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२००६ सालको अतनिम मतिनाको अतनिम-अतनिम तिन । अरातिि् चैि २९ गिने, पूत्तिमा 
तितर । पोखराको प्रमुख मतनिर तिन्ध्यिातसनीमा सिा झै ँ ्यस िरति पतन तिशनेर पूजा िुँि ै
तर्यो । शिचण्ी, रुद्ी पाठ िुँिै तर्यो । ्यज्ञ गररँिै तर्यो । 

तिनिाक तिन्ध्यिातसनी मतनिर रिनेको रुमकोमा आँपका ब्ा-ब्ा रूख तरए । एका-िईु 
ि अद्ातप बाँकी छन् । तिनै रूख मुतन ्यज्ञको अत्न बलिै तर्यो । चरु ििन िुँिै तर्यो । 

ठ््याककै कतिलनेिनेतख ्यो पूजा शुरू भ्यो कोिी बिाउन सकिैन । उतिलने-कतिलनेिनेतख 
तिन्ध्यिातसनीमा ििुै िशै ँ(असोजने र चैिने) को पतू्तिमामा ्यसिो पजूा बससेतन िुिँआैएको तर्यो, 
र अद्ातप चलिछै ।1 िर, ्यसपाली भनने पजूा-प्रतरि्यामा पतिलने-पतिलनेको रीिभनिा कने िी तभनन 
िुिँ ै तर्यो । ्यस पटक मतनिरको पूजामा िातनरिक तिति समनेि प्र्योगमा ल्याइएको तर्यो । र, 
बतल पतन तिइएको तर्यो । ्यो न्याँ रीिका पछात् रा्ा ब्ािातकम िन शमशनेरको लि्लने 
काम गरनेको तर्यो । िन शमशनेर िनरिमा तिश्ास राखरने; पतछ िनरिका अ्ध्यनेिा पतन भए ।2 

1 २००१ सालिनेतख ्यो पूजा तन्यतमि रूपमा सञचालन भएको िुनसकनने कने िीको भनाइ छ । 
तिन्ध्यिातसनी मतनिरबारने  रप जानन क्षनेरिी (२०५७) र सुिनेिी (२०६०) िनेनुतििोस् । 

2 िन शमशनेर २००८ सालसमम पतचिम ३ नं. पोखराका ब्ािातकम तरए (रा्ाकालीन 
ब्ािातकमबारने  भट्टराई २०५९ िनेनुतििोस्) । प्रजािनरि आइसकने पतछ उनलाई पू्तितसंि खिासलने 
प्रतिसरापन गरने  । पतछ पञचा्यि कालमा उनी प्रज्ञाप्रतिष्ानमा मनोनीि भए, िनरिको अ्ध्यनेिा/
ज्ञािाकै रूपमा । उनलने लनेखनेको िनरि समबनिी पुसिक प्रज्ञाप्रतिष्ानबाट प्रकातशि छ (िनेनुतििोस्, 
रा्ा २०१८) ।

समाज अध्य्यन १७ ः २८७–३१७, २०७९



288 | लोकरञजन पराजुली

यज्ञबाट शुरू ियो आगलागी
रा्ा शासन आफनो अतनिम तिनगनिी गिदै तर्यो । िर ढतलसकने को तरएन । त्यसिो बनेला 
ब्ािातकम जनरल िन शमशनेरको चािनालाई काट्नने तिममि कुन रैिीको िुँिो िो ? 
िसरति, मन लागी-नलागी पतण्ििरू तिन्ध्यिातसनीको मतनिरमा ब्ािातकमलने भनने अनुरूप 
िातनरिक तितिपूितिक पूजा-ििन गनति लागने । 

्यज्ञ सतकएको तरएन । तिउँसोको  िीन-साढने िीन बजनेको िुँिो िो । अकसमाि बनेिो्लने 
िािािुरी चलन ला््यो । चैि मतिना ्यसै ख न्ेरी पनसे र िािािुरी आउनने सम्य िो । िर 
्यो िािािुरी भ्ंयकर ठूलो तर्यो—िुरी भोगनेका िुई जनालने िनेरै िरतिपतछ आफूलने तजनिगीम ै
त्यसिो िािािुरी निनेखनेको मलाई बिाएका तरए ।3 

िुरीलने गिाति आँपको रूखको सुकने को एउटा ठूलो िाँगो भाँतचएर ्यज्ञकुण्को म्ध्यम ै
खस्यो । आगोका तफतलंगािरू उ न्े । िुरीलने उ्ाएर आगोलाई अतल िलपरट्ट रिनेको 
मालअ्््ा नतजकको औरिाल्यको छानामा पुऱ्या्यो (िनेनुतििोस् ितसबर १) । खरलने 
छाएको औरिाल्यको कचची घर क्ष्भरमै ह्ाह्ातििती बलन राल्यो । िुरी बनेपत्ासँग चलनेकै 
तर्यो; त्यिाँबाट आगो उ्ाएर िािालने पोखरा बजारका घर-गोठका छानामा पुऱ्या्यो । 
र, त्यिाँबाट िरपरका िसिीका घरका छानािरूमा । 

तस्बिर १ : पोखराको प्रमुख औषधाल्य, २००६ साल (स्ोत : टेलर सन् १९५१ : ४२४) ।

3 कने शिराज पराजुली र िनेजनार तघतमरने सँग गररएको कुराकानी । 
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अतिलनेजसिो फैतलएको तरएन पोखरा तिनिाक ।4 ्यो एउटा स-सानो बजार मारैि 
तर्यो । पोखराका अतल िुननेखाननेिरूका घर मारि ढंुगालने छाइएका तरए । ककति ट पािाको 
चलन खासै शुरू भैसकने को तरएन । बजारकै पतन िनेरै घर खरलने छाइएका तरए । उसो ि 
चैि-िैशाखको सुखखा र उखुम गमती, त्यसमातर खर, फूसका छाना भएका घर, िनसार र 
गोठ । आगोलाई अरू कने  चातिन्थ्यो ? एकै तछनमा िािानल मतचच्यो । बजार सबैजसो 
तनमनेरभरमै सिािा भ्यो । 

तस्बिर २ : आगलागीपसिको पोखरा (तस्विर सौजन्य : सुसनल उलक) ।

निीपुर, िललो तमरुिा, अतिकारी टोल, िमै गाउँ, अचतिलबोट, ठकुरी गाउँ, कसाइ ँटोल, 
कोइराला गाउँ जिाििैबाट िूिैिँूिाँको मुसलो उतठरिनेको तर्यो । िनेरै घरका लत्ा-कप्ा, 

4 पोखरा अतिलने ननेपालका मिानगरपातलकािरूम्ध्यने एक िो । आजभनिा साि िशकअतघ ्यो 
एउटा सािार् गाउँलने बजार जसिै तर्यो, ्यद्तप ्यो पतचिम ३ नमबरको मुकाम तर्यो र सरकारी 
अ्््ा-अिालि, जनेल आति पतन ्यिाँ तरए । २००९–२०११ सालको जनग्नामा पोखरा ननेपालका 
१० प्रमुख शिरिरूम्ध्यने पतन परनेको तरएन । त्यतिखनेर पोखरा बजारको जनसंख्या कररब ४,००० 
मारि तर्यो (अतिकारी र सने्न सन् २००२), िर बुझनुपनसे कुरा कने  िो भनने त्यतिखनेर “पोखरा” 
भननेर उत्र िफति को बजार रिनेको सानो भौगोतलक इलाकालाई मारि बुतझन्थ्यो । पोखरालाई २०१५ 
सालमा नगरपातलकामा बढोत्री गररँिा आिश्यक जनसंख्या नपुगनेर नतजकैका िसिीिरू समनेि 
समनेतटएको तर्यो (पराजुली सन् २००९) ।
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अनन, कागजपरि सबै जलने (िनेनुतििोस् ितसबर २) । “गाई, घो्ा, बाख्ा, जीिजनिु ्यति परने 
भननने लनेखो” भएन (गोरखापरि २००७क : १) । बजारको बतजम्य पररिारका एउटै घरका 
पाँच जनालने र अरूलने पतन ज्यान गुमाए । निीपुरपरट्ट िीन जनाको मृत्यु भ्यो, जसम्ध्यने 
िाम्ी िजुरआमा पतन एक िुनुिुन्थ्यो ।5 

पोखरा खाक भ्यो, उजा् भ्यो, सरकारी मुखपरि गोरखापत्रलने घटना भएको १० 
तिनपतछ (िैशाख ९, २००७) लनेख्यो । गोरखापत्रको पतिलो पृष्मा छातपएको समाचारमा 
“अनिाजी १५/२० तमननेटमा २२/२५ स्य घर खरानी” भए भतनएको छ (गोरखापरि 
२००७क : १) । खासमा, पोखरा बजारमा ऊबनेला त्यति िनेरै घर छँिै तरएनन् । त्यसैलने, 
लगत्ैको अकको अंकमा गोरखापत्रलने आफूलाई सच्याउँिै लनेख्यो—“४ स्य ७५ घर िुन ु
पनसेमा सं.िा.को भूलबाट अनिाजी २२–२५ स्य घर भननने छातपएछ । सच्याई पढ्नु िोला” 
(गोरखापरि २००७ख : १) । 

उद्ार र सहयोग
पोखरा बजारमा आगलागी भएको ्यो पतिलो पटक तरएन । िर समपू्ति बजार र 
छनेउछाउका बसिी नै ्धिसि पानसे गरी आगलागी चातिँ ्यसअतघ भएको तरएन । ब्ािातकम 
िन शमशनेरलने २००६ सालका अत्नपीत्ििरूलाई “समबोिन” गनसे रिममा त्यसअतघ 
पोखरामा ६-६ पटक आगलागी भैसकने को बिाएको पाइनछ । ्यद्तप, िी आगलागीको 
“सकने ल” िा तिनलने गरनेको खतिबारने  सो भार्मा कने िी बोतलएको छैन । प्रश्न गररएको 
छ—“्यसिनेतख अतघ ्यो पोखरामा छ चोतट अत्नकाण् भइसक्यो तिमीिरूलने कने  पाएका 
तर्यौ” (गोरखापरि २००७छ : ४) ? 

