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ब्राह्मणहरूको शैक्षिक गक्िशीलिरा : हरिहि ससंककृ ि 
पराठशरालराको उदय ि उन्नक्िको इक्िवकृत्त 
(क्व.स.ं १९७०–२०२१) 

अर्जु्न पन्ी

परिचय
तव.सं. २०१६ सालमा तिताता ि २०१७ सालमा िाजय-िजौटा उनममुल्न हु्नमुअति पतचिम 
्ेनपाल्ा गाउँििमा ्ेही मात्नस वा परिवाि उ्नीहरू्ो खास वंशपिमपिािाट तित्नन्े : 
फला्नो िाजा, फला्नो पत्डित, फला्नो तडिठ्ा, फला्नो ममुतखया, तालमु्दाि, तजमममुवाल, 
फला्नो साहु, आतद । तयो िेला्ा यी म्ु ली्न परिवािले आफ्नो पतहिा्नलाई वंशमा 
हसतानतिण ग थ्े । ममुतखया्ो छोिा ममुतखया, साहु्ो छोिा साहु हु्ेन िल्न तयतत िेला 
त्यो । तयसै अ्नमुरूप पत्डित्ो छोिा पत्न पत्डितै हुन्े । ति तवतिन्न िाज्नीतत्, 
सामातज्, शैतषि् परिवतता्न्ा ्ािणले यी समिन्धमा िदलाव आउँदै गयो । िाित्ो 
्ाशीमा तव.सं. १८४८ मा अंग्ेजहरूले ्ाशी िाज्ीय संस क्ृ त प्र्धा्न पाठशाला खोलेपतछ 
तयहाँ ्नयाँ शैतषि् पिमपिा िसयो ।1 यसले संस क्ृ त तशषिामा पत्न पिीषिा तदएि उत्तीणता 
हु्नमुप्नथे प्रणाली िसाइतदयो । ए् सय पूणाां्मा ३३ ्नमिि लयाएि पास हु्ेन, “तरिख्डिी” 
वयवस्ाले तशषिा तमुल्नातम् छरितो, ससतो प्नता जा्ेन हुँदा वंशपिमपिामा सीतमत तशषिा 
प्रणाली आम समाजमा फैतलँदै गयो । यस त्तसम्ो परिवतता्नले गदाता वंशपिमपिा्ा म्ु ली्न 
परिवािहरूले पत्न तशषिा आजता्न ग्नथे पिीषिा तवही्न पद्धततलाई ्नवी्नता तद्न िाधय िए । 
उ्नीहरूले ि्नािस गई जयोततष, पमुिाण, आतद पढ््ेन ि तयसै अ्नमुरूप पढाउ्न ्ाले । ्ततपय 

म्ु ली्न परिवािले खयात्नामा पत्डितहरूलाई आफ्ैन ििमा िसोवास ि तलि्ो वयवस्ा 

1 ्ाशी िाज्ीय संस क्ृ त पाठशाला (ि्नािस संस क्ृ त ्लेज) तव.सं. १८४८ मा स्ाप्ना 
िए्ो त्यो । प्रािी्न रूपमा ितलआए्ो संस क्ृ त पिमपिा्ो संिषिण ग्नथे उद्ेशयले स्ाप्ना गरिए्ो 
ित्नए पत्न तयसमा इष्ट इत्डिया ्मप्नी्ा अत्ध्ािीले आफ्नो िाजय प्रतततठित ग्नथे उद्ेशय िाखे्ा 
त्ए । तहनदू ि ममुसलमा्न्ो सभयता्ो अधयय्न्ा सा्ै उ्नीहरूलाई प्रसन्न ि्नाएि शास्न ग्नथे 
हेतमु पत्न यसमा िातखए्ो त्यो । सोही अ्नमुरूप संस क्ृ त ्लेज्ो लातग ्ाशी िोतजए्ो त्यो 
ि्ेन मदिसा्ो लातग िमिई िोतजए्ो त्यो (उपाधयाय स्न् १९८३ : ९०) ।

समाज अध्य्यन १७ ः १३३–१७९, २०७९
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गिी आफ्ना छोिा्नातत त्ा िाइ-िततजाहरूलाई रुद्ी ि्डिी पढाउ्ेन ्ाम तद्न ्ाले । 
सा्ै गैिब्ाह्मण्ा छोिा्नाततलाई तहसाि त्ा ऐ्न स्ेसता पढाउ्ेन ्ाम पत्न उ्नीहरूलाई 
तदए । आफूले पढाइिहे्ा म्ु ली्न परिवाि्ा छारिहरूलाई ि्नािसमा पिीषिा तदलाउ्न्ो 
त्नतमत पत्न ती पत्डितहरूले सहयोग गदता्े । यसिी पिमपिागत संस क्ृ त तशषिा प्रणालीमा 
िदलाव आउ्न ्ालयो ।

त्ातप, संस क्ृ त तशषिा ममुखयत: ब्ाह्मण वगतामा सीतमत िह्ो, अनय वगता-सममुदायमा खासै 
फैतलए्न । अरू वगता-सममुदायले संस क्ृ त पढे पत्न पिमपिागत तहसािले समाजमा उस्ो 
प्रततठिा हुदँ्ैनथयो । तयसैले छारिवकृतत्त ि अनय समुतव्धा स्ती ि गैिब्ाह्मण्ो ह्मा लाग ूहुदँ्ैनथयो 
(ततमतस्ना २०३३[२०२०]) । ब्ाह्मण वगतालाई खमुसी पािेि शास्न गरििहे्ा तत्ाली्न 
शास् वगताले पत्न अनय वगता-सममुदायमा संस क्ृ त तशषिा फैलाउ्ेनिािे खासै िासो तदए्न्न् । 
यसले गदाता संस क्ृ त तशषिा ब्ाह्मण वगता्ो पेवा जसतै हु्नगए्ो त्यो ।

तव.सं. १८४८ मा ि्नािस शैतषि् ्ेनद््ो रूपमा स्ाप्ना िएपतछ गाउँिििाट तयहाँ 
जा्ेन मानछे्ो ्धमुइिो झ्न् झ्न् िढ्दै गयो । ि्नािसमा ्ेनपाल िाित्ा सि्ाि, साहु, 
्ध्नीमा्नीले समेत तवतिन्न दा्न-पमु्य गरििहे्ा हुन्े । यसतो ठाउँमा गएि तिषिा-वकृतत्त गददै 
िए पत्न पढ््न पाए हुनथयो िन्ेन अतिलाषा गाउँिि्ा सवतासा्धािण िटमु्हरू्ो हुनथयो । 
यस तहसािले ब्ाह्मण वगता्ा छारिहरूले तयहाँ पढ््ेन ठूलो मौ्ा पाए्ो पत्न देतखनछ । 
ि्नािसिाट तशषिा पाउ्ेन तशतषितहरू्ो गाउँ समाजमा ्ाम, सममा्न ि इजजत िामै् हु्नाले 
उ्नीहरू गाउँ फ त्ा ्न िाहन्े । तयहाँिाट फ थ्े पतछ यजमा्नी गददै गाउँ्ा िि-दला्नमा पढाउ्न 
्ालद्े । यसिाट दला्ेन पाठशालाहरू तवसताि हुँदै गए । तयततमारि होइ्न, गाउँिि्ा दा्नी 
मात्नसहरूलाई तशतषित म्नीषीहरूले उचि तह्ा संस क्ृ त पढाउ्ेन पाठशाला खोल्न पे्ररित 
गिे । यसै सनदितामा तत्ाली्न गमुलमी (हाल अिाताखाँिी) तजलला्ो तखतदम गाउँमा हरिहि 
संस क्ृ त पाठशाला (हसंपा) खमुले्ो त्यो । पाठशाला्ो खयातत िढ्दै जाँदा वरिपरि्ा 
मारि ्निएि टाढा-टाढािाट पत्न छारिहरू तयहाँ पढ््न आए । यसले तयो षिेरिमा शैतषि् 
गततशीलता झ्न्-झ्न् िढाउँदै गयो । 

देश देशानतिमा डिमुली संस क्ृ त तशषिामा मधयम सति्ो योगयता हातसल गिी फ थ्े ्ा 
ए्ज्ना म्ु ली्न ब्ाह्मण दत्धिाम मिातस्नी (तव.सं. १९३९–२०२०) ले आफ्नो गाउँ, 
तखतदममा तव.सं. १९७० देतख गाउँिि्ा िटमु्हरूलाई िटमु लेि पठ्न-पाठ्न गिाउ्न 
्ाले्ो समयिाट यो अधयय्न गरिए्ो छ । तयो िेला गाउँििमा प्रमाणपरिले ्हतलए्ा 
पत्डितहरूले स्ा्नीय ममुखयाली वा ्ध्नाढ्य परिवाि्ा सदसयहरूलाई दशता्नशास्त्ो तशषिा 
वा मनरिदा्न गिेि आफ्नो िेला ि्नाउ्ेन िल्न त्यो । सोही अ्नमुसाि दत्धिामले पत्न स्ा्नीय 
अ्ाता म्ु ली्न ब्ाह्मण पमुरि हरिहि गौतम (तव.सं. १९५८–२०२२) लाई व्रतिन्धमा गायरिी 
मनरि समु्नाए्ा त्ए । पतहला सामानय आत त्ा् हैतसयत िए पत्न पतछ सि्ािी ठेक्ापट्ा 



हरिहि संस क्ृ त पाठशाला्ो उदय ि उन्नतत्ो इततवकृत्त | 135

त्ा वयापाििाट ्ध्नाढ्य ि्ेन्ा हरिहि गौतमले गमुरु्ो सललाहमा तवतिन्न त्तसम्ो 
दा्नदातवय जममा गिी ब्ाह्मण छारिलाई पढ््न्ो त्नतमत वकृतत्त प्रदा्न गददै गए । आफ्ैन गमुरु 
दत्धिामले खोले्ो ििेलमु पाठशालामा हरिहिले तव.सं. १९८३ देतख सहयोग गिे्ा त्ए ि 
हरिहि्ै ्नाउँिाट पाठशाला तित्ँनदै गयो । तव.सं. १९९४ देतख यस पाठशालाले ि्नािसमा 
जाँि तद्न पाउ्ेन गिी हाइ स्ूल सिह्ो पूवतामधयमा ि तव.सं. १९९६ मा आईए, िीए 
सिह्ो समपूणता मधयमासमम पढाइ शमुरू गिे्ो त्यो ।

तयो िेला गाउँििमा ्नाम िले्ा पत्डितहरूले आफ्ैन ििमा त्न:शमुल् दला्ेन पाठशाला 
िलाइिहे्ा िए पत्न वकृतत्त सतहत्ो अधयय्न ग्नता पाउ्ेन पाठशाला ्मै त्ए । तयस्ािण 
वकृतत्त पाउ्ेन आशाले पत्न ग्ामीण षिेरि्ा िटमु्हरू तखतदम्ो हरिहि पाठशालामा जा्न 
औ्धी रुति िाख्े । तखतदम गए्ा ब्ाह्मण ्ििि्ा सिैले वकृतत्त पाउँदै्न्े । ्ेही म्ु ली्न 
ि मे्धावी छारिहरू हसंपामा वकृतत्त पाएि पढ््े ि्ेन िाँ्ी छारिहरूले पाखा्ो डेििामा 
िसेि पढ््नमुपथययो । पा्शालामा ि्नाता पाइ्ेन वा ्नपाइ्ेन अत्नतचितता्ा िीि डेििा खोजेि 
िसे्ा छारिहरू ि्नाता ्नपाए पत्न ्ेही समय पढेि आफ्नो िि फत त्ा न्े ि िाित्ा तवतिन्न 
ठाउँहरूमा वकृतत्त खाँदै पढ््न सत््ेन पाठशाला्ो खोजी ग्थे ।

हरिहि संस क्ृ त पाठशालामा जसले वकृतत्त वा ि्नाता पाउँ्े, उ्नीहरूलाई अझ अगातडि 
पढ््ेन मौ्ा हुनथयो । उचि तशषिा तल्न तवशेष गिी ि्नािसमा हरिहिले ्ैन ्प आवास ि 
िोज्न्ो समुतव्धा तदए्ा त्ए । ्ाठमाडिौ ँ ि ितदतायामा जा्ेन तवद्ा्थीलाई पत्न ्ेही ्न 
्ेही समुतव्धा त्यो । यस त्तसमिाट यो पाठशाला ५० वषतासमम िले्ो त्यो । तव.सं. 
२०२१ मा लागू गरिए्ो िूतमसमु्धाि ्ायताक्रम पचिात् आफ्नो जगगामा हदिनदी लगाइए्ो 
ि गायरिी गमुरु दत्धिाम्ो पत्न सोही समयमा मकृतयमु िए्ो परितस्ततमा हरिहिले पाठशाला 
िनद गिे । यद्तप ५० वषता िले्ो यस पाठशालाले समितन्धत षिेरि्ा खास-खास परिवाि 
ि ठाउँमा शैतषि् हलिल लयाए्ो देतखनछ । 

्ालानतिमा आ्धमुत्न् तशषिा “सिह” संस क्ृ त तशषिाले पत्न मानयता पाए्ो ि शैतषि् 
ज्नशतति्ो अिाव िए्ो सनदितामा संस क्ृ त पतठत यमुवा पत्डितहरूले िाजय्ा तवतिन्न 
त्न्ायमा ितलयो उपतस्तत ज्नाउँदै गए । हसंपा्ा ्ततपय मे्धावी छारिहरूले आ्धमुत्न् 
तशषिामा फड्ि्ो माददै तवज्ा्न, वातणजय त्ा वयवस्ाप्न षिेरिमा समेत प्डि ि्नाउँदै गए्ो 
तथय यस लेखमा उदाहिण्ो रूपमा प्रसतमुत गरिए्ो छ । यसप्र्ाि पतचिम ्ेनपाल्ो 
गाउँिि्ा ब्ाह्मण िटमु्हरूलाई प्रततसप्धाता्ो आ्धािमा उचि तशषिा्ो त्नतमत गततशील 
गिाउ्न हरिहि संस क्ृ त पाठशालाले पे्ररित गिे्ो तवषय यहाँ उललेख छ ।

्ेही अनवेष्ले ्ेनपाल्ो शैतषि्, िाज्नीतत्, प्रशासत्न् षिेरिमा हु्ेन पहुँि अ्वा 
यसमा आए्ा फेििदलहरू खास जात, म्ु ल ि िूगोलिाट तव्तसत समिन्ध्ो िकृहत ्
रूप हु्न् ि्ेन्ा छ्न् । फ्ानसेली मा्नवशास्ती तफतलप िातमिेजले अिाताखाँिी तजलला्ो 
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उत्ति पतचिमी गाउँहरूमा गिे्ो अधयय्निाट तयहाँ्ो पतछललो िाज्नीतत् पहुँिमा 
िए्ा फेििदलहरू प्रािी्न वंशपिमपिा अनतगतात्ा म्ु ली्न जात ि उ्नीहरू िसोिास 
ग्नथे िूगोलिाट गमुट उपगमुट हुँदै हुत त्ा ए्ो िकृहत् रूप हो ि्ेन्ा छ्न् । उ्नी लेखछ्न्, “यस 
प्र्ाि्ो िाज्नीतत् सवरूप वा पद्धतत ्न िाणाहरू्ो पत्नले ढलपलायो, ्न पञिायती 
शास्न वयवस्ाले ्ैन यसमात् असि पाऱयो” (िातमिेज २०६१ : १८) । पिमपिागत म्ु ली्न 
परिवाििीि गमुट उपगमुट्ो आ्धािमा हु्ेन िाज्नीतत् फेििदल्ो फिात्लो वयाखया 
िातमिेजले गिे पत्न समितन्धत षिेरि ि सममुदायमा त्नतहत शैतषि् पिमपिालाई ि्ेन उ्नले 
िेवासता गिे्ा छ्न् । उ्न्ो अधयय्नमा पिमपिागत म्ु ली्नता तवसतारिँदै वा ितत्ँदै ्नयाँ 
ि्ेन्ो म्ु ली्नता्ो वयाखया हु्न स्े्ो छै्न । तत्ाली्न समयमा गाउँििमा खमुले्ा 
तवतिन्न प्र्ाि्ा संस क्ृ त पाठशालाले ब्ाह्मण िटमु्लाई प्रततसप्धाता्ो आ्धािमा समेत 
देश देशानतििाट तशषिा आजता्न गिाई पमु्न: गाउँििमा तशषिा्ो प्रिािमा जमुटेि शैतषि् 
गततशीलता्ो तस्तत तसजता्ना गिाए्ो त्यो । यस त्ा, िाज्नीतत्, शैतषि् त्ा प्रशासत्न् 
फेििदलहरूमा िातमिेजले ि्ेनजसतो प्रािी्न म्ु ली्नता ि िूगोल मारि महत्वपूणता ्निएि 
तयहाँ्ो शैतषि् पिमपिा पत्न महत्वपूणता िहे्ो यस लेखमा त त्ा  गरिए्ो छ । यसले 
्ालानतिमा सत्ता्ा तवतिन्न अंगमा लािग्ाही ब्ाह्मण सममुदाय्ो ए्ल जातीय वितासव 
्ायम िए्ो हु्न सक्ेनतफता  पत्न लेखले सं्ेत गिे्ो छ ।

हरिहि पाठशाला्ो ऐततहातस् वकृत्तानत तयाि पादाता पमुिा्ना ्ागजात्ो प्रातति महत्वपूणता 
हुँदाहुँदै पत्न समकृततग्न्हरू्ो अधयय्न ि म्ु िा्ा्नी तवत्धलाई यो लेख्नीमा ममुखय आ्धाि 
मात्नए्ो छ । पूवता समयमा ्ाठमाडिौ ँ िातहि्ा स्ा्नीय िाजय अतस्ि हु्ेन, अड्िडिासाि 
िइिह्ेन, तयसमा पत्न ्ागजात ्नष्ट ग्नथे ि वयवतस्त ्निाख्ेन देतखनछ । सा्ै, हसंपा्ो 
सनदितामा आगलागीले पाठशाला्ा ्धेिै ्ागजात ्नष्ट िए्ाले समकृततग्न्हरू्ो अधयय्न 
ि म्ु िा्ा्नी पमुिा्ना िट्ना्ो जा्न्ािी पाउ्ेन महत्वपूणता आ्धाि हु्नपमुगयो । म्ु िा्ा्नी तवत्ध 
समाजशास्तीय, मा्नवशास्तीय अधयय्नहरूमा मानयताप्राति िए्ाले पत्न यस तवत्धलाई 
यहाँ प्रयोग गरिए्ो हो । ्ततपय म्ु ली्न, ्नव म्ु ली्न वा शैतषि् परिवाि्ा वंशजहरूले 
आफ्नो म्ु ल्ो मयातादा, समाजमा गिे्ो योगदा्न्ो आ्धािमा तवतिन्न संसमिण, समकृततग्न्, 
गौिवग्न्, वंशग्न्, आतद प्र्ाश्न गिे्ा छ्न् । तवतिन्न समयमा िए्ा यी समकृतत 
प्र्ाश्नहरू यो लेख्ा प्रममुख आ्धाि हु्न् । समकृततग्न्मा प्रशंसा्ा शबद ्धेिै हु्ेन िए 
पत्न सूि्ना्ा तहसािले यी महत्वपूणता हुनछ्न् । त्ातप, तवतिन्न म्ु िा्ा्नी माफता त तयसलाई 
जयादै ्म ग्नथे प्रयास गरिए्ो छ । हसंपा्ो सनदितामा पत्न तखतदममा पढे्ा अत्ध्ांश 
छारिहरू गाउँिनदा शहि (जसतै, ्ाठमाडिौ,ँ िमुटवल) लगायत ठाउँहरूमा िेतट्ेन हु्नाले मलाई 
उ्नीहरूसँग म्ु िा्ा्नी ग्नता सतजलो िए्ो त्यो । यहाँ उसतै प्र्ाि्ा अनय अ्नमुिवहरूलाई 
पत्न समेतटए्ो छ । जसतै, तयो िेला गमुलमी ि तछमे्ी तजललाहरूमा हसंपा लगायत अरू 
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्ैय्न संस क्ृ त्ा गमुरु म्ु ल त्ा पाठशाला पत्न त्ए ि तयहाँिाट दीतषित िए्ा छारिहरू 
ि्नािस ्ाठमाडिौ ँ लगायत्ा ठाउँमा आ-आफ्ैन ढंगले पढ््न गए्ा ्धेिै उदाहिण ि 
अ्नमुिवहरू छ्न् । हसंपा्ो ििाता गदाता ती तथय त्ा अ्नमुिवलाई पकृठििूतम्ो रूपमा यो 
लेखमा प्रयोग गरिए्ो छ । तय्नले हसंपा्ो पकृठििूतमलाई उजागि ग्नता मद्त गिे्ा छ्न् ।

यो लेख हरिहि संस क्ृ त पाठशालामा ्ेतनद्त िए्ो हुँदा शमुरूमा मैले तयो पाठशाला 
िलाइए्ो तखतदम गाउँ्ो स्ा्नीय पकृठििूतम सतहत देश देशानति्ा सत्ता ि शततिसँग 
तयहाँ्ा खास मात्नस्ो समिन्धिािे पतहलो ख्डिमा छोटो ििाता गिे्ो छमु  । यसले 
तत्ाली्न समय्ो सामातज् त्ा शैतषि् अवस्ा्ो समिण ग्नमुता्ो सा्ै ्सिी 
ितवषय्ो प्रतसद्ध पाठशाला ि्नाउ्न सहयोग ग्नतासक्ेन ्ध्नाढ्य वयतति तयो समाजमा उदय 
िए िन्ेन जा्न्ािी तदनछ । अनय गाउँहरूमा पत्न ्ेनद्ीय िाजयसँग समिन्ध िाख्ेन स्ा्नीय 
शास् ि ्ध्नाढ्य वयतति हुन्े ति तयततले मारि शैतषि् ्ेनद् स्ाप्ना ग्नता गाह्ो हुनथयो । 
देश देशानति डिमु लेि शैतषि् पिमपिा अँगाले्ा खास वयतति ि ्ििि्ा तशतषित म्नीषीहरू 
्निएमा संस क्ृ त पाठशाला खोल्न गाह्ो हुनथयो । तयसैले उतित सललाह तद्ेन तशतषित 
म्नीषीहरू पत्न पाठशाला खोल्ेन साँिो हु्नाले दोस्ो ख्डिमा शैतषि् त्ा साँस क्ृ तत् 
शतति्ा पारि्ो उदय्ो ििाता गरिए्ो छ । हसंपा खोतलस्ेपतछ तखतदममा अनयरििाट 
समेत छारिहरू पढ््न आउ्ेन िाह्ना िाख्े, टाढा-टाढािाट आए्ा छारि सिैले पाठशालामा 
पढ््न पाउँ्े । ति पा्शालामा िातहँ सिैले खा्न पाउँदै्न्े, ्धेिैजसो छारिहरू िातहिै खाएि 
पढ््न आउ्नमुपदताथयो । हसंपा्ो पा्शालामा छारिहरू्ो ि्नाता प्रतक्रयामा पिमपिागत वंशीय 

म्ु ली्नता तमतसए पत्न (अ्ातात् “म फला्ना्ो छोिा वा ्नातत हुँ” िनदै आए पत्न) ्धीिता 
ि प्रततसप्धातालाई ि्नाता तल्ेन आ्धाि मात्नए्ो त्यो । यसप्र्ाि प्रततसप्धाता्ो आ्धािमा 
पा्शालामा हु्ेन ि्नाता प्रतक्रयाले ्नव म्ु ली्नता्ो तसजता्ना ग्नतासक्ेन हु्नाले तयो महत्वपूणता 
पषिलाई तेस्ो ख्डिमा ििाता गरिए्ो छ । 

पाठशालामा छारिहरूले ्े पढ््े, ्हाँ ि ्सिी पढ््े िन्ेनिािे जा्न्ािी पाठ्यक्रम 
ि पठ्न पद्धतत िािे्ो िौ्ो ख्डिमा िया्न गरिए्ो छ । हसंपा, तखतदममा पढाइ स्े्ा 
छारिहरू उचि अधयय्न्ो लातग छारिवकृतत्तमै खास गिी ि्नािस जा्न पाउ्नमु आ्षताण्ो 
तवषय त्यो । ि्नािस िाहे् ्ाठमाडिौ ँ ि ितदतायामा पत्न छारिहरू जान्े ि ती ठाउँहरूमा 
समेत उ्नीहरूले उचि तशषिा्ो समुतव्धा पाउँ्े । यसिािे पाँिौ ँख्डिमा तखतदम गाउँ िातहि 
हसंपा्ा शाखाहरू्ो उदयिािे ििाता गरिए्ो छ । 

समग्मा, तवक्रम्ो िीसौ ँ शताबदी्ो उत्तिाद्धता त्ा एक्ाइसौ ँ शताबदी्ो पूवाताद्धता्ो 
५० वषतामा तत्ाली्न गमुलमी तजलला्ो अ त्ा-िाज्नीतत् सनदितामा हसंपा्ो अवस्ालाई 
उभयाउँदै यस लेखमा गमुरु त्ा िेला्ो ि्नाता प्रतक्रया, पढाउ्ेन पद्धतत ि पाठ्यक्रम िािे्ो 
िकृहत् ऐततहातस् वकृत्तानतहरू प्रसतमुत गरिए्ो छ । यी वकृत्तानतले तयो िेला ्ेनपाल्ा 
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अनय ठाउँमा ितलिहे्ा संस क्ृ त पाठशालामा ्े िइिहे्ो त्यो ि्ेनि ्लप्ना ग्नता पत्न 
सतजलो ि्नाउ्ेन आशा मैले तलए्ो छमु  । संस क्ृ त पाठशालामा खास जातत्ो रूपमा 
ब्ाह्मण सममुदाय्ा छारि ि्नाता हु्ेन हुँदा उ्नीहरू्ो शैतषि् गततशीलता, िेत्ना तवसताि ि 
िाजय शततिमा समेत उ्नीहरू्ै पहुँि हु्ेन समिाव्ना पत्न त्नष्षतामा प्रसतमुत गरिए्ो छ ।

क्िक्दम क्ििराजु ि स्रा्नीय सत्तराको अभयरास
तिाईसँग पत्न ्ेही िाग जोतडिए्ो पहाडिी तजलला अिाताखाँिी्ो दतषिणी िेगमा महािाित 
पवतात शकृंखला पछता  । तयही शकृंखला्ो ्ाखमा छ तखतदम गाउँ । २०१९ सालमा तयो 
िेला्ा शततिशाली दमुई गाउँहरू उत्ति पतचिम्ो अिाता ि दतषिण पतचिम्ो खाँिी तमलाएि 
अिाताखाँिी्ो ्नाम्िण ग्नमुताअति तखतदम गमुलमी तजललािाट शातसत त्यो । तयसिनदा 
अति िातहँ तखतदममा खाँिी्ो प्रिाव िहे्ो िमुतझनछ । उदाहिण्ा लातग, १६६९ 
सालमा खाँिी्ोट्ा िाजाले रु म्ु म्ा गोतामेहरूलाई म्ु शतिताता तदए्ो दािी गरिनछ 
(प्रतरित २०४७ : १; गौतम २०६५ : ४१) । तिताता, िाजय्ो लडिाइँ इतयातदमा “वीिता” 
देखाए िापत वा िाजय्ो ्ाम गिे िापत वकृतत्त्ा त्नतमत तदइ्ेन िूतम्ो प्र्ाि हो । 
िाजय्ो ्नतज् िएि ्ाम गिे्ा ब्ाह्मणहरूलाई िाजामहािाजाहरूिाट ततिोििो माफ 
ग्नथे तहसािमा ततल म्ु श हातमा तदई वकृतत्त सवरूप पत्न जगगा दा्न तद्ेन िल्न त्यो । यसै 
क्रममा पतचिमततििाट आए्ा गौतम परिवािहरूले तखतदम्ो फेिो म्ु शतिताता पाए्ा हु्न् । 
ती परिवािलाई तखतदममा “तितातावािे” ि्ेनि तित्ननछ । तखतदम गाउँ्ा “तितातावािे” हरूले 
िाणा्ालमा गमुलमी्ो ्धैिे्नी िाजय ि तयस माफता त ्ेनद्ीय िाजयसत्ता्ो ्नतज् िएि ्ाम 
गिे्ो देतखनछ ।2 गमुलमी तजलला्ो अिौदँी गाउँ्ा िािमुिाम पोख्ेल—जसले तखतदम्ो 
हरिहि पाठशालामै पढे्ा त्ए—ले लेखे्ा छ्न्, “पोखिा्ो् [तखतदम्ो तितातावािे िस्ेन 
ठाउँ] ्ा गौतमहरू्ो प्राय: हिे् परिवािमा तमि समुबिा, समुबिा, लपट्न, खिदाि, तविािी 
ि ममुतखया हु्ेन पिमपिा त्यो” (पोख्ेल २०६३) ।3 प्रशासत्न् समिन्ध्ा यी पाटाहरू यो 
लेखमा ्प खोततलए्ो छै्न तापत्न तखतदम्ा तितातावािेहरू्ो स्ा्नीय ि ्ेनद्ीय िाजय 
सँग्ो समिन्ध िामै् िए्ो िमुतझनछ ।

