पात्र नहुने हुँदा के टाहरूले नै नारी पात्रको अभिनय गर्थे र पछि त्यो अभिनय गरे बापत
दोष मेट्न प्रायश्चित्त गर्नुपर्दथ्यो । जस्तो नारीले लाउने चोलो, टीका इत्यादि लगाए बापत
तीन दिनसम्म गहुँत खाने र हजार पटक गायत्री जप गर्नुपर्दथ्यो । एकपटक नाटक खेल्ने
क्रममा शंगृ ार गर्दा मसीको रूपमा आफ्नो शरीरमा पाठशालाका बटुकहरूले नीर दलेकाले
उनीहरूलाई गुरुले चक्कुले खुर्केर मेटाउन लगाएका थिए (प्रश्रित २०४७) । नयाँ सिकाइको
क्रममा परम्पराले बर्जित गरे का वस्तुहरूको प्रयोग गर्न पनि दिने र सँगै रूढिबुढीलाई पनि
अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्दै चोख्याउने चलन पनि भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ , पाठशालामा
विद्यार्थीहरू एकअर्काले जानेको विषयलाई नक्कल गर्दै सिक्न पनि तत्पर हुन्थे । कतिपय
छात्र चित्रकारी थिए, कतिपयले उनीहरूले बनाउँ दै गरे को चित्र हेरेर बस्थे, सिक्न चाहन्थे,
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त्यसको नक्कल पनि उतार्थे । आफूले बनाएका चित्र अरू साथीहरूलाई बाँड्थे । विभिन्न
ठाउँ बाट विभिन्न थरी विद्यार्थी आएका र देश देशान्तर डुलेका शिक्षकहरूले पनि अतिरिक्त
क्रियाकलापलाई समेत प्रोत्साहन दिएको पाइन्छ ।
अनौपचारिक ढं ग ले प्राथमिक कक्षाहरूमा पढ् ने पढाउने र सिकाइका विभिन्न
अभ्यास गरिए पनि त्यो बेला प्रमाणपत्र पाउने चलन भएको हुँदा खास गरी बनारसमा जे
पाठ्यक्रम पढाइन्थ्यो, जसरी पढाइन्थ्यो त्यसैको अनुसरण हरिहर पाठशालामा गरिएको
थियो । यसबाट पाठशालाले औपचारिक पाठ्यक्रमतर्फ ध्यान दिँदै गएको देखिन्छ । उच्च
पाठशाला सम्मको पहुँच पाउन पनि औपचारिक पाठ्यक्रम पढाउनु आवश्यक हुँदै गएको
थियो । यसरी खिदिममा विभिन्न पाठ्यक्रम र पद्धतिबाट कम्तिमा प्रथमाको जाँच गराएर
सम्पूर्ण मध्यमाको जाँच दिन पाकशालाका छात्रहरूलाई बनारसतिर पठाइन्थ्यो । आउने
खण्डमा मूलतः बनारसमा खोलिएका पाठशाला र काठमाडौमँ ा हरिहरको घरमा बसेर
पढेका छात्रहरूबारे चर्चा गरिएको छ ।

बनारसमा हरिहर पाठशालाको शाखा

खिदिममा रहेको हरिहर पाठशालामा आठ कक्षा सरहको प्रथमा पढाइ पूरा गरे का छात्र
वि.सं. १९९६ अघि थप अध्ययनको लागि बनारस जानुपर्थ्यो । त्यो समयमा पनि हरिहरले
बनारसको दूध विनायकमा रहेको आफ्नो घरमा विद्यार्थीहरूलाई बस्ने प्रबन्ध गरे का थिए
(उपाध्याय २०४३) । १९९६ सालमा खिदिमको हरिहर संस्कृ त पाठशालाले भारतको
गभर्न्मेन्ट संस्कृ त कलेज बनारसको सम्पूर्ण मध्यमाका पाठ्यक्रम पढाउने गरी सम्बन्धन
लिएको थियो । व्याकरणाचार्य गरे क ा विन्ध्यवासिनी पोखराका टं कन ाथ पराजु ल ीले
यसमा सहयोग गरे क ा थिए । उनलाई हसं प ामा अध्यापन गर्न भनी ल्याइएको थियो ।
उनले त्यहाँ सात वर्ष (वि.सं. १९९६ देखि २००३ सम्म) पढाए । उनी सिद्धान्त कौमुदी
पढाउने व्याकरणका गुरु थिए, जसलाई “सिद्धान्त गुरु” भनिन्थ्यो । १९९७ सालमा यस
महाविद्यालयमा अर्को ज्योतिष विधा पनि थपियो । यसमा १० जना ज्योतिषका छात्र र
तिनलाई पढाउने ज्योतिषाचार्य पनि खोजियो । त्यति बेला ज्योतिषाचार्य गरे का मानिस
वरिपरि कोही थिएनन् । जनकपुरबाट ज्योतिषाचार्य गरे का पं. दिवाकर ठाकुरलाई ल्याई
ज्योतिष विद्या पढाउन लगाइएको थियो । यो समयमा सम्पूर्ण मध्यमाको परीक्षा दिनमात्र
बनारस पुगे हुन्थ्यो, मध्यमाको सम्पूर्ण पढाइ खिदिममै हुन्थ्यो ।
तर वि.सं. २००३ मा “सिद्धान्त गुरु” ले खिदिमको पाठशाला छाडे पछिको झोँकमा
हरिहर गौतमले २००४ सालमा बनारसमा हरिहर पाठशालाको शाखा खोलेका थिए ।33
33

आफूभन्दा कम योग्यताका दधिराम मरासिनी हरिहर पाठशालाको “हेडगुरु” भएकोमा
टंकनाथलाई असन्तुष्टि थियो ।
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त्यसअघि २००३ सालमा उनले काठमाडौ मँ ा घर पनि किने क ा थिए, जहाँ पूर्व मध्यमा
पढेका विद्यार्थीहरूलाई त्यसको जाँच दिलाउने र उत्तरमध्यमा पढ्ने र जाँच दिने सुविधा
हरिहरले दिएका थिए । बनारसमा हरिहरको शाखा खुलेपछि भने खिदिममा फे रि पहिले
झै ँ प्रथमा सम्मको पढाइ हुन थाल्यो ।
मुख्यत: आफू सरकारी कामकाजले काठमाडौमँ ा बेला-बेलामा आइरहनुपर्ने हुनाले
हरिहर गौतमले पद्म शम्शेरका ज्वाइँ रामबहादुर सिंहसँग २००३ सालमा काठमाडौकँ ो
डिल्लीबजारमा एउटा घर किनेका थिए, जहाँ उनी काठमाडौ ँ आएको बेला बस्ने गर्थे ।
साथै खिदिमबाट प्रथमा पढी निस्केका छात्रको लागि पनि मध्यमाको जाँच दिनको लागि
त्यही घरमा छात्रवासको व्यवस्था समेत गरे का थिए । त्यसैले यसलाई कसैले “हरिहर
आश्रम” पनि भन्थे । वि.सं. २००३ को वरिपरि डिल्लीबजारमा बस्ने २५ जना छात्रलाई
साँझको समयमा व्याकरण, काव्य, कोश, आदि विषय ट्यूशन पढाउने व्यवस्था गरिएको
थियो । रानीपोखरी संस्कृ त पाठशालामा व्याकरण पढाउने पं. दधिराम पौडे लले साँझको
समयमा त्यहाँ पनि पढाउँ थे । त्यहाँ पढ्ने छात्रहरूले पुतलीसडकमा रहेको राजकीय संस्कृ त
पाठशाला (हालको वाल्मिकी क्याम्पस) मा पढे पनि तीनधारा छात्रवासमा आवास र
भोजनको सुविधा पाएका थिएनन् । उनीहरूलाई हरिहरले बस्ने पढ्ने सुविधा दिएका थिए ।
रमेश गौतम “पाल्पाली” ले डिल्लीबजारमा दण्डपाणि मरासिनी, शूलपाणि लगायतका
छात्रले पढे को देखेको भनी लेखेका छन् । दण्डपाणि पश्चिम अर्घाखाँचीको बामरुकका
बासिन्दा थिए । उनीहरू बाहेक अन्य २३ जना छात्रहरू पनि हरिहरको घरमा बसेर पढेको
उनले उल्लेख गरे का छन् (गौतम “पाल्पाली” २०६५) । उनीहरू को-को थिए भन्ने कुरा
जान्न बाँकी भए पनि ती २३ जना छात्रले उच्च अध्ययनको लागि बनारस जाने सुविधा
पाएका थिए । प्यूठानका डिल्लीराज रिजाल २०११ सालमा पढ्न भनेर काठमाडौ ँ आउँ दा
उनी आफ्ना दाजु मीनराज रिजालसँग डिल्लीबजारमा रहेको एक घरमा बसेका थिए । १३
रोपनी कम्पाउण्ड सहितको त्यो घर हरिहर गौतमको रहेछ भन्ने कुरा बस्दै जाँदा उनले पछि
थाहा पाएका थिए (रिजाल २०६५ : ५९०) । त्यसै गरी गुल्मीका शेखरनाथ पन्थी पनि
डिल्लीबजारको सोही घरमा बसेर पढेका थिए । उनी लेख्छन् “हामीहरूले हरिहरजीको
वृत्ति भोजन गरे र उहाँकै भवनमा बस्यौँ, पढ्न राजकीय संस्कृ त महाविद्यालय पुतलीसडकमा