्यो प्रश्नबाट कने  पतन बुतझनछ भनने त्यसअतघ सरकारलने िा शासकलने त्यसिा “िैिी 
तिपतत्” पिाति रैिीलाई खासै सि्योग गरसेनन् । आजकाल जसिो “क्षतिपूतिति” को भारा 
त्यति बनेला प्रचलनमा आइसकने को तरएन । ्यद्तप, १९९० सालको मिाभूकमपमा परी घर 
भततकएकािरूलाई आफना रािबास पुनःतनमाति् गनति िातकातलक सरकारलने ॠ् उपलबि 
गराएको तर्यो र पतछ सो ॠ् “माफी” गररएको तर्यो भननने पढ्न पाइनछ । ्यसिो ॠ्/
पुनःतनमाति्मा कररब २९ लाख रुतप्याँ खचति भएको बुतझनछ (िनेनुतििोस्, रा्ा २०४१; राज 
सन् २०१५; ह्नेल्पटन सन् २०२१) । 

त्यसिै, पोखरा बजारमा २००६ सालको अत्नकाण्अतघ अतल ठूलो आगलागी 
१९९८ सालको फागुन ३० गिने भएको तर्यो, जसमा १५ घर सखाप भएका तरए । र, 

5 िाम्ी िजुरआमा आफना सामान तलन आगलागी भैरिनेको घरमा तछनुतिभ्यो र आगोलने 
जलनुभ्यो । कने िी तिनपतछ उिाँको मतृ्यु भ्यो ।
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सो आगलागीमा परनेका म्ध्यने कने िीलाई सानो रकम सरकारलने सिा्यिा उपलबि गराएको 
िनेतखनछ । १९९९ जनेठ ९ को गोरखापत्रको समाचारमा भतनएको छ : 

फालगुन ३० गिनेका तिन पोखरा बजारमा जलनेको १५ घरम्ध्यने ३ घरका मातनस 
साहै् गररब िुनालने घरबास गरी खान बसन नसकनने बनेिोरा ब्ािातकम श्ी मने.ज. 
िनशमशनेर जंगबिािरु रा्ाबाट सरकारमा जािनेर िुिँा नीज गररबिरूलाई खानाखचति 
मो.रु. २० । र घर बनाउन मो.रु. ५० । जममा मो.रु. ७०-७० का िरलने तिनू भननने 
ख््गतनसाना सनि भैआएको िुनालने पोखरा िितसल माफति ि िाििािै बाँत््यो । 
(गोरखापरि १९९९ : ८) 

मातरका िुई उिािर्लने शासकलने कने िी रैिी (गररबिम्) लाई आपि-तिपिमा 
कतिलनेकािी ँ कने िी सि्योग गरनेको जसिो िनेतखनछ । पोखरा बजारको पतछललो (२००६ 
सालको) आगलागीमा पतन प्रारमभमा खासै सि्योग गनसे इचछा निनेखाए पतन अनििः राज्य 
कने िी सि्योग गनति बा्ध्य भ्यो । िैशाख मतिनामा सरानी्य ब्ािातकमलने “आगोमा घरद्ार 
परनेका, कम ितैस्यििाला [अरातिि् तिपनन] िरूलाई खानने अनन िरा बसनने आश््य तिनालाई” 
मो.रु. ३,००० खचति गरनेको उललनेख गररएको छ । त्यसिै, “घरद्ार नभएका ज्यालािनी गरी 
खाननेिरूलाई सिा्यिाको रूपमा” मो.रु. १,३९५ र “सिा्यिारतीिरूलाई २०० मन चामल 
आिा मोलमा तििर् गिाति भएको नोकसानी र ढुिानी खचति” मो.रु. १०,२७२ खचति गरनेको 
सरकारी िाबी पाइनछ (गोरखापरि २००७ग : १) । 

गोरखापत्रमा “ननेपाल प्रचार तिभाग” का िफति बाट छातपएको खचतिको फाँटिारी िनेनसे 
िो भनने सरकारलने सो आगलागीमा परनेकालाई मद्दि गनसे रिममा (अनन, ढुिानी खचतििनेतख 
तनब्यातिजी ॠ्समम) कररब अढाई लाख रुतप्याँ (मो.रु. २,५४,४८३) खचति गरनेको 
िनेतखनछ (गोरखापरि २००७ग : १) । ्यो सि्योगम्ध्यने ठूलो तिससा (िुई-तििाइ जति) 
अत्नपीत्ििरूलाई घर तनमाति् गनति तिइएको तनब्यातिजी ॠ् छ । जममा २१९ पररिारलने 
्यसिो तनब्यातिजी ॠ् पाउनने भएका तरए, जसम्ध्यने २२ जनाको “मूलघर” तरएन । अरातिि ्
उनीिरू एउटै घरमा छुट्ट-तभनन भएर छुटै्ट भाि-भानसा गरने र बतसरिनेका तरए । घर नष्ट 
भएकाम्ध्यने ॠ् माग गनसेलाई उनीिरूको घरको क्षनेरिफल िनेरी रु. १५० िनेतख रु. ३,००० 
समम ॠ् तिइएको तर्यो । भूकमपपीत्िलने जसिै ्यी तनब्यातिजी ॠ् पाउननेिरूलने पतछ सो 
ॠ् रकम तफिाति तिनु पऱ्यो-परनेन, ्यसै भनन सतकनन ।6 

6  लगत्ै २००७ सालको आनिोलन भई व्यिसरा पररिितिन भएकालने समभििः भूकमप 
पीत्ििरूलने सो ॠ् तफिाति गनति परनेन । 
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नष्ट भएका भतनएका ४७५ घर र सरकारी खजानाबाट छुट््ट्याइएको जममा रकम (कररब 
अढाई लाख) लाई तिसाब गिाति सालाखाला प्रतिपररिार रु. पाँच स्य सरकारलने खचति गरनेको 
िनेतखनछ, जुन एक िशक अगात् िीन पररिारलाई तिएको ७०-७० रुतप्याँको लनेखा ठूलो 
रकम िो । ्यद्तप, ्यस म्ध्यनेको ठूलो तिससा तनब्यातिजी ॠ्को रूपमा तिइएको तर्यो । ्यसरी 
प्रारतमभक अरुतचका बाबजुि पोखराका आगलागी पीत्िलाई सि्योग गनतिपनसे राज्यको 
बा्ध्यिा पछात् िईु कार् प्रमखु रूपमा तजममनेिार छन्—एक, आगलागीमा शासक सि्ंयको 
“संल्निा” र िुई, बितलँिो राजनीतिक पररतसरति । ्यी िुई कार्बारने  अब चचाति गरौ ँ । 

“क्षभिपूभिति” को मागदाबी र राजनीभिक बाभिटा 
२००६ सालको अत्नकाण्पतछ पोखरामा एक खालने असनिुतष्ट तभरितभरैि मतचच्यो । 
सरकारी र सामान्यजनका िफति बाट पतन ्यसलाई िैिी तिपतत् भतनएको तर्यो (िनेनुतििोस्, 
गोरखापरि २००७ङ) । िर, ्यो िैिी तिपतत् आउनु अरातिि् बोलीचालीको भारामा “िनेिी 
ररसाउनु” मा परमपरागि पूजा-तितिमा गररएको छने्खानी कारक रिनेको आमजनको बुझाइ 
तर्यो ।