2 गमुलमी िाजय्ो िखथे िाज्धा्नी ्धैिे्नी (हाल अिाताखाँिी) मा त्यो, ि्ेन तहउँदे िाज्धा्नी 
िािपाला (हाल गमुलमी) मा त्यो (शाह २०७८) । तखतदम्ा तितातावािेहरू ्धैिे्नी िाजयसँग 
समितन्धत त्ए ।

3 अग्वाल (स्न् १९७६) ले िाणा सि्ाि अनतगतात्ा त्नजामतत सेवा्ा पदहरूमा िडिा्ाजी, 
्ाजी, सिदाि, तमि समुबिा, समुबिा, ्नायि समुबिा, खरिदाि, तडिठ्ा, ्नायि तडिठ्ा, ममुतखया, ्नायि 
ममुतखया, िाइटि, ्नायि िाइटि, ितहदाि ि ्नौतसनदा पद्ो तहगत संिि्ना हु्ेन िताए्ा छ्न् ।



हरिहि संस क्ृ त पाठशाला्ो उदय ि उन्नतत्ो इततवकृत्त | 139

स्ा्नीय त्ा ्ेनद्ीय िाजय सँग्ो ििोसािाट तितातावािे ब्ाह्मणहरूले तखतदममा शास्न 
िलाउ्ेन अभयास पत्न गरििहे्ा त्ए । उ्नीहरू िस्ेन पोखिा्ो् सदिममु्ाम जसतै त्यो, 
जहाँ म्ु ्ैन ए् िौि्ो िीिमा “दशैिँि” ि्नाइए्ो त्यो । दशैमँा पूजा ग्नथे उद्ेशयले यो 
सावताजत्न् िि ि्नाइए पत्न तयहाँ अनय िेलामा ्िहिी (नयाय त्नसाफ ग्नथे अड्िडिा) 
लातग िहनथयो, जहाँ ममुद्ामातमला तछन्ेन ्ाम गरिनथयो (प्रतरित २०४७) । ती दशैिँिहरू 
अतहले पतवरिस्ल मात्नए पत्न पतहला स्ा्नीय सत्ताभयास ग्नथे ्लो जसतै त्ए । जसतो, 
दशैिँि ्नतज्ै्ो ठाँटीमा स्ा्नीय सत्ताद्ािा अपिा्धी ठहरिए्ाहरूलाई यात्ना तदइनथयो, 
तयहाँ प्राय: तसस्नो पा्नी लगाइए्ा, ठेडँिमुल्ो वा तमुरुङमा पलटाए्ा मात्नसहरू हुन्े ।4 
उ्नीहरू्ो ददता्ना् तित्ाि तयहाँ समुत्ननथयो । सजाय पाउ्ेनमा तितातावािे ि उ्नीहरू्ा 
खल् हुँदै्न्े, “िैती, िाँडिी ि टमु हुिाहरू फतस ्ैन िहन्े ि आफ्नो िए्ो तस्ो म्ु िो गमुमाई 
्ैन िहन्े” (प्रतरित २०४७ : ५) । तखतदम्ा तितातावािहरूले िैतीलाई िगड्ि्ेन मारि होइ्न, 
जात खोस्ेन ि उ्ास्ेन ्ाम पत्न ग्थे । यस समिन्धमा तखतदममा जनमे्ा सातहतय्ाि 
मोद्ना् प्रतरित ्प लेखछ्न् :

ए्पट् हिातािोट्ा तमुलसीिाम पौडेिलले यौ्न समिन्धी सा्नो गलती गिेछ्न् । 
तयस िापत अ्ेन्ौ ँ यात्ना तदएपतछ गौतमहरूले फैसला गिेछ्न् पाँि रूतपयाँ 
द्डि ततिे उपाधयाय जातमा ्ैन िस्न पाउ्ेन, ्नततिेमा जात पत्न जैसीमा झ्नथे ि 
गाउँ छोडेिि खोला पत्न त्नमुता प्नथे । उस जमा्नामा पाँि रूतपयाँ िन्ेन म्ु िा िा्निमु्ेन 
त्ए्न । तिििा तमुलसीिाम पौडेिल आफ्नो जात खोलावािी छोडेिि झरुवा जात 
िो्ी खोलो तिे िे ! आज पत्न ती पौडेिलहरू पालपा, ताल पोखिामा छँदैछ्न् । 
(प्रतरित २०४७ : ६)

गाउँमा सेता समुरुवाल लगाएि तहँड्ि्ेन तितातावािेहरूलाई तखतदमेहरू “सेता समुिवाले” 
िन्े । तय्नीहरू गाउँतति पसे गाउँलेहरू ्रि्म हुन्े । उ्नीहरूलाई गाउँलेहरूले “तदउँसै 
तहँड्ि्ेन िूत” समेत िन्े । आफूलाई िाजा ि अरूलाई िैती सिह ठा्नी शास्न वयवहाि गिे्ा 
तितातावािे्ो परिवाि्ा सदसय म्ेधशिाट गाउँमा आउँदा जाँदा मानछे वा सामा्न िोक्नमु 
पिेमा, िोपाइँ ग्नमुता पिेमा, दाि ्ाट््नमु ि ओसा्नमुता पिेमा, ती त्ा जाँदा ्ेही सिसामा्न िोक्नमु 
पिेमा उ्नीहरू्ो ए्ै आदेशमा िैतीहरू हातजि हु्नमुपथययो । सािा िैतीले स्ा्नीय शास्, 
प्रशास्हरूलाई ततज, दशै ँ आतदमा पाहुि वा ्ोसेली्ो रूपमा ओल् िढाउ्नमुप्नथे 
अभयास त्यो । ओल्मा ततहु्न-ति्ािी, दू्ध, दही, घयू इतयातद हुन्े । यसप्र्ाि 

4 दोषी ठहरिए्ो वयततिलाई दमुई ओटा ठूला ्ाठमा पवाल पािेि उस्ा दमुवै खमुट्ा तछिाई 
यात्ना तदइनथयो ।
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िैतीहरू आफ्नो अत्ध्नमा छ्न् िन्ेन ज्नाउ तद्न पत्न ओल््ो िल्न गरिनथयो । गाउँ्ा 
सद्े लै्ना िैसँी ि गाई, सपे्र्ा खसी ि गोरु, झपक् फले्ा फलफूलहरू देखे तितातावािेले 
आफ्नो ्ोट्ो खलतीमा िो्े्ो ्धजा झमुनडिाइतदन्े । तयसपतछ तयो उ्नीहरू्ो हुनथयो । 
तितातावािेले िाहे्ो म्ु िा आँखा्ा इशािामा िैतीले उ्नीहरूलाई समुमप्नमु पदताथयो (प्रतरित 
२०४७, पाँडेि २०६१[२०३८]) । ए्तति, तखतदम गाउँमा िाजा ि िैती सिह शास्न वयवहाि 
िले्ो त्यो । अ्योतति, तखतदम गाउँ्ा यी तितातावाि वा उ्नीहरू्ा सनता्नहरूले 
िाणा्ाली्न समयमै िाजय्ा तवतिन्न ओहोदामा ्ाम ग्नता ्ातलस्े्ा त्ए । प्रशासत्न् 
समिन्ध्ा यी पाटाहरू यो लेखमा ्प खोततलए्ो छै्न । त्ातप, तखतदम्ा तितातावािेहरू 
्ेनद्ीय िाजय्ा तवतिन्न त्न्ायमा ्ाम ग्नता तवशेष गिी ्ाठमाडिौ ँ ि तिाई्ा तवतिन्न 
ठाउँमा जाँदा तयहाँ्ा शैतषि् षिेरि्ा वयततिसँग समिन्ध िढाई आफ्ना सनता्नहरू्ो 
शैतषि् उन्नय्नमा पत्न सँगै लागे्ो देतखनछ ।

हसंपा्ो उदय्ो सनदितामा यहाँ ए् ज्ना वयतति, हरिहि गौतम्ो ््ा उतजलयाउ्नमु 
आवशय् देतखनछ । तखतदममा जनमेि पतछ ितदतायामा ्हतलए्ा जतम्नदाि ि्ेन्ा हरिहि 
गौतम्ा िमुिा िनद् शमशेि्ो पाला (अ्नमुमात्नत १९५८–१९७२ साल) मा महोत्तिी 
मतटहा्नी िनसाि्ा समुबिा िए्ा त्ए ।5 आफ्ना िमुिासँग जलेश्वि गएि पढ्दै ि तवतिन्न 
सि्ािी ्ाम्ो अ्नमुिव तलँदै गिे्ो िेला उ्न्ा िमुिा्ो औलो्ो ्ािण शेष ियो । 
हरिहि १४ वषता्ो हुँदा उ्नले िमुिा्ो तिँडिो समहाल्न ्ाले । तयस क्रममा मौजा त्न्ेन, 
िसती िसाउ्ेन ि तयस्ो ततिो उठाउ्ने ्ाम्ा त्नतमत उ्नी तौतलहवा, दाङ, देउखमुिी हुँद ै
िाँ्े ितदताया तछिे्ा त्ए ।6 ्तपलवसतमु ि िाँ्े ितदतायामा मौजा-मौजा्ो ततिो उठाउ्ने 
्ामसँगै उ्नले ििसा (छाला) ्ो िेपाि समेत गिे्ा त्ए । छाला सं्ल्न्ो ्ाम ग्नथे 
क्रममा दाङ देउखमुिी्ा ्ारू सममुदाय्ा जतम्नदाि खमुशहाल ्ारूलाई पत्न सँगै ितदताया 
लगे्ा त्ए (गौतम २०६५ : १४१) । हरिहि ि खमुशहाल दमुवै जतम्नदािले तयो िेला तमतेिी 
साइ्नो पत्न लगाए । यस साइ्नोले छाला्ो वयवसाय त्न्ै फैतलयो । 

्नयाँ ममुलमु्मा गएपतछ हरिहिले मौजा्ो ततिो ि जगगा आवाद ग्नथे तजममेवािी तलए । 
यो सि्ािी ठेक्ा त्यो । जगगा्ो त्िलो ि ्नो्िी्ो झमेलामा ्नपिी छाला्ो वयापाि 
ग्नता िाहे पत्न िसती िसाउ्ेन, िसती िसाउ्ेन ि ततिो उठाउ्ेन ्ाम ग्नमुता सि्ािी िाधयता 
जसतै त्यो । तयसैले देउखमुिीिाट गए्ा खमुशहाल ि हरिहिले आ्धा-आ्धा तजममामा 
सोह् मौजा्ो ततिो उठाउ्ने ्ाम गिे्ा त्ए । खमुशहालले दाङ देउखमुिीिाट ्ामदाि 

5 तव.सं. १९५८ मा जनमे्ा हरिहि १४ वषता्ो हुँदा उ्न्ा िमुिा्ो औलो्ो ्ािण त्न्ध्न 
िए्ो आ्धािमा ।

6 तजलला्ो म्ु ्ैन ए् ठाउँ वा गाउँलाई मौजा ित्ननथयो, पूवथी ्ेनपालमा ्मुम्ो प्रिल्न िए 
जसतै (अग्वाल स्न् १९७६) ।
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लयाउ्ेन ि ्नयाँ ममुलमु््ो जगगालाई खेतीयोगय ि्नाउ्ेन ्ाममा हरिहिलाई सिाए्ा 
त्ए । ितदतायामा उ्नीहरूले ्नीि्ो खेती पत्न गिे । सँगसँगै उ्नीहरूले ििसा (छाला) ्ो 
वयापािलाई तब्तटश-िाित्ो ्ा्नपमुिदेतख ्ल्त्तासमम फैलाए । तयतत िेला तवश्वयमुद्ध्ो 
लातग सैत्न्हरूलाई जमुत्ता ि्नाउ्न ि गोली्ो िातहिी िागलाई िे्नता्ो त्नतमत छाला्ो 
माग तवश्विजािमा वयाप् त्यो (पाँडेि २०६१[२०३८]) । छाला ि ्नीि्ो वयापाि िाहे् 
हरिहिले ितदतायािाट १४ हजाि तििा जतम्न्ो ततिो सि्ािलाई िमुझाउँ्े । ्सैले १६ 
हजाि तििा ि्ेन्ा छ्न् । िाणा शास्न ्ालमा प्रतततििा जगगा्ो िसथेत्न ६ रुतपयाँ ततिो 
्ेनद् शास्लाई िमुझाउ्नमुपथययो । तयसिाट जतम्नदािले प्रतत तििा ६ पैसा ्तमस्न पाउँ्े । 
हरिहि गौतम्ो वातषता् तजममेदािी खानगी (तलि) ७,८७५ रुतपयाँ हुनथयो (गौतम २०६५ : 
१४४) । २०२१ सालसमम तयो ्तमश्न िढेि १० पैसा पमुगे्ो त्यो । यतद छाला्ो 
ठेक्ा ्नपाए्ा िए हरिहिले िाणा्ालमा जगगा्ो ततिो उठाएि मारि ्धेिै पैसा ्माउ्नसक्ेन 
त्ए्न्न् । यस्ो अ त्ा छाला्ो वयापािले ्ैन उ्नलाई अपाि समपतत्त जममा ग्नता सिाए्ो 
त्यो । यो ्माइिाट हरिहिले िाितमा ्ैयौ ँ ्ािखा्ना ि िै ँ् मा समेत शेयि िाखे्ा 
त्ए । पतचिम ्ेनपाल्ो एउटा माममुली गाउँ तखतदम्ो तितातावािे्ा वंशज हरिहि गौतमलाई 
सि्ािी ठेक्ा ि ्नयाँ वयापािले तयो िेला ्ेनपाल्ो गत्न्ेन जतम्नदाि ि्नाए्ो त्यो । 
्ेनपाली िाजय ि तब्तटश्ाली्न िाित सँग्ो वयापाि समिन्धले हरिहि ्ध्नाढ्य जतम्नदाि 
ि्ेन्ा त्ए । पतछ, तत्नै हरिहिले गाउँमा एउटा संस क्ृ त पाठशाला खोल्न मद्त गिे ।

हसंपा्ो उदय्ो सनदिता प्रसतमुत ग्नता यहाँ्ेनि तयो िेला गाउँििमा िले्ो एउटा 
साँस क्ृ तत् प्रिल्न समझ्नमु आवशय् देतखनछ । तयो ि्ेन्ो गाउँिि्ा ममुतखया, 
तजममावालहरूले आफ्ैन खल् वा वंशज्ा मात्नसहरूलाई गमुरुमनरि समु्नाउ्न प्रखयात 
ब्ाह्मण पत्डित परिवािलाई आफ्नो ्लोमा जगगाजतम्न तदएि लयाउ्ेन िल्न हो । यसिी 
त्नमताइए्ा गमुरुहरू गमुरुमनरि समु्नाउ्नमु िाहे् आफ्ना वंशज्ो पढाइ्ो त्नतमत वा स्ा्नीय 
शास्न सञिाल्न ग्नथे तौितरि्ा इतयातद तस्ाउ्न सललाह्ाि्ो रूपमा पत्न ्ाम लाग्े । 
तयस्ािण ब्ाह्मणहरू्ै ्लोमा पत्न यस प्र्ाि्ा पत्डित ब्ाह्मणहरू लयाउ्ेन िल्न 
त्यो । तखतदममा तितातावािे गौतम परिवािले तयो पिमपिा अंगाले्ा त्ए ।

यस सनदितामा ्ेनद्ीय िाजयसत्तामा समेत आफ्नो प्रिाव िाख्नसक्ेन गमुलमी िेसमुङ्गा्ा 
महाप्रिमु7  ्नामले तित्न्ेन रिी लक्मी्नािायण सवामीसँग तखतदम्ा गौतम वंशज्ा 

7 गमुलमी तजलला्ो सदिममु्ाम ्नतज्ै २,३४७ तमटि उिाइमा िहे्ो िेसमुङ्गा पवतातमा तव.सं. 
१८५० देतख १९०० समम शतश्धि मिातस्नीले योग सा्ध्ना गिे्ा त्ए । पतछ उ्नी जोसम्नी 
सनत समप्रदाय्ा प्रवतता् पत्न िए (आिायता २०७६) । यो योग सा्ध्नालाई उ्न्ा छोिा रिी 
लक्मी्नािायणले त्निनतिता तदए । पतछ उ्नी “िेसमुङ्गा महाप्रिमु” ्ो ्नामले तित्नए । लक्मी्नािायण 
सवामी ्ेनद्ीय िाजयसत्तासमम पहुँि िाख्े । उ्नले रिी ३ जमुद्ध शमशेिलाई िाजी्नामा ग्नता पे्ररित 
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तितातावािहरूले उ्न्ो परिवाि्ा ्ोही वयततिलाई आफ्नो गमुरुतव सवी्ाि गरितद्न अ्नमुिो्ध 
गिे्ा त्ए । उति अ्नमुिो्ध सवी्ाददै सवामीले हाल अिाताखाँिी तजललामा प्नथे िामरु्िाट 
आफ्नो मिातस्नी वंशज्ा मतणिाम8 लाई िोलाई तखतदम गई स्ायी िसोिास ग्नथे ि गौतम 
परिवाि्ो म्ु लगमुरु्ो रूपमा िह्ेन आज्ा तदए (वासमुदेव मिातस्नी २०६०) । यसिी तितातावािे 
गौतमहरूले मिातस्नीलाई आफ्नो म्ु लगमुरु्ो रूपमा सवी्ाि गिे । यस म्ु लगमुरु्ा सनता्नले 
्ाशीमा तब्तटशहरू्ै सहायतामा खोतलए्ो िाज्ीय संस क्ृ त प्र्धा्न पाठशालािाट 
शैतषि् उन्नय्न गददै गए । गाउँमा फ थ्े पतछ उ्नी ्ध्नाढ्य जतम्नदाि्ा म्ु लगमुरु पत्न िए । 
यसप्र्ाि तखतदम गाउँमा स्ा्नीय आत त्ा्-िाज्नीतत् शतति ि साँस क्ृ तत् शततििीि 
अनयोनयातरित समिन्ध स्ातपत हु्ेन सनदिता िनदै गए्ो देतखनछ । आउ्ेन ख्डिमा तखतदम 
गाउँ्ा म्ु लगमुरु्ो ्सिी शैतषि् उन्नय्न हुँदै गयो ि हरिहि पाठशाला्ो उदय ्सिी 
ियो िन्ेन ््ा पतस्इए्ो छ । 

दलरा्ेन पराठशरालरािराट हरिहि पराठशरालराको उदय
आ्धमुत्न् तशषिा्ो पहुँि सवतासमुलि हु्नमुअति तत्ाली्न गमुलमी्ा गाउँििमा पत्डितहरूले 
आफ्ैन वा गाउँ्ा ममुतखया्ो दला्नमा ि्डिी, रुद्ी िाहे् वेद्ा छ अंग—तशषिा, 
्धमताशास्त, वया्िण, वयूतपतत्त, छनद, जयोततष पढाउँ्े । यी तवषय िि्ो दला्नमा िाखेि 
िटमु्हरूलाई पढाउ्ेन हु्नाले यसलाई “दला्ेन पाठशाला” ित्ननथयो । यसलाई ्सैले 
“ििेलमु पाठशाला,” ्सैले “आँग्ेन पाठशाला,” “्सैले ठाँटी पाठशाला,” त ्सैले 
“तपँढी पाठशाला” पत्न ि्ेन्ा छ्न् । पत्डितहरूले पढाउ्ने दला्ेन पाठशालाहरू ब्ाह्मण 
िाहुलय िसतीहरूमा हुन्े ।9 यी पाठशाला्ो त्नतचितता हुँदै्नथयो, ठाउँ-ठाउँमा सरििहन्े । 

गिे्ा ि उ्न्ै फमाता्न िमोतजम मोह्न शमशेि प्र्धा्नमनरिी िए्ो सालमा तसंहदििािमा ्ोटीहोम 
गिे्ा त्ए । उ्नले ्ेनद्ीय िाजयमा ्ेही मात्नसलाई पदोन्नतत्ो लातग पत्न तसफारिस ग्नतासक्ेन 
हैतसयत ि्नाए्ा त्ए । जसतो, ्ोटीहोम्ो ्ाममा खतटए्ा खिदाि हरििहादमुि रिेठिलाई उ्नले 
दोहोिो पदोन्नतत गिाई तमि समुबिा ि्नाए्ा त्ए (पाँडेि २०६१[२०३८] ) । उ्नले तव.सं. १९३७ 
सालमा शास्त्रकुसुमामतृम् ्नाम् पद्प्रिन्ध पत्न िि्ना गिे्ा त्ए (वासमुदेव मिातस्नी २०६०) ।

8 मतणिाम जोसम्नी सनत पिमपिा्ा प्रवतता् शतश्धि सवामी्ा िाइ्ा छोिा त्ए ।
9 तत्ाली्न गमुलमी्ो ्धूि्ोट, इशमा, मिमुताङ, हंसपमुि, अिाता, पमु्योट, गमुलमी, रिडिी, िल्ोट, 

िोगँ, वाङ्ला, तडिि्नाता लगायत्ा गाउँहरूमा प्रा्तम् तशषिा्ो त्नतमत दला्ेन पाठशाला प्रतसद्ध 
त्ए । यी िाहे् पत्न तमिास, तडिही, माझ्ोट लगायत्ा ्धेिैजसो गाउँमा दला्ेन वा ठाँटी 
पाठशाला त्ए । संस क्ृ त तशषिा तल्ेन अरू पत्न उपायहरू त्ए । जसतो, वकृद्ध उमेि िएपतछ उत्ति 
िाित्ो गंगा्ो त््नािमा िहे्ो ती त्ास्ल ्ाशीिास जा्ेन पिमपिा त्यो । यसले गदाता वकृद्ध, 
तव्धवा, तव्धमुि मात्नसहरूले आफ्ना स-सा्ना ्नातत्नातत्नाहरूमधये ए्लाई सा्मा लैजा्ेन ि 
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्तहले दला्न, ्तहले ठाँटी, ्तहले िौपािी आतदमा । तयहाँ मूलत: आफ्नो छोिा, िततजा, 
िन्धमुवगता ि पत्डित्ा तो्ले पढ््न पाउ्ेन गाउँले यमुवाहरू हुन्े ।10 तयस िेला “फला्नो 
मात्नस पत्डित िएि आएछ, अि हाम्ा छोिाहरूलाई पत्न तयही ँ पढ््न पठाउ्नमुपछता” ि्ेनि 
३० देतख ३५ ्ोस टाढासमम मात्नसहरूले आफ्ना छोिा िततजालाई पढ््न पठाउँ्े । 
िातहि पढेि पत्डित िई आए्ा मात्नस्ो प्रततठिा ि आत त्ा् हैतसयत िढ््ेन हुँदा उ्नीहरू 
गाउँ फ थ्े ि पढाउ्ेन ि यजमा्नी्ो ्ाम ग्नता रुति िाख्े । 

गाउँििमा पत्डित पिमपिा्ा मात्नसहरूले आफ्ना छोिा्नाततलाई शमुरूमा स्िि ििम ै
पढाएि ्प अधयय्न्ो लातग ्हतलए्ा ठाउँ वा पत्डितहरू्ो गाउँमा पढ््न पठाउँ्े ।11 

उतै आरिममा िहे्ा पत्डितहरूिाट तशषिा तदषिा तदलाउ्ेन िल्न पत्न ब्ाह्मण समाजमा त्यो । 
यसप्र्ाि ि्नािस्ा ्मुपै्र पाठशालाहरूमा ्ेनपाल्ा छारिहरू पढ््े । ि्नािस तहनदू तवश्वतवद्ालय, 
संस क्ृ त महातवद्ालयहरू, ्ाशी तवद्ापीठ, हरिचिनद् ्लेज लगायत्ा तवद्ापीठमा २००७ साल 
वरिपरि ५/७ हजाि ्ेनपाली तवद्ा्थी पढ््े (पोख्ेल २०६३ : २४२) । िोज्न ि आवास ससतो 
हु्नाले पत्न ्धेिै छारि ्ाशीिास ग थ्े । ि्नािस्ो ब्ह्मािाट, दमुगातािाट, हा्ीगली, मंगलागौिी, 
दू्धतव्नाय्, असीिाट, िामिाट लगायत्ा ठाउँमा ्ेनपालीहरू्ो िाकलो िसोिास त्यो । यी 
ठाउँ्ा मतनदिहरूमा पूजापाठ गददै महनत्ो सेवामा जमुटे्ा ि दालिात िाँतडि्ेन षिेरिहरूमा लाइ्न 
लागेि जया्न पाली संस क्ृ त पढ््न सत््ेन आशाले ्ेनपाल्ा गाउँिि्ा ्मुपै्र तवद्ा्थीहरू तयहाँ जा्ने 
गिे्ा त्ए (प्रतरित २०४८) ।

10 एउटा मधयम सति्ो दला्ेन पाठशालामा गाउँिि वरिपरि्ा १५/२० ज्ना छारि हुन्े । 
तयहाँ संस क्ृ त िाषामा अ्नमुवाद तस्ाउ्ेन त्ा वेद, जयोततष, ्मता्ा्डि, लिमु्ौममुदी वया्िण समेत 
पढाइनथयो (शमाता उपाधयाय २०६५ : ३६६) । म्ु ्ैन- म्ु ्ैन िातहँ अतल ठूला हुन्े । ठूलो दला्ेन 
पाठशालामा संस क्ृ त्ो वया्िण लिमु्ौममुदी, मधय्ौममुदी ि ्ौममुदीसमम पढाइनथयो, जहाँ ५०/६० 
ज्नासमम छारि हुन्े । गमुरुले जतत ्धेिै पढे्ा छ्न्, उही सति समम्ो पढाइ दला्ने पाठशालामा 
हु्ेन गथययो । फला्नो गमुरुसँग फला्नो तवषय पढ््ेन िन्ेन िल्न पत्न त्यो । एउटै दला्नमा तवतिन्न 
्रि्ो पढाइ िलथयो । प्रा्तम् सतिमा पढ््ेन वेदमुवाहरू िातह ँअतल िढी संखयामा हुन्े, मात्ललो 
सति्ो ्ौममुदी पढ््ेन पढाउ्ेन अतल ्म हुन्े । जतत मात् गयो उतत तवद्ा्थी ्म हुन्े ।

11 टाढा-टाढािाट प्रखयात पत्डित्हाँ पढ््न ि्नी आए्ा छारिहरू पढ््ेन ्लो वरिपरि 
आफनत िए आफनत्हाँ, ्निए डेििा गिी िस्े । ्तहले्ाही ँ पढ््ेन िि्ा खाली ठाउँमा िसेि 
पढ््े ि आफ्ना िििाट लयाए्ो खितािाट प्ाई खान्े । पत्डित्ो ििमै िस्न आउ्ेन टाढा-टाढा्ो 
तवद्ा्थीलाई िातत अिेिसमम पढाउ्ेन िल्न पत्न त्यो (आिायता २०६७; पन्ी २०७७) । आफ्ना 
िििाट खा्ना खाएि तद्निि पढ््न आउ्ेन ि िेलमु्ा आफ्ैन ििमा िस्न जा्ेन छारिहरू पत्न हुन्े । 
यी िटमु्हरूमधये ्ोहीले मा्नाममुठी त्ा तस्धा उठाई गमुरुलाई पारिरितम् समेत तदन्े (ज्वाली 
२०७६) । गमुरुहरूले पढाउ्ेन ि यजमा्नी्ो ्ाम सँगसँगै गिेि आमदा्नी ग थ्े । अझ आशौि (दमु:ख) 
िािे्ा पत्डितले िातहिफेि यज्यज्ातद गिाउ्न जा्न ्नहु्ेन हु्नाले तयो िेला तनमयसा् पढ््ेन पढाउ्ेन 
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यसै क्रममा तखतदम गाउँमा गौतमहरूले गमुरुतव सवी्ाि गिी लयाइए्ा पत्डित मतणिाम 
मिातस्नी्ा ्नातत दत्धिाम मिातस्नीले आफ्ैन तपता पिीतषितिाट वणतामालादेतख सतिशती 
समम्ो सामानय अधयय्न ििमै गिे । दत्धिामले व्रतिन्धपतछ मोहदत्त ब्ह्मिािीसँग वैतद् 
तवत्धतव्धा्न अ्नमुसाि शमुकल यजमुवथेद्ो अधयय्न गिे ि पतछ वैतद् गमुरु मोहदत्त्ो सेवा 
गददै ्प अधयय्न्ो लातग ्ास्ी पोखिा पमुगे (वासमुदेव मिातस्नी २०६०) । दत्धिामलाई 
होतमु्ानत मिातस्नीले पाँि रुतपयाँ तदएि, “ततमी पढ््न जाऊ पत्डित िए” िनदै ्ास्ी 
पोखिा पठाए्ो म्ु िा पत्न द्डिपातण मिातस्नी (२०६०) ले लेखे्ा छ्न् । तवनधयवातस्नीमा 
िहे्ो वेद वया्िण्ो ्ेनद्मा िसेि दत्धिामले पं पशमुपतत शमातािाट लिमु्ौममुदी पढे्ा 
त्ए ।12 पढाइ्ो क्रममा गमुरु्ो ििमा मंतसि मतह्नामा ्धा्न िमुट््ेन खलामा दाइँ लगाउ्न 
जा्नमुप्नथे, सेवा िा्डिी ्धेिै ग्नमुताप्नथे, खा्नपी्न्ो ्तठ्नाइ पत्न हुँदा उ्नी िि तखतदम 
फत त्ा ए ।13 पढाइ अ्धमुिो ि्नाइ फ थ्े ्ाले उ्न्ा िािमुले गमुरु्ो सेवा ्नगिी ्हाँ पढाइ 
हुनछ ि्ेनि हपािे्ा पत्न त्ए । 