गयौ”ँ (पन्थी २०६५ : ६१९) ।
डिल्लीबजारमा रहेको हरिहरको घरमा बस्ने छात्रहरूलाई इचंगु नारायण र नुवाकोट
जिल्लाको कमेरेटारमा रहेको सत्ताइसे खेतको आयस्ताबाट खाने व्यवस्था भएको थियो ।
डिल्लीराज रिजाल लेख्छन्, “इचंगु नारायणमा रहेको ४०० मुरी धान हुने खेतको आयस्ता
लगायतको हेरविचार गर्ने गरी (दईु युवालाई) हरिहर गौतमले राख्नुभएको रहेछ” (रिजाल
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२०६५ : ५९०) । ती दुई युवामा डिल्लीराजका दाजु मीनराज रिजाल र शेखरनाथ पन्थी
थिए । उनीहरू ती जग्गाको हेरविचार गर्दै पुतलीसडकमा गएर पढ्थे ।
डिल्लीबजारको घरमा हरिहर कहिलेकाही ँ मात्र आएर बस्थे । आएको बेला मोटरकार
भाडामा लिएर छात्रहरू सहित घुम्ने र उनीहरूलाई लुगा कपडाहरू समेत किनिदिन्थे । त्यो
बेला शेखरनाथ पन्थी लगायतका चार जना छात्र दक्षिणकाली, बुढानीलकण्ठ, बालाजु
मोटरकारमा घुमेको सम्झेका छन् । शेखरनाथ पन्थी (२०६५ : ६२०) लेख्छन्, “[हरिहर
गौतमबाट] मयलपोस, सुरुवाल र एक-एक ओटा पटुका पाइयो । हामी मुडु लै हिँडेको
देखेर होला एक/एक चिडिया बुट्टे ढाका टोपी पनि आफै किनेर ल्याइदिनुभएको थियो ।”
त्यहाँ बस्दा उनीहरूले संक्रान्ति, औँसी, पूर्णिमा, श्रीपञ्चमीमा एक-एक रुपियाँ दक्षिणा
समेत पाउँ थे । डिल्लीबजारमा रहेको हरिहरको घरमा औपचारिक पढाइ त चलेन, तर त्यहाँ
बसेर के ही छात्रहरूले आफ्नो अध्ययनलाई अघि बढाएको देखिन्छ । जम्माजम्मी कति
विद्यार्थी यसबाट लाभान्वित भए भन्ने कुराको मसिनो खोजी हुन बाँकी भए पनि त्यहाँ
पढेका कम्तिमा २५ जना छात्रहरू उच्च तहको अध्ययनको लागि बनारस गएका थिए ।
बर्दियाबाट काठमाडौ ँ आउनजान भन्दा बनारस जानआउन सुविधा भएकाले हु नसक्छ,
हरिहरको ध्यान बनारसतर्फ नै बढी थियो । उनले बर्दियामा पनि छात्रहरूलाई लैजाने र
पठनपाठन गराउने गर्थे, यसबारे थप खोजीमेली गर्न सकिएन । जे होस् खिदिम, बर्दिया
र काठमाडौ मँ ा मध्यमा स्तरको पढाइ गरे पनि जाँ च दिनको निम्ति बनारस नै जानुपर्ने
भएकाले, बर्दिया र काठमाडौमँ ा भन्दा बनारसमा उनले समय र पैसाको हिसाबले बढी
लगानी गरे का थिए ।
हरिहर गौतम र दधिराम मरासिनीको अग्रसरतामा हरिहर पाठशाला खिदिमको उच्च
अध्ययन शाखाका रूपमा ५० जना छात्रलाई छात्रवृत्ति दिने गरी २००४ सालमा नन्दनसाह
मुहल्ला २१/२२, सुगागल्ली बनारसमा हरिहर संस्कृ त महाविद्यालयको स्थापना भएको
थियो (माधवराज गौतम २०६५ : ७६) । पछि त्यहाँबाट यसलाई सारे र मंगलागौरी, बालाजी
मन्दिरमा राखियो । बालाजी मन्दिरमा रहेको ठूलो हलमा छात्रहरूलाई पढाइन्थ्यो ।34
बनारसमा हरिहर महाविद्यालय स्थापना भएपछि प्राचार्यमा सिन्धुपाल्चोकका दामोदर
भट्टराई र भारत उत्तर प्रदेशका कृ ष्णमणि त्रिपाठीले २००४ देखि २०२१ सालसम्म पढाए ।
डडे लधुराका करुणाकर पनेरूले २००४ सालदेखि २०१६ सालसम्म पढाए । पछि हरिहर
पाठशालाकै बनारस शाखामा पढेका गुल्मीका टीकाराम पन्थीले २०१८ देखि २०२१
सालसम्म हिन्दी र व्याकरण पढाए । पन्थीका अनुसार उनले पढाउन थाल्नुअघि अनिवार्य
हिन्दी वा “ख वर्गीय हिन्दी” पढाउन आवश्यकता अनुसार कात्तिकदेखि माघसम्म चार
महिनाका लागि आवधिक शिक्षक नियुक्त हुन्थे (टीकाराम पन्थी २०६५ : २०४) । पछि
34

मोदनाथ प्रश्रितसँग भदौ ५, २०७६ मा गरे को कुराकानी ।
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बनारसका महाविद्यालयमा पढ्ने छात्रहरूले “ख वर्गीय नेपाली” विषय राख्न त्यहाँको
कलेज प्रशासनसँग अनुरोध गरे । यस्तो अनुरोध गर्नेमा मोदनाथ प्रश्रित, टीकाराम पन्थी,
आदि थिए । तदनुरूप त्यहाँ ने प ाली विषय पनि राखियो । पूर्व ताप्लेजुङ बाट बनारस
आएका डिल्लीराम तिमसिनाले २०२० सालतिर हसंपाका छात्रलाई पढाएका थिए ।
बनारसमा हरिहर महाविद्यालय खुल्नुअघि पनि खिदिम पढेका विद्यार्थीले त्यहाँ गएर
पढ् न वृत्ति पाउँ थे । वि.सं . १९९४ मा काठमाडौ बँ ाट २५ जना छात्रले पनि छात्रवृत्ति
पाएको चर्चा माथि गरियो । माधवराज गौतमका अनुसार खिदिमको पाठशालाबाट
बनारसको हरिहर महाविद्यालयमा २००४ सालमा ५० जना छात्र गएका थिए । त्यहाँ
खिदिमबाट गएका समेत वे द पढ् ने ११ जना गरी जम्मा ८६ जना छात्रले छात्रवृत्तिमा
पढ्थे । पछि थपिँदै जाँदा १०० जना जतिले त्यहाँ बसेर छात्रवास र छात्रवृति सुविधा
सहित पढे (माधवराज गौतम २०६५) । छात्रवृत्ति पाएर पढ्ने छात्रलाई महिनाको १५
रुपियाँ दिइन्थ्यो । त्यसबाट बस्न खान पुगेर पनि दुई रुपियाँ बचाउन सकिने कुरा त्यहाँ
पढेका छात्रहरूले बताएका छन् ।35
बनारसको पाठशालामा बिहान ११ बजेसम्म पढाइ हुन्थ्यो । त्यसपछि पकाउने काम
हुन्थ्यो । प्रत्येक भान्सामा ४–६ जनासम्म बस्थे । तीमध्ये भात पकाउने र किनमेल गर्ने
एक जना राखिएको हुन्थ्यो । कतिपय काशीबास गएका भक्तिनीहरूले यी छात्रहरूलाई
खाना खुवाउने र छात्रहरूले त्यस बापत के ही (जस्तो महिनाको १२–१५ रुपियाँ) पैसा पनि
दिने गर्दथे ।36 वृत्ति बापत हरिहरबाट पाँच जनालाई ७५ रुपियाँ आउने र एक जनालाई
35

मोदनाथ प्रश्रितसँग भदौ ५, २०७६ मा गरे को कुराकानी ।
काशीबास गर्न पहाड खण्डबाट आएका कतिपय भक्तिनीहरूले आफ्ना छोरा नातिलाई
पनि पढाउन ल्याएका हुन्थे । यो देखेर गाउँ घरमा आयस्रोत कम भएका र पढ्न पनि इच्छा राख्ने
कतिपय अरू छात्रले, “परदेश पढ्न पठाए त जाँदो हु”ँ भन्ने इच्छा राख्थे (भीमकान्त पन्थी २०५७ :
३) । कोहीकोही युव कहरू घरबाट भागे र थप अध्ययनका लागि पोखरा, काठमाडौ ,ँ बनारस,
मथुरा, वृन्दाबन, इत्यादि ठाउँ मा जान्थे । यी ठाउँ हरूमा खान बस्न सस्तो हुन्थ्यो, नभए संस्कृ त
पढ्नेहरूलाई सेठ महाजनहरूले बस्नेखाने कुराको व्यवस्था गरिदिन्थे । बनारसमा करपात्री स्वामी
र साहु बलदेव विरलाका घर वा उनीहरूले स्थापना गरे का सदावर्त (साधु, गरिबगुरुवा, अतिथि
आदिलाई सधै ँ भोजन वितरण गर्ने ठाउँ ) मा खाएर कै यौ ँ नेपालीले संस्कृ तको उच्च शिक्षा लिइरहेका
थिए (पोख्रेल २०६३) । पहाड खण्डबाट बनारस जाने विद्यार्थी छात्रबास नपाउञ्जेल त्यहाँ रहेका