उतिलने-कतिलनेिनेतख चतलआएको पूजा-तिति छा न्ेर िातनरिक तिति अपनाउनु र बतल 
तिनुमा पतण्ििरूको िोर िनेखने कने िीलने । अकको समूिको बुझाइमा भनने पतण्ििरूलाई 
परमपरागि तिति छा््न बा्ध्य िुल्याउनने मूल नाइकने  ि ब्ािातकम िन शमशनेर तरए । िर, 
रा्ा-कालमा रा्ा जनरल तिरुद्ध खुललमखुलला आिाज उठाउनने ल्याकि अत्नपीत्िको 
तरएन । त्यसैलने, उनीिरूको आरिोशको िारो पतण्ििरूिफति  सोतझ्यो । ्यिाँसमम तक, 
उनीिरूलने ्यज्ञमा सररक पतण्ििरूको घर लुट्नने ि्यारी गरनेको समनेि िलला फैतल्यो । 
्यसिो िलला फैतलएपतछ पोखराका व्यापारी र चलिापूजाति ्युिा प्रनेमराज मुलमीलने आफना 
बाटुलनेचौरका सारी मुततिनार शमाति (तितमतसना) लाई खबर गरने  । 

पोखराका तगननेचुननेका तिद्ान्  र चलिापूजातिम्ध्यने गतननरने मुततिनार शमाति (उनी २०१५ 
सालमा मातरललो सिन मिासभामा मनोनीि भएका तरए) । पतिलने ननेपाली भारा प्रकातशनी 
सतमतिमा पतण्ि रतिसकने का उनी पतछ आिार तशक्षाको िातलम तलएर पोखरा फकती 
२००५ सालिनेतख बाटुलनेचौरमा आिार सकूल खोलनेर बसनेका तरए । अकको िरति सोिी 
िातलम तलएका लमजुङका श्ीकानि अतिकारी (जो पतछ २०१५ सालमा प्रतितनतिसभाको 
सांसि चुतनए) पतन सोिी सकूलमा तशक्षक बननेर आएका तरए । मुततिनार शमाति, ॠतरकने शि 
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पराजुली,7  अनगाररका िमतिशीला,8  श्ीकानि अतिकारी लगा्यि पोखराका अतल 
पढनेलनेखनेका र सामातजक का्यतिमा संल्निरू तभरितभरैि ननेपाली कांग्नेस पाटतीमा जोत्इसकने का 
तरए (िनेनुतििोस्, पंगनेनी २०५३; शमाति २०६६; पराजुली सन् २००८) ।9 

मुततिनार लनेखछन् : 

आगो तिन्ध्यिातसनीमा िोम गिाति तनतसकएको तर्यो र त्यिाँ िोम गनसे पतण्ििरूप्रति 
क्षुबि जनिा एक तिन पतण्ििरूको घर लुट्नने िरखरमा तर्यो । भनेला पतन 
भइसकने को तर्यो; त्यो िनेखनेर प्रनेमराज मुलमीलने मलाई अति जरुरी छ भननेर मातनस 
तलन पठाए, म गएँ । सतममतलि मातनसिरूलाई मैलने राम्ोसँग समझाएको तरएँ । 
तिमीिरू पीत्ि छौ, नोकसानमा िौ, िर िुई चारजना पतण्िको घर लुटनेर २-४ 
स्य ल्याएर ्यो सबैको क्षतिपूतिति िुँिैन । बरु उलटो लूटनेरा भननेर बिनाम मारि 
िुनछ । त्यसैलने सरकारसँग माग गनुति पछति  भननेर ९० सालको काठमा्ौंको भूकमप र 
सरकारी सिा्यिाको कुरा समझाएँ, सबैलने मानने । (तितमतसना २०४० : १६–१७)

्यसपतछ अत्नपीत्ििरूका िफति बाट प्रिानमनरिीकिाँ क्षतिपूतितिका लातग तनिनेिन 
लनेतख्यो । त्यस बािनेक, सरकारतिरुद्ध पचातिबाजी पतन भ्यो । ्यसिो िसितलतखि पचातिबाजी 
गनसे म्ध्यनेका एक ्यज्ञप्रिापजंग रा्ा तरए । ्यसरी एकिफति  सरकार तिरुद्ध पचातिबाजी, 
अककोिफति  नाराजुलुस र लूटपाटको ि्यारी एिं क्षतिपूतितिका िाबी सतििको तफरािपरिलने 
पोखरामा अकदै  िािािर् ि्यार भ्यो । राजनीतिक मािोल गमाति्यो । सरानी्यिनेतख कने नद् 
सममका शासकलाई ्यसलने अतल झसका्यो । 

7 पोखराको सामातजक राजनीतिक आनिोलनका अगुिाम्ध्यनेका ॠतरकने शि पराजुलीबारने  रप 
जानन पराजुली (२०५७), अतिकारी (२०५६) िनेनुतििोस् । 

8 पोखराको सामातजक राजनीतिक आनिोलनमा बौद्ध तभक्षु्ी अनगाररका िमतिशीलाको 
अग््ी भतूमका छ । उनी बसनने निीपरुतसरि बौद्धतििारमा िातकातलक अग््ी राजनीतिक सामातजक 
का्यतिकिातििरूको गुप्ी जमघट िुन्थ्यो । आफनो राजनीतिक गतितितिका कार् उनी कने िी सम्य 
जनेल पतन परनेकी तरइन् (िनेनुतििोस्, गुभाजु २०४६; पराजुली सन् २००८) । 

9 पोखराका ११ जना ्युिालाई रािको ११ बजने तिन्ध्यिातसनीको मतनिरमा लगी उनीिरूको 
रगिलने िसिाक्षर गराई आफूलने सिस्य बनाएको श्ीभद् शमाति (२०६६ : १४७) लने लनेखनेका छन् । 
उनलने ्यसरी सिस्य बननेका आठ जना—ॠतरकने शि पराजुली, भतिराज मुलमी, रामबिािरु ब्गामी, 
तिलबिािुर भारी, गोपालबिािुर िैद्, झपटबिािुर भट्टचन, ि्याशंकर पातलखने, मरुरालाल 
बतजम्य—को नाउँ उललनेख गरनेका छन् । भतिराजका िाइ प्रनेमराज भनने सिस्य नबननेको उललनेख छ । 
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्यो अत्नकाण् पतछका गतितिति पीत्ििरूको क्षत्क आिनेगको उपज मारि िुँिो 
िो ि ्यसलाई एउटा “आइसोलनेटने् इतनस न्ेनट” को रूपमा पतन व्याख्या गनति सतकन्थ्यो । 
िर, ्यसअतघ पोखरामा नजातनँिो तिसाबलने अतल चिातिपूजाति ्युिािरूलने संगतठि गतितिति 
गनति रातलसकने का तरए । आिर् सामातजकै तर्यो, िर तभरितभरैि राजनीति गतिरो गरी 
“घुतससकने को” तर्यो । 

खास गरी उत्र भारिी्य शिरिरूमा सतरि्य ननेपालीिरूलने ननेपालमा राजनीतिक 
पररिितिनका लातग ननेपाली रातट्रि्य कांग्नेस (सरापना ति.सं. २००३) र ननेपाल प्रजािनरि 
कांग्नेस (सरापना ति.सं. २००४) नामक िलिरू खोलनेर संगठन तिसिार गनति रालनेका तरए । 
िी िुिै िलका संगठक (श्ीभद् शमाति, िररप्रसाि शमाति, आति) गुप् रूपमा पोखरा आइिरी 
संगठन बनाइसकने का तरए—कने िी ्युिािरू रगिलने िसिाक्षर गरनेर सिस्य बतनसकने का तरए 
(िनेनुतििोस्, पराजुली २०५७; शमाति २०६६) । र, िीम्ध्यने सािुको भनेरमा तभतरिएका एक 
संगठक (िररप्रसाि शमाति उफति  काना बाबा) लाई सरानी्य सरकारलने परिन खोजनेको सुइँको 
पाएर उनलाई रािाराि पोखराबाट का्यतिकिातििरूलने भगाए (तितमतसना २०४०; पराजुली 
२०५७) । उनलाई बीच बाटैमा परिन सरकार सफल भ्यो । उनको ्ा्यरीमा भएका नाउँका 
कार् कने िी सरानी्य पतन परिाउ खाए । 

त्यस बािनेक, तिनै चलिापूजाति ्युिािरू एकगठ भएर पोखराको निीपुर, नारा्य्सरानमा 
अंग्नेजी पढाउनने आिुतनक तिद्ाल्य (पोखरा पतबलक तमत्ल सकूल) खोलन सफल भएका 
तरए—२००६ सालको मंतसरमा (िनेनुतििोस्, पराजुली २००६; तितमतसना २०४०; गुरुङ 
२०४३; पराजुली २०५७; पराजुली सन् २००८) । त्यसअतघ उनीिरूलने फने िािालमा गएर 
सामूतिक रूपमा िलो जोतिसकने का तरए, जसलने गाउँशिरभरर िलला मचचा्यो (तितमतसना 
२०४०) ।10 जाि-भाि-पानी िटक गनसे-नगनसे कुरा भए । तितभनन जािका ्यी ्युिालने एक-
अकातिसँग “शने्यर” नगनसे िमाखु-िुकका “शने्यर” गनति रालनेका तरए । उनीिरूको लिाइ पतन 
नजातनँिो तिसाबलने पररिितिन िुँिै गएको तर्यो—उनीिरूम्ध्यने कतिप्यलने घरबुना खद्दरका 
कप्ा लाउन, अतन कने िी “जुिारीकोट” समनेि तभनति रालनेका तरए (िनेनुतििोस्, पराजुली सन ्
२००८, सन् २००९) । 