दत्धिामलाई अझै अगातडि पढ््ेन अतिलाषाले ि्ेन छाडेि्ो त्ए्न । पोखिा्ो अ्धमुिो 
पढाइ पूिा ग्नता उ्नी िाित्ो तमुलसीपमुिमा िहे्ो पाट्नदेवी संस क्ृ त पाठशालामा पमुगे । 
तयहाँ उ्नलाई खा्न िस्न्ो समुतव्धा पाठशालाले ्ैन तदए्ो त्यो । तमुलसीपमुिमा उ्नले 
तव.सं. १९५६ मा आठ ्षिा सिह्ो प्र्मा उत्तीणता गिी िि फ थ्े  ।14 तयसपतछ ि्ेन सिै 

ग थ्े । तयो िेला टाढा-टाढा्ा गाउँिाट आए्ा छारि ्ततले त आफै खिता ििेिै पढ््े । ब्ाह्मण 
पमुरि पढाए पाप मोि्न हु्ेन वा ्धमता ्माइ्ेन ्नाममा ्ततपय गरिि ब्ाह्मण पमुरिलाई स्ा्नीय ठालमु 
मानछेले खिता ि थ्े । पढ््न िसे्ा छारिहरूलाई िामल, घयू, ्नमु्न, ति्ािी, दाल लगायत तस्धा 
(्नप्ाए्ो अन्न) तद्ेन िल्न पत्न त्यो ।

12 संस क्ृ त वया्िण्ा िितयता पातणत्नद्ािा त्नतमतात संस क्ृ त िाषा्ो वया्िणमा लिमु, मधय 
ि तसद्धानत गिी ती्न ्नाम्ा वया्िण समिन्धी ग्न् हुन्े । तीमधये उचि तह्ो वया्िण ग्न् 
तसद्धानत ्ौममुदी हो । यो पढाउ्ने मानछे तत्ाली्न समयमा ्मै पाइन्े ।

13  गमुरुसँग िसेि पढ््ेन ्ततपय िटमु्हरूले गमुरुहरू्ो ििमा स्े्ो सेवा पत्न ग थ्े । 
लक्मी्ानत पन्ीसँग िदौ ११, २०७८ मा गरिए्ो म्ु िा्ा्नी अ्नमुसाि िटमु्हरू गमुरु्ा ििमा 
िए्ा (३०/३५ ओटासमम) गाई ििाउ्न जान्े । तयसिी गोठालो जाँदा त्ताि िो्ेिै जान्े ि 
पाठ िो्ेि आउँ्े । फत त्ा दँा उतैिाट ए् ममुठा िाँस पत्न ्ाटेि लयाइतदन्े । गमुरुले तदए्ो सन्ा 
(त्नतचित पाठ) अ्यो तद्न लय हालेि ््ठस् समु्नाउ्नमुप्नथे हुनथयो (्नािायण िट्िाई २०६७) । ्ेही 
िटमु्हरू आफ्नो िििाट गमुरु्हाँ फलफूल, दू्ध, इतयातद ्ोसेली तलएि आउँ्े । तयसतो ्ोसेली 
छारिहरूले पत्न िाँडेिि खा्ेन िल्न त्यो ।

14 आठ ्षिा सिह्ो प्र्मा पास गिेपतछ पत्डित िए्ो मात्ननथयो (शास्ती २०६७) । 
मधय्ौममुदी्ो पढाइ समाति िएपतछ छारिछारिालाई प्र्मा पिीषिा्ो त्नतमत योगय ठात्ननथयो 
(पौडेिल २०५१ : १०५) ।
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खमुसी िए । ििमा तपता ि छितछमे्ीले, “अि ततमी पत्डित ियौ, ििमा िसी स्ा्नीय 
िातसनदालाई वेद, रुद्ी, ि्डिी आतद पढाऊ” समेत ि्ेन (वासमुदवे मिातस्नी २०६० : ८) । ति 
उ्नलाई अझै पढ््ेन उत्ट इचछा त्यो । तयसैले िािमु ि तछमे्ी्ो आग्हलाई ्ाती िाखेि 
दत्धिाम िातत िििाट िागेि ्ाठमाडिौ ँआए । आए्ो तेह्ौ ँतद्नमा आफ्ैन प्रततिाले तव.सं. 
१९५९ सालमा िा्नीपोखिी िाज्ीय संस क्ृ त पाठशालामा ि्नाता पाए ।15 पाठशालामा 
उ्न्ा सहपाठी लेख्ना् पौडेिल (्तवतशिोमतण), ्ालीदास पिाजमुली (पतछ िा्नीपोखिी 
पाठशाला्ा तशषि्), आतद त्ए ।16 ्ाठमाडिौ ँ् ो अधयय्न स्ेपतछ दत्धिाम उचि 
अधयय्न्ो लातग ि्नािस पमुगे ि तयहाँ िहे्ो िाज्ीय संस क्ृ त ्लेजिाट तव.सं. १९६१ 
मा वया्िणिाट प्र्म रिेणीमा मधयमा पास गिे । तयसपतछ उ्नलाई लेख्ना् लगायत्ा 
तमरिज्नहरूले ्ाठमाडिौ ँ ्ैन िसेि ्ाम खोज्ेन सललाह तदए पत्न उ्नी ्ाठमाडिौ ँ िसे्न्न्, 
आफ्ैन गाउँ तखतदम फत त्ा ए ।

दत्धिाम मिातस्नी ि्नािसिाट पढाइ स्ेि आफ्नो गाउँ तखतदममा फ थ्े पतछ १९७० 
सालमा आफ्ैन ििमा दला्ेन पाठशाला िलाए्ा त्ए । पढाउ्नमु्ा अततरिति िौमासा17 
्ो समयमा पमुिाण ्ह्ेन ि दशैिँि्ो िौिमा महािाित्ो प्रवि्न तद्ेन ्ाम पत्न 
गिे । ्हतलए्ा यी मे्धावी पत्डितले पढाउ्ने िएपतछ तखतदम गाउँ विपि्ा िसतीिाट 
छारिहरू्ो संखया िढ््न ्ालयो । छारिहरू गमुरु म्ु ल वरिपरि डेििाडि्डिा गिेि िस्न ्ाले । 
िि्ो दला्नले ठाउँ ्नपमुगेि १९७४ सालमा मिातस्नीले अतल फिात्लो ठाउँ, दशैिँिमा 
पढाउ्न ्ाले्ा त्ए । टाढा-टाढािाट आए्ा छारिलाई ्ध्नी, दा्नी गाउँलेले तस्धा 

15 गमुलमी षिेरि्ा मात्नसहरूले पतहलेदेतख िा्नीपोखिी पा्शालामा िसेि पढ््न सत््ेन गोिेटो 
पतहलयाए्ा त्ए । अिाताखाँिी हंसपमुि्ा ज्नादता्न अत्ध्ािी (तव.सं. १९०६–१९८५) ती्न्धािा 
पा्शाला्ा हात्म ि समुपरिवेषि् त्ए । पतछ उ्नी देव शमशेि्ा गमुरु पत्न िए । तयस िेला 
गमुलमी षिेरििाट आउ्ेन छारि्ो उ्नले संिषि् िएि ्ाम गिे्ा त्ए (अयाताल २०७३) । उ्न्ो 
संिषिणमा ढमुत्डििाज पन्ी, ितशमिाज अयाताल, उमा्ना् पन्ी, िेतो्ना्, खगेश्वि, दमुगातादत्त, िूतमदत्त 
इतयातदले ्ाठमाडिौमँा पढ््ेन मौ्ा पाए्ा त्ए ।

16 ्ाठमाडिौ ँआइस्ेपतछ दत्धिाम ्तव्ो रूपमा पत्न तित्ँनद ैगए । िा्नीपोखिी पाठशालामा 
पढ््ेन उ्न्ा सहपाठी लेख्ना्ले ्ेनपालीमा ्तवता ग थ्े ि्ेन दत्धिामले संस क्ृ तमा । दमुवै्ा 
्तवतामा दाशतात्न् पषि्ो तमुल्नातम् अधयय्न गिे्ा डिमु म्ु लिाज तितमिेले लेख्ना््ा ्तवतालाई 
“शहरिया-सदरिया” ि्ेन्ा छ्न् ि्ेन दत्धिामले िातहँ ग्ामीण ज्नतालाई जगाउ्न, ्धमता संस क्ृ तत 
जोगाउ्न संस क्ृ तमा ्तवता ग्थे ि्ेन्ा छ्न् (तितमिे २०६९) ।

17 असाि शमुकल ए्ादशीदेतख ्ातत्त् शमुकल ए्ादशी समम्ो िाि मतह्नामा गरि्ेन तवतिन्न 
्धातमता् ्ायतालाई िौमासा वा ितमुमातासा ित्ननछ ।
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दा्न पत्न तद्न ्ाले्ा त्ए ।18 तव.सं. १९८३ देतख ि्ेन हरिहि गौतम एकलैले गमुरुिेला 
दमुवै्ो खिता िेहोिे्ा त्ए ।19 तयसपतछ तखतदम्ो उत्तिी िेग्ा िातसनदाले आफ्ना 
छारिहरूलाई समेत पढाइतद्न दत्धिामसँग अ्नमुिो्ध गिे, अनयरि तछमे्ी गाउँिाट पत्न तयसतै 
माग ियो ति सिैतति पढाउ्न समिव ्निए्ाले दत्धिाम्ै िेखदेखमा तव.सं. १९८५ मा 
हिातािोटमा ि अ्यो हिथे  टा म्ु िामा त्ा तव.सं. १९८९ मा मातल्ादेवी्ो मतनदिमा ती्न 
ओटा पाठशाला खमुले । 

ती पाठशालामा दत्धिाम मिातस्नी ि ती्न ज्ना वयततिहरू—पौडेिल म्ु ल्ा पं. ि्नशयाम 
पौडेिल, ि्नशयाम्ा ्ानछा िा िमा्ना् पौडेिल ि वेदिाज अत्ध्ािीले पढाए्ा त्ए । 
यसिी समग् तखतदम षिेरिमा ती्न ओटा संस क्ृ त पाठशाला िए्ाले यसलाई “तरििमुज दला्ेन 
पाठशाला” ित्ननथयो । यी पाठशालामा पढाउ्नेमा अनय ग्यमानय पत्डितहरू ्ैन त्ए । यो 
तरििमुज मधये्ो ए् हिातािोट्ो पाठशालामा पं. ्ेशविाज मिातस्नीले १९८१ देतख १९८७ 
समम पढाए । उ्नी दत्धिाम मिातस्नी्ा ्ानछा िाइ त्ए । ्ेशविाज ्ाशी पढ््न गएपतछ 
पं. टी्ािाम ्ध्नञजयले १९८७ सालदेतख १९८९ समम पढाए ।20 पं. ि्नशयाम पौडेिलले 
१९८९ सालदेतख १९९४ समम पढाए । पं. ि्नशयाम पौडेिललाई हरिहि पाठशालामा 
सािेपतछ पं. वेदिाज अत्ध्ािीले तयहाँ पढाए्ा त्ए (मा्धविाज गौतम २०६५ : ६२) । 

हरिहि गौतम ितदतायािाट वषता्ो ए् पट् तखतदम आउँ्े । तव.सं. १९९४ ता्ा तखतदम 
आउँदा उ्नी ्ेनपाल्ो गत्न्ेन ्ध्नाढ्य िइस्े्ा त्ए । यस सनदितामा उ्नले आफ्ना गायरिी 
गमुरु दत्धिामलाई तखतदममा िए्ो आफ्नो सिै जगगा जतम्न दा्न तद्न खोजे । ति दत्धिामले 
तयसलाई सवी्ाि गिे्न्न् । उ्नले “अपि हुनछ मैले दा्न तलन्न िरु मैले ि्ेन्ो मानछौ 

18 पिमपिागत गमुरु म्ु लीय तशषिा प्रणालीमा तिषिा-वकृतत्तिाट पढ््ेन िल्न त्यो । अधयेता 
महेशिाज पनत्ा अ्नमुसाि तिषिा मागेि पढ््ेन िल्न्ो ्नाट्ीय झल् हाम्ो गाउँ समाजमा िल्ेन 
व्रतिन्ध संस्ािमा पत्न देतखनछ (पनत २०७१ : १७६) ।

19 ्ाठमाडिौमँा िाणा शास्हरूले समुदूि गाउँिाट आए्ा ब्ाह्मण िटमु् (छारि) हरूलाई 
त्न:शमुल् खा्न िस्न वयवस्ा गरितद्ेन, िेला-िेलामा उ्नीहरू्ो त्नतमत लमुगाफाटो त्त्नतद्ेन, 
तद्नहुँ वा पवता तवशेषमा दतषिणा पत्न तद्ेन गिे्ो पाइनछ (देव्ोटा २०७३) । फलसवरूप ्ाठमाडिौ ँ
िा्नीपोखिी्ो संस क्ृ त पाठशालामा ब्ाह्मण िटमु्हरूलाई खा्ेन ि िस्ेन समुतव्धा सतहत्ो पा्शाला 
तव.सं. १९४३ मा खमुले्ो त्यो (पौडेिल २०४८) । तयहाँ समुदिू गाउँिाट आए्ा ब्ाह्मण पमुरिहरूलाई 
िाजय शततिमा िह्ेन ्ध्नी-दा्नी िािदािहरूले पत्न वयततिगत रूपमा िाँदी्ा मोहोि तदएि “आफ्ैन 
िा” समझेि िेला-िेलामा िेट््न आउ्न पत्न अ्नमुिो्ध ग थ्े (शमाता २०६६) ।

20 उ्नी दत्धिाम मिातस्नी्ा दाजमुिाइ खल््ा मात्नस त्ए । २४ वषता िाँिे्ा टी्ािामले 
१९८५ देतख १९९२ साल्ो िीिमा ्धेिै ग्न् लेखे । ्ोिै समय िािे्ा उ्नले ्धेिै ग्न् लेखे्ाले 
उ्नलाई “पतचिम्ा मोततिाम िट्” पत्न ित्ननछ (प्रतरित २०६१) ।
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ि्ेन िािमु ततम्ो ्नामिाट संस क्ृ त पाठशाला िाखौ,ँ मैले पढाउँछमु ” ि्नी प्रततप्रसताव िाखे्ा 
त्ए (द्डिपातण मिातस्नी २०६०) । प्रमाण्ो अिावमा ्ेहीले यो म्ु िालाई पतयाि ्नगिे 
पत्न पाठशाला खोल्न दत्धिामले ्ैन सललाह तदए्ो म्ु िा िातहँ सिैले सवी्ािे्ा छ्न् ।21 
पाठशाला खोल्ेन समिन्धमा हरिहिले गमुरु्ो आग्ह सवी्ाि गिेपतछ तखतदम्ो िनद्नवास, 
हरिआँप, दमुगाता खोलामा िहे्ो खेतिाट लगिग ७०० ममुिी ्धा्न हु्ेन खेत पाठशालालाई 
तदए । यो खेतिाट हु्ेन आयसतािाट पाठशालामा ्ाम ग्नथे ्ारिनदा ि छारिहरूलाई िानसा 
गिाइ्न ्ातलयो । यसिाट पत्न ्नपमुगेमा ्तपलवसतमु्ो वठ्नपमुिा वैरिया खेत्ो आयसताले 
सिाउ पमुऱयाए्ो हु्नाले तयहाँ्ो खेत पत्न हरिहि गौतमले पाठशालालाई तदए्ा त्ए । 
दा्न्ो रूपमा दत्धिाम मिातस्नीले हरिहि्ो जगगा “सवी्ाि ्नगिी” सावताजत्न् तहत्ो 
लातग प्रयोग ग्नतालाई सललाह तद्नमु हसंपा खोतल्नमु्ो एउटा महत्वपूणता मोडि त्यो ।

तव.सं. १९९४ सालमा पाठशाला्ो िव्न ि्नाएपतछ तरििमुज पाठशाला ए्ैठाउँ गातिएि 
एउटै हरिहि संस क्ृ त पाठशाला ि्ेन्ो त्यो (ह्ेनमुताहोस,् ततसिि १) । यसिी ि्ेन्ो पाठशालामा 
दत्धिाम मिातस्नी “हेडिगमुरु” ि्ेन्ा त्ए । िा्नीपोखिी संस क्ृ त पाठशाला ि ि्नािसमा पत्न 
“हेडि” िन्ेन शबद िले्ाले दत्धिाम मिातस्नीलाई यो अंग्ेजी शबदप्रतत मोह त्यो ।

पा्शाला, पाठशाला ि छारिवकृतत्त पाइ्ेन तरि्ोणी समुतव्धा िए्ोले तखतदम्ो 
पाठशाला अनयरि्ा पाठशालािनदा तवशेष हुँदै गयो । तव.सं. १९९६ मा गाउँ िातहििाट 
महापत्डित िोलाएि हसंपामा समपूणता मधयमा अनतगतात्ा पढाइ गरिए्ो त्यो ।22 

21 प्राय: सवातिमा्नी, म्ु ली्न ि खयात्नामा पत्डितहरूले दा्न तल्न द्स मानद्े । दा्न 
तल्ेनलाई वयंगय पत्न ्तसनथयो । जसतो तव.सं. १९९८ तति जमुद्ध शमशेिले पशमुपततमा समुवणता 
तमुलादा्न ग्नथे त्न्धो गिे । मातहला िडिागमुरु हेमिाज पा्डेिले वयंगयातम् तहसािले, “गमुरु आज त 
ठूलो ि्म दा्न पाउ्नमुहु्ेन िए्ो छ” ि्ेन । यसतो पेि समु्ेनि उ्नले तमुरुनतै जवाफ तदए, “म म्ु ्ैन 
िोकटालामटा तल्न आए्ो होइ्न । मलाई ्नमििी पत्डित [तवतशष्ट पत्डितहरूलाई सि्ाििाट 
तदइ्ेन िाग वा इजजत] ्ो दतषिणा िए पमुगछ ।” यतत ि्ेनि उ्नले दतषिणा मारि तलए्ा त्ए ति 
अ्यो पट् फ्ाइ फमु लयाइ गिेपतछ जमुद्ध शमशेि्ी पत्नीले गिे्ो समुवणता तमुलादा्न िातहँ सवी्ाि 
गिे्ा त्ए (पौडेिल २०५१ : ८९) ।

22  पत्डित तझ्ाएि पढाउ्ेन अभयास गाउँिि्ा तितातावाि वा अनय पत्डित खल््ा 
िाहु्नहरू पत्न ग थ्े । जसतै, गमुलमी ्धमुि्ोट्ा माइला पत्डित िीम्ानत पन्ी २००६ सालमा 
पयूठा्न तजलला्ो लमुङमा पढाउ्न गए्ा त्ए । लमुङ गाउँ्ा पत्डित शतश्धि रिजाल्ो अ्नमुिो्धमा 
गए्ा िीम्ानतले आफ्ना िाइ शेखि्ना्लाई पत्न पढाउ्न सँगै तलएि गए्ा त्ए । तयहाँ 
िीम्ानतलाई स्ेसमम्ा सिै समुतव्धा उपलब्ध गिाइए्ो त्यो (पन्ी २०७७) । उ्नी तयहाँ 
ए् वषता िसे्ा त्ए । तव.सं. २००४ मा ि्नािसिाट वया्िणमा समपूणता मधयमा उत्तीणता गिे्ा 
तडिि्नाता्ा पत्डित रुद््ना् आिायता उ्न्ो तछमे्ी गाउँ वाङ्ला्ा ममुतखया पोम्नािायण आिायता्ो 
ििमा खमुले्ो तपँढी पाठशालामा गमुरु िएि गए्ा त्ए । उ्नले तयसिि्ा छोिा िततजाहरू ि 
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ि्नािसमा समपूणता मधयमा समम्ो फािाम ि्नथे गिी पाठशाला िलाए्ाले यो २००३ 
सालसमम आ्षता् ्ैन त्यो । तव.सं. २००३ सालमा िातहििाट िोलाइए्ा महापत्डितले 
पढाउ्न छाडेिपतछ पत्न यहाँ पढ््ेन छारि्ो तििलली िए्न, उ्नीहरूलाई तयसपतछ ्ाठमाडिौ ँ
ि ि्नािसमा िस्ेन खा्ेन ि वकृतत्त्ो समुतव्धा सतहत वयवस्ा गिी पढाउ्न ्ातलए्ो त्यो । 
्ेनपाल्ै इ्ेनतग्ेन्ा जतम्नदाि हरिहि गौतम लगा्नी्ो लातग इचछमु ् िए्ाले तव.सं. 
२०२१ सालसमम उ्नले आफ्ैन खिताले पाठशाला िलाउ्न ि गमुलमी षिेरि्ा छारिहरूलाई 
उचि अधयय्न गिाउ्न स्े्ा त्ए । उ्नलाई पे्रिणा तद्ेन ि यो ्ाम्ो लातग वयवस्ाप्न 
गरितद्ेन पत्डित दत्धिाम मिातस्नी त्ए । यी दमुवै ज्ना्ो जोडिीले उदाहिणीय ्ाम गिे्ो 
हु्नाले यो पतचिम ्ेनपाल्ो “तटतमटमाउँदो ज्ा्न्ो जयोतत” िए्ो त्यो (प्रतरित २०४७ : 
१३) । यसतो समुतव्धा समपन्न िनदै गए्ो पाठशालामा पढ््न सिैले पाए पत्न खा्ेन समुतव्धा 
सतहत्ो ि्नाता ्सले पाउँथयो िन्ेन म्ु िा महत्वपूणता हु्नाले आउ्ेन ख्डिमा यसिािे ििाता 
गरिए्ो छ । 

तस्बिर १ : हसंपाको प्रसतकृसत (स्ोत : प्रसरित २०६१) ।

गाउँ्ा षिेरिी ्ेनवाि सममुदाय्ा छारिहरू समेतलाई ि्डिी, वेद, लिमु्ौममुदी ि तहसाि त्ा ऐ्न 
स्ेसता (अड्िडिा अदालतमा त्नयम पूवता््ो लेखापढी त्ा हितहसाि आतद िाख्ेन सयाहा वा िही) 
पढाए्ा त्ए (आिायता २०६७) । यसिी गाउँहरू िाहे् तजलला ममु्ाम्ो रूपमा िहे्ा गौडिा, 
अड्िडिा, गोश्वािा इतयातदमा पत्न पत्डित िाखेि पढाइ्ेन िल्नले खयात्नामा पत्डितहरू्ो माग 
ठाउँ-ठाउँमा हु्ेन गथययो । पत्डितहरू आफ्नो ठाउँमा िनदा अनयरि आमदा्नी हु्ेन िएमा तयहाँ पत्न 
पढाउ्न जा्ेन िल्न त्यो ।
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पराठशरालरामरा छरात्र छ्नोट, भ्नराजु प्रक्रियरा ि वयवस्राप्न
तव.सं. १९९४ मा तखतदममा हरिहि पाठशाला्ो िव्न मारि ्निएि ि छारिवास्ो समेत 
वयवस्ा गरिए्ो त्यो । तयो िेला हसंपा ्ेनपाल्ै इ्ेनतग्ेन्ो पाठशालामा प्नथे हुँदा तयहाँ 
ब्ाह्मण छारिहरू्ो िाप त्यो । शमुरूमा पा्शाला (छारिावास) मा दाता हरिहि गौतम्ो 
उमेि ििािि ३६ ज्ना मारि छारि ि्नाता गरिए्ो त्यो । शमुरूमा ि्नाता पाए्ा ती ३६ ज्नामधये 
२६ ज्ना वया्िण पढ््ेन त्ए ि्ेन १० ज्ना वेद पढ््ेन त्ए । अझ यसमा िसथेत्न ए्-
ए् ज्ना छारि ्पदै जा्ेन योज्ना त्यो । यसिी १९९७ सालसमम आइपमुगदा पाठशालामा 
छारि संखया ४० पमुगे्ो ि १० ज्ना जयोततष छारि ्पेि छारि्ो संखया ५० पमुऱयाइए्ो 
त्यो (गौतम २०६५ : ६५) । हरिहि पाठशालािाट योगय िएपतछ छारिहरू जाँि तद्न्ो 
लातग ि्नािस जा्ेन गदता्े । जतत ज्ना छारि जान्े, तयतत संखयामा पा्शालामा ्नयाँ ि्नाता 
गरिनथयो । जसतो २०११ सालमा १६ ज्ना तखतदममा मधय तसद्धानत ्ौममुदी पतढस्ेि 
ि्नािस गए्ा त्ए (पन्ी २०६५ : २१७) । तयो िेला हरिहिमा १६ ज्ना ्नयाँ छारिहरूले 
ि्नाता हु्न पाए्ा त्ए । 

तखतदम्ा तितातावािे गौतम्ा सनता्नहरू तयस पाठशालामा ि्नाता हु्न रुिाउँदै्न्े, 
त््नि्ेन सि्ािी ्ाम्ो लातग तखतदम िातहि गए्ा िािमुहरूले आफूले ्ाम ग्नथे ठाउँमा 
्ाम तस्ाउ्नमु्ो सा्ै उ्नीहरूलाई पठ्नपाठ्न्ो वयवस्ा समेत गिे्ा हुन्े । उ्नीहरूले 
आफ्ना िािमुहरूले ्ाम ग्नथे ्लो, जसतै ्ाठमाडिौ ँ ि तिाई्ा ्तपलवसतमु, वीिगञज, 
ज्न्पमुि, महोत्तिी आतद ठाउँमा गएि पढ््न ्ाले्ा त्ए ।23 यस्ािण उ्नीहरूले हरिहि 