आफन्तकहाँ बस्ने र सदावर्त क्षेत्रमा गएर खाने गर्दथे (शर्मा दाहाल २०६८) । साथमा पूजा-पाठ,
यज्ञ-यज्ञादिमा पाएको निमन्त्रणामा छात्रहरूले दक्षिणा, वस्त्र, आदि पनि पाउँ थे । काठमाडौबँ ाट
बनारस गएका ठूला पण्डितहरूले त्यहाँ यज्ञ पनि चलाउने र नेपाली छात्रहरूलाई दान-दक्षिणा दिने
गर्थे । यसबाट विद्यार्थीहरूको आफ्नो खर्च र पढाइ दुवै धानिन्थ्यो । वृद्ध अवस्थामा बनारस जान
नसक्ने वृद्ध वृद्धाहरू आफ्ना नातिहरू लिएर नजिकै का नदी दोभानहरूमा गई बस्थे । कालीगण्डकी
36
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भाँडा माझे बापत एक रुपियाँ मजुरी समेत दिन सकिन्थ्यो (पोख्रेल २०६३) । यो २००७
साल तिरको कुरा थियो ।
शिक्षा आर्जन गर्ने हिसाबले गुल ्मी क्षेत्रका छात्रहरूलाई खिदिम नै पढे र बनारस
जानुपर्ने एकमात्र विकल्प थिएन । गुल्मी, बाग्लुङ, पाल्पा, प्यूठान, कपिलवस्तु लगायतका
गाउँ घर मा खिदिमको हरिहर जस्तै अन्य पाठशालाहरू पनि चलिरहेक ा थिए । जस्तो
गुल ्मीको चन्द्रकोट, फोक्सिङ, रिडीमा मध्यमासम्म पढाइ हु ने पाठशाला थिए (शर्मा
उपाध्याय २०६५ : ३६७) । त्यसैले त्यहाँ का छात्रहरू खिदिम आउनुपर्ने थिएन । ती
क्षेत्रका पाठशालाबाट पनि उच्च तहसम्म पढ्न छात्रहरू बनारस जान्थे । बाटोघाटो नबनेको
हुनाले काठमाडौ ँ “दुर्गम” नै थियो ।37 यी गाउँ घरमा पनि पण्डितहरूसँग पढेर बनारसमा
फारम भरी जाँच दिने त त्यो बेला एक किसिमको चलनै थियो । बनारस पुगेपछि भने
हरिहर महाविद्यालयप्रति माथि उल्लिखित भेगका छात्रहरूको आकर्षण हु न्थ्यो । यस
महाविद्यालयले अन्यत्रका भन्दा खिदिमको पाठशालामा पढे क ा छात्रहरूलाई विशे ष
प्राथमिकता दिएको थियो । बनारसको हरिहर महाविद्यालयमा वृत्ति नपाउने विद्यार्थीलाई
त्यहाँ आउन, बस्न शास्त्रार्थ गर्न कसैले रोक्दैनथ्यो, यसकारण यो भेटघाट र छलफलका
लागि पश्चिमी क्षेत्रको मञ्च जस्तै थियो ।38
नदी र रिडी खोला मिसिएको गुल्मीको रिडी क्षेत्र त्यस्तै दोभान थियो जहाँ गुल्मी, अर्घाखाँची,
बाग्लुङ, पर्वत, पाल्पाका मानिसहरू आई बस्थे । काशीबास जस्तै भएकाले रिडी क्षेत्रलाई
नेपालको बनारस पनि भनिन्छ । यहाँ पनि दानी तथा धनीमानीहरूको आँखा पर्दथ्यो, यज्ञ-यज्ञादी,
दान-दक्षिणा गरिन्थ्यो र गुरु आश्रमहरू पनि त्यहाँ थिए । यी आश्रममा बसेर कै यौ ँ बटुकहरूले
संस्कृ त शिक्षाको अध्ययन गरे का थिए । रिडीमा वि.सं. १९६९ देखि औपचारिक रूपमा संस्कृ त
पाठशाला खोलिएको थियो । रिडी पनि पश्चिम नेपालको पुरानो र महत्त्वपूर्ण शैक्षिक के न्द्र थियो ।
37
काठमाडौ ँ जाँ द ा उबे ल ा गु ल ्मी क्षेत्रका मानिसहरू कि १०–१२ दिनको बाटो हुँ दै
रिडी-तानसेन-स्याङ्जा-पोखरा-गोर्खा-नुवाकोटबाट पहाडै पहाडको बाटो हिँडेर जान्थे, यो बाटो
अलिक कष्टपूर्ण थियो । सजिलो बाटो रोज्नेहरू चाहिँ रिडी-हार्थोक-मस्याम-दोभान (पाल्पा)बुटवल-भैरहवा-नौतनवा-गोरखपुर हुँदै आउँ थे । अलि पश्चिम भेकका मानिसहरू कपिलवस्तुबाट
गएर उत्तर भारतको शोहरतगढ स्टेशनबाट रे ल चढ्थे । साढे चार घण्टामा साँझपख गोरखपुरको
रे ल्वे स्टेशनमा पुग्थे । स्टेशनमै के ही समय आराम गरे र खाना खाइवरी, कोही परिचित भेटिएलान्
कि भनेर यात्रुहरू यताउती गर्नसक्थे र उसै दिन राति नै मुजफ्फरपुरको रे लमा चढ्न सकिन्थ्यो ।
मुजफ्फरपुरमा सुगौली जाने रे ल भेटिन्थ्यो, जहाँ नेपालीहरू धेरै भेटिन्थे । सुगौलीबाट रक्सौलको
गाडीमा चढेर वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौ ँ आइपुगिन्थ्यो (भिक्षु २०११) । तर गोरखपुरबाट भने छोटी
लाइनको रे ल सीधै बनारस पुग्दथ्यो । काठमाडौभँ न्दा बनारस सुगम थियो ।
38
वि.सं . २०२० तिर “गुल ्मेली तन्नेरीहरूको उत्साहको ज्वाला” भने र निकालिएको
बिहानीपख भन्ने बर्सौटे पत्रिका हरिहरका छात्रहरूको अगुवाइमा निकालिएको थियो । तर त्यहाँ
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बनारसको हरिहर महाविद्यालयमा सिद्धान्त कौमुद ी (व्याकरण) पढ् न लाई हरिहर
गौतमको तोक आदेश चाहिन्थ्यो । हेडगुरु दधिरामले “फलानो नामको विद्यार्थी हाम्रो
विद्यालयमा यस मितिमा पढ्न गएको छ, वृत्ति पठाउनू” भनेर हरिहर गौतमलाई बर्दियामा
चिठी पठाएको महिना दिनमा बनारसमा वृत्ति जान्थ्यो (पोख्रेल २०६३ : ७७) । हरिहर
र दधिराम बाहेक अरूको खासै के ही चल्दैनथ्यो । बनारसमा व्यवस्थापक रहेर बसेका
वैदिक39 दामोदर भट्टराईले भर्ना गर्ने सम्बन्धमा “मबाट के ही हुन सक्दैन” पनि भन्थे (शर्मा
उपाध्याय २०६५ : ३७०) । माथि चर्चा गरिएका बाग्लुङका दुर्गादत्त शर्मा उपाध्यायले
खिदिमको हरिहरमा पढ्ने चाहना राख्दा राख्दै आफ्ना बुबाले पाठशाला टाढा पर्छ भनेकाले
खिदिममा पढ्न जान पाएका थिएनन् । त्यही बेला गुल्मीको चन्द्रकोटमा मध्यमा सरहको
पढाइ हु ने पाठशाला खुले क ाले पनि उनी खिदिम जानु परे न । व्याकरण पढ् न बनारस
गएपछि बाग्लुङका दुर्गादत्त फे रि हरिहर महाविद्यालयमा ठोकिन पुगे । अन्यत्रबाट गएका
छात्रहरू बनारसको वृत्ति खान पाउने आशाले हरिहर गौतमको चाकडीमा जाने गर्थे ।
दुर्गादत्त पनि त्यही आशाले बर्दिया जाने योजना गरे । हरिहर प्राय: बर्दियाको बनघुस्री भन्ने
ठाउँ मा बस्थे । बनारस पढ्न गएका कतिपय छात्रहरू बनारसबाट सोझै हरिहरलाई भेट्न
बनघुस्री जान्थे । दशैकँ ो नवरात्रीमा चण्डी पाठ गर्दा धेरै दक्षिणा दिन्छन् भनेर बनारसमा
अध्ययन गर्न बसेका छात्रहरू बनघुस्रीतर्फ लहरिन्थे (शर्मा दाहाल २०६८) । शर्माले पनि
त्यही बाटो समातेका हुन् ।
बनारसबाट अयोध्या र सरयू नदी पार गरे र पुगिने निशानगाडा भन्ने ठाउँ को रे लवे
स्टेशनबाट हरिहर गौतम बस्ने बर्दियाको बनघुस्रीसम्म डाँक (चिठीपत्र आदि ओहोरदोहोर
गराउने प्रबन्ध) को व्यवस्था थियो । डाँक लिएर हिँड्ने डाँकियाहरूले ६/७ कोसको बाटो
पैदल हिँड्थे ।40 बनारसबाट हरिहरलाई भेट्न जाने मान्छेहरू उनै डाँकियाहरूसँग बनघुस्री
पुग्थे, दुर्गादत्तले पनि त्यही गरे (शर्मा उपाध्याय २०६५ : ३७१) । बर्दियाको आश्रममा
पनि हरिहरले तत्कालीन गुल्मी, प्यूठान, बाग्लुङ, पाल्पा तिरका मानिसहरूलाई पढ्न र
खिदिमको पाठशालामा भर्ना हुन नपाएका र रिडीको पाठशालामा २०१६ सालमा भर्ना भई उतैको