त्यनै सामातजक रूपमा सतरि्य र संगतठि जोिािािरूको समूि अब अत्नकाण्बाट 
पीत्िजनिरूलाई ननेितृि गिदै तरए । पतण्ििरूिफति  सोतझएको आरिोश उनीिरूलने शासक र 

10 पतचिम ननेपालको राजनीतिक अतभ्यानको चचाति गिाति बािुनिरूलने िलो जोिनेर सामातजक 
“तिद्ोि” गरनेको प्रसंग आउँछ । खास गरी लमजुङमा सामूतिक िलो जोतनने कने िी बािुन ्युिालाई 
सामातजक कारिािी (पानी-भाि िटक) का अतिररति कने िीलाई तगरफिार समनेि गरनेर पोखरा जनेलमा 
कने िी सम्य रातखएको तर्यो (िनेनुतििोस्, अतिकारी सन् २००२; सुिनेिी सन् २००२; शमाति २०६६; 
िुलना गनुतििोस् तितमतसना २०४०) । 
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सरकारिफति  सोझ्याइतिएका तरए । ्यसलने कने नद्ी्य सरकारलाई सशंतकि िुल्या्यो । ऊ फगि 
ब्ािातकमलाई पररतसरति समिालनने तजममा तिएर तनशंक रिनने पररतसरति तरएन, तकनभनने 
ब्ािातकम िन शमशनेर सि्ंय शंकाको घनेरामा तरए । िन शमशनेरका बाबु रुद् शमशनेर 
पालपाका ब्ािातकम तरए (प्रिानमनरिीको रोलरिममा भए पतन कने नद्बाट िपाइएका) ।11 
र, बाबु रुद् शमशनेर, भाइ ईश्र शमशनेर, गोपाल शमशनेर लगा्यिलने कांग्नेससँग एक तिसाबलने 
मिो तमलाइसकने का तरए (िनेनुतििोस्, कोइराला २०५५; ज.ब.रा. २०६२) । त्यसैलने, कने नद्बाट 
प्रिानमनरिी मोिन शमशनेरलने अत्नपीत्िका लातग कने िी सिा्यिा ि पठाए नै, त्यससँगै 
उनलने आफना तिश्ासपारि अतफसर स. फत्यने बिािुर पाँ न्े र कप. तिब्य शमशनेर रापालाई 
अत्नकाण्को जाँच गनसे तनिुँमा पोखराको पररतसरति समिालन सिरबाट खटाए (तितमतसना 
२०४०) । 

रैिीलाई माभलकको भनगाह
फत्यने बिािुरिरू िलबल सतिि पोखरा आइसकने पतछ अत्नकाण्को जाँच भ्यो । “कम 
िैतस्यििाला” अरातिि् तिपननिरूलाई अननपाि आति सि्योग तिइ्यो । पुतलसको गतसि 
बढाएर “शातनि-सुरक्षा” समबल पारर्यो, िातक आगलागी मतचचँिै गिाति तनकालनेका रोरबिुि 
समपतत्, सरसामान, अननपाि चोरी निोस् (िनेनुतििोस्, गोरखापरि २००७छ : ४) । घरबास 
क्षति भएकािरूको नापजाँच, सजतितमन गरनेर तनब्यातिजी ॠ् पाउनने सीमा िोतक्यो । सँगसँगै 
गुप्चरी चुसि बनाइ्यो र “राजनीतिक” गतितितिमा पतन रोक लगाइ्यो । 

परिाउको जोतखम भएपतछ मुततिनार, रामबिािुर ब्गामी, भतिराज मुलमी, आति 
तितभनन बिानामा पोखराबाट भागनेर बनारस पुगनेर कांग्नेसमा तमतसए (तितमतसना २०४०; 
पराजुली सन् २००८) । श्ीकानि अतिकारी, अनगाररका िमतिशीला, सुनिरप्रसाि मसातिनी, 
मीन बिािुर गुरुङ,12 िोमनार बराल, तिट््ुिरर, श्ीप्रसाि उपा्ध्या्य, ख्ाननि शमाति, 
माििप्रसाि तघतमरने13 आति परिाउ गरनेर खोरमा रातखए (गुरुङ २०४३; पंगनेनी २०५३) । 

11 रा्ा प्रिानमनरिी िीर शमशनेरका ल्याइिनेपरट्टका छोरा िुन् रुद् शमशनेर । उनी पतिलने 
प्रिानमनरिी िुनने लाइनमा तरए, िर प्रिानमनरिी जुद्ध शमशनेरलने सन् १९३४ मा ल्याइिनेपरट्टका “ग” 
िगतिका रा्ालाई प्रिानमनरिीको रोलरिमबाट िटाइतिए (िनेनुतििोस्, ज.ब.रा. २०६२; ह्नेल्पटन सन ्
२०२१) ।

12 मीनबिािरु गुरुङ ननेपाली कांग्नेसका िफति बाट २०१५ सालमा प्रतितनतिसभाको तनिातिचनमा 
उममनेििार भई तिज्यी भए । बीपी कोइराला मतनरिमण्लमा उनी रक्षा उपमनरिी समनेि बनने । 

13  पतछ मुलुककै तिख्याि कति बननेका र राट्रिकतिको समनेि तखिाब पाएका तघतमरने 
िातकातलक सम्यमा आिार तशक्षकको िातलम प्राप् गरी आफनो जनमसरल लमजुङमा आई 
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राजनीतिक मारि िोइन शैतक्षक गतितितिमा पतन अतल शैतरल्य आ्यो । भखतिर खुलनेको 
आिुतनक सकूलको “चनिा” मा आगलागीको असर िनेतख्यो (पराजुली सन् २००८) ।14 

्यसबीच २००७ साल भिौको ३० गिने शुरिबारका तिन प्रिानमनरिीलने “पोखराका 
अत्नपीत्ि रैिी िुतन्याँउपर आकाशिा्ीद्ारा भार् बकसनने प्रबनि” गररएको तर्यो, 
अरातिि् अतिलनेको भारामा लाइभ ब्ो्कासट/तसरिम । गोरखापत्रका अनुसार “उति तिन 
गोश्ाराका ब्ा िाकीम श्ी.मने.ज. िन शमशनेर ज.ब.रा्ा र सिरबाट खतटई आएका 
अतफसरिरू अ्््ाखानाका कमतिचारीिरू र पीत्ि रैिीितुन्यांिरू समनेि कररब पतचचस स्य 
जति मातनस जममा भएका तरए ।” अनिाजी ४ बजनेको सम्यमा प्रिानमनरिीलने “उतसािी 
भार्” तिए अतन “त्यसपतछ उति भार्को मजमून सबै श्ी ब्ािातकम जनरल सािनेब” लने 
ितुन्याँिारलाई समझाए । “िामीलने घर बनाउन रुतप्यां बकस पाउनने भ्यौं भनी” ितुन्याँिारिरू 
“खुशीलने गिगि भई बजारमा नाचिै तिं न्े” र रािमा तिपािली समनेि गरने  भननेर गोरखापत्र 
(२००७घ : १; २००७ङ, २००७च पतन िनेनुतििोस्) लने पतचिम ३ नं. गोश्ाराको ििाला 
तिँिै छा्प्यो । ्यद्तप, तिपािली र नाचगान भएको आफूलने रािा नपाएको र त्यसिो खबर 
प्रोपागाण्ा मारि िुनसकनने सो अत्नकाण्का िनेखने-भोगनेका कने शिराज पराजुली (िातकातलक 
उमनेर १४ िरति) को भनाइ छ । 

भिौ अनिमा प्रिानमनरिीलने अत्नपीत्िलाई सि्योग गनसे आश्ासन तिए अनुरूप 
कातत्क ७ (?) गिने पीत्ि रैिीलाई रुतप्याँ बाँत्एको समाचार मंतसर २ गिनेको गोरखापत्रमा 
छातपएको छ । त्यस रिममा ब्ािातकम िन शमशनेरलने “प्रजा िगति” लाई तिएको रोचक 
“सनिनेश” पतन िुबिु गोरखापत्रको एउटा पानाभरर उिाररएको छ (िनेनुतििोस्, गोरखापरि 
२००७छ) । 

भार्मा िन शमशनेरलने प्रिानमनरिी मोिनलाई घरर आफना िुतन्याँको उद्धार गनसे 
“सत्य्युगका परृु मिाराज जसिै” भननेका छन् भनने घरर “रिनेिा्युगका रामचनद्” को िारािारी 
राखनेका छन् ।15 “मुखलने मारैि म िुतन्याँको शुभनेचछु िुँ भननेर आकाश पािल जो््नने कुरा 
गरनेर िुतन्याँ भ््काएर अशातनि उठाउनने काम सतजलने िुनने रिनेछ भलो काम गरनेर िुतन्याँलाई 