23 यसतो िल्न अनयरि पत्न हुनथयो, रिडिी िजाि्ा ए्ा्ध िजाििासीले आफ्ना िचिालाई 
रिडिी्ो संस क्ृ त पाठशालामा पढाउँदै्न्े (ज्वाली २०७६) । सि्ाि्ा हात्म ्ारिनदा िएि 
तजलला-तजललामा जाँदा, डिोटी गए डिोटी्ै, ्ध्न म्ु टा गए ्ध्न म्ु टा्ै, पयूठा्न गए उही ँ् ै  ग्यमानय 
पत्डित खोजेि हात्म आफैले अधयय्न ग थ्े ि आफ्ना सनता्नलाई पत्न पढाउँ्े । जसतो पयूठा्नमा 
िडिाहात्म िएि गए्ा ज्नथेल िैिव ्नितसंह िाणाले आफ्ना वंशजहरूलाई पढाउ्न गमुलमी ियालेिाट 
पत्डित जगन्ना् अजयाताललाई तझ्ाए्ा त्ए । तयो िेला अजयातालले आफ्ैन ििमा दला्ेन 
पाठशाला िलाइिहे्ा त्ए । आफू तहँड्ि्ेन तवतत्त्ै तशषयहरू अलपरि प्नथे िनदै उ्नीहरूलाई 
पत्न सा्मै लैजा्न पाउ्नमुप्नथे माग गिेि उतै लगे्ा पत्न त्ए (पौडेिल २०५१) । यसिी आफ्ना 
छोिाछोिी पढाउ्न ि्नी िोलाए्ा िडिाहात्महरूले पत्डित्ा छारि्ो समेत खिता वयहो्नमुतापथययो । 
यी हात्म प्रशास्हरू सरुवा हुँदा ्ततपयले पत्डितलाई पत्न सँगै तलएि जान्े । यसले गदाता 
पत्डित ि हात्म्ो परिवािमा “पारिवारि् वाताविणमै त्न्टतम समिन्ध” स्ाप्ना हु्न पमुगथयो 
(समुवेदी २०६० : २३०; िट्िाई २०२९) । तयसै क्रममा पत्डितले लगे्ा मे्धावी छारिहरूले 
पढ्दापढ्दै िाजय्ा तवतिन्न तहमा जातगि खा्न पत्न शमुरू ग थ्े । ्ततपय म्ु ली्न परिवािले गमुलमी 
वा ्नतज्ै्ो ्धैिे्नी िाजय्ा िजौटालाई अ्नमुिो्ध गिी पालपामा िहे्ा षिेरिीय प्रशास्हरू्ो सेवा 
गददै पढ््न पाए हुनथयो ि्नी तवनती ग थ्े ि पालपा ता्नसे्नमा पढ््न जान्े । तयसमा िल्ोट गाउँ्ा 
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पाठशालालाई तखतदम िातहि्ा गाउँलेहरूले “तस्धा खाएि पढ््ेन पाठशाला” ्ो रूपमा 
हे थ्े (आरेिय २०६५ : २८४) । तवषणमुिाज आरेिय्ा अ्नमुसाि हरिहि पा्शालामा िात 
खाएि पढ््ेन छारि ि पढाउ्ेन तशषि् दमुवैलाई तितातावािे गौतमहरूले आफ्ना पमुखययौली्ो 
तिताता ि समपतत्तमा आतरित गरिि िाहु्न्ा रूपमा हेदता्े । फलत: तखतदम्ा गौतम्ो 
्धेिै िि-्धमुिीिाट गौतम छारिहरू तयस पाठशालामा पढ््न आए्न्न् । अपवादले मारि तयहाँ 
पढे । तव.सं. १९९६ मा हरिहि संस क्ृ त पाठशालामा तसद्धानत ्ौममुदी पतढिहे्ा तितातावािे 
खल््ा ्ाशी्ना् गौतम्ो पाठशाला्ो िानसाििमा म्नममुटाव िएपतछ ्प अधयय्न्ो 
लातग उ्नी ्ाठमाडिौ ँ गए्ा त्ए (ज्वाली २०७१) । “झक्ले पत्डित” ि्ेनि तित्न्ेन 
्ाशी्ना् गौतम्ा िमुिाले पत्न तयो िेला ि्नािसिाट मधयमा पास गिे्ा त्ए । पत्डित 
दत्धिामसँग पढाइमा सम्षिता हातसल गिे्ा उ्न्ो पा्नी िलाउ्ेन वा ्निलाउ्ेन तवषयमा 
गाउँ्ो ए् ्धमतासिामा तववाद पिे्ो त्यो । तयही झो ँ् मा तितातावािे खल््ा झक्ले 
पत्डितले छोिालाई तखतदम्ो पाठशालािाट तझ्ेि ्ाठमाडिौ ँ पढ््न पठाए्ा त्ए ।24

अनयरि्ा पाठशालामा ्धेिैजसो ब्ाह्मण अत्न ्ोिै मारि षिेरिी ि ्ेनवािले मारि संस क्ृ त पढे 
पत्न तखतदममा ि्ेन ब्ाह्मण िाहे् अरू जात्ा छारि ि छारिाहरूलाई ि्नाता तलइन्नथयो ।25 
छारिहरू्ो छ्नोटमा प्रततसप्धातालाई एउटा आ्धाि ि्नाइए्ो त्यो । ्ोही-्ोहीले 
ए्पट्मा ि्नाता हु्न ्नस्े फेरि ि्नाता पाउ्न्ो लातग गाउँमै फ थ्े ि आफै वा ्नतज्ै्ा 
गमुरुहरूसँग िसेि ्प तयािी पत्न ग्थे । हसंपामा ि्नाता पाउ्ेनले ि्नािस पढ््न जा्न पाउँ्े । 
हेडिगमुरु दत्धिाम मिातस्नीले म्ु ्ैन तवद्ा्थीलाई ि्नाता ग्नता म्न लागे्ो छ ि्ेन उ्नले अरू 
गमुरुहरूलाई, “यस्ो पढाइ ्सतो छ ?” ि्ेनि सोधद्े । “िाम्ो छ” ि्ेनमा हेडिगमुरुले 

ए् म्ु ली्न परिवाि्ा खडिा्ननद ख्नाल पालपा्ो ता्नसे्नमा ज्नथेल योग तवक्रम्ो समप त्ा मा पमुगेि 
५/६ वषता िसी ्ा्नू्नी लेखापढी गिे्ा त्ए । पतछ उ्ैन ज्नथेलले ्ैन खडिा्ननदलाई रुपनदेही्ो िे्िी 
अदालतमा ितहदाि ि्नाए्ा त्ए (िट्िाई २०७८) ।

24 मा्धविाज गौतमसँग ्ातत्त् २३, २०७८ मा गरिए्ो म्ु िा्ा्नी । गौतमसँग ्ाशी्ना्ले 
ि्ेन अ्नमुसाि दत्धिाम गमुरुलाई पढ््नमुअति ि पढेपतछ पत्न खमुट्ामा ढोगेि अतत तशष्टािाि ग्नमुतापिे्ाले 
उ्नले ्ाठमाडिौ ँआएि पढे्ो िताए्ा त्ए । ्ाशी्ना् गौतम ्ाठमाडिौ ँ् ो िा्नीपोखिी संस क्ृ त 
पाठशालामा ि्नाता िए, ि पतछ जयतमु संस क्ृ तम् आनदोल्नमा सहिागी िए्ा त्ए । तयसपतछ 
उ्नमा िाज्नीतत् िेत्ना जागकृत ियो ि ्ेनपाली िातषरिय ्ाँग्ेस्ो सदसय िए । पतछ ि्नािस पमुगेि 
संस क्ृ त ि अ त्ाशास्तमा उचि अधयय्न गिी िाज्नीतत् गतततवत्ध िढाए्ा गौतम तव.सं. २०१६ 
मा तवश्वेश्विप्रसाद ्ोइिाला्ो ज्नत्नवातातित मतनरिम्डिलमा पतहलोपट् मनरिी िए्ा त्ए ।

25 िाणा्ाली्न समयमा पिमपिागत संस क्ृ त तशषिालाई ब्ाह्मण सममुदाय्ो “पतवरिता” सँग 
जोडेिि हेरिए पत्न तव.सं. १९५८ मा खोतलए्ा िाषा पाठशालाले सैद्धातनत् रूपमा समाज्ो 
अनय जात समूह्ा मात्नसहरूलाई पत्न समेटे्ो त्यो (हे्नमुताहोस्, पिाजमुली ि वनत स्न् २०२१) ।
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उसलाई ए् दमुई प्रयोग सोधद्े । यसो िएमा तवद्ा्थीले ि्नाता हु्न पाउँछमु  त् िन्ेन आशा 
िाखदथयो । ्ोही-्ोही ि्नाता हु्न पाइएला त् ि्ेनि हेडिगमुरु्ा ििमा गमुरु्ै अगातडि “रुजे्ो 
तििालोजसतो अ्नमुहाि देखाएि िस्े” (पोख्ेल २०६३ : ५२) । ए्ै पट्मा ्मैले मारि 
ि्नाता पाउँ्े, पट्-पट््ो प्रयासमा मारि तयहाँ छारि ि्नाता हु्न पाउँ्े । 

पयूठा्न्ा हरिप्रसाद शमाता आिायताले आफू तेस्ो पट््ो प्रयासमा हरिहि पाठशालामा 
पमुगेि ि्नाता िए्ो लेखे्ा छ्न ्। तयो िेला पयठूा्न्ा तवतिन्न गाउँिाट स्ा्नीय पत्डितहरूसँग 
संस क्ृ त पढे्ा समपन्न िि्ा ि पढाइमा अबिल छारिहरू हरिहि संस क्ृ त पाठशालामा ि्नाता त्ा 
आउँ्े । हरिप्रसाद शमाता पतहलो पट् २००३ सालमा तखतदम गए्ा त्ए । तयतत िेला 
उ्नले ि्नाता ्निइ््ैन यजमुवथेद अधयय्न गिे ि सो सालमा ि्नाता हु्न ्नपाए्ाले उ्नी पयूठा्न 
फ थ्े  । तयसपतछ हरिहिमा पढ््ेन तयािी्ो लातग मावली िासँग िसेि ्धमुिन्धिसँग वेद पढे । 
हरिहिमै पढेि आए्ा दाजमुसँग मधय्ौममुदी िन्ाए । दोस्ो पट् ि्नाता हु्न्ो लातग फेरि 
तखतदम गए, ति पत्न ि्नाता हु्न ्नपाए्ाले ्ेही समयमा ्ैन िि फ थ्े  । फेरि आफ्ना िाञजा 
दाइसँग गएि “मलाई तखतदम हरिहि संस क्ृ त पाठशालामा ि्नाता गिाइतद्नमुस्” ि्ेनि उहाँ्ो 
तसफारिसमा तेस्ो पट्मा ि्नाता िए्ा त्ए (शमाता २०६५) । 

्ेनपाल प्रज्ा प्रततठिा्न्ा प्राज् ि्ेन्ा गमुलमी्ा टी्ािाम पन्ीले हरिहिमा पढ््नमुअति 
िोङ गाउँ्ो ए् दला्ने पाठशालामा लिमु्ौममुदी पढे्ा त्ए । तयसपतछ २००८ सालमा 
उ्नी तखतदम गए । २००९ सालसमम उ्नले ि्नाता पाए्ा त्ए्न्न् । तयो समयमा पं ि्नशयाम 
पौडेिलिाट मधय तसद्धानत ्ौममुदी पढे । पन्ी लेखछ्न्, “तव.सं. २००९ मा मौतख् पिीषिा 
तलई पं. दत्धिाम गमुरुजयूले मलाई िोज्ना त्ा ि्नाता ग्नमुता ियो” (टी्ािाम पन्ी २०६५ : 
२१७) । यसिी पाठशालामा ि्नाता हु्नमु पतहले ६ मतह्ना–१ वषता तयािी जसतो अभयास हु्ेन 
देतखनछ । तयसमा उत्तीणता िए मारि ि्नाता पाउ्ेन प्रततसप्धातातम् िल्न त्यो ।

्ततपयलाई प्रततसप्धातासँगै वंशपिमपिािाट ि्नाता पाउ्न सतजलो हुनथयो । संवत् १९९९ 
मा गमुलमी मिमुताङ्ा तवखयात पत्डित रिमुत्धि26 (तव.सं. १९३०–१९६२) ्ा छोिा पत्डित 
खेमिाजले आफ्ना छोिा योगिाजलाई वया्िण पढाउ्ेन हेतमु तखतदम तलएि आए । तयसपतछ 
हेडिगमुरु दत्धिामले परिियपूवता् उ्न्ो वंशपिमपिा सो्धेछ्न् । पत्डित खेमिाजले आफ्ना 
िािमु्ो ्नाम िताएपतछ दत्धिामले ्नम्तापूवता्, “तवद्त् पमुरि्ो ्े सेवा गरँु” ि्ेनछ्न् । 
दत्धिामले िा्नीपोखिी्ो पाठशालामा पढ्दा रिमुत्धििाट वया्िण पढे्ा िहेछ्न् । यस 

26 ती्न्धािा संस क्ृ त पाठशालामा िसेि िा्नीपोखिी संस क्ृ त प्र्धा्न पाठशालामा प्र्धा्नािायता 
िए्ा पं तवषणमुहरि रिमालसँग पढ्दा तडिललीिाज अजयातालले गमुरुममुखिाट वया्िण समुन्ेनतवतत्त्ै ्धािण 
ग्नता सक्े । यसतो िमुतद्ध्ौशल देखेि रिमालले उ्नलाई “रिमुत्धि” उपात्ध तदए्ा त्ए (लक्मी्ानत 
पन्ी २०५७) । मे्धावी छारिलाई यसतो उपात्ध तद्ेन िल्न अनयरि पत्न त्यो ।
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समिन्धले उ्नले रिमुत्धि्ा ्नातत योगिाजलाई हरिहि पाठशालामा ि्नाता गिे्ा त्ए 
(लक्मी्ानत पन्ी २०५७) । 

वंशपिमपिासँग तखतदम्ो पाठशाला्ा पत्डितले सा्धािण झमु्ाव िाखे पत्न तयहाँ 
अनय छारिहरूलाई योगयता पमुगमुञजेल म्ु िाएि पाखा िसाली पढाउ्ेन िल्न त्यो । 
तयस्ािण योगिाजलाई उ्न्ा हजमुििमुिा्ो ्नाम समुन्ेन तवतत्त्ै हत्तपतत्त ि्नाता गिे्ै हु्न् ि्नी 
पतयाउ्न गाह्ो छ । जसतो, ति्नजा्न्ै तवषणमुिाज आरेियले पत्न तमुरुनतै ि्नाता हु्न पाए्ा 
त्ए्न्न् । आरेिय ्तपलवसतमुमा जनमे्ा त्ए । ्तपलवसतमुमा पत्न ्नाम िले्ो संस क्ृ त 
पाठशाला त त्यो ति उ्न्ा हजमुििमुिाले ्ाशी्ो हरिहि पाठशालामा ि्नाता गरितद्न 
खोजे । ति हसंपा्ो ्ाशी्ा प्रिन्ध्ले तखतदममा ्ैन गएि मधय्ौममुदी पढेि आउ्न 
सललाह तदए । तयसपतछ आरेियलाई उ्न्ा हजमुििमुिाले तखतदममा ्ैन पढाउ्ेन तविाि गिे । 
आरेिय्ा हजमुििमुिा ितशमिाज अजयातालले हरिहि पाठशाला्ा प्र्धा्नािायता (हडेिगमुरु) दत्धिाम 
मिातस्नीसँग पढे्ा हु्नाले ि्नाता ग्नता सत््ेन तवश्वासमा त्ए । आरेिय लेखछ्न्, “म म्धेशमा 
खाई खेली हु थ्े  िढे्ो ्ाँिो ्तिलो िाल् तखतदम जसतो टाढा्ो पहाडिी गाउँमा आउ्न 
िाधय िए्ो हुँ । तखतदम िस्ेन मलाई ्तत्त म्न त्ए्न । तखतदम ्नआई ि्नािस जा्न पाइ्ेन 
त्ए्न ्े ग्नमुता” (आरेिय २०६५ : २८९) ! हरिहि पाठशाला्ा हेडिगमुरु दत्धिाम मिातस्नी 
उ्न्ा हजमुििमुिा्ो सा्ी िए पत्न हजमुििमुिाले आफ्नो ्नाततलाई ि्नाता्ो लातग याि्ना 
गिे्ो देखे । ति उ्नी तत्ालै िातहँ ि्नाता िए्न्न् । आरेिय आफ्ना तपतामहलाई दत्धिाम 
मिातस्नीले ि्ेन्ो समझँदै लेखछ्न्, “मैले तत्ालै पा्शालामा पत्न ि्नाता गिीतद्ेन त्एँ ति 
दमुई वषतादेतख पालो म्ु िेि िसे्ा छारिहरू पत्न छ्न् । तत्न्ो पालो तमिेि अतहले ्ैन ि्नाता 
ग्नता तमले्न । ्ेही तद्न पाखा [िातहि, गाउँमा] िस्नमुपछता  । अत्न ि्नाता िै हालछ्न्” ि्ेन्ा 
त्ए । तयसपतछ उ्न्ा हजमुििमुिाले गाउँ्ो म्ु ्ैन ए् ििमा पैसा तत्नथेगिी खा्ेन वयवस्ा 
तमलाइतदए पत्न िस्न िातहँ हरिहि छारिवासमै िसे । उ्नले छ मतह्ना पाखा िात खाए । 
आरेिय लेखछ्न्, “छ: मतह्ना पाखा िसेपतछ मलाई हेडिगमुरुले ि्नाता गरितद्नमुियो । योगय िएि 
होइ्न । अगतया [हा्नदै ्नसत््ेन] िएि ि्नाता ग्नमुता पिे्ो हो उहाँलाई ।” आरेिय्ा अ्नमुसाि 
तयहाँ मूलतः दमुई तरि्ाले छारि ि्नाता िए्ो देतखनछ । ए् वरिपरि गाउँिाट आए्ा 
छारिहरू िोलक्रम अ्नमुसाि छ्नोट गिेि । दमुई, हरिहि गौतम्ो ठाडिो तो्-आदेशिाट, 
जसमा दत्धिाम मिातस्नी लगायत तयहाँ पढाउ्ेन गमुरुहरूले तसफारिस पत्न ग थ्े । तसफारिसमा 
प्नथेहरू हरिहि गौतम ि दत्धिाम मिातस्नी्ो ति्नजा्न ि ्नल्नातामा प्नथे छारिहरू हुन्े । 

यो पाठशालामा पढे्ा पवूतामनरिी त्ा सातहतय्ाि मोद्ना् प्रतरितले आफ्नो संसमिणमा 
लेखे्ा छ्न्, “िा संस क्ृ त पाठशाला्ा अधयाप् िए्ा ्ािणले म पाँिै वषता्ो उमेिमा 
आमा्ो ्ाखिाट छमु टाएि पाठशालामा लतगएँ” (प्रतरित २०४७ : १२) । उ्न्ा िा 
तयही पाठशाला्ा सहाय् अधयाप् पं ि्नशयाम पौडेिल त्ए । हु्न त ्धेिै छारिहरू 
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टाढा-टाढािाट आए पत्न उ्नीहरूमधये ्धेिै गाउँ्ा ममुतखया पत्डित्ै छोिा ्नाततहरू हुन्े, 
वंशपिमपिा अनतगतात्ा हुन्े । सवतासा्धािण ब्ाह्मण परिवािलाई आफ्ैन खिता ििेि तखतदम 
पढ््ेन आँट हुँदै्नथयो, यतद िए पत्न ्धेिै तटक्न ्नस्ी उ्नीहरूले ्प तशषिा आजता्न ग्नतालाई 
वै्तलप् उपायहरू खोजे्ा हुन्े । हसंपामा जो ि्नाता त्ा आउँ्े उ्नीहरूले आफ्नो म्ु ली्न 
वंशपिमपिा मारि ्निएि आफ्नो षिमता ि ्धीिता पत्न देखाउ्नमु पदताथयो । ्ोही-्ोहीलाई 
हा्नदै ्नसत््ेन िए पत्न सी्धै ि्नाता ग्नमुताप्नथे अवस्ा ्मै हुनथयो ।

हसंपामा पढ््ेन अवसि जोसम्ु ै लाई िएजसतै तयहाँ्ो पा्शालामा िात खा्ेन समिाव्ना 
पत्न सिै्ो त्यो, यद्तप यसमा आफ्नो मानछे, ्नातागोता, म्ु ली्न परिवाि्ो प्रिाव ्नहु्ेन 
िन्ेन त्ए्न । तयसैले अनयरि पतढिहे्ा छारिलाई हसंपा जा्न पाउ्नमु आ्षताण्ो तवषय 
त्यो । गाउँिि्ा दला्ने पाठशालामा लिमु्ौममुदी पतढिहे्ा िटमु्हरू तखतदम जा्न िहि 
ग थ्े । दशै ँ् ो तवदामा तखतदम पाठशालािाट गाउँ फ थ्े ्ा छारिहरूसँग तयहाँ जा्न ्े-्े 
ग्नमुतापछता  ि्नी गाउँ्ा अनय छारिले सो्धीखोजी ग थ्े । आफूलाई तखतदम जा्न म्न िए 
पत्न ्ततपयले आफ्ना िमुिासँग िन्न ्नस्ेि ितसिहे्ो ि्नी गमु्नासो ग थ्े । तखतदम्ो 
तछमे्ी वाङ्ला गाउँ्ा ध्मुविाज िट्िाई तखतदम पढ््न गए्ा आफ्ना गाउँले सा्ी ज्ा्नहरि 
आिायतालाई अ्नमुिो्ध गददै िनछ्न्, “ततमीले िािालाई िनद् यौ ्न म पत्न ततमीसँग तखतदम 
जानछमु  । ततमी पत्न एकलै छौ, दमुई ज्ना पत्न हुनछौ,ँ िािाले ततमीले ि्ेन्ो मात्नहाल्नमुहुनछ ।” 
तयसपतछ ज्ा्नहरिले ध्मुविाज्ा िमुिालाई म्नाए । तखतदम गाउँमा तिहे िए्ी तददीले पत्न 
यसमा सहयोग गरि्न् ि ध्मुविाज्ा िमुिाले उ्नलाई पढ््न्ो त्नतमत तखतदम लैजा्ेन िए । यो 
िेला उ्नी “िहुतै खमुसी िए्ो” संसमिणमा उललेख गिे्ा छ्न् (ध्मुविाज िट्िाई २०६७) । 

हसंपा्ो खयातत वरिपरि्ा गाउँहरू िाहे् टाढा-टाढासमम पत्न त्यो । िागलमुङ्ा 
दमुगातादत्त शमाता उपाधयायले यसिािे समिण गिे्ा छ्न् । शमाता्ा िमुिा िागलमुङ्ो आफ्ैन िि्ो 
दला्नमा १५/२० ज्ना छारिलाई िाखेि पढाउँ्े । दला्नमा पढेपतछ दमुगातादत्त लिम्ु ौममुदी पढ््न 
िागलमुङ्ै अ्यो दला्ेन पाठशालामा गएि ५०/६० ज्ना छारि सँगसँगै पढेछ्न् । लिमु्ौममुदी 
पढेपतछ उ्नलाई तखतदम्ो हरिहि पाठशालामा पढ््न जा्न म्न लागयो । ए् तद्न आफ्ना 
िमुिालाई ि्ेन्ो समझ्ना गददै उ्नी लेखछ्न्, “तखतदम्ो हरिहि संस क्ृ त पाठशाला्ा म्ु िा 
समुनदा मलाई तयही ँ गएि पढ््न म्न लागयो ।” आफ्नो यो अ्नमु्नय समु्ेनपतछ उ्न्ा िमुिाले 
ि्ेन्ो वाकय समझँदै उ्नी ्प लेखछ्न्, “छोिा, तखतदम यहाँिाट ्धेिै टाढा छ । तयहाँ पमुग्न 
दमुई तद्न लागछ । िीिमा ्धेिै खोला्नाला त्नमुतापछता…तँ सा्ैन छस्…िि छोडेिि तयहाँ गएि 
िस्न सतैि्नस् । हामीलाई पत्न यहाँ त्नयास्ो लागछ” (शमाता उपाधयाय २०६५ : ३६६) । 
ति आफ्ना छोिाले त्न्ै िहि गिेपतछ उ्न्ा िमुिाले “गाउँ्ो अरू ्ोही सा्ी िएमा 
जा्न तदउँला” समम ि्ेनछ्न् । पतछ “छोिा्ो त्नयास्ो” लाग्ेन िए्ाले टाढा्ो तखतदम 
गाउँमा पठाए्न्न् । िरु तयो िनदा ्नतज्ै प्नथे गमुलमी्ो िनद््ोटमा मधय्ौममुदी पढ््न 
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पठाए । तखतदममा तसद्धानत गमुरुले पढाउ्न छाडेिपतछ तयहाँ पत्न मधय्ौममुदीसमम मारि पढाइ 
हु्ेन िए्ाले अि उ्नी तसद्धानत ्ौममुदी पढ््न तखतदम जा्नमुपददै्नथयो । गमुलमी्ो िनद््ोट 
गाउँले ्ैन तखतदम्ो ्ाम गिे्ो त्यो । उ्नले उतत िेला ििातामा िहे्ो तखतदम्ो हरिहि 
पाठशालामा पढ््ेन ्धो्ो िाँ्ी ्ैन िहे्ो समिण गिे्ा छ्न् ।

हरिहि पाठशालामा ि्नाता (अ्ातात् पा्शालामा िसेि खा्न) ि पढ््न पाउ्ेन आशाले 
तवतिन्न ठाउँ वा तजललािाट छारिहरू तखतदम आउँ्े । उ्नीहरूमधये ि्नाता िए्ा छारि त्ा 
टाढािाट आएि पढाउ्ेन गमुरुहरूलाई हरिहि्ी िाइँली आमाले २००९ सालसमम िोज्न्ो 
लातग िातह्ेन तिजतिज्ो त्निीषिण गिी पमुग ्नपमुग खा्ेन म्ु िा्ो वयवस्ाप्न गरितदए्ी 
हुतन््न् । सा्ैनमा तव्धवा िए्ी उ्नी हरिहि्ै ििमा िसेि छारिहरू्ो हेितविाि्ो ्ाम 
गत त्ा्न् (हे्नमुताहोस्, ततसिि २) ।

पा्शालामा ि्नाता ्नपाउ्ेनमधये ्ोही आफनत्हाँ वा ्ोही डेििा तलएि िस्े । िोज्न 
्नपाउ्ेन छारिहरूले आफ्ैन िििाट खिता लयाई पढ््े अ्वा ्ोही-्ोही तिषिाट्न गिी त्नवाताह 
ग थ्े (उपाधयाय २०४३) । तय्नीहरूलाई “पाखा िसी पढ््ेन” ित्ननथयो । यसता छारिहरूलाई 
ए् ज्ना तव्धवा ब्ाह्मणी, जैतस्नी िमुढीआमाले सहयोग गत त्ा्न् ।27 पाखा िसी पढ््ेनले 
िाइलँी आमालाई जसतै जैतस्नी िमुढीआमालाई पत्न सतमझनछ्न् । उ्नीहरूले िििाट लयाए्ो 
अन्न प्ाइतद्न ि्नी जैतस्नी िमुढीआमालाई तदन्े । िमुढीआमाले उ्नीहरू प्रतये््ो अलग-
अलग िाँडिामा अलग-अलग खा्ना प्ाएि िातखतदतन््न् ।28 यस समिन्धमा हरिप्रसाद 
उपाधयाय लेखछ्न्, “जैतस्नी िमुढीआमा्हाँ खिता समुमपेपतछ ्नमु्न, तेल, दाउिा पा्नी, ततहु्न ि 

27 हरिहि गौतम्ा ्ा्ा्ा छोिा शातलग्ाम गौतमले तवद्ालय्ो प्रिन्ध् िएि पत्न 
्ाम गिे्ा त्ए । हरिहि्ो पहाडि्ो सिै जतम्नमा खेती लगाउ्ेन ि ि्नाता िए्ा तवद्ा्थी्ो 
लातग िातह्ेन सामग्ी्ो जोहो उ्नैले गिे्ा त्ए । उ्नीहरू िाहे् गाउँ्ा ममुतखया, पाठशाला्ा 
अधयाप्हरू ि हरिहि्ा ्नतज््ा मात्नसहरू समेत यो पाठशाला्ो वयवस्ाप्नमा िसेि ्ाम 
गिे्ा त्ए ।

28  ती्न मतह्नासमम जैतस्नी िमुढीआमाले प्ाए्ो खा्ना   खाए्ा तखतदम्ो तछमे्ी 
गाउँ िल्ोट्ा तहमलाल ख्नालसँग िदौ १२, २०७६ मा गिे्ो म्ु िा्ा्नी । तहमलाल ्सिी 
तखतदम पमुगे िन्ेन ््ा यसतो छ : तहमलालले तव.सं. १९९० दश््ो अतनतम वषतातति गाउँ्ै 
पौवा पाठशालामा पतढिहे्ा त्ए । ए्तद्न ििमा पूजा िए्ोले उ्नी पाठशाला जा्न पाए्न्न् । 
आफूलाई पूजामा ्निोलाए्ोमा गमुरु तिरितिरैि ममुममुतारिए्ा िहछे्न् । तयसै्ो झो् फे्नता पत्न अतिललो 
तद्न त््न ्नआए्ो िन्ेन त्नहुँमा गमुरुले उ्नलाई िेससिी म्ु टे । तयसपतछ तहमलाल आफ्ना िमुिासँग 
पत्न ्नसो्धी िागेि आफ्नो ्नतज्ै्ो मावली गाउँ ठूलाख त्ा  पढ््न ि्नी गए । ठूलाख त्ा  तखतदम 
्नतज्ै पदताथयो । तयहाँ पढ्दा पढ्दै उ्नी मावली्ै खितामा सा्ीिाइ्ो पतछ लागेि ििसललाह ्नगिी 
तखतदम्ो हरिहि पाठशालामा पढ््न गए । पा्शाला्ो समुतव्धा पाउ्ैन आँटे्ो िेला ििमा ्ाम्ो 
जयादै दमु:ख पिे्ो, आमाले नयास्ो मा्नेि िोए्ो ि्नी उ्न्ा िमुिाले िल गिेि िि फ्ाताए । तयहाँ 
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तस्बिर २ : राइँली आमाको प्रसतकृसत (स्ोत : प्रसरित २०६१)

जमुठो िाँडिो समेत्ो तझँजोिाट ममुति िई ती तवद्ा्थी पढ््नमा मसत िहन्े” (उपाधयाय 
२०४३ : ८९) । यसिी खा्ेन तवद्ा्थीले मतह्ना्ो १५ रुतपयाँसमम तदन्े, असम त्ािाट ्ेही 
्नतमल्न पत्न सकथयो । उ्नले िटमु्हरू्ो लातग तिहा्न िेलमु्ा प्ाइतदतन््न् । जैतस्नी 
आमाले प्ाइतदए्ो अन्न खाएि िटमु्हरू तदउँसो पढ््न पाठशाला जान्े । तदउँसोमा 
पाठशालामा पठ्नपाठ्न ्े-्सिी हुनथयो, िन्ेनिािे ििाता यस पतछ्ो ख्डिमा गरिए्ो 