वृत्तिबाट बनारस गएका हाल अर्घाखाँ ची बल्कोटका राधाकृ ष्ण आचार्यको कविता छापिएको
छ । यसको मतलब बनारसको हरिहर पाठशाला पश्चिमी भेगका अरू मानिसहरूको लागि पनि
मञ्च थियो । यस मञ्च मार्फ त वादविवाद प्रतियोगिता गर्ने, आफ्नो वाक्शक्ति बढाउने उद्देश्यले
बिहानीपख पत्रिका निस्किएको थियो । पछि काँग्रेस र कम्युनिष्ट खेमाबीच विवाद हुँदा दईु समूहले
नै पत्रिका निकाल्न थालेका थिए (ज्ञवाली २०६७) ।
39
वेद पढेको र त्यसैबाट आफ्नो निर्वाह गर्ने व्यक्ति ।
40
८,००० हात (४,००० गज) लम्बाइको बाटोलाई एक कोस भनिन्छ । एक कोसमा ३.१२
किलोमिटर हुने हुँदा ६/७ कोस भनेको करिब २०/२१ किलोमिटर हुन आउँ छ ।
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उनको काममा सघाउन राखेका थिए । त्यहाँ कोही न कोही चिनेका मानिसहरू हुन्थे ।
दुर्गादत्त शर्माका अनुसार उनको छिमेकी गाउँ का पुष्पनिधि शर्मा हरिहरका कारिन्दा भएर
बसेका थिए । बनारसमा छात्रवृत्तिको लागि निवेदन गर्न बर्दिया पुगेपछि दुर्गानाथले छिमेकी
गाउँ का पुष्पनिधिसँग चिनजान गरे र खाना खाने तयारी गरे । उनका अनुसार त्यहाँ दैनिक
५०/६० जनाले भोजन गर्दा रहेछन् । यस सम्बन्धमा शर्मा लेख्छन्, “धोती फे रे र भान्साघरमा
पुगेपछि नोकरले गोडा धोइदिन्थ्यो र लोटामा पानी दिन्थ्यो” (शर्मा उपाध्याय २०६५ :
३७२) । दुर्गादत्तका अनुसार बर्दियाको बनघुस्री, कपिलवस्तु, बनारस, काठमाडौ ँ र खिदिम
गरे र पाँच ठाउँ का हरिहरको आश्रममा बसेका पाँच सय जना मानिसहरूले एकै पटक दैनिक
भोजन गर्थे । बर्दियामा खाना खाएपछि औलो लाग्ला कि भन्ने डरले सेतो रङको कु इनेन
ट्याबलेट पनि खान दिइन्थ्यो ।
खाना खाएपछि यताउति हिँड्ने बेलामा मात्र हरिहरलाई देखिन्थ्यो । उनको साथमा
चार/पाँच जना कर्मचारी, दुई जना बन्दुक भिरे का अंगरक्षकलाई दुर्गादत्तले देखेका थिए ।
ती अंगरक्षकका साथमा नेपाली पोशाक लाएका र निधारमा रातो चन्दनको थोप्ले टिका
लाएका हरिहरलाई देख्दा “फोटामा देखिने भानुभक्तको सम्झना हु न ्थ्यो” दुर्गा दत्त शर्मा
उपाध्यायले आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन् ।
बाग्लुङबाट बनारस हुँदै बर्दिया पुगे क ा दुर्गा दत्त शर्माले एकदिन मध्याह्नको मौका
पारे र हरिहरलाई भेटे । त्यही भेटमा उनले आफू आउनुको उद्देश्य हरिहरलाई सुनाउँ दै भने,
“म बनारसमा हजुरक ा पाठशालामा पढ्ने उत्कण्ठाले छात्रवृत्तिको निमित्त निवे द न गर्न
आएको हुँ ।” हरिहरले उनलाई “कति पढेका छौ ?” भनी सोधेछन् । उनले “अष्टाध्यायी,
अमरकोश, मध्यकौमुदी र १-२ सर्ग रघुवंश, कु मारसम्भव र किरातार्जुनीय काव्य पढेको
छु” भनेछन् । अनि हरिहरले “शिवेही साध्न सक्छौ ?” भनी सोधेछन् । शर्माले, “नेपालीमा
कि संस्कृ तमा मालिक ?” भन्दा हरिहरले “नेपालीमै भन” भनेछन् । एवं प्रकारले हरिहर
गौतमसँ ग गरे क ो लामो प्रश्नोत्तरलाई दुर्गा दत्त शर्माले आफ्नो सं स ्मरणमा उतारे क ा छन्
(हेर्नु होस् शर्मा उपाध्याय २०६५) । दुर्गा दत्त शर्माको यो सं स ्मरणबाट बनारसमा रहेक ो
हरिहर महाविद्यालयमा छात्रवृत्ति पाउन तोकको लागि चाकडीमा धाउनेहरूलाई हरिहर
आफै ले उनीहरूको क्षमता परीक्षण गरे को थाहा हुन्छ ।
प्रश्नोत्तर सकिएपछि हरिहर गौतम दुर्गादत्तदेखि प्रसन्न भए र “हो यसै गरी पढ्नुपर्छ, म
तिमीलाई तुला संक्रान्तिदेखि छात्रवृत्ति दिन्छु । दामोदर गुरु [बनारसको हरिहर पाठशालाका
व्यवस्थापक] लाई चिठी पठाउँ छु” भने । दुर्गादत्तले चाहिँ “मालिक ! मलाई अहिले नै
चिठी लेखिदिनुहोस् साथै लिएर जान्छु ” भनी धेरै आग्रह गर्दा उनले “निश्चिन्त होऊ” भनेर
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पठाए । त्यसपछि उनी बनारस फर्के ।41 बनारस पुगेपछि कात्तिक महिनाको शुरूको दिन
अर्थात् तुला संक्रान्तिको दिन पनि आयो तर दुर्गादत्तको लागि छात्रवृत्तिको पत्र आएन ।
उनले बनारसमा रहेको हरिहर महाविद्यालयका व्यवस्थापक दामोदर गुरुप्रति शंका गरे ।
किनभने दामोदर गुरुले बेला-बेलामा “हरिहर कहाँबाट छात्रवृत्ति दिनू भन्ने पत्र [कसैले]
ल्याएर आए पनि दिनु नदिनु मेरो हातमा छ” भन्ने गर्थे । कति कुर्दा पनि छात्रवृत्तिको पत्र
आएन । दुर्गादत्त दोहोऱ्याएर बर्दियाको बनघुस्री पनि गएनन् । बनारसमा बस्दा बेखर्ची
भए । घरको सम्झनाले सताउन थालेपछि उनी बाग्लुङ नै फर्के । खिदिम र बनारसको
हरिहरमा पढ्ने उनको सपना साकार भएन । खिदिमको हरिहर पाठशालामा पढ्न नपाएको
मूल्य दुर्गादत्तले चुकाउनुपऱ्यो । गुल्मी हुदँ ै कपिलवस्तु झरे का विष्णुराज आत्रेयका हजुरबुबा
रश्मिराजले भने यो कुरा बुझेका थिए । आफू जन्मेको मधेशको संस्कृ त पाठशालामा पढ्न
छाडे र बाध्यताले हजुरबुबाको पछि लागेर पहाड उकालिएका उनी माथि उल्लेख गरे जस्तै
पछि खिदिम र बनारसको हरिहर संस्कृ त पाठशालामा पढ्न पनि सफल भएका थिए ।
हरिहर पाठशालाबाट बनारस गएका विद्यार्थीहरू सं स ्कृ तमा सम्पूर्ण मध्यमा गरी
फर्क न्थे । तीमध्ये के हीले त्यहाँ संस्कृ तको पढाइ छाडी आधुनिक शिक्षातर्फ पनि “नयाँ
बाटो” पहिल्याएका थिए । संस्कृ तमा पूर्वमध्यमा (जुन माध्यमिक विद्यालयको समकक्षी)
पास गरे को आधारमा स्वाध्यायबाट यूपी (उत्तर प्रदेश) बोर्ड, इलाहबादबाट माध्यमिक
विद्यालयको परीक्षा दिन पाउने प्रचलन भारतमा थियो । त्यस आधारमा नेपाली छात्रहरू
आफूले पनि त्यो सुविधा पाउनुपर्ने माग गरे काले यूपी बोर्डले स्वीकृ ति दिएको थियो ।
यसरी समकक्षताको माग गर्नेमा ज्ञानहरि आचार्य एक जना थिए ।42 २०१३ साल वरिपरि
हरिहर पाठशालाका तीन जना विद्यार्थी (ज्ञानहरि आचार्य, ढुण्डिराज शास्त्री र बाबुहरि
ज्ञवाली) ले यो सुविधा पाएर ट्यूशन वा स्वाध्यायबाट अंग्रेजी र गणित पनि पढे । त्यसपछि
विज्ञान विषय लिएर आईएस्सीमा भर्ना भएका थिए । पछि उनीहरूमध्ये ज्ञानहरि आचार्यले
बनारसकै हरिश्चन्द्र कलेजमा बीएस्सी पनि पढे । संस्कृ त पढेका छात्रले नयाँ शिक्षाको निम्ति
कोरे को यो “नयाँ गोरे टो” थियो । पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक भएका डा.