आिार सकूल खोलनेर बसनेका तरए । राजनीतिमा खासै सतरि्य नभए पतन कानाबाबाको ्ा्यरीमा 
नाउँ भएकालने तघतमरने  परिाउ परनेका िुन् । उनलाई पतन छोटो सम्य पोखरा जनेलमै रातखएको तर्यो । 

14 िातकातलक सम्यमा सरानी्यिरूको सतरि्यिामा ्यो तिद्ाल्य खुलनेको तर्यो । ्यसिा 
तिद्ाल्यको सञचालन मूलिः तिद्ारतीका अतभभािक र अन्य सरानी्यिरूबाट प्राप् गनसे चनिा-
िानबाट सञचालन िुन्थ्यो । आगलागी पचिाि् िनेरै सरानी्य सि्ंयको आतरतिक िालि खराब भएकालने 
तिद्ाल्य सञचालनमा समनेि कतठनाइ आएको तर्यो (पराजुली सन् २००८) । 

15 प्रिानमनरिी िीर शमशनेरका भाइ चनद् शमशनेरका जनेठा छोरा िुन् मोिन शमशनेर रा्ा । 
िन शमशनेर चातिँ िीर शमशनेरका नाति भएकालने नािामा िन शमशनेरका काका परसे मोिन शमशनेर । 
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सुतबसिा गराएर शातनिसरापना गनति मुतशकलै पिको रिनेछ भननने कुरा सपष्टै रािा भ्यो” भनि ै
उनलने पूितिितिति प्रिानमनरिी पद्म शमशनेरप्रति व्यं््य र रोश समनेि व्यति गरनेका छन् (गोरखापरि 
२००७छ : ४) । पद्म शमशनेरलने आफू प्रिानमनरिी भएपतछ आफूलाई “जनिाको सनेिक” 
भननेका तरए । रा्ा प्रिानमनरिीिरूम्ध्यने उनी अतल उिार मातननरने, र उनको शासनकालमा 
नै ननेपालको पतिलो संतििान (२००४ साल) तनमाति् भएको तर्यो (जुन का्यातिनि्यन िुन 
सकने न) । पद्म शमशनेरलाई िपाएर मोिन शमशनेर शासनारूढ भएका तरए । 

सो भार्मा िुतन्याँिारलाई िा्याँबा्याँ नगनति र “राजभतति” का्यम राखन र नूनको 
सोझो गनति िन शमशनेरलने सचनेि गराएका छन् । र, ्यति अन्यरा गरनेमा उनीिरूको िररि 
ि तबग्नछ नै पररि समनेि तबग्ननेछ (नरकमा जातकननेछौ) भननेर िमकी समनेि तिएका छन्— 

जसिो श्ी ३ मिाराज बुबाज्यूबाट ्यरिो तनगाि रातखबकस्यो उसिै ्यसको बिलामा 
िामीलने उिाँको पाउमा तिशनेर बढ्िा भतति चढाउन र ईश्रतसि मौसूफ बुबाज्यूको 
िीघाति्युको पुकार गनुति तनिानि आिश्यक छ । तिमी पोखरालीिरू अतघिनेतख 
राजभति भइरिनेको िुनालने श्ी ३ मिाराज बुबाज्यूको ्यो तनगाि पा्यौ । फने रर 
िोिोरो रोटी पाकछ, एकोिोरो रोटी पातैिन भननने कुरा तिमीिरूलाई रािै िोला । 
िनेर िामी सबै उनै ईश्रका सनिान िौं िापतन जसलने उनको भतति गछति  उ उत्म 
गतिमा पु्िछ, जसलने उनको तननिा र पापकमति गितिछ उ नरकमा जातकनछ । त्यसिै 
राजा पतन िनेििा नै िुन् । त्यस कार्लने जति उिाँको भतति बढा्यो उति आफन ू
कल्या् िुनछ भननने कुरा मनमा राखौं । (गोरखापरि २००७छ : ४)

अभन रैिीसगँ माभलक झुकन बाधय िए
पोखरामा अत्नपीत्ििरूलाई तिनने भतनएको तनब्यातिजी ॠ् बाँ््न शुरू भएको समाचार र 
िन शमशनेरको भार् मंतसरको २ गिनेको गोरखापत्रमा छातपएको छ, जबतक सो का्यतिरिम 
कातत्क ७ गिने भएको भतनएको छ । जतिखनेर ्यो समाचार र भार् छातप्यो त्यतिखनेरसमम 
ननेपालमा २००७ सालको रिातनि शुरू भैसकने को तर्यो । अतघअतघ सािा िश तिनमा नै 
पोखराको समाचार छातपनने गरनेकोमा शासकिरूको प्रचारका लातग तनकै मित्िको ्यो 
समाचार त्यति तढलो तकन छातप्यो भननने प्रश्न ्यिाँननेर उठ्छ । कातत्कको ७ नभई २७ 
गिनेको पो समाचार तर्यो तक त्यो, अतिलने ्यसै भनन सतकनन । 

जने िोस्, पोखरामा शासक-तसतजतिि अत्नकाण्का पीत्ििरूलने रोर-बिुि क्षतिपूतिति 
पाए । पोखरालने आफनो कलनेिर समनेि फने ऱ्यो—खर-फुसका छानाका घर भएकामा अब 
बजारका घरका तटनका छाना टलकक टतलकए । िर, ्यो क्षतिपूतितिभनिा पतन मित्िपू्ति पक्ष 
चातिँ “ब्ी पोतलतटक” मा नजातनँिो गरी आएको पररिितिन तर्यो । तिजोसमम रैिीिरू 
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शासकिरूलाई तन्यतमि कर मारि बुझाउँरने । शासकिरूको तरचोतमचो सिनरने । अतन 
आफूलाई तिपि पिातिका बखि शासकका चर्मा ल्ीबु्ी खनेलनेर कने िी तनगाि िुनछ 
तक भननेर आश मारि गनति सकिरने । शासकलाई ि्यामा्या जागनेमा तनगािमा कने िी तपतको 
तमलन पतन सक्थ्यो । अरिा शासकको “मू्” नचलनेमा कने िी नतमलन पतन सक्थ्यो । िर 
्यो अत्नकाण्पतछ उनीिरूलने आफूलाई संगतठि गरने  । र, क्षतिपूतितिको मागिाबी गरने  । 
एक तिसाबलने अतिकार खोजने, र आफूलाई फगि रैिी मारि िोइन तक रोरबिुि िकिाला 
नागररक बनाउनने चनेष्टा गरने  (पराजुली सन् २००८) । 

तस्बिर ३ : २००७ सालको जनक्ासनतमा आन्ोलनकारीसँग माफी माग्दै बिडाहासकम धन शमशेर 
(सौजन्य : रामबिहा्ुर बिडगामी) ।

भतनसतक्यो, ्यो घटना एउटा तितशष्ट कालखण्मा भएको तर्यो, र जतिखनेर 
िन शमशनेरको भार् छातप्यो त्यतिखनेर ननेपालमा रा्ाशािीको तखलाफमा आनिोलन 
छने त्इसकने को तर्यो । पोखरामा पतन तढलै सिी र सुसिै सिी, राजनीतिक आनिोलनलने 
गति तल्यो—ब्ािातकमलने खबरिारी गिातिगिदै पतन, सचनेि गराउँिा-गराउँिै पतन । अनििः 
ॠतरकने शि पराजुली, प्रनेमबिािुर प्रिान, उत्रकुमार श्नेष्, खनेमराज भारिी लगा्यिका 
आनिोलनकारीिरू स्कमा तनतसकए । चारिारने  झण्ा बोकने  । गगनभनेिी नारा उरालने—
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“रा्ाशािी मूिातििाि ! ननेपाली काँग्नेस तजनिािाि ! इनकलाि तजनिािाि !” आमजनलने 
उनीिरूलाई पछ्याए (पराजुली २०५७; पराजुली सन् २००८) । 

आनिोलनकारीको ठूलो भी्लने ब्ािातकम िन शमशनेरको िरबार घनेऱ्यो । सरकारी 
अ्््ा कबजा गऱ्यो । राजनीतिक बनिीलाई ररिा गऱ्यो । ब्ािातकमलाई आनिोलनकारीलने 
परिने र उनकै िरबारअतघ चउरमा ल्याए । आँखामा आँशु तटलतपल गिदै ब्ािातकमलने 
आनिोलनकारीलाई िाि जो न्ेर माफी मागने (िनेनुतििोस् ितसबर ३) । “ननेपाली काँग्नेस 
तजनिािाि” नारा लगाए । शासनसत्ा रैिीको कबजामा आ्यो; ब्ािातकम पिच्यूि भए 
(िनेनुतििोस्, पंगनेनी २०५३; पराजुली २०५७; पराजुली सन् २००८) । रैिीबाट नागररक बननने 
मनेलो खुल्यो । ्यद्तप, साि िशकभनिा अतघ िनेतखको पू्ति नागररक बननने ल्ाइँ अद्ातप 
जारी छ ।