उ्नले जैतस्नी िमुढी अामाले प्ाए्ो खाएि पढे्ा त्ए । उ्न्ै तछमे्ी िा्धा क्ृ षण आिायता पत्न 
२०१५ सालमा ६ मतह्ना पाखा िसेि पढे, ति ि्नाता हु्न पाए्न्न् । आिायतासँग असोज ३, २०७८ 
मा गरिए्ो म्ु िा्ा्नी अ्नमुसाि २०१५ सालमा उ्न्ो गाउँमा ठूलो आगलागी ियो । पतछ तयही 
अतग्नपीतडित िए्ो ्नाताले २०१६ सालमा उ्नले रिडिी्ो संस क्ृ त तवद्ालयमा छारिवकृतत्त पाए्ा 
त्ए । तछमे्ी गाउँ तडिही्ा ्ेही मात्नसहरू पत्न तखतदम गए्ा ि पा्शालामा ि्नाता ्नपाए्ाले 
्प अधयय्न्ो लातग देहिादमु्न ि गमुजिात पमुगे्ा त्ए । प्राय: पाखा िसेि पढ््ेन त्ा जैतस्नी 
िमुढीआमा्हाँ खा्नेहरूले पा्शालामा ि्नाता ्नपाई आफ्नो गाउँ फ थ्े ्ो देतखनछ ।
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छ । मात््ो वयाखया तवविणिाट यो िन्न सत्नछ त् हरिहि पाठशालाले छारिहरू 
ि्नाता्ो लातग “लया्त” लाई ममुखय आ्धाितिनदमु ि्नाए्ो त्यो ।

पठ्न पद्धक्ि ि पराठ्यरिम
दला्ेन पाठशालामा ्ेही पाठ्य सामग्ी्ा आ्धािमा अ्नौपिारि् ढंगले पढाइए पत्न 
औपिारि् पाठशालामा प्राय: छैटौ ँ ्षिािाट छारिहरू ि्नाता हुन्े । हरिहि संस क्ृ त 
पाठशालामा पत्न तवतिन्न गाउँ्ा छारिहरूले प्राितमि् ििण्ो पढाइ ििदला्नमै गिेि 
जान्े ।29 तयहाँ ्धातमता् त्नठिा ि अ्नमुशास्नलाई दमुई ओटा मनरि ि्नाइए्ो त्यो । यसै 
अ्नमुरूप हसंपा्ो तिहा्नी सरि शमुरू हुनथयो । छारिवासमा िस्ेन सिै छारिले तिहा्ैन ्नमुहाउ्नमु, 
जप (म्नम्ैन उचिािण गरि्ेन मनरि) ग्नमुता, सिसवती्ो मतनदिमा पूजा ग्नमुता, पमुरुषले समुति 
(यजमुवथेद्ो ३१ औ ँ अधयाय) पाठ ग्नमुता अत्नवायता त्यो (प्रतरित २०४७ : १४) । 

हसंपामा हिे् तिहा्न १० िजेिाट पढाइ शमुरू हुनथयो । पढाइ शमुरू हु्नमुअति हेडिगमुरुलाई 
उ्नी िस्ेन ्ोठामा गएि खमुट्ामा ढोगी उपलला पाठेहरूले “पाठ तल्ेन” (पढ््ेन) ि तयसपतछ 
आफ्नो ्षिा ्ोठामा आई आफूले पढ््ेन ि तलला पाठेहरूलाई पत्न पढाउ्ेन िल्न त्यो ।30 
एउटा ्ोठा्ो आ्धा िागमा मानद्ा (िाँस्ो िोयािाट ि्ेन्ो तिस म्ु ्न समु्ाउ्ेन तिरिो) 
वािपाि ढाक्ेन गिी तिछयाइए्ो हुनथयो । दमुई पंतति लगाएि िा्लमाडेि िसे्ा िटमु्हरू 
तद्निि हात हललाउँदै पाँि िजाउँ्े । तदसा तपसाि ग्नता ि १५ तम्ेनट छमु ट्ी पाउ्नमु िाहे् 
िटमु्हरूले अ त्ा ्निमुझे पत्न पाठ्ो िाग ओठ्ो म्ु ्ना म्ु ्नािाट तफँज त्न्ालदै लगाताि 
िैिाग लाग्ेन गिी अलाप्े । तिचयाएि पाठ गदातागददै िाँटी समु्ेि छारिहरूले ्नमु्न खमुसाता्नी, 
्नमु्न िमु् िाँडेिि खान्े (प्रतरित २०४७) । ्षिामा तलला ि उपलला तह्ा पाठेहरू सँगै 
िस्े । तलला तहिाट पाठ शमुरू हुनथयो । उपलला तह्ा पाठेहरूले समुनदै जान्े । यसलाई 
पवतातीय शैली्ो अभयास ित्ननथयो (पोख्ेल २०६३) । उपललो तहमा पाठ पढ््ेन छारिले 
आफ्नोिनदा तललो तह्ा पाठ पढ््ेन छारिलाई पढाउ्ेन त्नयम पत्न पत्डितले िसाले्ा 
हुन्े (पन्ी २०७७) । 

29  लक्मी्ानत पन्ीसँग िदौ ११, २०७८ मा गिे्ो म्ु िा्ा्नी अ्नमुसाि ििमा ्नपढी 
पाठशालामा सी्धै ्नयाँ ि्नाता हु्ेन गिी आए्ा छारिले पतहलो त्ताि पढ््े, तयहाँ सवि (अ, आ, 
इ, ई...) वयञज्न (्, ख, ग, ि...), मारिा (्, ्ा, त्, ्ी...), संयमुति अषिि (कय, खय...) 
्नामहरू (गाउँ्ा ्नाम, देश्ो ्नाम), वाकयहरू, सतोरिहरू, अं्हरू ि अंग्ेजी अषिि पत्न लेतखए्ो 
हुनथयो । अंग्ेजी अषिि ्ततपय पाठशालामा पढ््न तदइँदै्नथयो, पत्डित्ो छोिाहरूले लमु्ेि वा 
पाइखा्नामा िसेि ए, िी, सी, डिी...िो्े्ो देखेमा आफ्ैन िमुिाले गमु्धमुमयाउँ्े ।

30 मा्धविाज गौतमसँग ्ातत्त् २३, २०७८ मा गरिए्ो म्ु िा्ा्नी । 
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ििमै प्राितमि् तशषिा तलएि आए्ा छारिहरूलाई हरिहि संस क्ृ त पाठशालामा मूल 
िामायण पढाइनथयो । यसलाई गमुरुहरूले अ त्ा लगाउँदै पढाउँ्े । िामायणपतछ दमुगाता्वि 
(देवीदेवता्ो प्रा त्ा्ना गिी ितिए्ो तातनरि् मनरि) ि ि्डिी (सातसय श्ो् िए्ो 
दमुगाता्ो महातमय लेतखए्ो पमुसत्) पढाइनथयो । रुद्ी (रुद््ो पूजा्ा त्नतमत तशवतलङ्गमा 
त्निनति जल्धािा तदँदै गरि्ेन वैतद् पाठ), वेद (आयता ग्न्), वया्िण, ्ावय (सातहतय) ि 
्ोषहरू्ो पढाइ हुनथयो । दमुगाता्वि ि ि्डिी पढ्दा िटमु्हरूले फलाम्ो चयूिा िपाए 
जसतै अ्नमुिव ग थ्े । तैपत्न गमुरुले िटमु्हरूलाई दमुगाता्वि ि ि्डिी्ा तसलो् ममुखाग् पा्नता 
लगाउँ्े । मोद्ना् प्रतरित्ा अ्नमुसाि तद्न्ो पाँि तसलो् ््ठै िमुझाउ्न ्नस्े ि म्ु छमु तात्ती 
( म्ु टाइ) खा्नमुपथययो । पढाइमा धया्ैन ्नतद्ेन छारिहरूलाई गमुरुहरूले ्ा्न्ा ममुिाता उखल्ेन, 
गाला पड्ि्ाउ्ेन ग थ्े । िोक्ेन पद्धततलाई जयादै जोडि तदइनथयो । पाठ िमुझाउ्न ्नसक्ेनलाई 
्निाम्िी पड्ि्ाउ्ेन हु्नाले गमुरुप्रतत छारिहरू इखालमु हुन्े, ्ततपय छारिमा गमुरुप्रतत अ्नास्ा ि 
तवतकृषणा्ो िाव्ना्ो समेत तवजािोपण हुनथयो । अ्योतफता , जिजतासती पढाउँदा छारिहरूले 
ढमुंगा्ो गास तििाए्ो अ्वा “खाए खा ्नखाए तिि” जसतै अ्नमुिव ग थ्े । छारिहरू 
रिसले ममुममुतारिँदै पढ््े । ्ोही ्निए्ो िेलामा पमुसत्ै हुिाताइतद्ेन ि ्निमुझ्ेन तसलो्हरूलाई 
जिजतासती पढ््नमुपदाता ्ततपय छारिहरूले तमु्िनदी तमलाएि िमाइलो समेत ग थ्े जसतो :

 
यद्मुह्ं पिमं लो्े- पढ््न आए्न ्ाटौ ँ िो्े
सवताणी सूयता त्नयो- ्े खोजछेस् िमुढी, डिाडूि प्नयो
त्नशामय ततपदमुतत्तं तवसतिाद्दतो मम
त्नदायमा तरुल पोलथयौ,ँ खाउँला िनथयौ डिढीगयो (प्रतरित २०४७ : १७)

यसिी म्ैन तमतचछ्ेन ि गमुरुहरू्ो ह्ािाइ ि ि म्ु िाइ खाएि पढ््नमुपदाता ्ततपय छारिहरू 
पाठशालािाट िाग्े । ्निमिनदा गिम तरि्ा पठ्न पद्धततमा त्यो । जस्ा िमुिा दाइ 
वा मावलीले पढे्ा छ्न् वा पढाउ्न िाहे्ा छ्न्, उ्नीहरू्ा छोिाछोिी वा आफनतले 
जिजतासती िए पत्न पढ््नमुप्नथे हुनथयो । तयसैले फला्ना्ो छोिा्नातत िएपतछ ्िै ्िले 
पढ््ैनप्नथे वंशीय- म्ु ली्न पढाइ पत्न िले्ो देतखनछ ।

वेद पढ््ेन िेलामा पढे्ो सवि अरू (दतलतहरू) ले समुन्न ्नहु्ेन हु्नाले छारिहरूलाई 
िातहि जा्न तदइँदै्नथयो । ि्डिी पढ्दा ि्ेन यताउतत िमुमेि, ्तहले िािी्ो तडिलमा गएि, 
्तहले रूख्ो छहािीमा िसेि पढ््न पाउँ्े । जि वेद ि्डिी पढेपतछ ्ावय ि वया्िणमा 
छारिहरू पमुग्े, ति उ्नीहरू िािी मात््ो ढमुंगो फातलए्ो अ्नमुिव ग थ्े । ्ावयहरू पढ्दा 
िमुतझ्ेन ि ितसलो हु्ेन हु्नाले त्न्ै िमाइलो अ्नमुिव गदता्े । यसिी वषताििी ््नी म्ु ्ी ््ठस् 
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गिी पढेपतछ मंतसिमा महापिीषिा हुनथयो । तयस पतछ्ो १५ तद्न्ो तवदा िातहँ छारिहरू्ो 
लातग पवता जसतै हुनथयो । सिै छारिहरू आ-आफ्नो िि गाउँ फ त्ा न्े ।

गाउँििमा िले्ा तवतिन्न दला्ेन पाठशालामा गमुरु्ो ममुखाितिनद अ्ातात् “गमुरुममुख” 
िाट पाठ समुन्ेन ि दीषिा तल्ेन ए् पद्धतत प्रितलत त्यो । गमुरु्ा प्रवि्नहरू पत्न छारिहरू्ा 
लातग पाठ्यक्रम हुन्े । यस प्र्ाि्ो गमुरुममुख प्रवि्न प्राय: तदउँसो ४ िजेदेतख ५:३० 
िजेसमम िल्ेन गथययो । ए्ादशी उपवास्ो महत्व, तमुलसी, पीपल, गोपी िनद्न, रुद्ाषि 
ि तविूतत्ो महत्व, सवगता ि ्न त्ा ्ा िया्न, मातातपता्ो सेवा, ती त्ायारिािाट पाइ्ेन पमु्य 
आतद गमुरुममुखिाट पाइ्ेन उपदेश वा तशषिा हुन्े । ्नातसत् ि अंग्ेजी पढ््ेन यमुव््ो 
गमुरुहरूले त्ननदा ग थ्े । साततव् िोज्न्ो महत्व, गाई, िाहु्न ि िाजा्ो प्रशंसा गरिनथयो 
ि्ेन, शमुद् ि मलेचछ (ममुसलमा्न, अंग्ेज ि सममुद्पाि्ा तवदेशी) हरू प्रतत आलोि्ना्ो िाव 
िातखनथयो । तवद्ा्थीहरूलाई मौतख् रूपमा यसै तरि्ाले तस्ाइनथयो । हरिहि संस क्ृ त 
पाठशाला्ा छारि मोद्ना् प्रतरित्ो समकृततमा यी तवषयहरू िहे्ा त्ए, जसलाई उ्नले, 
“साँस क्ृ तत् दृतष्ट्ोण” ि्ेन्ा छ्न् । यसतै दृतष्ट्ोणहरू हरिहि पाठशाला सिह िले्ा 
अनयरि्ा पाठशाला वा गमुरु म्ु लमा हु्नसक्ेन अ्नमुमा्न ग्नता सत्नछ ।

पाठशालामा पठ्नपाठ्न्ो क्रममा ओललापलला गाउँ्ा पत्डितहरू ि िूढापा्ाहरू 
समेत िेला-िेलामा तवतिन्न तवषयमा अतल जान्ेन मानछे्हाँ गइिहन्े ।31 पमुिाणवाि्न, 
यज्-यज्ातद्ो क्रममा पाठशाला्ा गमुरुहरूलाई गाउँििमा पूजापाठ गिाउ्न अ्नमुमतत हुनथयो । 

31 गाउँिि्ा दला्ेन पाठशालामा आफूले समेत ्े तवषय ्सिी पढ््ेन ि अरूलाई ्े 
पढाउ्ेन िन्ेन िािेमा आफ्ना अग्जहरूसँग सललाह तल्ेन प्रिल्न त्यो । जसतो, द्वयाजता्न्ा 
आशाले गाउँमा ्हतलए्ा ्ततपय ्नामी पत्डितहरू िि छाडेिि अनयरि (जसतै, िडिाहात्म 
िस्ेन ठाउँ वा अनय गाउँ्ो तितातावाि आतद ठाउँमा) पढाउ्न जा्ेन िल्न त्यो । अ्वा, उचि 
अधयय्न्ो लातग ि्नािस, ्ाठमाडिौ ँ लगायत्ा ठाउँमा पमुगे्ा हुन्े । आफू गए पतछ्ो यसतो 
अवस्ामा आफ्ना िाइिन्धमुहरूले पत्न िाम्ोसँग पढू्न् ि अरूलाई पढाउ्न स्ू्न् िन्ेन हेतमुले ्े 
पढ््ेन, ्े पढाउ्ेन ि्ेनि ििोिि तिठी आदा्न प्रदा्न हुनथयो । जसतो, ्माउ्न्ै लातग ्तपलवसतमु 
तजलला्ो तौतलहवा पमुगे्ा गमुलमी मिमुताङ्ा ितशमिाज अयातालले मिमुताङमा िहे्ा आफ्ना िाइलाई 
तव.सं. १९६७ सालमा ए् परि लेखदै सो्धे्ा छ्न्, “तवद्ात्ता ्तत छ्न्. पाठ ्ाँहाँ २ पमुऱयाए्ा 
छ्न्. पढाउ्ेन ग्न् अभयास ग्नूता...१०।८ सगता [अधयाय िए्ो] असल ्ावय तँलाइ पठाइतदउँला…
पढाउ्ेन ्ोतह्निये पत्न. अमि्ोष ्धेिै तहत्ािी ग्न् छ. िाषा टी्ा पत्न लगे्ै होलास्. ्नाउँ 
तलङ्ग समेत ््ठ गिाउ्नमु. ्ावयतट्ा हेिेि सिै पढाउ्नमु सक्ेन उपाय म तस्ाउला” (पौडेिल 
२०५१ : ४३) । यसिी तौतलहवािाट तिठी ओहोिदोहोि गिे्ो देतखनछ ि अनयरििाट पत्न यसिी 
्ैन तिठीपरि लेख्ेन िल्न्ो अ्नमुमा्न ग्नता सत्नछ । पढ््ेन पढाउ्ेन ्ामसँग पत्डितहरू्ो जीतव्ा ि 
ितवषय जोतडिए्ाले आफूमारि ्निई आफ्ना मात्नसहरूलाई समेत तवतिन्न तरि्ाले पढ््न-पढाउ्न 
पे्ररित गिे्ो यसिाट िमुतझनछ ।
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तयो िेला आफ्ना गाउँहरूमा िए्ा पाठशाला वा दला्ेन पाठशालािािे पत्डितहरू िीिमा 
छलफल हुनथयो । गाउँमा म्ु ्ैन पत्डित्ो तवद्ता वा प्रतसतद्ध समु्ेन्ा अ्यो गाउँ्ा पत्डितले 
शास्तीय तवषयमा गरि्ेन छलफल, शास्ता त्ा्ो त्नतमत त्नमतो तदन्े ि शबदाडिमििपूवता् 
संस क्ृ तमा वातातालाप ग थ्े ।32 ्ततपय सनदितामा परि माफता त, ्ततपय सनदितामा यज्मा 
िेला िए्ो िेला तवतिन्न गाउँ्ा पत्डितिीि अ्नौपिारि् ढंगले शास्ता त्ा िलदथयो । 
यसिाट ए् अ्ाताले ्निमुझे्ो म्ु िा जान्ेन मौ्ा पाए्ो देतखनछ ।

हरिहि पाठशाला्ो सनदितामा ्ततपय गमुरुहरूले आफै पत्न पाठ्यक्रम ि्नाउ्ेन ग थ्े । सो 
अ्नमुसाि ि्नािस गई त्ताि प्र्ाश्न गिेि फ थ्े ्ा पत्न उदाहिण छ्न् । जसतो, तखतदम्ा 
टी्ािाम ्ध्नञजय (मिातस्नी) १९८१ सालमा तखतदम्ै स्ूलिाट आठ ्षिा समम्ो 
प्र्मा गिी १९८४ सालमा ि्नािसिाट मधयमा उत्तीणता गिेि तखतदम फ थ्े  । शमुरूमा उ्नले 
आफ्ैन ििमा गतणत ि जयोततष पढाउ्न ्ाले्ा त्ए । तयतत िेला उ्नले सशशुबिोध 
तरङ्सिणी ्ो पतहलो िाग लेखे । मोद्ना् प्रतरित लेखछ्न् :

पढाउ्ेन ्ाम ्ाल्नासा् उहाँलाई ्े अ्नमुिव ियो ि्ेन संस क्ृ तमा लेतखए्ा 
जयोततष्ा ठूला ठूला पमुसत्िाट पढाउ्न जयादै गाह्ो छ । तयसैले ए्तति उहाँले 
तशषयहरूलाई संस क्ृ त पत्न पढाउ्न ्ाल्नमुियो ि्ेन अ्योतति सिल ्ेनपाली िाषामा 
गतणत ि जयोततष्ा पमुसत्हरू मौतल् रूपले लेख्ेन ि जयोततष्ा ितितात ग्न्हरू 
्ेनपालीमा अ्नमुवाद ग्नथे ्ाम पत्न ्ाल्नमुियो । तयस्ा सा्ै माधयतम् सति्ा 
छारिहरू्ा लातग उहाँले जयोततष्ा प्रतसद्ध ग्न् “लीलावती” ि “िासवती” ्ो 
्ेनपाली “म्नोिमा” टी्ा पत्न लेख्नमुियो । (प्रतरित २०६१)

टी्ािामले १९८८ सालमा तखतदम पोखिा्ो््ो दशै ँ ििमा पढाउ्न ्ालदा गतणत 
ि जयोततष समेत पढाइ्न ्ातलयो । छारि्ो सतिलाई धया्नमा िाखेि उ्नले सशशुबिोध 
तरङ्सिणी्ो दोस्ो ि तेस्ो िाग लेखे । यी पमुसत्हरू ि्नािस गएि छपाइनथयो । सशशुबिोध 

32 उदाहिण्ा लातग गमुलमी तजललामै ए्पट् दमुई पत्डितिीि शास्ता त्ा िएछ । मात् 
उललेख गरिए्ा रिमुत्धि्ो तवद्ता समु्ेनि १० ्ोश टाढा्ा पत्डित ्लात्नत्धले उ्नलाई त्नमतो 
तदएछ्न् । रिमुत्धि ्लात्नत्ध्ो गाउँ गए । शास्ता त्ा्ो क्रममा ्लात्नत्धले, “अशमुद्ध उचिािण 
गिे्ोमा वया्िण पढेि मारि शास्ता त्ा ग्नमुतापछता” ि्नी रिमुत्धिले ि्ेनछ्न्, अत्न ्लात्नत्धले, “मैले ्े 
पढौ”ँ ि्नी सोध्न िाधय िएछ्न् । रिमुत्धिले, “ततमीले ्ाि् िमुझे्ा छै्नौ, ्ाि् पढ” ि्ेनछ्न् ि 
यसपतछ ्लात्नत्धले रिमुत्धिसँगै ्ाि् पढेछ्न् (पन्ी २०५७ : ५४) । तयसपतछ रिमुत्धिले उ्नलाई 
आफ्ैन आँग्नमा िाखेि वया्िण पत्न पढाए्ा त्ए । तयो छलफलमा ्लात्नत्ध्ो तफता िाट ि्नाइ 
्े-्सो त्यो िन्ेन म्ु िा िातहँ जान्न सत्ए्न ।
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तरङ्सिणी्ो दोस्ो िाग्ो प्र्ाश्मा “िा तशवप्रसाद िािोिाम, गोखाता पमुसत्ालय, 
िामिाट ि्नािस” ि्नी लेतखए्ो छ (प्रतरित २०६१) । ि्नािसमा छपाएि लयाई यी त्ताि 
तखतदम्ो पाठशालामा पढाइनथयो । तमठो ्ेनपाली शैलीमा छनदहरू्ो प्रयोग गिी गतणत 
ि जयोततष तशषिािािे यसमा ििाता गरिए्ो छ । जसतो :

्ोही ए्् रूखमा त्ए दमुइ िगाल् सूगा िसे्ा पत्न
तयाहाँ एक्ि िनद्े- ततमीहरू यौटा पठायौ ि्ेन
हुनछौ दोबिि, िनद्े- अरू ्िी ए्् आउँदामा यहाँ
हुनछौ ँ हातम ििाििी ि्न ्तत सूगा िहेछ्न् तयहाँ ? 

यसिी गतणत पत्न छनदोिद्ध ्तवता्ा तहसािले तस्ाउ्न खोतजनथयो (िसयाल स्न ्
२०२०) । यस्ो पाठ्यक्रम टी्ािाम ्ध्नञजय आफैले ि्नाउँ्े । हरिहि पाठशाला्ो 
पाठ्यक्रममा पौिातण् ग्न्हरू समावेश िए पत्न तयसलाई सिल ढंगले तवद्ा्थीहरूलाई 
िमुझाउ्न गमुरुहरूले तवतिन्न पद्धतत अवलमि्न गिे्ा हुन्े । ्निमुझे पत्न ््ठस् पा्नथे वा 
िोक्ेन वा ममुखाग् पा्नथे त पद्धतत ्ैन त्यो । तकलष्ट ग्न्हरूलाई छारिहरूले ्निमुझी िोक्ैन 
प्नथे िए पत्न ्ततपयलाई गमुरुहरूले सिल ढंगले िमुझाइतद्ेन िाहे् तव्लप हुँदै्नथयो । 
तदए्ो पाठ ममुखाग् पा्नथे छारिलाई गमुरुहरूले प्रशंसा ग थ्े, जसतो “यस ्ना्नीले ्तत िाम्ो 
पाठ ग्नता स्े्ो, मानछे त ्ेटी तद्न लाय् िहेछ” समेत िन्े (प्रतरित २०४७ : २०) । 
वंशपिमपिािाट अतल पि पमुगेि तववाह्ो त्नतमत मे्धावी छारिहरू्ो पत्न खोजी हु्न ्ाले्ो 
आशय यो ि्नाइिाट िमुझ्न सत्नछ ।

अनय तस्ाइ्ो सनदितामा हरिहि पाठशालामा तवतिन्न त्तसम्ा सातहततय् 
तक्रया्लाप पत्न हुन्े, तयहाँ तवतिन्न प्र्ािले ्तवता लेख्न प्रोतसातहत गरिनथयो, गमुरुहरूले 
तिरि ि्नाउ्न प्रोतसाह्न ग थ्े, वसनत पञिमीमा ्नाट् खेतलनथयो । ्नाट् खेलदा ्नािी 
पारि ्नहु्ेन हुँदा ्ेटाहरूले ्ैन ्नािी पारि्ो अति्नय ग थ्े ि पतछ तयो अति्नय गिेिापत 
दोष मेट््न प्रायतचित्त ग्नमुतापदताथयो । जसतो ्नािीले लाउ्ेन िोलो, टी्ा इतयातद लगाए िापत 
ती्न तद्नसमम गहुँत खा्ेन ि हजाि पट् गायरिी जप ग्नमुतापदताथयो । ए्पट् ्नाट् खेल्ेन 
क्रममा शकृंगाि गदाता मसी्ो रूपमा आफ्नो शिीिमा पाठशाला्ा िटमु्हरूले ्नीि दले्ाले 
उ्नीहरूलाई गमुरुले िक म्ु ले खमु थ्े ि मेटाउ्न लगाए्ा त्ए (प्रतरित २०४७) । ्नयाँ तस्ाइ्ो 
क्रममा पिमपिाले ितजतात गिे्ा वसतमुहरू्ो प्रयोग ग्नता पत्न तद्ेन ि सँगै रूतढिमुढीलाई पत्न 
अवलमि्न ग्नमुतापछता  िनदै िोखयाउ्ेन िल्न पत्न िए्ो देतखनछ । अ्योतफता , पाठशालामा 
तवद्ा्थीहरू ए्अ्ाताले जा्ेन्ो तवषयलाई ्नक्ल गददै तसक्न पत्न ततपि हुन्े । ्ततपय 
छारि तिरि्ािी त्ए, ्ततपयले उ्नीहरूले ि्नाउँदै गिे्ो तिरि हेिेि िस्े, तसक्न िाहन्े, 
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तयस्ो ्नक्ल पत्न उता्थे । आफूले ि्नाए्ा तिरि अरू सा्ीहरूलाई िाँड्ि्े । तवतिन्न 
ठाउँिाट तवतिन्न ्िी तवद्ा्थी आए्ा ि देश देशानति डिमुले्ा तशषि्हरूले पत्न अततरिति 
तक्रया्लापलाई समेत प्रोतसाह्न तदए्ो पाइनछ ।

अ्नौपिारि् ढंगले प्रा्तम् ्षिाहरूमा पढ््ेन पढाउ्ेन ि तस्ाइ्ा तवतिन्न 
अभयास गरिए पत्न तयो िेला प्रमाणपरि पाउ्ने िल्न िए्ो हुँदा खास गिी ि्नािसमा जे 
पाठ्यक्रम पढाइनथयो, जसिी पढाइनथयो तयसै्ो अ्नमुसिण हरिहि पाठशालामा गरिए्ो 
त्यो । यसिाट पाठशालाले औपिारि् पाठ्यक्रमतफता  धया्न तदँदै गए्ो देतखनछ । उचि 
पाठशाला समम्ो पहुँि पाउ्न पत्न औपिारि् पाठ्यक्रम पढाउ्नमु आवशय् हुँदै गए्ो 
त्यो । यसिी तखतदममा तवतिन्न पाठ्यक्रम ि पद्धततिाट ्तमतमा प्र्मा्ो जाँि गिाएि 
समपूणता मधयमा्ो जाँि तद्न पा्शाला्ा छारिहरूलाई ि्नािसतति पठाइनथयो । आउ्ेन 
ख्डिमा मूलतः ि्नािसमा खोतलए्ा पाठशाला ि ्ाठमाडिौमँा हरिहि्ो ििमा िसेि 
पढे्ा छारिहरूिािे ििाता गरिए्ो छ । 