होमनाथ भट्टराई लेख्छन्, “उनीहरूले यो नयाँ बाटो नखोलेको भए म लगायत संस्कृ तको
माध्यमबाट आएका कै यौ ँ विद्यार्थीले विज्ञान पढेर इञ्जिनियर, डाक्टर, आदि पढ्ने कल्पना
41

बनारसबाट आफूलाई भेट्न बर्दियाको आश्रममा आउने छात्रको लागि हरिहरले बाटाखर्च
समेत दिन्थे । हरिहरले दुर्गादत्तलाई, “बाटामा कति खर्च गऱ्यौ ?” भनी सोधेका रहेछन् । दुर्गादत्तले
“२० रुपियाँ” भनेछन् । बनारस नै फर्केर जाने हुनाले हरिहरले उनलाई ८५ रुपियाँ दिँदै भने, “यी
४० रुपियाँ बाटो खर्च, अरू दक्षिणा हो ।”
42
नारायण भट्टराईसँग असोज ५, २०७८ मा गरे को कुराकानी ।
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गर्न सक्दैनथे” (होमनाथ भट्टराई २०६७) । यसलाई कसैले त्यो बेलाको “ठूलो क्रान्ति”
पनि भनेका छन् (ध्रुवराज भट्टराई २०६७) ।
उदाहरणको लागि मार्च १९६३ मा हरिहर पाठशालामा पढेका छात्र ज्ञानहरि आचार्यले
भाइ चन्द्रकान्त आचार्यलाई पूर्वमध्यमा गरिसके पछि अगष्टमा बनारसको एक हाइ स्कूलमा
फाराम भरिदिए । त्यति बेला चन्द्रकान्तले अनिवार्य गणित, अनिवार्य अंग्रेजी, अनिवार्य
हिन्दी साहित्य, स्वेच्छिक संस्कृ त र स्वेच्छिक नेपाली लिएर हाइ स्कूल पास गर्नुपर्थ्यो ।
गणित र अंग्रे ज ी बाहेक अरू पढ् न चन्द्रकान्तलाई त्यति धामा थिएन । एबीसीडीबाट
अंग्रेजी र भागाबाट गणित पढ्न शुरू गर्दै उनले स्वाध्यायबाट हाइ स्कूलको तयारी गरे ।
सेप्टेम्बर १९६३ देखि मार्च १९६४ सम्म ६/७ महिनाको स्वाध्यायबाट उनले हाइ स्कूल
पास गरे । त्यति बे ल ा दाजु ज्ञानहरिको सहयोगबाट विज्ञान पढे र डाक्टर इञ्जिनियर
बन्ने सपना चन्द्रकान्तले देखे क ा थिए । ज्ञानहरिले यसअघि मध्यमा गरिसके पछि पनि
फर्केर त्योभन्दा कम समकक्षताको हाइ स्कूल पढेका र त्यही आधारमा विज्ञान विषयमा
आईएस्सी गरे का थिए । दाजुको अनुभवले गर्दा भाइ चन्द्रकान्तले मध्यमा गर्नु परे न । पूर्व
मध्यमापछि हाइ स्कूल पास गरे र बनारसकै आदर्श सेवा इन्टरमिडियटमा विज्ञानमा भर्ना
भए । यो नयाँ गोरे टो पहिल्याएपछि आदर्श सेवा इन्टरमिडियट कलेजबाट अरू कतिपय
संस्कृ त पृष्ठभूमिका छात्रले विज्ञान विषय लिएर आईएस्सी पढ्न थाले ।
खास गरी पूर्वमध्यमा गरे का जेहेन ्दार विद्यार्थी आधुनिक शिक्षातर्फ लाग्थे । कोही
आर्टमा प्राइभेट हिसाबले बीए पढ्न थाले । कतिपयले हाइ स्कूलका विद्यार्थीलाई ट्यूशन
पढाएर बीएस्सी नै गरे । ज्ञानहरि आचार्य, बाबुहरि ज्ञवाली र ढुण्डिराज शास्त्री लगायतको
पुस्ताले संस्कृ त पढ्न बनारस जाने गुल्मी अर्घाखाँचीका युवाहरूलाई अंग्रेजी, गणित र
विज्ञानजस्ता विषय पढ्न प्रेरणा दिँदै सहयोग गरे का थिए (पोखरे ल २०६७) । त्यसको
अनुसरण गर्दै २०१८ सालतिर विज्ञान विषय पढेर प्रथम श्रेणीमा पास हुने विद्यार्थीहरूलाई
कोलम्बो प्लान अन्तर्गत भारत, सोभियत सरकारको छात्रवृत्ति अन्तर्गत रुसमा पढ्न जाने
बाटो पहिल्याइदिएका थिए । उच्च श्रेणीमा पास हुनेले त काठमाडौ ँ जाने सपना देख्न
थालेका थिए र आएर यो नयाँ बाटो तय गरे का पनि थिए । बनारसबाट काठमाडौ ँ आउँ दा
बस्ने खाने समस्या थिएन । उनीहरूलाई हरिहरको घरमा बसेका विद्यार्थीले उपाय बताइदिने
र फाराम लगाइदिने पनि गर्थे । सन् १९६६ मा विज्ञानमा प्रथम श्रेणीमा आईएस्सी पास
भएपछि चन्द्रकान्त आचार्यलाई “प्लान” को लागि काठमाडौ ँ जानुपर्ने भयो । यस सन्दर्भमा
चन्द्रकान्तले आफ्नो महाकाव्य दर्पणको एक छन्द कवितामा लेखेका छन् :
काशीमा पढि ती सबै जनहरू जो आईएस्सी सके
प्लानै जान भनी अतीव रुचिले काठ्मान्डु फिर्दै रहे
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इन्जीनीयर औ चिकित्सकतिरै धेरै त जाँदै गरे
स्पर्धामा पनि योग्य नै सब तिनै ती देशमा गै गए । (आचार्य २०७८ : ५८)
काठमाडौ मँ ा पुगे प छि चन्द्रकान्त हरिहरकै घरमा बसे । भारतको लागि कोलम्बो
प्लानको फाराम भर्ने समय सकिए पनि दाजु ज्ञानहरिले “भाइ कम्युनिष्ट होला कि” भन्ने
डरले रुसको प्लानमा जान रोकिरहेका थिए । त्यो बेला नेपाल सरकारले प्रत्येक अञ्चलबाट
एक-एक जना मेधावी छात्रहरू छानेर इञ्जिनियर र डाक्टर पढ्न भारत पठाउँ दो रहेछ,
चन्द्रकान्तले त्यसैमा फाराम भरे । तर अघिल्लो वर्षका विद्यार्थीको पैसा सरकारले नतिरे को
कारण सन् १९६६ मा भारत सरकारले “कन्फर्मेशन लेटर” पठाएन र उनको फाराम नै रद्द
भयो । त्यसपछि चन्द्रकान्त रुसकै प्लानमा जाने भए । डिल्लीबजारको हरिहरको घरमा
बसेर पढेका अर्घाखाँचीका दण्डपाणि मरासिनीले पञ्चायतको युवक संगठनलाई प्राप्त हुने
सिटमा तत्कालीन युवक संगठनका अध्यक्ष मरिचमान सिंहसँग सिफारिस गराएर रुसको
प्लानमा जान चन्द्रकान्तलाई सहयोग गरे ।43 पछि रसियाबाट उनले इञ्जिनियरिङ पढेर
आए; दाइको इच्छा विपरित मार्क्सवादी दर्शनमा झुकाव राख्ने पनि भए ।44 यो संस्कृ त
शिक्षाबाट आधुनिक शिक्षामा फड्को मारे को एउटा उदाहरण थियो । यस नयाँ बाटोमा
चन्द्रकान्तभन्दा अघिपछिको ब्याचका मानिसहरू पनि हिँडेका थिए । 45 यसै प्रकारले
प्राध्यापन बाहेक प्राविधिक क्षेत्रतर्फ पनि सं स ्कृ तको पृष्ठभूमिब ाट आएर कोही डाक्टर
भए । धेरै इञ्जिनियर भए । कोही फरे स्ट्री पढे र डिस्ट्रिक्ट फरे स्ट अफिसर (डीएफओ)
आदि भएका उदाहरणहरू छन् ।
हसंपाको पढाइ सके र थप अध्ययनको लागि बनारस झरे का छात्रहरूले त्यहाँ शैक्षिक
बाहेक राजनीतिक पहिचान पनि प्राप्त गरे को देखिन्छ । २००७ सालअघि नै बनारसमा
शाखा खोलेर बसेको यस पाठशालालाई कतिपयले शैक्षिकसँगै राजनीतिक के न्द्रको रूपमा
पनि लिएका छन् (दण्डपाणि मरासिनी २०६०; प्रश्रित २०६८; पन्थी २०६८) । बनारसमा
राजनीति गरिरहेका राजनीतिक पार्टी-खास गरी नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र
दरबारिया शक्तिहरूले पहाडबाट संस्कृ त पढेर झरे का नव बटुकहरूलाई आफ्नो पोल्टामा
43

मरासिनी माओवादी विद्रोह (वि.सं. २०५२–२०६२) मा लागेका थिए, तर माओवादी
शान्ति प्रक्रियामा आएको समयमा अकस्मात् उनको निधन भएको थियो ।
44
आचार्यसँग असोज १, २०७८ मा गरिएको कुराकानी ।
45
बनारसले शिक्षामा मात्र होइन पोशाकमा पनि फड् क ो मार्न सिकाएको थियो । त्यहाँ
बसेर पढ्ने बेला पहाड खण्डबाट गएका विद्यार्थीले बुशर्ट, पाइजामा र कुर्ता सुरुवाल लगाउन
थालेका थिए । अंग्रेजी बोल्नसक्ने भएपछि मात्र पाइन्ट लगाउनुपर्छ भन्ने धारणा छात्रहरूमा थियो
(पन्थी २०६७) ।
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पार्न कोसिस गरिरहन्थे । राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले दिनभर पढाइ र काममा बाधा नगरे पनि
रातभर आफ्नो समहू मा पार्न कोसिस गर्थे । बनारस झरे का तन्नेरी पण्डितहरू शरू
ु मा हच्किए
पनि अन्ततः पार्टीमा लागेर सक्रिय कार्यकर्ता बनेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । हसंपाका छात्र
ढुण्डिराज शास्त्री, मोदनाथ प्रश्रित, निलाम्बर पन्थी, आदि के ही उदाहरण हुन् । यस क्रममा
कतिपयले पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरका किताबहरू पढ्ने र त्यसैमा रमाउन थालेका थिए (पन्थी
२०६८) । व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा समेत हसंपामा पढेका छात्रहरू सहभागी भएको
भनी तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले हरिहर गौतमसँग बाँके भ्रमणका क्रममा गुनासो गरे का
थिए । उनले यस पाठशालालाई बन्द गर्न आग्रह समेत गरे का थिए, तर हरिहरले—राजनीति
गर्न रोक्ने काम सरकारको हो, पढाइ रोक्न चाहिँ सकिँ दैन भनेर टारे का थिए (दण्डपाणि
मरासिनी २०६०) । यस प्रकारको शैक्षिक गतिशीलताले शैक्षिकमात्र नभएर तत्कालीन
समयमा राजनीतिक चेतना जगाएको र शासक वर्गले समेत यस पाठशालाबाट चुनौतीको
अनुभव गरे को देखिन्छ । यसबारे थप अध्ययनको आवश्यकता भए पनि वि.सं. १९७०
देखि २०२१ सम्म हसंपाको शैक्षिक गतिशीलताले एकतन्त्रीय निरंकु श व्यवस्था विरोधी
क्रियाकलापमा पनि सघाउ पुऱ्याएको देखिन्छ ।
संख्याको हिसाबमा हसंपाले कति छात्र उत्पादन गऱ्यो यकिन भन्न सकिन्न । वि.सं.