अनिमा,
्यो आलनेख मूलिः पोखरामा २००६ सालको अनिमा भएको आगलागी र त्यससँग 
जोत्एका अन्य प्रसंगमा कने तनद्ि छ । आगलागीबारने  गोरखापत्रमा छातपएका सामग्ी र 
अन्य पुसिक/लनेख िरा कने िी कुराकानी ्यो आलनेख ि्यार गनसे रिममा प्र्योग गररएको छ । 
इतििास, समाजशास्त्र, मानिशास्त्र आति समाजतिज्ञानका अ्ध्यनेिालने “ओरल तिसरिी” र 
अन्य अतभलनेखी्य सामग्ी (जसिो पोखराको ब्ािातकम का्यातिल्यलने कने नद्को का्यातिल्यमा 
गरनेको लनेखापढी िा “क्षतिपूतिति” का लातग तनकासा भएको रकम र त्यसको तिसाबतकिाब, 
जुन कने िी मारिामा रातट्रि्य अतभलनेखाल्यमा उपलबि िुन सकछ) को खोज गरी ्यस तिर्यमा 
रप काम गनसे ठाउँ छ । भतिट््यका अ्ध्यनेिािरूलाई सतजलो िोस् भननाको िनेिु गोरखापत्रमा 
छातपएका सामग्ीको छापाकपी र त्यसको उिारकपी िल तिइएको छ । छापाबाट उिािाति 
पतरिकाको तिजजनेलाई सकने समम ्यराििै रातखएको छ र नबुतझएको सरानमा कोष्कतभरि 
प्रश्निाचक तचह्न (?) रातखएको छ । 
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पोखराको आगलागी समबन्ी गोरखापत्रमा प्रकाभशि सामग्ीहरू

िापाकपी १ : गोरखापत्र, जेठ ९, १९९९, प.ृ ८

भलपययंिरण

मोफसल
पोखरा- 
चैरि मिीनामा तिनतिनै भननेजसिो पानी परररिनेको तर्यो, िैशाख लागनेपतछ १० ।८ तिन 
जति रातमई ख न्ेरी परी, १३ गिनेिनेतख फने रर िरातिॠिुझै ँ तिनतिनै ठूलो भल ब्नने गरी पानी 
पऱ्यो । १६ गिनेका तिन िा अमलाको िानाजरिो अतसना समनेि आ्यो । पतिलने लाएको 
मकैबाली पानीलने गो््न पाएका छैनन्; पतछको चातिं बढ्नै सकने को छैन । 

फागुन ३० गिनेका तिन पोखरा बजारमा जलनेको १५ घर म्ध्यने ३ घरका मातनस साहै् 
गररब िुनालने घर बास गरी खान बसन नसकनने बनेिोरा ब्ािातकम श्ी मने.ज. िनशमशनेर 
जंगबिािुर रा्ाबाट सरकारमा जािनेर िुँिा नीज गररबिरूलाई खानाखचति मो.रु. २० । र 
घर बनाउन मो.रु. ५० । जममा मो.रु. ७०-७० का िरलने तिनू भननने ख््गतनसाना सनि भ ै
आएको िुनालने पोखरािितसल माफति ि िाििािै बाँत््यो । गररबिरूलने अनिसकर्िनेतख िरति 
भै श्ी ३ मिाराजको ज्य मनाएका छन् ।
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िापाकपी २ : गोरखापत्र, वैशाख ९, २००७, प.ृ १

भलपययंिरण

पोखरामा िययंकर आगलागी
पोखरा, चैरि २९ गिने । आज तिनको अनिाजी ३ ।। बजनेको सम्यमा श्ी तिनििातसनी 
माईको सरानमा ब्ाह्म्िरूबाट सिरुद्ी, चण्ी िोम पाठ भएको तर्यो, त्यस अिसरामा 
अकसमाि िुरी चलनेछ । कने िी िनेरपतछ नजीकको आ्युिसेिी्य औरिाल्य कचचीघर जलन 
लागनेको िनेतखएछ, सो घर जलन लागनेको िनेखी िरपर सबै मातनसलने आगो तनभाउनने प्र्यतनमा 
लागनेछन् । कने िी तमनटबाि बजारकै बीच (?) कचची र पककी घरिरू त्यस भ्यङ्कर िुरीलने 
आगाको तफतलङ्गा (?) जलन रालनेको िनेतखएछ । १५ ।२० तमनटतभरि अंिाजी २२ ।२५ 
स्य घर जलनेछन् । ्यस अत्नकाण्मा एउटा समरबिािरु ननेिारका जममा ५ जना जिान ्लनेर 
खरानी भएछन् । निीपुर परट्टको लाइनमा ३ जना परनेछन् । गाई, घो्ा, बाख्ा, जीिजनि ु
्यति परने  भननने लनेखो छैन । आँिी बनेिरीमा घर जलनेकालने लत्ा (?) कप्ा अनाज कसैलने 
तझकन पाएनन् । िुलाकको पतन कने िी कागजाि ५७ । परनेछन् (?) । सारा बजारका कचची 
पककी घर र िमै गाउँ, ठकुरी गाउँ पो न्े गाउँ, कोइराला गाउँ सबै जली खाक भएकोलने 
पोखरा बजार उजा्भएको भननने खबर छ ।



302 | लोकरञजन पराजुली

िापाकपी ३ : गोरखापत्र, वैशाख १२, २००७, प.ृ १

भलपययंिरण

िूलसु्ार
संख्या ४ गो.प. मा छातपएको “पोखरामा भ्ंयकर आगलागी” शीरतिक खबरमा ४ स्य 
७५ घर िुनुपनसेमा सं.िा.को भूलबाट अनिाजी २२-२५ स्य घर भननने छातपएछ । सच्याई 
पढ्नु िोला । 
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िापाकपी ४ : गोरखापत्र, असोज ६, २००७, प.ृ ४

भलपययंिरण

पोखरा अभ्नकाण्डमा पीभ्डिजनिालाई
श्ी ३ महाराजबाट मोरु २,५४, ४८३ । को बकस
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पोखरा बजारमा २००७ िैशाख मिीनामा भएको आगलागीबाट पीत्ि भएका जनिाको 
सिा्यिाको तनतमत् सरकारबाट भएको कारतििाई िरा श्ी ३ मिाराजबाट तनकासा बकसनेको 
खचतिको तििर् िल तिइनछ :-

(१) आगोमा घरद्ार परनेका, कम िैतस्यििालािरूलाई खानने अनन िरा बसनने आश््य 
तिनालाई सरानी्य ि्ा िातकमबाट िैशाख मिीनामा बकस गएको मोरु ३००० ।

(२) सरकारबाट घर बनाउन सिा्यिाको रूपमा कने िी व्यततििरूलाई ॠ् बतकसनने 
िजिीज भएकोमा कोिी कोिी कम िैतस्यििालािरूलने पररतसरति बस सम्यमा ॠ् 
चुतिा गनति नसकनने िनेिोरा जािनेर गरनेकालने उति १३७ घरिालािरूलाई आराढ ४, २००७, 
मा बकस बकसनेको मोरु ७५३६ ।

(३) घरद्ार नभएका ज्यालािनी गरी खाननेिरूलाई सिा्यिाको रूपमा बकसनेको मोरु 
१३९५ । 

(४) आराढ १२, २००७, उपरानि सिा्यिारतीिरूलाई २०० मन चामल आिा 
मोलमा तििर् गिाति भएको नोकसानी र ढुिानी खचति समनेिलाई बकसनेको मोरु १०,२७२ ।

(५) आगलागीमा घरद्ार परनेका १९७ घरिालािरूलाई जरूरि अनुसार घरतपचछने 
रु. १५० । िनेतख रु. ३००० । समम तनव्यातिजी ॠ् बकसनालाई श्ी ३ मिाराजबाट मोरु 
१,५०,२८० । तनकासा बकसनने िजबीज गरी बकसनेको छ भननने सूचना अतघ भएको तर्यो । 
्यसमा सो आगलागीमा पनसे मूल घर निुनने २२ जना घरिालािरूको नाम परनेको तरएन ।

(६) उपरोति अत्नकाण्मा पीत्ि व्यततििरूको करु्ाजनक अिसरा जािनेर िुँिा 
श्ी ३ मिाराजबाट सिानुभूतिपू्ति तिचार गररबकसी २००७ ।५ ।३० ।६ मा श्ी मोिन 
आकाशिा्ी िनेिार कने नद्बाट तनमनतलतखि रप सिा्यिा प्रिान गनसे घोर्ा गररबकसिा 
पोखरा तनिासी जनिालने श्ी ३ मिाराजको उिारिाको मु्िकणठलने प्रशंसा गरने  ।