ि्नरािसमरा हरिहि पराठशरालराको शरािरा
तखतदममा िहे्ो हरिहि पाठशालामा आठ ्षिा सिह्ो प्र्मा पढाइ पूिा गिे्ा छारि 
तव.सं. १९९६ अति ्प अधयय्न्ो लातग ि्नािस जा्नमुपथययो । तयो समयमा पत्न हरिहिले 
ि्नािस्ो दू्ध तव्नाय्मा िहे्ो आफ्नो ििमा तवद्ा्थीहरूलाई िस्ेन प्रिन्ध गिे्ा त्ए 
(उपाधयाय २०४३) । १९९६ सालमा तखतदम्ो हरिहि संस क्ृ त पाठशालाले िाित्ो 
गिनमथेनट संस क्ृ त ्लेज ि्नािस्ो समपूणता मधयमा्ा पाठ्यक्रम पढाउ्ेन गिी समिन्ध्न 
तलए्ो त्यो । वया्िणािायता गिे्ा तवनधयवातस्नी पोखिा्ा टं््ना् पिाजमुलीले 
यसमा सहयोग गिे्ा त्ए । उ्नलाई हसंपामा अधयाप्न ग्नता ि्नी लयाइए्ो त्यो । 
उ्नले तयहाँ सात वषता (तव.सं. १९९६ देतख २००३ समम) पढाए । उ्नी तसद्धानत ्ौममुदी 
पढाउ्ेन वया्िण्ा गमुरु त्ए, जसलाई “तसद्धानत गमुरु” ित्ननथयो । १९९७ सालमा यस 
महातवद्ालयमा अ्यो जयोततष तव्धा पत्न ्तपयो । यसमा १० ज्ना जयोततष्ा छारि ि 
तत्नलाई पढाउ्ेन जयोततषािायता पत्न खोतजयो । तयतत िेला जयोततषािायता गिे्ा मात्नस 
वरिपरि ्ोही त्ए्न्न् । ज्न्पमुििाट जयोततषािायता गिे्ा पं. तदवा्ि ठा म्ु िलाई लयाई 
जयोततष तवद्ा पढाउ्न लगाइए्ो त्यो । यो समयमा समपूणता मधयमा्ो पिीषिा तद्नमारि 
ि्नािस पमुगे हुनथयो, मधयमा्ो समपूणता पढाइ तखतदममै हुनथयो ।

ति तव.सं. २००३ मा “तसद्धानत गमुरु” ले तखतदम्ो पाठशाला छाडेि पतछ्ो झो ँ् मा 
हरिहि गौतमले २००४ सालमा ि्नािसमा हरिहि पाठशाला्ो शाखा खोले्ा त्ए ।33 

33 आफूिनदा ्म योगयता्ा दत्धिाम मिातस्नी हरिहि पाठशाला्ो “हेडिगमुरु” िए्ोमा 
टं््ना्लाई असनतमुतष्ट त्यो ।
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तयसअति २००३ सालमा उ्नले ्ाठमाडिौमँा िि पत्न त््ेन्ा त्ए, जहाँ पूवतामधयमा 
पढे्ा तवद्ा्थीहरूलाई तयस्ो जाँि तदलाउ्ने ि उत्तिमधयमा पढ््ेन ि जाँि तद्ेन समुतव्धा 
हरिहिले तदए्ा त्ए । ि्नािसमा हरिहि्ो शाखा खमुलेपतछ ि्ेन तखतदममा फेरि पतहले 
झै ँ प्र्मा समम्ो पढाइ हु्न ्ालयो । 

ममुखयत: आफू सि्ािी ्ाम्ाजले ्ाठमाडिौमँा िेला-िेलामा आइिह्नमुप्नथे हु्नाले 
हरिहि गौतमले पद्म शमशेि्ा जवाइँ िामिहादमुि तसंहसँग २००३ सालमा ्ाठमाडिौ ँ् ो 
तडिललीिजािमा एउटा िि त््ेन्ा त्ए, जहाँ उ्नी ्ाठमाडिौ ँ आए्ो िेला िस्ेन ग थ्े । 
सा्ै तखतदमिाट प्र्मा पढी त्नस्े्ा छारि्ो लातग पत्न मधयमा्ो जाँि तद्न्ो लातग 
तयही ििमा छारिवास्ो वयवस्ा समेत गिे्ा त्ए । तयसैले यसलाई ्सैले “हरिहि 
आरिम” पत्न िन्े । तव.सं. २००३ ्ो वरिपरि तडिललीिजािमा िस्ेन २५ ज्ना छारिलाई 
साँझ्ो समयमा वया्िण, ्ावय, ्ोश, आतद तवषय ट्यूश्न पढाउ्ेन वयवस्ा गरिए्ो 
त्यो । िा्नीपोखिी संस क्ृ त पाठशालामा वया्िण पढाउ्ेन पं. दत्धिाम पौडेिलले साँझ्ो 
समयमा तयहाँ पत्न पढाउँ्े । तयहाँ पढ््ेन छारिहरूले पमुतलीसडि्मा िहे्ो िाज्ीय संस क्ृ त 
पाठशाला (हाल्ो वातलम्ी कयामपस) मा पढे पत्न ती्न्धािा छारिवासमा आवास ि 
िोज्न्ो समुतव्धा पाए्ा त्ए्न्न् । उ्नीहरूलाई हरिहिले िस्ेन पढ््ेन समुतव्धा तदए्ा त्ए । 

िमेश गौतम “पालपाली” ले तडिललीिजािमा द्डिपातण मिातस्नी, शूलपातण लगायत्ा 
छारिले पढे्ो देखे्ो ि्नी लेखे्ा छ्न् । द्डिपातण पतचिम अिाताखाँिी्ो िामरु््ा 
िातसनदा त्ए । उ्नीहरू िाहे् अनय २३ ज्ना छारिहरू पत्न हरिहि्ो ििमा िसेि पढे्ो 
उ्नले उललेख गिे्ा छ्न् (गौतम “पालपाली” २०६५) । उ्नीहरू ्ो-्ो त्ए िन्ेन म्ु िा 
जान्न िाँ्ी िए पत्न ती २३ ज्ना छारिले उचि अधयय्न्ो लातग ि्नािस जा्ेन समुतव्धा 
पाए्ा त्ए । पयूठा्न्ा तडिललीिाज रिजाल २०११ सालमा पढ््न ि्ेनि ्ाठमाडिौ ँआउँदा 
उ्नी आफ्ना दाजमु मी्निाज रिजालसँग तडिललीिजािमा िहे्ो ए् ििमा िसे्ा त्ए । १३ 
िोप्नी ्मपाउ्डि सतहत्ो तयो िि हरिहि गौतम्ो िहेछ िन्ेन म्ु िा िसदै जाँदा उ्नले पतछ 
्ाहा पाए्ा त्ए (रिजाल २०६५ : ५९०) । तयसै गिी गमुलमी्ा शेखि्ना् पन्ी पत्न 
तडिललीिजाि्ो सोही ििमा िसेि पढे्ा त्ए । उ्नी लेखछ्न् “हामीहरूले हरिहिजी्ो 
वकृतत्त िोज्न गिेि उहाँ्ै िव्नमा िसयौ,ँ पढ््न िाज्ीय संस क्ृ त महातवद्ालय पमुतलीसडि्मा 
गयौ”ँ (पन्ी २०६५ : ६१९) । 

तडिललीिजािमा िहे्ो हरिहि्ो ििमा िस्ेन छारिहरूलाई इिंगमु ्नािायण ि ्नमुवा्ोट 
तजलला्ो ्मेिेटािमा िहे्ो सत्ताइसे खेत्ो आयसतािाट खा्ेन वयवस्ा िए्ो त्यो । 
तडिललीिाज रिजाल लेखछ्न्, “इिंगमु ्नािायणमा िहे्ो ४०० ममुिी ्धा्न हु्ेन खेत्ो आयसता 
लगायत्ो हेितविाि ग्नथे गिी (दमुई यमुवालाई) हरिहि गौतमले िाख्नमुिए्ो िहेछ” (रिजाल 
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२०६५ : ५९०) । ती दमुई यमुवामा तडिललीिाज्ा दाजमु मी्निाज रिजाल ि शेखि्ना् पन्ी 
त्ए । उ्नीहरू ती जगगा्ो हेितविाि गददै पमुतलीसडि्मा गएि पढ््े ।

तडिललीिजाि्ो ििमा हरिहि ्तहले्ाही ँमारि आएि िस्े । आए्ो िेला मोटि्ाि 
िाडिामा तलएि छारिहरू सतहत िमुम्ेन ि उ्नीहरूलाई लमुगा ्पडिाहरू समेत त्त्नतदन्े । तयो 
िेला शेखि्ना् पन्ी लगायत्ा िाि ज्ना छारि दतषिण्ाली, िमुढा्नील््ठ, िालाजमु 
मोटि्ािमा िमुमे्ो समझे्ा छ्न् । शेखि्ना् पन्ी (२०६५ : ६२०) लेखछ्न्, “[हरिहि 
गौतमिाट] मयलपोस, समुरुवाल ि ए्-ए् ओटा पटमु्ा पाइयो । हामी ममुडिमु लै तहँडेि्ो 
देखेि होला ए्/ए् तितडिया िमुटे् ढा्ा टोपी पत्न आफै त््ेनि लयाइतद्नमुिए्ो त्यो ।” 
तयहाँ िसदा उ्नीहरूले संक्रातनत, औसँी, पूतणतामा, रिीपञिमीमा ए्-ए् रुतपयाँ दतषिणा 
समेत पाउँ्े । तडिललीिजािमा िहे् ो हरिहि्ो ििमा औपिारि् पढाइ त िले्न, ति तयहाँ 
िसेि ्ेही छारिहरूले आफ्नो अधयय्नलाई अति िढाए्ो देतखनछ । जममाजममी ्तत 
तवद्ा्थी यसिाट लािातनवत िए िन्ेन म्ु िा्ो मतस्नो खोजी हु्न िाँ्ी िए पत्न तयहाँ 
पढे्ा ्तमतमा २५ ज्ना छारिहरू उचि तह्ो अधयय्न्ो लातग ि्नािस गए्ा त्ए । 
ितदतायािाट ्ाठमाडिौ ँ आउ्नजा्न िनदा ि्नािस जा्नआउ्न समुतव्धा िए्ाले हु्नसकछ, 
हरिहि्ो धया्न ि्नािसतफता  ्ैन िढी त्यो । उ्नले ितदतायामा पत्न छारिहरूलाई लैजा्ने ि 
पठ्नपाठ्न गिाउ्ेन ग थ्े, यसिािे ्प खोजीमेली ग्नता सत्ए्न । जे होस् तखतदम, ितदताया 
ि ्ाठमाडिौमँा मधयमा सति्ो पढाइ गिे पत्न जाँि तद्न्ो त्नतमत ि्नािस ्ैन जा्नमुप्नथे 
िए्ाले, ितदताया ि ्ाठमाडिौमँा िनदा ि्नािसमा उ्नले समय ि पैसा्ो तहसािले िढी 
लगा्नी गिे्ा त्ए ।

हरिहि गौतम ि दत्धिाम मिातस्नी्ो अग्सितामा हरिहि पाठशाला तखतदम्ो उचि 
अधयय्न शाखा्ा रूपमा ५० ज्ना छारिलाई छारिवकृतत्त तद्ेन गिी २००४ सालमा ्ननद्नसाह 
ममुहलला २१/२२, समुगागलली ि्नािसमा हरिहि संस क्ृ त महातवद्ालय्ो स्ाप्ना िए्ो 
त्यो (मा्धविाज गौतम २०६५ : ७६) । पतछ तयहाँिाट यसलाई सािेि मंगलागौिी, िालाजी 
मतनदिमा िातखयो । िालाजी मतनदिमा िहे्ो ठूलो हलमा छारिहरूलाई पढाइनथयो ।34

ि्नािसमा हरिहि महातवद्ालय स्ाप्ना िएपतछ प्रािायतामा तसन्धमुपालिो््ा दामोदि 
िट्िाई ि िाित उत्ति प्रदेश्ा क्ृ षणमतण तरिपाठीले २००४ देतख २०२१ सालसमम पढाए । 
डिडेिल्धमुिा्ा ्रुणा्ि प्ेनरूले २००४ सालदेतख २०१६ सालसमम पढाए । पतछ हरिहि 
पाठशाला्ै ि्नािस शाखामा पढे्ा गमुलमी्ा टी्ािाम पन्ीले २०१८ देतख २०२१ 
सालसमम तहनदी ि वया्िण पढाए । पन्ी्ा अ्नमुसाि उ्नले पढाउ्न ्ाल्नमुअति अत्नवायता 
तहनदी वा “ख वगथीय तहनदी” पढाउ्न आवशय्ता अ्नमुसाि ्ातत्त्देतख मािसमम िाि 
मतह्ना्ा लातग आवत्ध् तशषि् त्नयमुति हुन्े (टी्ािाम पन्ी २०६५ : २०४) । पतछ 

34 मोद्ना् प्रतरितसँग िदौ ५, २०७६ मा गिे्ो म्ु िा्ा्नी ।
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ि्नािस्ा महातवद्ालयमा पढ््ेन छारिहरूले “ख वगथीय ्ेनपाली” तवषय िाख्न तयहाँ्ो 
्लेज प्रशास्नसँग अ्नमुिो्ध गिे । यसतो अ्नमुिो्ध ग्नथेमा मोद्ना् प्रतरित, टी्ािाम पन्ी, 
आतद त्ए । तद्नमुरूप तयहाँ ्ेनपाली तवषय पत्न िातखयो । पूवता तापलेजमुङिाट ि्नािस 
आए्ा तडिललीिाम ततमतस्नाले २०२० सालतति हसंपा्ा छारिलाई पढाए्ा त्ए । 

ि्नािसमा हरिहि महातवद्ालय खमुल्नमुअति पत्न तखतदम पढे्ा तवद्ा्थीले तयहाँ गएि 
पढ््न वकृतत्त पाउँ्े । तव.सं. १९९४ मा ्ाठमाडिौिँाट २५ ज्ना छारिले पत्न छारिवकृतत्त 
पाए्ो ििाता मात् गरियो । मा्धविाज गौतम्ा अ्नमुसाि तखतदम्ो पाठशालािाट 
ि्नािस्ो हरिहि महातवद्ालयमा २००४ सालमा ५० ज्ना छारि गए्ा त्ए । तयहाँ 
तखतदमिाट गए्ा समेत वेद पढ््ेन ११ ज्ना गिी जममा ८६ ज्ना छारिले छारिवकृतत्तमा 
पढ््े । पतछ ्तपँदै जाँदा १०० ज्ना जततले तयहाँ िसेि छारिवास ि छारिवकृतत समुतव्धा 
सतहत पढे (मा्धविाज गौतम २०६५) । छारिवकृतत्त पाएि पढ््ेन छारिलाई मतह्ना्ो १५ 
रुतपयाँ तदइनथयो । तयसिाट िस्न खा्न पमुगेि पत्न दमुई रुतपयाँ ििाउ्न सत््ेन म्ु िा तयहाँ 
पढे्ा छारिहरूले िताए्ा छ्न् ।35

ि्नािस्ो पाठशालामा तिहा्न ११ िजेसमम पढाइ हुनथयो । तयसपतछ प्ाउ्ने ्ाम 
हुनथयो । प्रतये् िानसामा ४–६ ज्नासमम िस्े । तीमधये िात प्ाउ्ेन ि त््नमेल ग्नथे 
ए् ज्ना िातखए्ो हुनथयो । ्ततपय ्ाशीिास गए्ा ितति्नीहरूले यी छारिहरूलाई 
खा्ना खमुवाउ्ेन ि छारिहरूले तयस िापत ्ेही (जसतो मतह्ना्ो १२–१५ रुतपयाँ) पैसा पत्न 
तद्ेन गदता्े ।36 वकृतत्त िापत हरिहििाट पाँि ज्नालाई ७५ रुतपयाँ आउ्ने ि ए् ज्नालाई 

35 मोद्ना् प्रतरितसँग िदौ ५, २०७६ मा गिे्ो म्ु िा्ा्नी ।
36 ्ाशीिास ग्नता पहाडि ख्डििाट आए्ा ्ततपय ितति्नीहरूले आफ्ना छोिा ्नाततलाई 

पत्न पढाउ्न लयाए्ा हुन्े । यो देखेि गाउँििमा आयस्ोत ्म िए्ा ि पढ््न पत्न इचछा िाख्ेन 
्ततपय अरू छारिले, “पिदशे पढ््न पठाए त जाँदो हु”ँ िन्ेन इचछा िाख्े (िीम्ानत पन्ी २०५७ : 
३) । ्ोही्ोही यमुव्हरू िििाट िागेि ्प अधयय्न्ा लातग पोखिा, ्ाठमाडिौ,ँ ि्नािस, 
म्मुिा, वकृनदाि्न, इतयातद ठाउँमा जान्े । यी ठाउँहरूमा खा्न िस्न ससतो हुनथयो, ्निए संस क्ृ त 
पढ््ेनहरूलाई सेठ महाज्नहरूले िस्ेनखा्ेन म्ु िा्ो वयवस्ा गरितदन्े । ि्नािसमा ्िपारिी सवामी 
ि साहु िलदेव तविला्ा िि वा उ्नीहरूले स्ाप्ना गिे्ा सदावतता (सा्धमु, गरििगमुरुवा, अततत् 
आतदलाई स्धै ँिोज्न तवतिण ग्नथे ठाउँ) मा खाएि ्ैयौ ँ्ेनपालीले संस क्ृ त्ो उचि तशषिा तलइिहे् ा 
त्ए (पोख्ेल २०६३) । पहाडि ख्डििाट ि्नािस जा्ेन तवद्ा्थी छारििास ्नपाउञजेल तयहाँ िहे्ा 
आफनत्हाँ िस्ेन ि सदावतता षिेरिमा गएि खा्ेन गदता्े (शमाता दाहाल २०६८) । सा्मा पूजा-पाठ, 
यज्-यज्ातदमा पाए्ो त्नमनरिणामा छारिहरूले दतषिणा, वस्त, आतद पत्न पाउँ्े । ्ाठमाडिौिँाट 
ि्नािस गए्ा ठूला पत्डितहरूले तयहाँ यज् पत्न िलाउ्ेन ि ्ेनपाली छारिहरूलाई दा्न-दतषिणा तद्ेन 
ग थ्े । यसिाट तवद्ा्थीहरू्ो आफ्नो खिता ि पढाइ दमुवै ्धात्ननथयो । वकृद्ध अवस्ामा ि्नािस जा्न 
्नसक्ेन वकृद्ध वकृद्धाहरू आफ्ना ्नाततहरू तलएि ्नतज्ै्ा ्नदी दोिा्नहरूमा गई िस्े । ्ालीग्डि्ी 
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िाँडिा माझे िापत ए् रुतपयाँ मजमुिी समेत तद्न सत्नथयो (पोख्ेल २०६३) । यो २००७ 
साल तति्ो म्ु िा त्यो ।

तशषिा आजता्न ग्नथे तहसािले गमुलमी षिेरि्ा छारिहरूलाई तखतदम ्ैन पढेि ि्नािस 
जा्नमुप्नथे ए्मारि तव्लप त्ए्न । गमुलमी, िागलमुङ, पालपा, पयूठा्न, ्तपलवसतमु लगायत्ा 
गाउँििमा तखतदम्ो हरिहि जसतै अनय पाठशालाहरू पत्न ितलिहे्ा त्ए । जसतो 
गमुलमी्ो िनद््ोट, फोतकसङ, रिडिीमा मधयमासमम पढाइ हु्ेन पाठशाला त्ए (शमाता 
उपाधयाय २०६५ : ३६७) । तयसैले तयहाँ्ा छारिहरू तखतदम आउ्नमुप्नथे त्ए्न । ती 
षिेरि्ा पाठशालािाट पत्न उचि तहसमम पढ््न छारिहरू ि्नािस जान्े । िाटोिाटो ्नि्ेन्ो 
हु्नाले ्ाठमाडिौ ँ “दमुगताम” ्ैन त्यो ।37 यी गाउँििमा पत्न पत्डितहरूसँग पढेि ि्नािसमा 
फािम ििी जाँि तद्ेन त तयो िेला ए् त्तसम्ो िल्ैन त्यो । ि्नािस पमुगेपतछ ि्ेन 
हरिहि महातवद्ालयप्रतत मात् उतललतखत िेग्ा छारिहरू्ो आ्षताण हुनथयो । यस 
महातवद्ालयले अनयरि्ा िनदा तखतदम्ो पाठशालामा पढे्ा छारिहरूलाई तवशेष 
प्रा्तम्ता तदए्ो त्यो । ि्नािस्ो हरिहि महातवद्ालयमा वकृतत्त ्नपाउ्ेन तवद्ा्थीलाई 
तयहाँ आउ्न, िस्न शास्ता त्ा ग्नता ्सैले िोकदै्नथयो, यस्ािण यो िेटिाट ि छलफल्ा 
लातग पतचिमी षिेरि्ो मञि जसतै त्यो ।38

्नदी ि रिडिी खोला तमतसए्ो गमुलमी्ो रिडिी षिेरि तयसतै दोिा्न त्यो जहाँ गमुलमी, अिाताखाँिी, 
िागलमुङ, पवतात, पालपा्ा मात्नसहरू आई िस्े । ्ाशीिास जसतै िए्ाले रिडिी षिेरिलाई 
्ेनपाल्ो ि्नािस पत्न ित्ननछ । यहाँ पत्न दा्नी त्ा ्ध्नीमा्नीहरू्ो आँखा पदताथयो, यज्-यज्ादी, 
दा्न-दतषिणा गरिनथयो ि गमुरु आरिमहरू पत्न तयहाँ त्ए । यी आरिममा िसेि ्ैयौ ँ िटमु्हरूले 
संस क्ृ त तशषिा्ो अधयय्न गिे्ा त्ए । रिडिीमा तव.सं. १९६९ देतख औपिारि् रूपमा संस क्ृ त 
पाठशाला खोतलए्ो त्यो । रिडिी पत्न पतचिम ्ेनपाल्ो पमुिा्नो ि महत्वपूणता शैतषि् ्ेनद् त्यो ।

37  ्ाठमाडिौ ँ जाँदा उिेला गमुलमी षिेरि्ा मात्नसहरू त् १०–१२ तद्न्ो िाटो हुँद ै
रिडिी-ता्नसे्न-सयाङ्जा-पोखिा-गोखाता-्नमुवा्ोटिाट पहाडैि पहाडि्ो िाटो तहँडेिि जान्े, यो िाटो 
अतल् ्ष्टपूणता त्यो । सतजलो िाटो िोज्ेनहरू िातहँ रिडिी-हा्यो्-मसयाम-दोिा्न (पालपा)-
िमुटवल-िैिहवा-्नौत्नवा-गोिखपमुि हुँदै आउँ्े । अतल पतचिम िे््ा मात्नसहरू ्तपलवसतमुिाट 
गएि उत्ति िाित्ो शोहितगढ सटेश्निाट िेल िढ््े । साढे िाि ि्टामा साँझपख गोिखपमुि्ो 
िेलवे सटेश्नमा पमुग्े । सटेश्नमै ्ेही समय आिाम गिेि खा्ना खाइविी, ्ोही परितित िेतटएला्न ्
त् ि्ेनि यारिमुहरू यताउती ग्नतासक्े ि उसै तद्न िातत ्ैन ममुजफफिपमुि्ो िेलमा िढ््न सत्नथयो । 
ममुजफफिपमुिमा समुगौली जा्ेन िेल िेतटनथयो, जहाँ ्ेनपालीहरू ्धेिै िेतटन्े । समुगौलीिाट िकसौल्ो 
गाडिीमा िढेि वीिगञज हुँदै ्ाठमाडिौ ँआइपमुतगनथयो (तिषिमु २०११) । ति गोिखपमुििाट ि्ेन छोटी 
लाइ्न्ो िेल सी्धै ि्नािस पमुगदथयो । ्ाठमाडिौिँनदा ि्नािस समुगम त्यो ।

38 तव.सं. २०२० तति “गमुलमेली तन्ेनिीहरू्ो उतसाह्ो जवाला” ि्ेनि त्न्ातलए्ो 
सबिहानीपख िन्ेन िसयौटे पतरि्ा हरिहि्ा छारिहरू्ो अगमुवाइमा त्न्ातलए्ो त्यो । ति तयहाँ 
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ि्नािस्ो हरिहि महातवद्ालयमा तसद्धानत ्ौममुदी (वया्िण) पढ््नलाई हरिहि 
गौतम्ो तो् आदेश िातहनथयो । हेडिगमुरु दत्धिामले “फला्नो ्नाम्ो तवद्ा्थी हाम्ो 
तवद्ालयमा यस तमततमा पढ््न गए्ो छ, वकृतत्त पठाउ्नू” ि्ेनि हरिहि गौतमलाई ितदतायामा 
तिठी पठाए्ो मतह्ना तद्नमा ि्नािसमा वकृतत्त जानथयो (पोख्ेल २०६३ : ७७) । हरिहि 
ि दत्धिाम िाहे् अरू्ो खासै ्ेही िलदै्नथयो । ि्नािसमा वयवस्ाप् िहेि िसे्ा 
वैतद्39 दामोदि िट्िाईले ि्नाता ग्नथे समिन्धमा “मिाट ्ेही हु्न सकदै्न” पत्न िन्े (शमाता 
उपाधयाय २०६५ : ३७०) । मात् ििाता गरिए्ा िागलमुङ्ा दमुगातादत्त शमाता उपाधयायले 
तखतदम्ो हरिहिमा पढ््ेन िाह्ना िाखदा िाखदै आफ्ना िमुिाले पाठशाला टाढा पछता ि्ेन्ाले 
तखतदममा पढ््न जा्न पाए्ा त्ए्न्न् । तयही िेला गमुलमी्ो िनद््ोटमा मधयमा सिह्ो 
पढाइ हु्ेन पाठशाला खमुले्ाले पत्न उ्नी तखतदम जा्नमु पिे्न । वया्िण पढ््न ि्नािस 
गएपतछ िागलमुङ्ा दमुगातादत्त फेरि हरिहि महातवद्ालयमा ठोत््न पमुगे । अनयरििाट गए्ा 
छारिहरू ि्नािस्ो वकृतत्त खा्न पाउ्ेन आशाले हरिहि गौतम्ो िा्डिीमा जा्ेन ग थ्े । 
दमुगातादत्त पत्न तयही आशाले ितदताया जा्ेन योज्ना गिे । हरिहि प्राय: ितदताया्ो ि्निमुस्ी िन्ेन 
ठाउँमा िस्े । ि्नािस पढ््न गए्ा ्ततपय छारिहरू ि्नािसिाट सोझै हरिहिलाई िेट््न 
ि्निमुस्ी जान्े । दशै ँ् ो ्नविारिीमा ि्डिी पाठ गदाता ्धेिै दतषिणा तदनछ्न् ि्ेनि ि्नािसमा 
अधयय्न ग्नता िसे्ा छारिहरू ि्निमुस्ीतफता  लहरिन्े (शमाता दाहाल २०६८) । शमाताले पत्न 
तयही िाटो समाते्ा हु्न् । 

ि्नािसिाट अयोधया ि सियू ्नदी पाि गिेि पमुतग्ेन त्नशा्नगाडिा िन्ेन ठाउँ्ो िेलवे 
सटेश्निाट हरिहि गौतम िस्ेन ितदताया्ो ि्निमुस्ीसमम डिाँ् (तिठीपरि आतद ओहोिदोहोि 
गिाउ्ेन प्रिन्ध) ्ो वयवस्ा त्यो । डिाँ् तलएि तहँड्ि्ेन डिाँत्याहरूले ६/७ ्ोस्ो िाटो 
पैदल तहँड्ि्े ।40 ि्नािसिाट हरिहिलाई िेट््न जा्ेन मानछेहरू उ्ैन डिाँत्याहरूसँग ि्निमुस्ी 
पमुग्े, दमुगातादत्तले पत्न तयही गिे (शमाता उपाधयाय २०६५ : ३७१) । ितदताया्ो आरिममा 
पत्न हरिहिले तत्ाली्न गमुलमी, पयूठा्न, िागलमुङ, पालपा तति्ा मात्नसहरूलाई पढ््न ि 

तखतदम्ो पाठशालामा ि्नाता हु्न ्नपाए्ा ि रिडिी्ो पाठशालामा २०१६ सालमा ि्नाता िई उतै्ो 
वकृतत्तिाट ि्नािस गए्ा हाल अिाताखाँिी िल्ोट्ा िा्धा क्ृ षण आिायता्ो ्तवता छातपए्ो 
छ । यस्ो मतलि ि्नािस्ो हरिहि पाठशाला पतचिमी िेग्ा अरू मात्नसहरू्ो लातग पत्न 
मञि त्यो । यस मञि माफता त वादतववाद प्रततयोतगता ग्नथे, आफ्नो वाकशतति िढाउ्ेन उद्ेशयले 
सबिहानीपख पतरि्ा त्नतस्ए्ो त्यो । पतछ ्ाँग्ेस ि ्मयमुत्नष्ट खेमािीि तववाद हुँदा दमुई समूहले 
्ैन पतरि्ा त्न्ाल्न ्ाले्ा त्ए (ज्वाली २०६७) ।