१९९४ देखि २०२१ सम्म खिदिम र बनारसका हरिहर पाठशालाबाट करिब २,०००–
२,५०० विद्यार्थी प्रत्यक्ष दीक्षित भएको त्यही ँ पढे-पढाएका नारायण गौतम र टीकाराम
पन्थीको दाबी छ (पन्थी २०६५ : २०५; गौतम २०४३) । हरिप्रसाद उपाध्यायले यो
अवधिमा अध्ययन गरे का २६० जनाको नाम सम्झे अनुसार अर्घाखाँचीबाट ११६ जना,
गुल्मीबाट ७१ जना, पाल्पाबाट ३४ जना, प्यूठानबाट १३ जना, बाग्लुङबाट १० जना,
दाङबाट ३ जना, कास्की र तनहुँबाट क्रमश: २/२ जना, रोल्पा, कपिलवस्तु, स्याङ्जा,
धादिङ, काठमाडौ,ँ भोजपुर, ताप्लेजुङ, इलाम र सिलाङ (भारत) प्रत्येक ठाउँ बाट एक/एक
जनाले पढेका थिए । यसबाट पश्चिममा दाङ, रोल्पादेखि पूर्वमा इलाम, सिलाङ सम्मका
छात्रहरू आएर पढेको देखिन्छ । पाठशालामा ३/४ महिना, ५/६ महिना, वर्षदिन पढ्ने र
भर्ना नपाएर फर्कने छात्रहरू थुप्रै थिए, उनीहरूको यहाँ गणना छै न । हरि प्रसाद उपाध्यायले
(२६० जना) र दण्डपाणि मरासिनीले (२१२ जना) सम्झेर तयार पारे को दुवै सूचीमा सबै
ब्राह्मण समुदायका छात्रहरू मात्र छन् (हेर्नुहोस्, मरासिनी २०६५ : ५०७–५११; उपाध्याय
२०४३) । नगण्य भए पनि नेवार र क्षेत्रीले समेत अन्यत्रका पाठशालामा संस्कृ त शिक्षा
लिएको चर्चा गरिन्छ तर हरिहर संस्कृ त पाठशालामा ब्राह्मण बाहेक अरूको नामावली
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देखिँदैन ।46 अझ यी नामावलीमा ब्राह्मण समुदायकै महिलाहरूको नाम पनि छै न । जे
जति लाभान्वित भए, त्यसमा सबैजसो ब्राह्मण समुदायका पुरुषहरू नै रहेको देखिन्छ ।

निष्कर्ष

तत्कालीन गुल्मी जिल्लाको अर्थ-राजनीतिक तथा सामाजिक सन्दर्भमा लेखिएको यस
लेखले वि.सं. १९७०–२०२१ सम्म चलेको हरिहर संस्कृ त पाठशालाको ऐतिहासिक जीवन
वृत्तान्त प्रस्तुत गरे को छ । वि.सं. १९७० मा दधिराम मरासिनीका घरको दलानबाट शुरू
गरिएको यो पाठशालाले स्थानीय दाताको सहयोग पाएपछि हसंपाको नामबाट प्रख्यात
हुँदै गएको विषय यहाँ प्रस्तुत गरियो । राणाकालीन समयमा देश र देशान्तरका शक्तिसँग
काम गरिरहेको व्यक्तिका रूपमा हरिहर गौतम र देशान्तरमै पढेर साँस्कृ तिक तथा शैक्षिक
शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने पण्डित दधिरामको जेलिँदो सम्बन्धबाट हसंपाको उदय भएको
देखिन्छ । एकतर्फ , हरिहर गौतम ब्रिटिशकालीन भारतसँग छाला, नीर इत्यादिको व्यापार
सम्बन्धबाट धनाढ्य बनेका थिए । अर्कोतर्फ ब्रिटिशहरूले संस्कृ त परम्पराको संरक्षण गर्दै
“आफ्नो राज्य प्रतिष्ठित गर्न” खोलिएको बनारसको काशी राजकीय संस्कृ त कले जमा
दधिराम मरासिनीले पढेका थिए । त्यसकारण हसंपाको उदयमा स्थानीय प्रयाससँगै देश
दे श ान्तरको परोक्ष सम्बन्धलाई पनि बे व ास्ता गर्न सकिँ दै न । यसबाट गाउँ घर मा चले
चलाइएका संस ्कृ त पढाउने परम्परागत शिक्षालयहरू पनि आधुनिक (त्रिखण्डी) विधि
पद्धतिले चलेको बुझ्न सकिन्छ ।
यस ले ख मा हसं प ाको शुरू आती कथा अन्तर्गत पाठशालामा गुरु हरूको नियुक् ति,
शै क् षिक अवसरको निम्ति विभिन्न गाउँ ब ाट छात्रहरूको आगमन र उनीहरूको भर्ना
प्रक्रिया, पाठ्यक्रम र पठन पद्धति तथा बर्दिया, बनारस र काठमाडौमँ ा गुरु चेलाहरूको
व्यवस्थापन सम्मका ऐतिहासिक वृत्तान्त समावेश गरियो । यस वृत्तान्तले पाठशालालाई
मात्र नभएर सम्बन्धित क्षेत्र विशेषमा, उल्लिखित बेलामा चलेको शैक्षिक गतिशीलतालाई
पनि सम्झाइदिएको छ । हरिहर संस्कृ त पाठशालाले खास गरी ब्राह्मण समुदायमा देखिएको
46

२०१५ सालमा हसं प ाको आडै म ा श्रीराम मिडिल स्कू ल खोले प छि त्यहाँ दलित
समुदायलाई पनि पढाउन पाउनुपर्छ भनेर स्थानीय पण्डित नारायण गौतम (जसले हरिहर पाठशालामै
पढेका थिए) लगायतले आवाज उठाउँ दा हरिहर पाठशालाका गुरु पुरोहितले त्यसको घोर विरोध
गरे क ा थिए । दलित समु द ायका छात्र पढाउन खोज्ने शै क् षिक अभियन्ता पण्डित गौतमलाई
सामाजिक बहिष्कार समेत गरिएको थियो (हेर्नुहोस् पन्थी २०७६) । यसर्थ हरिहर पाठशालाले
खिदिम, काठमाडौ ँ र बनारस शाखामा मूलतः ब्राह्मण समुदायका छात्रहरूलाई नै अध्ययनको लागि
मौका दिएको र आधुनिक शिक्षालयमा समेत ब्राह्मणहरूको वर्चस्व हुनुपर्ने चाहना राखेको थियो ।
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गतिशीलतालाई दुई किसिमले चर्चा गर्न सकिन्छ । पहिलो, गुरुहरूको गतिशीलता हो ।
बनारस संस्कृ त कलेजबाट उच्च शिक्षाको सम्बन्धन लिँदै हसंपाले तद्अनुरूपको कक्षा
सञ्चालन गर्न गरुु हरूलाई जनकपुर, पोखरा लगायतका ठाउँ बाट खोजेर पठनपाठनको निम्ति
एकट्ठा गरे को थियो भने रानीपोखरी लगायत उच्च तहका पाठशालामा पढे का स्थानीय
शिक्षकहरूलाई पनि समेटेर, त्यो क्षेत्रको उच्च शैक्षिक के न्द्रको रूपमा आफूलाई उभ्याएको
देखिन्छ । दोस्रो, छात्रहरूको गतिशीलता हो । खिदिमको हसंपामा पढ्न पाएमा बनारसमा
समेत थप शैक्षिक अवसर पाइने हुनाले तत्कालीन गुल्मी र त्यस बाहेकका जिल्लाका
दलाने छात्रहरूमा उच्च तहको शिक्षा आर्जन गर्न खिदिम जाने उत्कट इच्छा जगाइदिएको
थियो । उनीहरूले एकै पटकमा भर्ना नपाए पर्खेर भए पनि प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले छनोट
हुन हसंपा जान खोजेको देखिन्छ । यो मेहेनत, प्रतिस्पर्धा र धीरता मिसिएको नव परम्परा
थियो । वं श को आधारमा नभई, प्रतिस्पर्धाको आधारमा छानिएका यस्ता छात्रहरूले
बनारससम्म जाने सपना देख्ने गर्थे । सपना साकार भएपछि उनीहरू नवकु लीन बनेर गाउँ घर
तथा राज्यशक्तिमा प्रभाव राख्नसक्ने सम्भावना थियो । परम्परागत कु लीनता भत्काउने
यस प्रकारको शैक्षिक गतिशीलतालाई विशिष्ट मान्न सकिन्छ ।
हसंपामा पढ्न जाने मध्येमा प्राय:जसो पण्डितका छोरानाति एवं स्थानीय प्रशासनमा
डिठ्ठा, मुखिया, जिम्मावाल आदिका छोरानाति र आफन्तहरू त देखिन्छन्, तर उनीहरूसँग
रहेको वंशको पहिचानले मात्र भर्ना हुन काम गर्दैनथ्यो । यस बाहेक प्रतिस्पर्धा र धीरता
गर्नसक्ने क्षमता हुनुपर्ने हसंपाको भर्ना प्रक्रियाले देखाएको छ । त्यसकारण यस किसिमका
पाठशाला प्राचीन वंशपरम्पराबाट आएका कु लीन समदु ायका छात्रहरूमा मात्र सीमित थियो
भन्ने बुझिँदैन । त्यसै गरी आम ब्राह्मण समुदायले भर्ना पाउने गरी हसंपाको क्षेत्र विस्तार
भएका थियो भन्ने पनि देखिँदैन । पाकशालामा भर्ना नपाए पनि पाखा बसेर पाठशालामा
चाहिँ पढ्न पाउने हु नाले उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहनेहरूलाई अवसरको सम्भावना
जीवितै देखिन्छ । हसंपामा भर्ना हु न नसके का शैक् षिक आकां क्षीहरूले गुज ारा चलाउँ दै
संस्कृ त पढ्ने वैकल्पिक उपायहरू समेत खोजेका हुन्थे । थप अध्ययनको आवश्यकता भए
पनि उनीहरूले बनारस लगायत भारतका अन्य ठाउँ हरू, जस्तै ॠषिके श, हरिद्वार, देहेरादनू ,
गुजरात, मथुरा, वृन्दावन आदि ठाउँ मा गएर ज्यान पाल्दै पढेका पनि थिए । त्यसकारण
हसंपाको शैक्षिक गतिशीलताले परम्परागत कु लीन प्रणालीलाई के ही हदसम्म भए पनि
लचिलो बनाएको चाहिँ भन्न सकिन्छ । फ्रान्सेली मानवशास्त्री फिलिप रामिरे जले गुल्मी