(क) मातरको ५ नमबरको िफामा उललनेख गररएका १९७ घरिालािरूलने ॠ्को रूपमा 
सिा्यिा पाउँ भनी तितनि गरनेकोमा तनजिरूलाई श्ी ३ मिाराजबाट बकसको रूपमा सिा्यिा 
बतकसनने तन्ति्य गररबकसनेकोलने त्यसको तनतमि जममा तनकासा भएको मोरु १,५०,२८० ।

(ख) िफा ५ मा उललनेख गररएका २२ घर घरिालािरू पतन मातर लनेतखएका श्ने्ीमा 
गातभएका िुनालने तनजिरूलाई बकस तिनाकने  तनकासा बकसनेको मोरु २१,००० ।

(ग) िफा २ मा तजकीर गररएका १३७ घरिालािरूलने अतघ अरूिरूलने पाएको भनिा 
कम मारिामा बकस पाए कोमा श्ी ३ मिाराजबाट तनजिरूलाई पतन अरूिरूलने पाएसरि 
िकस बकसनने घोर्ा गररबकसनेकोलने त्यस तनतमत् रप तनकासा बकसनेको मोरु ६१,००० ।
___________________________________________________________

अतिलने समम तनकासा भएको जममा मोरु  २,५४,४८३ ।
–नेपाल प्रचार भविाग ।
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िापाकपी ५ : गोरखापत्र, असोज ४, २००७, प.ृ १

भलपययंिरण

श्ी ३ महाराजबाट आश्ासन अभ्नपीभ्डि पोखरालीहरूलाई
पोखरा, आतश्न २ गिने । गि भाद् ३० गिने शुरििारका तिन श्ी ३ मिाराजबाट पोखराका 
अत्नपीत्ि रैिी िुतन्याँउपर आकाशिा्ीद्ारा भार् बकसनने प्रबनि गररबकसनेको तर्यो । 
त्यस कार् उति तिन गोश्ाराका ब्ा िाकीम श्ी.मने.ज. िनशमशनेर ज.ब.रा्ा र सिरबाट 
खतटई आएका अतफसरिरू अ्््ाखानाका कमतिचारीिरू र पीत्ि रैिीिुतन्यांिरू समनेि 
कररब पतचचस स्य जति मातनस जममा भएका तरए । अनिाजी ४ बजनेको टा्यममा श्ी ३ 
मिाराजबाट उतसािी भार् बतकस्यो । त्यसपतछ उति भार्को मजमनू सबै श्ी ब्ािातकम 
जनरल सािनेबबाट संझाइबतकस्यो । अतन श्ी ३ मिाराजको सलामी तिई त्यिाँ जममा भएका 
जनिािरू सबैलने ज्य ज्य पुकार गरने  । िामीलने घर बनाउन रुतप्यां बकस पाउनने भ्यौं भनी 



306 | लोकरञजन पराजुली

सारा अत्नपीत्ि जनिा र पोखरातनिासीिरू खुशीलने गिगि भई बजारमा नाचिै तिं न्ेका 
तरए । सांझ परनेिनेतख लक्मीपूजाको तिन जसिै गरी घर घरका झ्याल ढोकामा िूमिामतसि 
बत्ी बालनेका तरए रातिटोल टोलबाट नाच गान भजन गिदै बजार घुमी श्ी ३ मिाराजको 
ज्य पुकािदै तिं न्ेका दृश्य अत्यनि शोभा्यमान र ज्य ज्य मनाएको ्धिनीलने आकाश ै
गुञजा्यमान भएको तर्यो ।

–प.३ नयं. गोसवारा

िापाकपी ६ : गोरखापत्र, असोज ६, २००७, प.ृ १
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भलपययंिरण

श्ी ३ महाराज र पोखरा
मातनसलने गरनेका तिघन िािामा मातनसको उपा्य सोह् आना ला्न सतिछ, िर िैिी 
तिघनिािा रोकनने काममा आजसमम कसिै चिुर व्यतति पतन सफल िुन सकने को िनेतखनन । 
्यसलने िैिी प्रकोपमा न पतिलने कने िी सूचना पाइनछ, न पाए पतन रोकन सतकनछ । बरु िुनने 
घटना भइसकने तछ त्यसको सुिार गनसे काममा नचुकनुचातिं मनुट््यिा र िनेश प्रनेम िो ।

कने िी मिीनाअतग ननेपाल राज्य अनिगतिि पतचिम पिा्प्रानि पोखरा बजारमा एउटा 
ठूलै िैिी प्रकोप उठी चार स्य चानचुन घर आगलागी भएर सरानी्य बातसनिा सबैमा 
नराम्ो चोट परनेको कुरो सबैलाई रािै छ । त्यसको सामत्यक व्यिसराका तनतमि प्रजाप्रनेमी 
श्ी ३ मिाराजबाट उतचि अनन र रुतप्याँ बकसी राम्ो प्रबनिका तनतमत् सिरबाट समनेि 
कमतिचारीिरू खटाइबकसनेको तर्यो । मौसूफको ्यो प्रजाप्रनेमको जिलनि सिारा पाएका 
अत्नपीत्ि नरनारीिरूलने आजभनिा भोतल आगलागीको आपि् लाई तबसती सरकारको 
ज्य गानपूितिक आफनो आफनो राि बासको बनिोबसिपरट्ट लागनेका तरए िापतन अबतचछनन 
िरातिको कार्लने गिाति घर बनाउनने काममा राम्ो सफल िुन जसलाई पतन गाहै् परनेको िुँिो 
िो ।

अतसि भाद् ३१ गिनेका तिन तिनै अत्नपीत्ि िुतन्याँिरूमा आश्ासनसिरूपको 
उिार भार् आकाश-िा्ी माफति ि पोखराका ि्ािातकमद्ारा िुतन्याँमा बतकस्यो । सो 
भार्को मजमून मौसूफ ब्ािातकमबाट सारा ितुन्याँलाई बोि गराइबकसनेकालने सबै पोखरा 
बजारतनिासीिरूलने मुतिकणठलने सरकारको गु्ानुिाि गरररिनेका खबर िामीलने छातपसकने का 
छौं । ्यसबाट िनेरैजसोलने श्ी ३ मिाराजको असीम िनेश प्रनेमको राम्ो पररच्य पाएकै िुनुपछति  ।

सो भार्को मजमूनअनुसार िामीलने घर बनाउनने खचति बकस पाउनने भनी िरतिलने तिभोर 
भई साह्ा िुतन्याँ गिगि भएका छन्, ्यो ब्ो खुशीला्िो कुरो िो । सम्यचरि एकनास 
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कतिल्ैय नचलनने िुनालने िुतन्याँको व्याििाररक तिर्यमा बराबर तिघनबािा पनति आउनु कुनै 
ठूलो कुरो संतझनन । िर भएको क्षतिको सुिारका तनतमि उतचि प्रबनि मौकैमा िुनु िनेश र 
िुतन्याँको भा््य िो । आज श्ी ३ मिाराजका असीम प्रजा र िनेशप्रनेमका सिाराबाट उठने र 
खराबी भएको पोखरा बजार कने िी तिनमानै पतिलनेसरि िोला भनी िामीलने आशा गनुति 
किातचि् बनेमुनातसि िुननेछैन । श्ी ३ मिाराजको अपार प्रजािासल्य र श्ी तिन्ध्यिातसनीको 
कृपादृतष्टरूप जलसनेचनद्ारा भसमीभूि पोखरा बजार रिमशः पलाई रोरै तिनमा गुलजार र 
उननि बननेको अिश्य िखन पाउननेछौं ।

िापाकपी ७ : गोरखापत्र, मयंभसर २, २००७, प.ृ ४ 

भलपययंिरण

श्ी ३ महाराजबाट पोखरा अभ्नपीभ्डिहरूमा आभ त्िक मद्दि
पोखरा । ्यिी २००७ साल कातत्क ७ गिने रोज २ का तिन पोखरा अत्नपीत्ि िगतिलाई 
रुतप्याँ बा््नने प्रबनि तर्यो । ब्ािातकम श्ी मने.ज. िनशमशनेर जङ्ग बिािरु रा्ा सािनेबका 
क्यामपमा श्ी ३ मिाराज र श्ी ३ ब्ामिारानीको िसिीर सुसतजजि गरने र रातखएको 
तर्यो । सो तिन तिउँसो २ (?) बजनेका टा्यममा सिरबाट खतटई आएका अतफसर स. फत्ने 
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बिािुर पाँ न्े, कप. तिव्यशमशनेर रापा र अ्््ाखानाका िातकम अतफसरिरू, बजारका 
सािू मािाजनिरू र अत्नपीत्ि िगति समनेि जममा भएका तरए । २ । । बजनेका टा्यममा 
ब्ािातकम जनरल सािनेबाट पीत्ि िगतििरू उपर एउटा भार् बकसी श्ी ३ मिाराजको 
िसिीरको सलामी गरी सरकारको ज्य ज्यकार मनाइसकने  पतछ पतिलने नाबालक बूढाबूढी 
र लो्ननेमातनस नभएका सिासनीमातनस तनिाति गरीबिनेतख रुतप्यां बा््नने शुरू भ्यो, रुतप्यां 
पाएका पीत्ििरूलने रुतप्याँ तलिै िरतिलने गि गि भई श्ी ३ मिाराजको ज्य मनाउँिै गए । 

भचत्र ८ : गोरखापत्र, मयंभसर २, २००७, प.ृ ४
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भलपययंिरण

श्ी मे.ज. ्न शमशेरको सनदेश
पोखराका अत्नपीत्ि प्रजा िगति िो !