39 वेद पढे्ो ि तयसैिाट आफ्नो त्नवाताह ग्नथे वयतति ।
40 ८,००० हात (४,००० गज) लमिाइ्ो िाटोलाई ए् ्ोस ित्ननछ । ए् ्ोसमा  ३.१२ 

त्लोतमटि हु्ेन हुँदा ६/७ ्ोस ि्ेन्ो ्रिि २०/२१ त्लोतमटि हु्न आउँछ ।
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उ्न्ो ्ाममा सिाउ्न िाखे्ा त्ए । तयहाँ ्ोही ्न ्ोही ति्ेन्ा मात्नसहरू हुन्े । 
दमुगातादत्त शमाता्ा अ्नमुसाि उ्न्ो तछमे्ी गाउँ्ा पमुषपत्नत्ध शमाता हरिहि्ा ्ारिनदा िएि 
िसे्ा त्ए । ि्नािसमा छारिवकृतत्त्ो लातग त्नवेद्न ग्नता ितदताया पमुगेपतछ दमुगाता्ना्ले तछमे्ी 
गाउँ्ा पमुषपत्नत्धसँग ति्नजा्न गिेि खा्ना खा्ेन तयािी गिे । उ्न्ा अ्नमुसाि तयहाँ दैत्न् 
५०/६० ज्नाले िोज्न गदाता िहछे्न् । यस समिन्धमा शमाता लेखछ्न्, “्धोती फेिेि िानसाििमा 
पमुगेपतछ ्नो्िले गोडिा ्धोइतदनथयो ि लोटामा पा्नी तदनथयो” (शमाता उपाधयाय २०६५ : 
३७२) । दमुगातादत्त्ा अ्नमुसाि ितदताया्ो ि्निमुस्ी, ्तपलवसतमु, ि्नािस, ्ाठमाडिौ ँि तखतदम 
गिेि पाँि ठाउँ्ा हरिहि्ो आरिममा िसे्ा पाँि सय ज्ना मात्नसहरूले ए्ैपट् दैत्न् 
िोज्न ग थ्े । ितदतायामा खा्ना खाएपतछ औलो लागला त् िन्ेन डििले सेतो िङ्ो म्ु इ्ेन्न 
ट्यािलेट पत्न खा्न तदइनथयो । 

खा्ना खाएपतछ यताउतत तहँड्ि्ेन िेलामा मारि हरिहिलाई देतखनथयो । उ्न्ो सा्मा 
िाि/पाँि ज्ना ्मतािािी, दमुई ज्ना िनदमु् तििे्ा अंगिषि्लाई दमुगातादत्तले देखे्ा त्ए । 
ती अंगिषि््ा सा्मा ्ेनपाली पोशा् लाए्ा ि त्न्धािमा िातो िनद्न्ो ्ोपले तट्ा 
लाए्ा हरिहिलाई देखदा “फोटामा देतख्ेन िा्नमुिति्ो समझ्ना हुनथयो” दमुगातादत्त शमाता 
उपाधयायले आफ्नो संसमिणमा लेखे्ा छ्न् ।

िागलमुङिाट ि्नािस हुँदै ितदताया पमुगे्ा दमुगातादत्त शमाताले ए्तद्न मधयाह्न्ो मौ्ा 
पािेि हरिहिलाई िेटे । तयही िेटमा उ्नले आफू आउ्नमु्ो उद्ेशय हरिहिलाई समु्नाउँदै ि्ेन, 
“म ि्नािसमा हजमुि्ा पाठशालामा पढ््ेन उत््ठाले छारिवकृतत्त्ो त्नतमत्त त्नवेद्न ग्नता 
आए्ो हुँ ।” हरिहिले उ्नलाई “्तत पढे्ा छौ ?” ि्नी सो्धेछ्न् । उ्नले “अष्टाधयायी, 
अमि्ोश, मधय्ौममुदी ि १-२ सगता ििमुवंश, म्ु मािसमिव ि त्िाताजमुता्नीय ्ावय पढे्ो 
छमु ” ि्ेनछ्न् । अत्न हरिहिले “तशवेही साध्न सकछौ ?” ि्नी सो्धेछ्न् । शमाताले, “्ेनपालीमा 
त् संस क्ृ तमा मातल् ?” िनदा हरिहिले “्ेनपालीमै ि्न” ि्ेनछ्न् । एवं प्र्ािले हरिहि 
गौतमसँग गिे्ो लामो प्रश्ोत्तिलाई दमुगातादत्त शमाताले आफ्नो संसमिणमा उतािे्ा छ्न ्
(हे्नमुताहोस् शमाता उपाधयाय २०६५) । दमुगातादत्त शमाता्ो यो संसमिणिाट ि्नािसमा िहे्ो 
हरिहि महातवद्ालयमा छारिवकृतत्त पाउ्न तो््ो लातग िा्डिीमा ्धाउ्ेनहरूलाई हरिहि 
आफैले उ्नीहरू्ो षिमता पिीषिण गिे्ो ्ाहा हुनछ । 

प्रश्ोत्ति सत्एपतछ हरिहि गौतम दमुगातादत्तदेतख प्रसन्न िए ि “हो यसै गिी पढ््नमुपछता , म 
ततमीलाई तमुला संक्रातनतदेतख छारिवकृतत्त तदनछमु  । दामोदि गमुरु [ि्नािस्ो हरिहि पाठशाला्ा 
वयवस्ाप्] लाई तिठी पठाउँछमु ” ि्ेन । दमुगातादत्तले िातहँ “मातल् ! मलाई अतहले ्ैन 
तिठी लेतखतद्नमुहोस् सा्ै तलएि जानछमु ” ि्नी ्धेिै आग्ह गदाता उ्नले “त्नतचिनत होऊ” ि्ेनि 
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पठाए । तयसपतछ उ्नी ि्नािस फ थ्े  ।41 ि्नािस पमुगेपतछ ्ातत्त् मतह्ना्ो शमुरू्ो तद्न 
अ्ातात् तमुला संक्रातनत्ो तद्न पत्न आयो ति दमुगातादत्त्ो लातग छारिवकृतत्त्ो परि आए्न । 
उ्नले ि्नािसमा िहे्ो हरिहि महातवद्ालय्ा वयवस्ाप् दामोदि गमुरुप्रतत शं्ा गिे । 
त््नि्ेन दामोदि गमुरुले िेला-िेलामा “हरिहि ्हाँिाट छारिवकृतत्त तद्नू िन्ेन परि [्सैले] 
लयाएि आए पत्न तद्नमु ्नतद्नमु मेिो हातमा छ” िन्ेन ग थ्े । ्तत म्ु दाता पत्न छारिवकृतत्त्ो परि 
आए्न । दमुगातादत्त दोहोऱयाएि ितदताया्ो ि्निमुस्ी पत्न गए्न्न् । ि्नािसमा िसदा िेखिथी 
िए । िि्ो समझ्नाले सताउ्न ्ालेपतछ उ्नी िागलमुङ ्ैन फ थ्े  । तखतदम ि ि्नािस्ो 
हरिहिमा पढ््ेन उ्न्ो सप्ना सा्ाि िए्न । तखतदम्ो हरिहि पाठशालामा पढ््न ्नपाए्ो 
मूलय दमुगातादत्तले िमु्ाउ्नमुपऱयो । गमुलमी हुदँै ्तपलवसतमु झिे्ा तवषणमुिाज आरेिय्ा हजमुििमुिा 
ितशमिाजले ि्ेन यो म्ु िा िमुझे्ा त्ए । आफू जनमे्ो म्धेश्ो संस क्ृ त पाठशालामा पढ््न 
छाडेिि िाधयताले हजमुििमुिा्ो पतछ लागेि पहाडि उ्ातलए्ा उ्नी मात् उललेख गिेजसतै 
पतछ तखतदम ि ि्नािस्ो हरिहि संस क्ृ त पाठशालामा पढ््न पत्न सफल िए्ा त्ए ।

हरिहि पाठशालािाट ि्नािस गए्ा तवद्ा्थीहरू संस क्ृ तमा समपूणता मधयमा गिी 
फ त्ा न्े । तीमधये ्ेहीले तयहाँ संस क्ृ त्ो पढाइ छाडिी आ्धमुत्न् तशषिातफता  पत्न “्नयाँ 
िाटो” पतहलयाए्ा त्ए । संस क्ृ तमा पूवतामधयमा (जमु्न माधयतम् तवद्ालय्ो सम्षिी) 
पास गिे्ो आ्धािमा सवाधयायिाट यूपी (उत्ति प्रदेश) िोडिता, इलाहिादिाट माधयतम् 
तवद्ालय्ो पिीषिा तद्न पाउ्ेन प्रिल्न िाितमा त्यो । तयस आ्धािमा ्ेनपाली छारिहरू 
आफूले पत्न तयो समुतव्धा पाउ्नमुप्नथे माग गिे्ाले यूपी िोडिताले सवी क्ृ तत तदए्ो त्यो । 
यसिी सम्षिता्ो माग ग्नथेमा ज्ा्नहरि आिायता ए् ज्ना त्ए ।42 २०१३ साल वरिपरि 
हरिहि पाठशाला्ा ती्न ज्ना तवद्ा्थी (ज्ा्नहरि आिायता, ढमुत्डििाज शास्ती ि िािमुहरि 
ज्वाली) ले यो समुतव्धा पाएि ट्यूश्न वा सवाधयायिाट अंग्ेजी ि गतणत पत्न पढे । तयसपतछ 
तवज्ा्न तवषय तलएि आईएससीमा ि्नाता िए्ा त्ए । पतछ उ्नीहरूमधये ज्ा्नहरि आिायताले 
ि्नािस्ै हरिचिनद् ्लेजमा िीएससी पत्न पढे । संस क्ृ त पढे्ा छारिले ्नयाँ तशषिा्ो त्नतमत 
्ोिे्ो यो “्नयाँ गोिेटो” त्यो । पतछ तरििमुव्न तवश्वतवद्ालय्ा प्राधयाप् िए्ा डिा. 
होम्ना् िट्िाई लेखछ्न्, “उ्नीहरूले यो ्नयाँ िाटो ्नखोले्ो िए म लगायत संस क्ृ त्ो 
माधयमिाट आए्ा ्ैयौ ँतवद्ा्थीले तवज्ा्न पढेि इतञजत्नयि, डिाकटि, आतद पढ््ेन ्लप्ना 

41 ि्नािसिाट आफूलाई िेट््न ितदताया्ो आरिममा आउ्ेन छारि्ो लातग हरिहिले िाटाखिता 
समेत तदन्े । हरिहिले दमुगातादत्तलाई, “िाटामा ्तत खिता गऱयौ ?” ि्नी सो्धे्ा िहेछ्न् । दमुगातादत्तले 
“२० रुतपयाँ” ि्ेनछ्न् । ि्नािस ्ैन फ थ्े ि जा्ेन हु्नाले हरिहिले उ्नलाई ८५ रुतपयाँ तदँदै ि्ेन, “यी 
४० रुतपयाँ िाटो खिता, अरू दतषिणा हो ।”

42 ्नािायण िट्िाईसँग असोज ५, २०७८ मा गिे्ो म्ु िा्ा्नी ।
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ग्नता सकदै्न्े” (होम्ना् िट्िाई २०६७) । यसलाई ्सैले तयो िेला्ो “ठूलो क्रातनत” 
पत्न ि्ेन्ा छ्न् (ध्मुविाज िट्िाई २०६७) । 

उदाहिण्ो लातग मािता १९६३ मा हरिहि पाठशालामा पढे्ा छारि ज्ा्नहरि आिायताले 
िाइ िनद््ानत आिायतालाई पूवतामधयमा गरिस्ेपतछ अगष्टमा ि्नािस्ो ए् हाइ स्ूलमा 
फािाम िरितदए । तयतत िेला िनद््ानतले अत्नवायता गतणत, अत्नवायता अंग्ेजी, अत्नवायता 
तहनदी सातहतय, सवेतचछ् संस क्ृ त ि सवेतचछ् ्ेनपाली तलएि हाइ स्ूल पास ग्नमुतापथययो । 
गतणत ि अंग्ेजी िाहे् अरू पढ््न िनद््ानतलाई तयतत ्धामा त्ए्न । एिीसीडिीिाट 
अंग्ेजी ि िागािाट गतणत पढ््न शमुरू गददै उ्नले सवाधयायिाट हाइ स्ूल्ो तयािी गिे । 
सेपटेमिि १९६३ देतख मािता १९६४ समम ६/७ मतह्ना्ो सवाधयायिाट उ्नले हाइ स्ूल 
पास गिे । तयतत िेला दाजमु ज्ा्नहरि्ो सहयोगिाट तवज्ा्न पढेि डिाकटि इतञजत्नयि 
िन्ेन सप्ना िनद््ानतले देखे्ा त्ए । ज्ा्नहरिले यसअति मधयमा गरिस्ेपतछ पत्न 
फ थ्े ि तयोिनदा ्म सम्षिता्ो हाइ स्ूल पढे्ा ि तयही आ्धािमा तवज्ा्न तवषयमा 
आईएससी गिे्ा त्ए । दाजमु्ो अ्नमुिवले गदाता िाइ िनद््ानतले मधयमा ग्नमुता पिे्न । पूवता 
मधयमापतछ हाइ स्ूल पास गिेि ि्नािस्ै आदशता सेवा इनटितमतडियटमा तवज्ा्नमा ि्नाता 
िए । यो ्नयाँ गोिेटो पतहलयाएपतछ आदशता सेवा इनटितमतडियट ्लेजिाट अरू ्ततपय 
संस क्ृ त पकृठििूतम्ा छारिले तवज्ा्न तवषय तलएि आईएससी पढ््न ्ाले । 

खास गिी पूवतामधयमा गिे्ा जेहेनदाि तवद्ा्थी आ्धमुत्न् तशषिातफता  लाग्े । ्ोही 
आटतामा प्राइिेट तहसािले िीए पढ््न ्ाले । ्ततपयले हाइ स्ूल्ा तवद्ा्थीलाई ट्यूश्न 
पढाएि िीएससी ्ैन गिे । ज्ा्नहरि आिायता, िािमुहरि ज्वाली ि ढमुत्डििाज शास्ती लगायत्ो 
पमुसताले संस क्ृ त पढ््न ि्नािस जा्ेन गमुलमी अिाताखाँिी्ा यमुवाहरूलाई अंग्ेजी, गतणत ि 
तवज्ा्नजसता तवषय पढ््न पे्रिणा तदँदै सहयोग गिे्ा त्ए (पोखिेल २०६७) । तयस्ो 
अ्नमुसिण गददै २०१८ सालतति तवज्ा्न तवषय पढेि प्र्म रिेणीमा पास हु्ेन तवद्ा्थीहरूलाई 
्ोलमिो पला्न अनतगतात िाित, सोतियत सि्ाि्ो छारिवकृतत्त अनतगतात रुसमा पढ््न जा्ेन 
िाटो पतहलयाइतदए्ा त्ए । उचि रिेणीमा पास हु्ेनले त ्ाठमाडिौ ँ जा्ेन सप्ना देख्न 
्ाले्ा त्ए ि आएि यो ्नयाँ िाटो तय गिे्ा पत्न त्ए । ि्नािसिाट ्ाठमाडिौ ँआउँदा 
िस्ेन खा्ेन समसया त्ए्न । उ्नीहरूलाई हरिहि्ो ििमा िसे्ा तवद्ा्थीले उपाय िताइतद्ेन 
ि फािाम लगाइतद्ेन पत्न ग थ्े । स्न् १९६६ मा तवज्ा्नमा प्र्म रिेणीमा आईएससी पास 
िएपतछ िनद््ानत आिायतालाई “पला्न” ्ो लातग ्ाठमाडिौ ँजा्नमुप्नथे ियो । यस सनदितामा 
िनद््ानतले आफ्नो महा्ावय दप्पण्ो ए् छनद ्तवतामा लेखे्ा छ्न् :

्ाशीमा पतढ ती सिै ज्नहरू जो आईएससी स्े
पला्ैन जा्न ि्नी अतीव रुतिले ्ाठ्मानडिमु  तफददै िहे
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इनजी्नीयि औ तित्तस्ततिै ्धेिै त जाँदै गिे
सप्धातामा पत्न योगय ्ैन सि तत्ैन ती देशमा गै गए । (आिायता २०७८ : ५८)

्ाठमाडिौमँा पमुगेपतछ िनद््ानत हरिहि्ै ििमा िसे । िाित्ो लातग ्ोलमिो 
पला्न्ो फािाम ि्नथे समय सत्ए पत्न दाजमु ज्ा्नहरिले “िाइ ्मयमुत्नष्ट होला त्” िन्ेन 
डििले रुस्ो पला्नमा जा्न िोत्िहे् ा त्ए । तयो िेला ्ेनपाल सि्ािले प्रतये् अञिलिाट 
ए्-ए् ज्ना मे्धावी छारिहरू छा्ेनि इतञजत्नयि ि डिाकटि पढ््न िाित पठाउँदो िहेछ, 
िनद््ानतले तयसैमा फािाम ििे । ति अतिललो वषता्ा तवद्ा्थी्ो पैसा सि्ािले ्नततिे्ो 
्ािण स्न् १९६६ मा िाित सि्ािले “्नफमथेश्न लेटि” पठाए्न ि उ्न्ो फािाम ्ैन िद् 
ियो । तयसपतछ िनद््ानत रुस्ै पला्नमा जा्ेन िए । तडिललीिजाि्ो हरिहि्ो ििमा 
िसेि पढे्ा अिाताखाँिी्ा द्डिपातण मिातस्नीले पञिायत्ो यमुव् संगठ्नलाई प्राति हु्ेन 
तसटमा तत्ाली्न यमुव् संगठ्न्ा अधयषि मरििमा्न तसंहसँग तसफारिस गिाएि रुस्ो 
पला्नमा जा्न िनद््ानतलाई सहयोग गिे ।43 पतछ ितसयािाट उ्नले इतञजत्नयरिङ पढेि 
आए; दाइ्ो इचछा तवपरित माकसतावादी दशता्नमा झमु्ाव िाख्ेन पत्न िए ।44 यो संस क्ृ त 
तशषिािाट आ्धमुत्न् तशषिामा फड्ि्ो मािे्ो एउटा उदाहिण त्यो । यस ्नयाँ िाटोमा 
िनद््ानतिनदा अतिपतछ्ो बयाि्ा मात्नसहरू पत्न तहँडेि्ा त्ए ।45 यसै प्र्ािले 
प्राधयाप्न िाहे् प्रातवत्ध् षिेरितफता  पत्न संस क्ृ त्ो पकृठििूतमिाट आएि ्ोही डिाकटि 
िए । ्धेिै इतञजत्नयि िए । ्ोही फिेसरिी पढेि तडितसरिकट फिेसट अतफसि (डिीएफओ) 
आतद िए्ा उदाहिणहरू छ्न् ।

हसंपा्ो पढाइ स्ेि ्प अधयय्न्ो लातग ि्नािस झिे्ा छारिहरूले तयहाँ शैतषि् 
िाहे् िाज्नीतत् पतहिा्न पत्न प्राति गिे्ो देतखनछ । २००७ सालअति ्ैन ि्नािसमा 
शाखा खोलेि िसे्ो यस पाठशालालाई ्ततपयले शैतषि्सँगै िाज्नीतत् ्ेनद््ो रूपमा 
पत्न तलए्ा छ्न् (द्डिपातण मिातस्नी २०६०; प्रतरित २०६८; पन्ी २०६८) । ि्नािसमा 
िाज्नीतत गरििहे्ा िाज्नीतत् पाटथी-खास गिी ्ेनपाली ्ाँग्ेस, ्ेनपाल ्मयमुत्नष्ट पाटथी ि 
दििारिया शततिहरूले पहाडििाट संस क्ृ त पढेि झिे्ा ्नव िटमु्हरूलाई आफ्नो पोलटामा 

43 मिातस्नी माओवादी तवद्ोह (तव.सं. २०५२–२०६२) मा लागे्ा त्ए, ति माओवादी 
शातनत प्रतक्रयामा आए्ो समयमा अ्समात् उ्न्ो त्न्ध्न िए्ो त्यो ।

44 आिायतासँग असोज १, २०७८ मा गरिए्ो म्ु िा्ा्नी ।
45 ि्नािसले तशषिामा मारि होइ्न पोशा्मा पत्न फड्ि्ो मा्नता तस्ाए्ो त्यो । तयहाँ 

िसेि पढ््ेन िेला पहाडि ख्डििाट गए्ा तवद्ा्थीले िमुशटता, पाइजामा ि म्ु ताता समुरुवाल लगाउ्न 
्ाले्ा त्ए । अंग्ेजी िोल्नसक्ेन िएपतछ मारि पाइनट लगाउ्नमुपछता  िन्ेन ्धािणा छारिहरूमा त्यो 
(पन्ी २०६७) ।
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पा्नता ्ोतसस गरििहन्े । िाज्नीतत् ्ायता्ताताहरूले तद्निि पढाइ ि ्ाममा िा्धा ्नगिे पत्न 
िातिि आफ्नो समहूमा पा्नता ्ोतसस ग थ्े । ि्नािस झिे्ा तन्ेनिी पत्डितहरू शमुरूमा हतच्ए 
पत्न अनततः पाटथीमा लागेि सतक्रय ्ायता्ताता ि्ेन्ा उदाहिण प्रशसतै छ्न् । हसंपा्ा छारि 
ढमुत्डििाज शास्ती, मोद्ना् प्रतरित, त्नलामिि पन्ी, आतद ्ेही उदाहिण हु्न् । यस क्रममा 
्ततपयले पाठ्यक्रमिनदा िातहि्ा त्तािहरू पढ््ेन ि तयसैमा िमाउ्न ्ाले्ा त्ए (पन्ी 
२०६८) । वयवस्ा तविो्धी आनदोल्नमा समेत हसंपामा पढे्ा छारिहरू सहिागी िए्ो 
ि्नी तत्ाली्न िाजा महेनद् शाहले हरिहि गौतमसँग िाँ्े भ्रमण्ा क्रममा गमु्नासो गिे्ा 
त्ए । उ्नले यस पाठशालालाई िनद ग्नता आग्ह समेत गिे्ा त्ए, ति हरिहिले—िाज्नीतत 
ग्नता िोक्ेन ्ाम सि्ाि्ो हो, पढाइ िोक्न िातहँ सत्ँदै्न ि्ेनि टािे्ा त्ए (द्डिपातण 
मिातस्नी २०६०) । यस प्र्ाि्ो शैतषि् गततशीलताले शैतषि्मारि ्निएि तत्ाली्न 
समयमा िाज्नीतत् िेत्ना जगाए्ो ि शास् वगताले समेत यस पाठशालािाट िमु्नौती्ो 
अ्नमुिव गिे्ो देतखनछ । यसिािे ्प अधयय्न्ो आवशय्ता िए पत्न तव.सं. १९७० 
देतख २०२१ समम हसंपा्ो शैतषि् गततशीलताले ए्तनरिीय त्निं म्ु श वयवस्ा तविो्धी 
तक्रया्लापमा पत्न सिाउ पमुऱयाए्ो देतखनछ ।

संखया्ो तहसािमा हसंपाले ्तत छारि उतपाद्न गऱयो यत््न िन्न सत्न्न । तव.सं. 
१९९४ देतख २०२१ समम तखतदम ि ि्नािस्ा हरिहि पाठशालािाट ्रिि २,०००–
२,५०० तवद्ा्थी प्रतयषि दीतषित िए्ो तयही ँ पढे-पढाए्ा ्नािायण गौतम ि टी्ािाम 
पन्ी्ो दािी छ (पन्ी २०६५ : २०५; गौतम २०४३) । हरिप्रसाद उपाधयायले यो 
अवत्धमा अधयय्न गिे्ा २६० ज्ना्ो ्नाम समझे अ्नमुसाि अिाताखाँिीिाट ११६ ज्ना, 
गमुलमीिाट ७१ ज्ना, पालपािाट ३४ ज्ना, पयूठा्निाट १३ ज्ना, िागलमुङिाट १० ज्ना, 
दाङिाट ३ ज्ना, ्ास्ी ि त्नहुँिाट क्रमश: २/२ ज्ना, िोलपा, ्तपलवसतमु, सयाङ्जा, 
्धातदङ, ्ाठमाडिौ,ँ िोजपमुि, तापलेजमुङ, इलाम ि तसलाङ (िाित) प्रतये् ठाउँिाट ए्/ए् 
ज्नाले पढे्ा त्ए । यसिाट पतचिममा दाङ, िोलपादेतख पूवतामा इलाम, तसलाङ समम्ा 
छारिहरू आएि पढे्ो देतखनछ । पाठशालामा ३/४ मतह्ना, ५/६ मतह्ना, वषतातद्न पढ््ेन ि 
ि्नाता ्नपाएि फ त्ा ्ेन छारिहरू ्मुपै्र त्ए, उ्नीहरू्ो यहाँ गण्ना छै्न । हरि प्रसाद उपाधयायले 
(२६० ज्ना) ि द्डिपातण मिातस्नीले (२१२ ज्ना) समझेि तयाि पािे्ो दमुवै सूिीमा सिै 
ब्ाह्मण सममुदाय्ा छारिहरू मारि छ्न् (हे्नमुताहोस्, मिातस्नी २०६५ : ५०७–५११; उपाधयाय 
२०४३) । ्नग्य िए पत्न ्ेनवाि ि षिेरिीले समेत अनयरि्ा पाठशालामा संस क्ृ त तशषिा 
तलए्ो ििाता गरिनछ ति हरिहि संस क्ृ त पाठशालामा ब्ाह्मण िाहे् अरू्ो ्नामावली 
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देतखँदै्न ।46 अझ यी ्नामावलीमा ब्ाह्मण सममुदाय्ै मतहलाहरू्ो ्नाम पत्न छै्न । जे 
जतत लािातनवत िए, तयसमा सिैजसो ब्ाह्मण सममुदाय्ा पमुरुषहरू ्ैन िहे्ो देतखनछ ।

क््नषकरजु
तत्ाली्न गमुलमी तजलला्ो अ त्ा-िाज्नीतत् त्ा सामातज् सनदितामा लेतखए्ो यस 
लेखले तव.सं. १९७०–२०२१ समम िले्ो हरिहि संस क्ृ त पाठशाला्ो ऐततहातस् जीव्न 
वकृत्तानत प्रसतमुत गिे्ो छ । तव.सं. १९७० मा दत्धिाम मिातस्नी्ा िि्ो दला्निाट शमुरू 
गरिए्ो यो पाठशालाले स्ा्नीय दाता्ो सहयोग पाएपतछ हसंपा्ो ्नामिाट प्रखयात 
हुँदै गए्ो तवषय यहाँ प्रसतमुत गरियो । िाणा्ाली्न समयमा देश ि देशानति्ा शततिसँग 
्ाम गरििहे्ो वयतति्ा रूपमा हरिहि गौतम ि देशानतिमै पढेि साँस क्ृ तत् त्ा शैतषि् 
शतति्ो प्रततत्नत्धतव ग्नथे पत्डित दत्धिाम्ो जेतलँदो समिन्धिाट हसंपा्ो उदय िए्ो 
देतखनछ । ए्तफता , हरिहि गौतम तब्तटश्ाली्न िाितसँग छाला, ्नीि इतयातद्ो वयापाि 
समिन्धिाट ्ध्नाढ्य ि्ेन्ा त्ए । अ्योतफता  तब्तटशहरूले संस क्ृ त पिमपिा्ो संिषिण गददै 
“आफ्नो िाजय प्रतततठित ग्नता” खोतलए्ो ि्नािस्ो ्ाशी िाज्ीय संस क्ृ त ्लेजमा 
दत्धिाम मिातस्नीले पढे्ा त्ए । तयस्ािण हसंपा्ो उदयमा स्ा्नीय प्रयाससँगै देश 
देशानति्ो पिोषि समिन्धलाई पत्न िेवासता ग्नता सत्ँदै्न । यसिाट गाउँििमा िले 
िलाइए्ा संस क्ृ त पढाउ्ेन पिमपिागत तशषिालयहरू पत्न आ्धमुत्न् (तरिख्डिी) तवत्ध 
पद्धततले िले्ो िमुझ्न सत्नछ । 