अर्घाखाँचीको राजनीतिलाई वंशपरम्परा अन्तर्गतको कु लीन जातहरू बस्ने भूगोलबाट गुट
उपगुट हुँदै हुर्किएको हो भन्ने पक्ष पनि हसंपाको यस वृत्तान्तको आधारमा आलोच्य र
संशोधनीय छ । यस आधारमा हसंपा लगायतका पाठशालाहरूको शैक्षिक गतिशीलताले
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सम्बन्धित क्षेत्रको राजनीतिलाई पनि प्राचीन कु लीन जात र भूगोलमा मात्र सीमित हुन
दिएन भन्न सकिन्छ ।
हसंपाको शैक्षिक गतिशीलताले छात्रहरूलाई नयाँ ठाउँ , नयाँ संगत र त्यसबाट नयाँ
नयाँ उपायहरू पनि सिकाएको देखिन्छ । संस्कृ तको पृष्ठभमि
ू हुदँ ाहुदँ ै पनि कतिपय छात्रहरूले
बनारस पुगेपछि गणित, अंग्रेजी र विज्ञान पढ्ने बाटो पहिल्याएर नयाँ शिक्षातर्फ प्रवेश
गरे को उदाहरण प्रस्तुत गरियो । उनीहरूमध्ये कतिपयले उच्च शिक्षाको लागि विभिन्न
“प्लान” हरूमा जाने अवसर पनि पाएको देखियो । यसरी फड्को मारे र भए पनि आफ्नो
योग्यता बढाएकाहरूले रोजगारीको नयाँ नयाँ अवसर पाएको देखि एको छ । सं स ्कृ त
शिक्षा तर्फको प्रमाणपत्रले नयाँ शिक्षा “वा सो सरह” मान्यता पाउने हुँदा के ही युवाहरूले
लोकसेवा आयोगको जाँच दिएर राज्यका विभिन्न तह र सेवाहरूमा नोकरी गरे का छन् ।
काठमाडौकँ ो तीनधारा छात्रवास विभिन्न ठाउँ बाट संस्कृ त पढेर आएका विद्यार्थीहरू बसेर
लोकसेवा पढ्ने मुकाम जस्तै थियो (पोख्रेल २०६३) । यसबाट के कुरा संकेत गर्न सकिन्छ
भने प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न हसंपाको शैक्षिक गतिशीलताले
त्यो क्षेत्रका मानिसहरूलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग गरे को छ । गाउँ घरबाट आएका छात्रहरूले
थोरै समयमा अर्कैको वृत्ति पाएर पढ्न पाउँ दा छिटै नयाँ नयाँ सम्भावना र अवसरको खोजी
गर्न मद्दत मिलेको देखिन्छ । लामो समय पढेर गहिरो प्राज्ञिक क्षमता विकास गर्ने खर्चिलो
शैक्षिक उपायबाट पनि उन्मुक्ति मिलेको देखिन्छ ।
हसं प ा लगायत सं स ्कृ त पाठशालाका उत्पादनहरू (खास गरी ब्राह्मण समुद ायका)
ले शैक् षिक, राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा राणाकालपछि आफ्नो उपस्थिति क्रमश:
बढाउँ दै गएको देखिन्छ । यसबाट उच्च कु लीन ब्राह्मण, राणा/शाह तथा सैनिक वंशजको
राणाकालीन प्राधिकारलाई पछाडि पार्दै २००७ साल अघिपछिका शैक्षिक, राजनीतिक
र प्रशासनिक क्षेत्रमा गाउँ घरमा संस्कृ त पढेका ब्राह्मणहरूले महत्त्वपूर्ण पहुँच कायम गर्दै
गएको र पछिसम्म पनि यसकै निरन्तरता रहेक ो अनुमान गर्न सकिन्छ । कालान्तरमा
यसले ने प ाली राज्य सं य न्त्रमा खास जातिको रूपमा ब्राह्मण समु द ायको दबदबालाई
मलजल गरे को हुनसक्छ भन्नेतर्फ पनि यो अनुसन्धानले संकेत गरे को छ । यहाँनेर जातीय
हिसाबले एकात्मक राज्यको स्थापना पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणकालदेखि नभएर
नेपालका संस्कृ त शिक्षा पाठशाला व्यापक रूपमा फै लिएपछि (खास गरी १८४८ सालमा
काशी राजकीय सं स ्कृ त पाठशाला स्थापना भएपछि) हु न सक्ने कुरा निष्कर्षका रूपमा
लिन सकिन्छ ।

हरिहर संस्कृ त पाठशालाको उदय र उन्नतिको इतिवत्तृ |
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यो लेख आफ्नै गाउँ घरको शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक र भौगोलिक विषमताबारे बुझ्ने
क्रममा शुरूमा मलाई लेख्न मन लागेको हो र पछि ब्राह्मणहरूको शैक्षिक इतिहासतर्फ
मोडियो । यसलाई ठोस रूप दिन सम्बन्धित क्षेत्रका विद्वान् ह रूले ले खे क ा पु स ्तक,
स्मृतिग्रन्थ, स्मारिका, लेख र सम्बन्धित मानिसहरूको हौसलाले प्रेरित गरे को छ । विशेष
गरी दधिराम स्मृति प्रतिष्ठानका वासुदेव मरासिनी, हरिहर संस्कृ त पाठशालाका पूर्वछात्र
मोदनाथ प्रश्रित, नारायण भट्टराई, माधवराज गौतम तथा पाठशालासँग सम्बन्धित परिवारका
चन्द्रकान्त आचार्यले विभिन्न पाठ्य सामग्रीहरू प्रदान गर्नुभएकोमा, कुराकानीका क्रममा
महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभएकोमा र मस्यौदा पढी सुझाव दिनुभएकोमा कृ तज्ञ छु । त्यसै
गरी मार्टिन चौतारीद्वारा प्रदान गरिएको अध्ययन वृत्तिले पनि यो लेखलाई अन्तिम रूप दिन
सघाउँ दै प्रकाशनको चरणमा पुऱ्याउन घच्घचाएको थियो । यस क्रममा विभिन्न चरणका
मस्यौदा पढी सल्लाह सुझ ाव दिने चौतारीका देवे न्द्र उप्रेती, प्रत्यूष वन्त, लोकरञ्जन
पराजुली र भाषा हेरिदिने देवराज हुमागाई ं धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । साथै, कुराकानी
गरे र थप सूचना र हौसला प्रदान गर्नुहुने नाम उल्लेख गर्न विर्सिएका सबैप्रति कृ तज्ञ छु ।
यस लेखमा रहेका कमी कमजोरी भने मेरा आफ्नै हुन् ।
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ज्ञवाली, दिव्यदे व । २०७१ । श्रीकाशीनाथो विजयते । चिनारी । माधवराज गौतम,
विष्णुबहादुर सिंह, लालमणि पाण्डे, धर्मराज खनाल, निर्मला छे त्री, सं., पृ. १११–
११४ । काठमाडौ ँ : अर्घाखाँची सम्पर्क सदन ।
ज्ञवाली, मुक्तिप्रसाद । २०७६ । सम्झनामा संस्कृ त मा.वि. रिडी । श्री संस्कृ त तथा साधारण
माध्यमिक विद्यालय शतवार्षिक महोत्सव स्मारिका । ज्ञाननिष्ठ ज्ञवाली, कृ ष्ण ज्ञवाली,
गणेश ज्ञवाली, श्रीकृ ष्ण उपाध्याय, माधवप्रसाद ज्ञवाली, ज्ञानेश्वर ज्ञवाली, नारायण
ज्ञवाली, नारद गौतम सं . , पृ. १४५–१४७ । गु ल ्मी : श्री सं स ्कृ त तथा साधारण
माध्यमिक विद्यालय ।
ज्ञवाली, हरिप्रसाद । २०६७ । धर्तीको बटुवा । काठमाडौ ँ : ज्ञवाली आश्रम ।
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तिमसिना, डिल्लीराम । २०३३[२०२०] । प्रबन्ध-लता । ताप्लेजुङ : श्रीराम सार्वजनिक
पुस्तकालय ।
देवकोटा, राजेश्वर । २०७३ । आत्मकथा । काठमाडौ ँ : ईश्वरचन्द्र देवकोटा ।
पन्त, महेशराज । २०७१ । को हुन् त नयराज पन्त । काठमाडौ ँ : संशोधन-मण्डल ।
पन्थी, अर्जुन । २०७६ । “कामीका गुरु” । अन्नपूर्ण पोस्ट (फुर्सद), माघ १८, पृ. क–ख ।
पन्थी, टीकाराम । २०६५ । हरिहर गु रु कु लको एक झलक । महामना हरिहरगौतम
स्मृतिग्रन्थ । माधवराज गौतम, मोदनाथ प्रश्रित, बाबुराम पोखरे ल, विष्णुराज आत्रेय,
वासुदेव मरासिनी, ध्रुव भट्टराई, पशुपति उपाध्याय गौतम र हरिहर उपाध्याय गौतम,
सं., पृ. १८८– २२६ । काठमाडौ ँ : दधिराम मरासिनी स्मृति प्रतिष्ठान ।
पन्थी, दीन । २०६८ । कवि प्रश्रित र उनको मानव महाकाव्य । जुही ३१(१) : ३२७–
३३८ ।
पन्थी, भीमकान्त । २०५७ । आफूले जानेको काम गर्नुपर्ने रहेछ । हाम्रो पुरुषार्थ ४१ :
१–५ ।
पन्थी, लक्ष्मीकान्त । २०५७ । पण्डित श्रुतधर । हाम्रो पुरुषार्थ ४० : ५१–६० ।
पन्थी, शशि । २०६७ । ज्ञानहरि आचार्यसँग सँगै काम गर्दाका क्षणहरूको सम्झना । ज्ञानहरि
आचार्य : स्मृतिका पानामा । चन्द्रकान्त आचार्य, सं., पृ. ३३–४० । काठमाडौ ँ :
भरत आचार्य ।
पन्थी, शे ख रनाथ । २०६५ । धन्य हरिहर गौतम । महामना हरिहरगौतम स्मृतिग्रन्थ ।
माधवराज गौतम, मोदनाथ प्रश्रित, बाबुराम पोखरे ल , विष्णुराज आत्रेय, वासुदेव
मरासिनी, ध्रुव भट्टराई, पशुपति उपाध्याय गौतम र हरिहर उपाध्याय गौतम, सं., पृ.