यस लेखमा हसंपा्ो शमुरूआती ््ा अनतगतात पाठशालामा गमुरुहरू्ो त्नयमुतति, 
शैतषि् अवसि्ो त्नतमत तवतिन्न गाउँिाट छारिहरू्ो आगम्न ि उ्नीहरू्ो ि्नाता 
प्रतक्रया, पाठ्यक्रम ि पठ्न पद्धतत त्ा ितदताया, ि्नािस ि ्ाठमाडिौमँा गमुरु िेलाहरू्ो 
वयवस्ाप्न समम्ा ऐततहातस् वकृत्तानत समावेश गरियो । यस वकृत्तानतले पाठशालालाई 
मारि ्निएि समितन्धत षिेरि तवशेषमा, उतललतखत िेलामा िले्ो शैतषि् गततशीलतालाई 
पत्न समझाइतदए्ो छ । हरिहि संस क्ृ त पाठशालाले खास गिी ब्ाह्मण सममुदायमा देतखए्ो 

46  २०१५ सालमा हसंपा्ो आडैिमा रिीिाम तमतडिल स्ूल खोलेपतछ तयहाँ दतलत 
सममुदायलाई पत्न पढाउ्न पाउ्नमुपछता ि्ेनि स्ा्नीय पत्डित ्नािायण गौतम (जसले हरिहि पाठशालाम ै
पढे्ा त्ए) लगायतले आवाज उठाउँदा हरिहि पाठशाला्ा गमुरु पमुिोतहतले तयस्ो िोि तविो्ध 
गिे्ा त्ए । दतलत सममुदाय्ा छारि पढाउ्न खोज्ेन शैतषि् अतियनता पत्डित गौतमलाई 
सामातज् ितहष्ाि समेत गरिए्ो त्यो (हे्नमुताहोस् पन्ी २०७६) । यस त्ा हरिहि पाठशालाले 
तखतदम, ्ाठमाडिौ ँि ि्नािस शाखामा मूलतः ब्ाह्मण सममुदाय्ा छारिहरूलाई ्ैन अधयय्न्ो लातग 
मौ्ा तदए्ो ि आ्धमुत्न् तशषिालयमा समेत ब्ाह्मणहरू्ो वितासव हु्नमुप्नथे िाह्ना िाखे्ो त्यो ।
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गततशीलतालाई दमुई त्तसमले ििाता ग्नता सत्नछ । पतहलो, गमुरुहरू्ो गततशीलता हो । 
ि्नािस संस क्ृ त ्लेजिाट उचि तशषिा्ो समिन्ध्न तलँदै हसंपाले तद्अ्नमुरूप्ो ्षिा 
सञिाल्न ग्नता गमुरुहरूलाई ज्न्पमुि, पोखिा लगायत्ा ठाउँिाट खोजेि पठ्नपाठ्न्ो त्नतमत 
ए्ट्ा गिे्ो त्यो ि्ेन िा्नीपोखिी लगायत उचि तह्ा पाठशालामा पढे्ा स्ा्नीय 
तशषि्हरूलाई पत्न समेटेि, तयो षिेरि्ो उचि शैतषि् ्ेनद््ो रूपमा आफूलाई उभयाए्ो 
देतखनछ । दोस्ो, छारिहरू्ो गततशीलता हो । तखतदम्ो हसंपामा पढ््न पाएमा ि्नािसमा 
समेत ्प शैतषि् अवसि पाइ्ेन हु्नाले तत्ाली्न गमुलमी ि तयस िाहे््ा तजलला्ा 
दला्ेन छारिहरूमा उचि तह्ो तशषिा आजता्न ग्नता तखतदम जा्ेन उत्ट इचछा जगाइतदए्ो 
त्यो । उ्नीहरूले ए्ै पट्मा ि्नाता ्नपाए पखथेि िए पत्न प्रततसप्धातातम् तहसािले छ्नोट 
हु्न हसंपा जा्न खोजे्ो देतखनछ । यो मेहे्नत, प्रततसप्धाता ि ्धीिता तमतसए्ो ्नव पिमपिा 
त्यो । वंश्ो आ्धािमा ्निई, प्रततसप्धाता्ो आ्धािमा छात्नए्ा यसता छारिहरूले 
ि्नािससमम जा्ेन सप्ना देख्ेन ग थ्े । सप्ना सा्ाि िएपतछ उ्नीहरू ्नव म्ु ली्न ि्ेनि गाउँिि 
त्ा िाजयशततिमा प्रिाव िाख्नसक्ेन समिाव्ना त्यो । पिमपिागत म्ु ली्नता ित्ाउ्ेन 
यस प्र्ाि्ो शैतषि् गततशीलतालाई तवतशष्ट मान्न सत्नछ । 

हसंपामा पढ््न जा्ेन मधयेमा प्राय:जसो पत्डित्ा छोिा्नातत एवं स्ा्नीय प्रशास्नमा 
तडिठ्ा, ममुतखया, तजममावाल आतद्ा छोिा्नातत ि आफनतहरू त देतखनछ्न्, ति उ्नीहरूसँग 
िहे्ो वंश्ो पतहिा्नले मारि ि्नाता हु्न ्ाम गददै्नथयो । यस िाहे् प्रततसप्धाता ि ्धीिता 
ग्नतासक्ेन षिमता हु्नमुप्नथे हसंपा्ो ि्नाता प्रतक्रयाले देखाए्ो छ । तयस्ािण यस त्तसम्ा 
पाठशाला प्रािी्न वंशपिमपिािाट आए्ा म्ु ली्न सममुदाय्ा छारिहरूमा मारि सीतमत त्यो 
िन्ेन िमुतझँदै्न । तयसै गिी आम ब्ाह्मण सममुदायले ि्नाता पाउ्ेन गिी हसंपा्ो षिेरि तवसताि 
िए्ा त्यो िन्ेन पत्न देतखँदै्न । पा्शालामा ि्नाता ्नपाए पत्न पाखा िसेि पाठशालामा 
िातहँ पढ््न पाउ्ेन हु्नाले उचि तशषिा हातसल ग्नता िाह्ेनहरूलाई अवसि्ो समिाव्ना 
जीतवतै देतखनछ । हसंपामा ि्नाता हु्न ्नस्े्ा शैतषि् आ्ांषिीहरूले गमुजािा िलाउँद ै
संस क्ृ त पढ््ेन वै्तलप् उपायहरू समेत खोजे्ा हुन्े । ्प अधयय्न्ो आवशय्ता िए 
पत्न उ्नीहरूले ि्नािस लगायत िाित्ा अनय ठाउँहरू, जसतै ॠतष्ेश, हरिद्ाि, देहेिाद्ून, 
गमुजिात, म्मुिा, वकृनदाव्न आतद ठाउँमा गएि जया्न पालदै पढे्ा पत्न त्ए । तयस्ािण 
हसंपा्ो शैतषि् गततशीलताले पिमपिागत म्ु ली्न प्रणालीलाई ्ेही हदसमम िए पत्न 
लतिलो ि्नाए्ो िातहँ िन्न सत्नछ । फ्ानसेली मा्नवशास्ती तफतलप िातमिेजले गमुलमी 
अिाताखाँिी्ो िाज्नीततलाई वंशपिमपिा अनतगतात्ो म्ु ली्न जातहरू िस्ेन िूगोलिाट गमुट 
उपगमुट हुँदै हुत त्ा ए्ो हो िन्ेन पषि पत्न हसंपा्ो यस वकृत्तानत्ो आ्धािमा आलोचय ि 
संशो्ध्नीय छ । यस आ्धािमा हसंपा लगायत्ा पाठशालाहरू्ो शैतषि् गततशीलताले 
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समितन्धत षिेरि्ो िाज्नीततलाई पत्न प्रािी्न म्ु ली्न जात ि िूगोलमा मारि सीतमत हु्न 
तदए्न िन्न सत्नछ ।

हसंपा्ो शैतषि् गततशीलताले छारिहरूलाई ्नयाँ ठाउँ, ्नयाँ संगत ि तयसिाट ्नयाँ 
्नयाँ उपायहरू पत्न तस्ाए्ो देतखनछ । संस क्ृ त्ो पकृठिितूम हुदँाहुदँ ैपत्न ्ततपय छारिहरूले 
ि्नािस पमुगेपतछ गतणत, अंग्ेजी ि तवज्ा्न पढ््ेन िाटो पतहलयाएि ्नयाँ तशषिातफता  प्रवेश 
गिे्ो उदाहिण प्रसतमुत गरियो । उ्नीहरूमधये ्ततपयले उचि तशषिा्ो लातग तवतिन्न 
“पला्न” हरूमा जा्ने अवसि पत्न पाए्ो देतखयो । यसिी फड्ि्ो मािेि िए पत्न आफ्नो 
योगयता िढाए्ाहरूले िोजगािी्ो ्नयाँ ्नयाँ अवसि पाए्ो देतखए्ो छ । संस क्ृ त 
तशषिा तफता ्ो प्रमाणपरिले ्नयाँ तशषिा “वा सो सिह” मानयता पाउ्ेन हुँदा ्ेही यमुवाहरूले 
लो्सेवा आयोग्ो जाँि तदएि िाजय्ा तवतिन्न तह ि सेवाहरूमा ्नो्िी गिे्ा छ्न् । 
्ाठमाडिौ ँ् ो ती्न्धािा छारिवास तवतिन्न ठाउँिाट संस क्ृ त पढेि आए्ा तवद्ा्थीहरू िसेि 
लो्सेवा पढ््ेन ममु्ाम जसतै त्यो (पोख्ेल २०६३) । यसिाट ्े म्ु िा सं्ेत ग्नता सत्नछ 
ि्ेन प्रतयषि वा पिोषि रूपमा सि्ािी सेवामा प्रवेश ग्नता हसंपा्ो शैतषि् गततशीलताले 
तयो षिेरि्ा मात्नसहरूलाई महत्वपूणता सहयोग गिे्ो छ । गाउँिििाट आए्ा छारिहरूले 
्ोिै समयमा अ द्ै ्ो वकृतत्त पाएि पढ््न पाउँदा तछटै ्नयाँ ्नयाँ समिाव्ना ि अवसि्ो खोजी 
ग्नता मद्त तमले्ो देतखनछ । लामो समय पढेि गतहिो प्रातज्् षिमता तव्ास ग्नथे खतितालो 
शैतषि् उपायिाट पत्न उनममुतति तमले्ो देतखनछ ।

हसंपा लगायत संस क्ृ त पाठशाला्ा उतपाद्नहरू (खास गिी ब्ाह्मण सममुदाय्ा) 
ले शैतषि्, िाज्नीतत् ि प्रशासत्न् षिेरिमा िाणा्ालपतछ आफ्नो उपतस्तत क्रमश: 
िढाउँदै गए्ो देतखनछ । यसिाट उचि म्ु ली्न ब्ाह्मण, िाणा/शाह त्ा सैत्न् वंशज्ो 
िाणा्ाली्न प्रात्ध्ािलाई पछातडि पाददै २००७ साल अतिपतछ्ा शैतषि्, िाज्नीतत् 
ि प्रशासत्न् षिेरिमा गाउँििमा संस क्ृ त पढे्ा ब्ाह्मणहरूले महत्वपूणता पहुँि ्ायम गददै 
गए्ो ि पतछसमम पत्न यस्ै त्निनतिता िहे्ो अ्नमुमा्न ग्नता सत्नछ । ्ालानतिमा 
यसले ्ेनपाली िाजय संयनरिमा खास जातत्ो रूपमा ब्ाह्मण सममुदाय्ो दिदिालाई 
मलजल गिे्ो हु्नसकछ िन्ेनतफता  पत्न यो अ्नमुसन्धा्नले सं्ेत गिे्ो छ । यहाँ्ेनि जातीय 
तहसािले ए्ातम् िाजय्ो स्ाप्ना पकृथवी्नािायण शाह्ो ए्ी्िण्ालदेतख ्निएि 
्ेनपाल्ा संस क्ृ त तशषिा पाठशाला वयाप् रूपमा फैतलएपतछ (खास गिी १८४८ सालमा 
्ाशी िाज्ीय संस क्ृ त पाठशाला स्ाप्ना िएपतछ) हु्नसक्ेन म्ु िा त्नष्षता्ा रूपमा 
तल्न सत्नछ ।
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धनयवराद
यो लेख आफ्ैन गाउँिि्ो शैतषि्, िाज्नीतत्, आत्ता् ि िौगोतल् तवषमतािािे िमुझ्ेन 
क्रममा शमुरूमा मलाई लेख्न म्न लागे्ो हो ि पतछ ब्ाह्मणहरू्ो शैतषि् इततहासतफता  
मोतडियो । यसलाई ठोस रूप तद्न समितन्धत षिेरि्ा तवद्ा्न् हरूले लेखे्ा पमुसत्, 
समकृततग्न्, समारि्ा, लेख ि समितन्धत मात्नसहरू्ो हौसलाले पे्ररित गिे्ो छ । तवशेष 
गिी दत्धिाम समकृतत प्रततठिा्न्ा वासमुदेव मिातस्नी, हरिहि संस क्ृ त पाठशाला्ा पूवताछारि 
मोद्ना् प्रतरित, ्नािायण िट्िाई, मा्धविाज गौतम त्ा पाठशालासँग समितन्धत परिवाि्ा 
िनद््ानत आिायताले तवतिन्न पाठ्य सामग्ीहरू प्रदा्न ग्नमुतािए्ोमा, म्ु िा्ा्नी्ा क्रममा 
महत्वपूणता जा्न्ािी तद्नमुिए्ोमा ि मसयौदा पढी समुझाव तद्नमुिए्ोमा क्ृ तज् छमु  । तयसै 
गिी मातटता्न िौतािीद्ािा प्रदा्न गरिए्ो अधयय्न वकृतत्तले पत्न यो लेखलाई अतनतम रूप तद्न 
सिाउँदै प्र्ाश्न्ो ििणमा पमुऱयाउ्न िचििाए्ो त्यो । यस क्रममा तवतिन्न ििण्ा 
मसयौदा पढी सललाह समुझाव तद्ेन िौतािी्ा देवेनद् उपे्रती, प्रतयूष वनत, लो्िञज्न 
पिाजमुली ि िाषा हेरितद्ेन देविाज हुमागाई ं ्धनयवाद्ा पारि हु्नमुहुनछ । सा्ै, म्ु िा्ा्नी 
गिेि ्प सूि्ना ि हौसला प्रदा्न ग्नमुताहु्ेन ्नाम उललेख ग्नता तवतसताए्ा सिैप्रतत क्ृ तज् छमु  । 
यस लेखमा िहे्ा ्मी ्मजोिी ि्ेन मेिा आफ्ैन हु्न् ।
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सं., पकृ. १४१–१४५ । ्ाठमाडिौ ँ : दत्धिाम मिातस्नी समकृतत प्रततठिा्न ।

गौतम, ्नािायण । २०४३ । रिी हरिहि गौतम्ो संतषिति परििय । सिनारी । होम्ना् 
िट्िाई, मा्धविाज गौतम, िनद््ानत आिायता, ्नािायण िट्िाई ि ज्नमजय िंजाडेि 
सं., पकृ. १३९–१४० । ्ाठमाडिौ ँ : अिाताखाँिी समप त्ा  सद्न ।

गौतम, मा्धविाज । २०६५ । यमुगपमुरुष महाम्ना हरिहि उपाधयाय गौतम । महामना 
हररहरिौतम ्मृसतग्रन्थ । मा्धविाज गौतम, मोद्ना् प्रतरित, िािमुिाम पोखिेल, 
तवषणमुिाज आरेिय, वासमुदेव मिातस्नी, ध्मुव िट्िाई, पशमुपतत उपाधयाय गौतम ि हरिहि 
उपाधयाय गौतम, सं., पकृ. १–१२० । ्ाठमाडिौ ँ : दत्धिाम मिातस्नी समकृतत प्रततठिा्न ।

गौतम “पालपाली,” िमेश । २०६५ । तशषिापे्रमी एवं जतम्नदाि- हरिहि गौतम । महामना 
हररहरिौतम ्मृसतग्रन्थ । मा्धविाज गौतम, मोद्ना् प्रतरित, िािमुिाम पोखिेल, 
तवषणमुिाज आरेिय, वासमुदेव मिातस्नी, ध्मुव िट्िाई, पशमुपतत उपाधयाय गौतम ि हरिहि 
उपाधयाय गौतम, सं., पकृ. ४७१–४८६ । ्ाठमाडिौ ँ: दत्धिाम मिातस्नी समकृतत प्रततठिा्न ।

तितमिे, डिमु म्ु लिाज । २०६९ । दत्धिाम मिातस्नी ि लेख्ना् पौड्ियाल्ा ्तवतामा दाशतात्न् 
पषि्ो तमुल्नातम् अधयय्न । तवद्ावारित्ध शो्धपरि, ्ेनपाल संस क्ृ त तवश्वतवद्ालय ।

ज्वाली, तदवयदेव । २०७१ । रिी्ाशी्ना्ो तवजयते । सिनारी । मा्धविाज गौतम, 
तवषणमुिहादमुि तसंह, लालमतण पा्डेि, ्धमतािाज ख्नाल, त्नमताला छेरिी, सं., पकृ. १११–
११४ । ्ाठमाडिौ ँ : अिाताखाँिी समप त्ा  सद्न ।

ज्वाली, ममुततिप्रसाद । २०७६ । समझ्नामा संस क्ृ त मा.तव. रिडिी । रिी सं्कृत त्था साधारण 
माध्यसमक सिद्ाल्य शतिास ््पक महोतसि ्माररका । ज्ा्नत्नठि ज्वाली, क्ृ षण ज्वाली, 
गणेश ज्वाली, रिी क्ृ षण उपाधयाय, मा्धवप्रसाद ज्वाली, ज्ा्ेनश्वि ज्वाली, ्नािायण 
ज्वाली, ्नािद गौतम सं., पकृ. १४५–१४७ । गमुलमी : रिी संस क्ृ त त्ा सा्धािण 
माधयतम् तवद्ालय ।

ज्वाली, हरिप्रसाद । २०६७ । धततीको बिटुिा । ्ाठमाडिौ ँ : ज्वाली आरिम ।
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ततमतस्ना, तडिललीिाम । २०३३[२०२०] । प्रबिनध-लता । तापलेजमुङ : रिीिाम सावताजत्न् 
पमुसत्ालय ।

देव्ोटा, िाजेश्वि । २०७३ । आतमक्था । ्ाठमाडिौ ँ : ईश्वििनद् देव्ोटा ।
पनत, महेशिाज । २०७१ । को हुन् त न्यराज पनत । ्ाठमाडिौ ँ : संशो्ध्न-म्डिल ।
पन्ी, अजमुता्न । २०७६ । “्ामी्ा गमुरु” । अननपूण्प पो्ट (फमु सताद), माि १८, पकृ. ्–ख ।
पन्ी, टी्ािाम । २०६५ । हरिहि गमुरु म्ु ल्ो ए् झल् । महामना हररहरिौतम 

्मसृतग्रन्थ । मा्धविाज गौतम, मोद्ना् प्रतरित, िािमुिाम पोखिेल, तवषणमुिाज आरेिय, 
वासमुदेव मिातस्नी, ध्मुव िट्िाई, पशमुपतत उपाधयाय गौतम ि हरिहि उपाधयाय गौतम, 
सं., पकृ. १८८– २२६ । ्ाठमाडिौ ँ : दत्धिाम मिातस्नी समकृतत प्रततठिा्न ।

पन्ी, दी्न । २०६८ । ्तव प्रतरित ि उ्न्ो मानि महा्ावय । जुही ३१(१) : ३२७–
३३८ ।

पन्ी, िीम्ानत । २०५७ । आफूले जा्ेन्ो ्ाम ग्नमुताप्नथे िहेछ । हाम्ो पमुरुषा त्ा ४१ : 
१–५ ।

पन्ी, लक्मी्ानत । २०५७ । पत्डित रिमुत्धि । हाम्ो पुरु्ा्थ्प ४० : ५१–६० । 
पन्ी, शतश । २०६७ । ज्ा्नहरि आिायतासँग सँगै ्ाम गदाता्ा षिणहरू्ो समझ्ना । ज्ानहरर 

आिा्य्प : ्मृसतका पानामा । िनद््ानत आिायता, सं., पकृ. ३३–४० । ्ाठमाडिौ ँ : 
िित आिायता ।

पन्ी, शेखि्ना् । २०६५ । ्धनय हरिहि गौतम । महामना हररहरिौतम ्मृसतग्रन्थ । 
मा्धविाज गौतम, मोद्ना् प्रतरित, िािमुिाम पोखिेल, तवषणमुिाज आरेिय, वासमुदेव 
मिातस्नी, ध्मुव िट्िाई, पशमुपतत उपाधयाय गौतम ि हरिहि उपाधयाय गौतम, सं., पकृ. 
६१७–६२१ । ्ाठमाडिौ ँ : दत्धिाम मिातस्नी समकृतत प्रततठिा्न ।

पन्ी, शेखि्ना् । २०७७ । तवद्त्ता्ो लातग त्नजी संलग्नता ि गह्न अधयय्न हु्नमुपछता 
(सूयता्ानत पन्ीद्ािा तलइए्ो अनतवाताताता) । हाम्ो पुरु्ा्थ्प ४८(२) : ११–२९ ।

पाँडेि, िीमिहादमुि । २०६१[२०३८] । त्यस बिखतको नेपाल : राणाकालीन आसखरी तीन 
दशक । ्ाठमाडिौ ँ : लेख् ।

पोखिेल, गोतवनदप्रसाद । २०६७ । सव. ज्ा्नहरि आिायता्ो संसमिणमा । ज्ानहरर आिा्य्प : 
्मसृतका पानामा । िनद््ानत आिायता, सं., पकृ. ४५–५० । ्ाठमाडिौ ँ: िित आिायता ।

पोख्ेल, िािमुिाम । २०६३ । भए िरेका कुरा (आतम वकृत्तानत) । ्ाठमाडिौ ँ : तद्ेनशिनद् 
पोख्ेल ।

पौडेिल, िूपहरि । २०४८ । तीनधारा सं्कृत छात्रािासको ऐसतहाससक सामग्री । ्ाठमाडिौ ँ: 
पूणताप्र्ाश ्ेनपाल ‘यारिी’ ।
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पौडेिल, िूपहरि । २०५१ । नेपालको सिद्वत् परमपरा । ्ाठमाडिौ ँ : मोह्न म्ु माि उपाधयाय, 
्ेनपाल सातहतय प्र्ाश्न ्ेनद् ।

प्रतरित, मोद्ना् । २०४७ । अतीतका पाइलाहरू । ्ाठमाडिौ ँ : गमुत्नलो प्र्ाश्न ।
प्रतरित, मोद्ना् । २०४८ । जीिनको बिाटोमा । तविाट्नगि : ्ोशी प्र्ाश्न ।
प्रतरित, मोद्ना् । २०६१ । िहुममुखी प्रततिा टी्ािाम ्ध्नञजय । लमुतमि्नी : पतस्ना प्र्ाश्न ।
प्रतरित, मोद्ना् । २०६८ । दाशतात्न् सपष्टता ्निइ््न साँस क्ृ तत् षिेरि्ो यमुद्ध लड्ि्न 

सत्ँदै्न (यादव िट्िाईद्ािा तलइए्ो अनतवाताताता) । जुही ३१(१) : २८–६७ ।
िट्िाई, गोतवनदप्रसाद । २०२९ । ्तव जगन्ना् िट्िाई । नेपाली ५३ : ३–९ ।
िट्िाई, ध्मुविाज । २०६७ । समझ्ना ज्ा्नहरि्ो । ज्ानहरर आिा्य्प : ्मसृतका पानामा । 

िनद््ानत आिायता सं., पकृ. ५१–५८ । ्ाठमाडिौ ँ : िित आिायता ।
िट्िाई, ्नािायण । २०६७ । दाइ ज्ा्नहरि : मेिो अ्नमुिूतत । ज्ानहरर आिा्य्प : ्मसृतका 

पानामा । िनद््ानत आिायता, सं., पकृ. २९–३२ । ्ाठमाडिौ ँ : िित आिायता ।
िट्िाई, ्नािायण । २०७८ । तििसमकृततमा आदशता पमुरुष : हरिप्रसाद (खडिा्ननद) ख्नाल । 

अरा्पखाँिीका नक्षत्रहरू । हेमिाज पा्डेि, सं., पकृ. २३–३२ । ्ाठमाडिौ ँ : तमुलसी-िनद् 
समकृतत प्रततठिा्न ।

िट्िाई, होम्ना् । २०६७ । ज्ा्नहरि : मेिा लातग अतवसमिणीय वयतति । ज्ानहरर आिा्य्प : 
्मसृतका पानामा । िनद््ानत आिायता, सं., पकृ. ९–१५ । ्ाठमाडिौ ँ : िित आिायता ।

तिषिमु, िवा्नी । २०११ । मेिो ्ाठमाडिौ ँ यारिा । शारदा २०(१) : १७३–१८१ ।
मिातस्नी, द्डिपातण । २०६० । तवद्ा ्धमथेण शोिते । महापस्डित दसधराम मराससनी 

्मसृतग्रन्थ । मोद्ना् प्रतरित, मा्धविाज गौतम, िािमुिाम पोखिेल, तवषणमुिाज आरेिय, 
खोमिाज ्ेनपाल, वासमुदेव मिातस्नी ि ्नािायण मिातस्नी, सं., पकृ. ६९१–७०९ । 
्ाठमाडिौ ँ : दत्धिाम मिातस्नी समकृतत प्रततठिा्न ।

मिातस्नी, द्डिपातण । २०६५ । महाम्ना रिी हरिहि गौतम ि तवद्ालय्ा ्ेही संसमिण । 
महामना हररहरिौतम ्मसृतग्रन्थ । मा्धविाज गौतम, मोद्ना् प्रतरित, िािमुिाम पोखिेल, 
तवषणमुिाज आरेिय, खोमिाज ्ेनपाल, वासमुदेव मिातस्नी ि ्नािायण मिातस्नी, सं., पकृ. 
५०२–५१३ । ्ाठमाडिौ ँ : दत्धिाम मिातस्नी समकृतत प्रततठिा्न ।

मिातस्नी, वासमुदवे । २०६० । दाशतात्न्, योगी, महा्तव एवं महापत्डित दत्धिाम मिातस्नी्ो 
जीव्नी । महापस्डित दसधराम मराससनी ्मसृतग्रन्थ । मोद्ना् प्रतरित, मा्धविाज गौतम, 
िािमुिाम पोखिेल, तवषणमुिाज आरेिय, खोमिाज ्ेनपाल, वासमुदेव मिातस्नी ि ्नािायण 
मिातस्नी, सं., पकृ. ६१७–६२१ । ्ाठमाडिौ ँ : दत्धिाम मिातस्नी समकृतत प्रततठिा्न ।

िातमिेज, तफतलप । २०६१ । ्ाँग्ेस ि ्मयमुत्नष्टहरू : पञिायत्ालमा दमुगताम तजलला्ो 
िाज्ैनतत् पतहिा्न । बिहा: जन्पल १(१) : १५–२४ ।
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रिजाल, तडिललीिाज । २०६५ । दा्नवीि हरिहि गौतम । महामना हररहरिौतम ्मसृतग्रन्थ । 
मा्धविाज गौतम, मोद्ना् प्रतरित, िािमुिाम पोखिेल, तवषणमुिाज आरेिय, खोमिाज 
्ेनपाल, वासमुदेव मिातस्नी ि ्नािायण मिातस्नी, सं., पकृ. ५९०–५९४ । ्ाठमाडिौ ँ : 
दत्धिाम मिातस्नी समकृतत प्रततठिा्न ।

शमाता उपाधयाय, दमुगातादत्त । २०६५ । हरिहिसँग िेट िए्ो समझ्ना । महामना हररहरिौतम 
्मसृतग्रन्थ । मा्धविाज गौतम, मोद्ना् प्रतरित, िािमुिाम पोखिेल, तवषणमुिाज आरेिय, 
खोमिाज ्ेनपाल, वासमुदेव मिातस्नी ि ्नािायण मिातस्नी, सं., पकृ. ३६५–३७९ । 
्ाठमाडिौ ँ : दत्धिाम मिातस्नी समकृतत प्रततठिा्न ।

शमाता दाहाल, जगन्ना् । २०६८ । आदिणीय महा्तव प्रतरितजयू प्रतत । जुही ३१(१) : 
७६६–७६९ ।

शमाता, रिीिद् । २०६६ । आफैसतर फकके र हेदा्प । ्ाठमाडिौ ँ : ित्न पमुसत् ि्डिाि ।
शमाता, हरिप्रसाद । २०६५ । रिीहरिहि संस क्ृ त पाठशाला्ो समकृतत । महामना हररहरिौतम 

्मसृतग्रन्थ । मा्धविाज गौतम, मोद्ना् प्रतरित, िािमुिाम पोखिेल, तवषणमुिाज आरेिय, 
खोमिाज ्ेनपाल, वासमुदेव मिातस्नी ि ्नािायण मिातस्नी, सं., पकृ. २६८–२७० । 
्ाठमाडिौ ँ : दत्धिाम मिातस्नी समकृतत प्रततठिा्न । 

शास्ती, ्नािायणदत्त । २०६७ । मेरो जीिन्यात्रा (आतमक्था) । ्ाठमाडिौ ँ : ्मलमतण  
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