६१७–६२१ । काठमाडौ ँ : दधिराम मरासिनी स्मृति प्रतिष्ठान ।
पन्थी, शेखरनाथ । २०७७ । विद्वत्ताको लागि निजी संलग्नता र गहन अध्ययन हुनुपर्छ
(सूर्यकान्त पन्थीद्वारा लिइएको अन्तर्वार्ता) । हाम्रो पुरुषार्थ ४८(२) : ११–२९ ।
पाँडे, भीमबहादुर । २०६१[२०३८] । त्यस बखतको नेपाल : राणाकालीन आखिरी तीन
दशक । काठमाडौ ँ : लेखक ।
पोखरे ल, गोविन्दप्रसाद । २०६७ । स्व. ज्ञानहरि आचार्यको संस्मरणमा । ज्ञानहरि आचार्य :
स्मृतिका पानामा । चन्द्रकान्त आचार्य, सं., पृ. ४५–५० । काठमाडौ ँ : भरत आचार्य ।
पोख्रेल, बाबुराम । २०६३ । भए गरे का कुरा (आत्म वृत्तान्त) । काठमाडौ ँ : दिनेशचन्द्र
पोख्रेल ।
पौडेल, भूपहरि । २०४८ । तीनधारा संस्कृ त छात्रावासको ऐतिहासिक सामग्री । काठमाडौ ँ :
पूर्णप्रकाश नेपाल ‘यात्री’ ।
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पौडे ल, भूपहरि । २०५१ । नेपालको विद्वत्परम्परा । काठमाडौ ँ : मोहन कु मार उपाध्याय,
नेपाल साहित्य प्रकाशन के न्द्र ।
प्रश्रित, मोदनाथ । २०४७ । अतीतका पाइलाहरू । काठमाडौ ँ : गुनिलो प्रकाशन ।
प्रश्रित, मोदनाथ । २०४८ । जीवनको बाटोमा । विराटनगर : कोशी प्रकाशन ।
प्रश्रित, मोदनाथ । २०६१ । बहुमख
ु ी प्रतिभा टीकाराम धनञ्जय । लुम्बिनी : पसिना प्रकाशन ।
प्रश्रित, मोदनाथ । २०६८ । दार्शनिक स्पष्टता नभइकन साँ स ्कृ तिक क्षेत्रको युद्ध लड्न
सकिँ दैन (यादव भट्टराईद्वारा लिइएको अन्तर्वार्ता) । जुही ३१(१) : २८–६७ ।
भट्टराई, गोविन्दप्रसाद । २०२९ । कवि जगन्नाथ भट्टराई । नेपाली ५३ : ३–९ ।
भट्टराई, ध्रुवराज । २०६७ । सम्झना ज्ञानहरिको । ज्ञानहरि आचार्य : स्मृतिका पानामा ।
चन्द्रकान्त आचार्य सं., पृ. ५१–५८ । काठमाडौ ँ : भरत आचार्य ।
भट्टराई, नारायण । २०६७ । दाइ ज्ञानहरि : मेरो अनुभूति । ज्ञानहरि आचार्य : स्मृतिका
पानामा । चन्द्रकान्त आचार्य, सं., पृ. २९–३२ । काठमाडौ ँ : भरत आचार्य ।
भट्टराई, नारायण । २०७८ । चिरस्मृतिमा आदर्श पुरुष : हरिप्रसाद (खडानन्द) खनाल ।
अर्घाखाँचीका नक्षत्रहरू । हेमराज पाण्डे, सं., पृ. २३–३२ । काठमाडौ ँ : तुलसी-चन्द्र
स्मृति प्रतिष्ठान ।
भट्टराई, होमनाथ । २०६७ । ज्ञानहरि : मेरा लागि अविस्मरणीय व्यक्ति । ज्ञानहरि आचार्य :
स्मृतिका पानामा । चन्द्रकान्त आचार्य, सं., पृ. ९–१५ । काठमाडौ ँ : भरत आचार्य ।
भिक्षु, भवानी । २०११ । मेरो काठमाडौ ँ यात्रा । शारदा २०(१) : १७३–१८१ ।
मरासिनी, दण्डपाणि । २०६० । विद्या धर्मेण शोभते । महापण्डित दधिराम मरासिनी
स्मृतिग्रन्थ । मोदनाथ प्रश्रित, माधवराज गौतम, बाबुराम पोखरे ल, विष्णुराज आत्रेय,
खोमराज ने प ाल, वासुदेव मरासिनी र नारायण मरासिनी, सं . , पृ. ६९१–७०९ ।
काठमाडौ ँ : दधिराम मरासिनी स्मृति प्रतिष्ठान ।
मरासिनी, दण्डपाणि । २०६५ । महामना श्री हरिहर गौतम र विद्यालयका के ही संस्मरण ।
महामना हरिहरगौतम स्मृतिग्रन्थ । माधवराज गौतम, मोदनाथ प्रश्रित, बाबुराम पोखरे ल,
विष्णुराज आत्रेय, खोमराज नेपाल, वासुदेव मरासिनी र नारायण मरासिनी, सं., पृ.
५०२–५१३ । काठमाडौ ँ : दधिराम मरासिनी स्मृति प्रतिष्ठान ।
मरासिनी, वासदु वे । २०६० । दार्शनिक, योगी, महाकवि एवं महापण्डित दधिराम मरासिनीको
जीवनी । महापण्डित दधिराम मरासिनी स्मृतिग्रन्थ । मोदनाथ प्रश्रित, माधवराज गौतम,
बाबुराम पोखरे ल, विष्णुराज आत्रेय, खोमराज नेपाल, वासुदेव मरासिनी र नारायण
मरासिनी, सं., पृ. ६१७–६२१ । काठमाडौ ँ : दधिराम मरासिनी स्मृति प्रतिष्ठान ।
रामिरे ज, फिलिप । २०६१ । काँग्रेस र कम्युनिष्टहरू : पञ्चायतकालमा दुर्गम जिल्लाको
राजनैतिक पहिचान । बहा: जर्नल १(१) : १५–२४ ।
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रिजाल, डिल्लीराज । २०६५ । दानवीर हरिहर गौतम । महामना हरिहरगौतम स्मृतिग्रन्थ ।
माधवराज गौतम, मोदनाथ प्रश्रित, बाबुराम पोखरे ल , विष्णुराज आत्रेय, खोमराज
नेपाल, वासुदेव मरासिनी र नारायण मरासिनी, सं., पृ. ५९०–५९४ । काठमाडौ ँ :
दधिराम मरासिनी स्मृति प्रतिष्ठान ।
शर्मा उपाध्याय, दुर्गादत्त । २०६५ । हरिहरसँग भेट भएको सम्झना । महामना हरिहरगौतम
स्मृतिग्रन्थ । माधवराज गौतम, मोदनाथ प्रश्रित, बाबुराम पोखरे ल, विष्णुराज आत्रेय,
खोमराज ने प ाल, वासुदेव मरासिनी र नारायण मरासिनी, सं . , पृ. ३६५–३७९ ।
काठमाडौ ँ : दधिराम मरासिनी स्मृति प्रतिष्ठान ।
शर्मा दाहाल, जगन्नाथ । २०६८ । आदरणीय महाकवि प्रश्रितज्यू प्रति । जुही ३१(१) :
७६६–७६९ ।
शर्मा, श्रीभद्र । २०६६ । आफै तिर फर्के र हेर्दा । काठमाडौ ँ : रत्न पुस्तक भण्डार ।
शर्मा, हरिप्रसाद । २०६५ । श्रीहरिहर संस्कृ त पाठशालाको स्मृति । महामना हरिहरगौतम
स्मृतिग्रन्थ । माधवराज गौतम, मोदनाथ प्रश्रित, बाबुराम पोखरे ल, विष्णुराज आत्रेय,
खोमराज ने प ाल, वासुदेव मरासिनी र नारायण मरासिनी, सं . , पृ. २६८–२७० ।
काठमाडौ ँ : दधिराम मरासिनी स्मृति प्रतिष्ठान ।
शास्त्री, नारायणदत्त । २०६७ । मेरो जीवनयात्रा (आत्मकथा) । काठमाडौ ँ : कमलमणि
दीक्षित ।
शाह, सुरे श । २०७८ । आदरणीय अग्रज चिरञ्जीवी विक्रम शाह । अर्घाखाँ च ीका
नक्षत्रहरू । हेमराज पाण्डे, सं., पृ. ९–१५ । काठमाडौ ँ : तुलसी-चन्द्र स्मृति प्रतिष्ठान ।
सुवे द ी, कु लचन्द्र । २०६० । बडाहाकिम प्रतिमान चन्द सँ ग को अविष्मरणीय क्षण ।
२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका एक महान् योद्धा : प्रतिमान चन्द बोहरा ।
जीवनाथ धिताल र रामप्रसाद पण्डित, सं., पृ. २२६ । काठमाडौ ँ : प्रतिमान-नीमा
स्मृति प्रतिष्ठान ।
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