आजिनेतख तिमीिरूलाई प्रजाितसल श्ी ३ मिाराज बुबाज्यूबाट घर बनाउनको लातग 
बकस बकसनेको रुतप्यां बांत्न भएको िुनालने ्यो िरतिको शुभ तिनमा तिमीिरूलाई म कने िी 
भनन चािनछु—

िनेर, छोराछोरीिरूलाई आपि् पिाति बाबुलने नै मद्दि गछति  । अरूबाट मद्दि पाउन ु
आकाशको फल जसिै िो, ्यो सबैलने जाननेबुझनेकै कुरा िो । ्यो ननेपाल पुण्यभूतम िुनालने 
तिनिू-िमतिशास्त्रबमोतजम प्राचीन तिनिू संसकृति अतिलनेसमम त्यिाँ का्यमै छ । िितिमान श्ी 
३ मिाराज बुबाज्यू पतन सबैको तपिासिरूप िोइबकसी सबै िुतन्याँको उद्धार गनसे, मानो? 
सत्य्युगका पृरु मिाराज जसिै िोइबतकसनछ भननामा कने िी अतिश्योतति िोला जसिो 
ला्िैन । 
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अतघ सत्य, रिनेिा, द्ाप र कतल्युगको आतिकालसमम पतन तितिि मिाराजिरूबाट 
तितिि प्रकारको ्यज्ञ्यांगाति भएको िामीलने पुरा्ातिमा पढ्िैछौं । त्यिी कुरा अतिलने ि 
खास श्ी ३ मिाराज बुबाज्यूबाट सबैको अगात् अननिान र गृििानरूफ (?) मिा्याग 
(?) गररबकसनेर िाम्ो दृतष्टगोचर गराइतिबकस्यो, कसरी भनने – पतिलने ्यिाँ अत्नकाण् 
िुनासार, पीत्ििगतििरू भोकभोकै मलातिन्, अब सरकारबाट िुरुनि जममा िुन सतैिन, त्यस 
कार्लने अनन जममा गनसे प्रबनि सरकारिफति बाट िुिँै रिी सामत्यक सिा्यिाको लातग ितुन्याँ 
आ-आफआफैलने बातिर गई रोरबिुि गाउँबाट खरीि गरी प्रा््यारिासमम चलाऊन् भननने 
िनेिुलने िजाराँ रुतप्याँ पीत्ि जनसंख्याको तिसाबलने बाँत्बतकस्यो, आगलागी िुनासार 
पीत्ििगतिको िनमालको तिफाजिको लातग ठाउँ ठाउँमा पुलीसिरू र गोली गठ्ा सतिि 
तसपािीिरू घुमा(?)इएको िुनालने तिमीिरूलने ्यिाउति गाउँतिर गई अनन खोजमनेल गनातिलाई 
र आफनो माल तिफाजि राखनालाई सुतिसिा पाएको कुरा तिमीिरूलाई अनुभि छ । 

पोखरालीिरूको घरमा फुसका र ढुङ्गाको छानाबाट ज्यािै नै नोकसान िनेतखएबाट 
कनरिोलका भाउमा सरकारिफति बाट ककति टपािा ल्याई परल मोलमा िुतन्याँिरूलाई तकनन 
तिनालाई प्रबनि भइरिनेछ । छाप्रोसमम पतन बनाउन नसकनने गरीबिरूलाई छाप्रो बनाएर 
ओिसममको लातग िजारौं रुतप्याँ बा््न लगाइबकसनेको कुरा तिमीिरूलाई रािै छ । 

बनेपार ितृत् गनसे गरीब (?) िरूलाई बनेपार उतरान गनतिका तनतमि र ज्याला मजुरी गरी 
खाननेिरूलाई सिा्यिाको लातग उतचि बकस बकसनेको कुरा तिमीिरूलने जाननेकै छौ । 
त्यसपतछ अनन ठाउँ ठाउँबाट खुश(?)खरीिमा खरीि गरी बोकानी समनेि सरकारिफति बाट 
लगाएर आिा नोकसान भ्ी(?), िरातिको ्याम िुनालने अनन अभाि भएको अिसरामा 
ससिो भाउमा खुिाइबकसनेको कुरा तिमीिरूलाई सबैला रािै छ । 

अतन फने रर तिमीिरूको बनिोबसिको लातग सिरबाट अतफसरिरू समनेि मनेरो सिा्यिाको 
लातग खटाइबकसनेको र िामी तमली गरनेको काम पतन तिमीिरूलने िनेखनेकै छौ । 

फने रर ्यिी भाद् ३० गिने प्रजाितसल श्ी ३ मिाराज बुबाज्यूबाट आकाशिा्ीद्ारा 
अत्नकाण् पीत्ि घरिरू फने रर ि्यार गनातिको लातग घरिरू तबग्नेअनुसार बकस पाउनने गरी 
लखौं रुतप्याँको तनकासा बकस्यो, त्यिी बकसका रुतप्याँिरू आजिनेतख बाँत्नने भएको िो । 
अझ आफना रैिीिरूलने पाएको रुतप्याँ फजूलमा नउ्ाऊन् भननने अतभप्रा्यलने पटक पटक 
गरी माल सामान जाँचनेर रुतप्याँ तिनू भननने तनकासा बकसनेबाट िामी रैिीउपर श्ी ३ मिाराज 
बुबाज्यूको करिो गाढा सननेि रिनेछ भननने कुरा सि्ंयमनेि तितिि िुनछ ।

सबैका बाबुलने छोरािरूलाई औकाि अनुसारको बास र गाँससमम जोत्तिनछन् । बास 
र गाँसको बनिोबसि भएपतछ छोरालने आफआफैलने उद्ोग िनिाबाट मातनस बननु पितिछ भननने 
सबैलने जाननेकै कुरा िो । अतिलने श्ी ३ मिाराजबाट आफआफना घर िनेरने र रुतप्याँ बकस 
बकस्यो । काठ जंगलबाट काट्न तनकासा बकस्यो । गारोलाई ईटं ढंुगा आगालने उसिो उसिो 



314 | लोकरञजन पराजुली

नतबगानसे िुनालने छनेकिछ (?) अब आफआफनो घर ख्ा गराएर उद्ोग िनिातिर लागनेर िन 
कमाएर फने रर अतघको जसिो िुन कोतशश गनुतिपितिछ । फने रर मकैिाली नपाकने संम सरकारबाट 
ससिोमा खान पाइिाल्यौ । मोिर रुतप्याँिरू प्लनेर अक्षर निनेतखनने भएको र पैसा(?) 
ढ््याक बननेको समनेि कोकोसँग कति कति छ िातखल गनति ल्याएजति (?) बाट बुझीतलई 
मुलकीअ्््ा पुजतीफाँट िातखल िुनने गरी पठाउनू भननने र नोट जलनेकोमा नमबरसमम बाँकी 
रिनेको ननेपाली नोटको मुलुकीखानाबाट र िनेशीनोट जतिको िनेशमा लनेखापढी गरी सटिी 
गराउनने प्रबनि िुननेछ भननने तनकासा बकसनेको कुरा तिमीिरूलाई मौकैमा रािा तिएको िो । 
अब खोलानालाको जोखमी समनेि िटनेको िुनालने नमबरसमम िनेतखनने ननेपाली िनेशी नोट र 
प्लनेको रुतप्याँिरू समनेि चाँ्ो गोसिारामा िातखल गनति ल्याऊ र सिरमा पठाई सटिी भई 
आएपतछ तिमीिरूलने पाउननेछौ । 

्यसिनेतख अतघ ्यो पोखरामा छ चोतट अत्नकाण् भइसक्यो तिमीिरूलने कने  पाएका 
तर्यौ? अतिलने प्रजाितसल श्ी ३ मिाराजबाट ्यो लाखौ रुतप्याँ बकस पा्यौ, अब तिमीिरू 
अिश्य नै चाँ्ै नै अतगजसिो िुनसकनने छौ । अब तिमीिरूलाई “जिानबचचा किाँ राखौं” 
भननने तफरिी भएन । तनतट्फरिीतसि श्ी ३ मिाराजको ज्य मनाएर आफनो उद्ोग िनिामा 
ला्न पाउनने भ्यौ । ्यो सरकारको साहै् ठूलो तनगाि िो, पीत्ि िगतििरूको मारि ि कने  
कुरा ! ्यसिो िातमतिक र उिार शासक पाउनु भरमुलुकको िरतिको कुरा िो : तकनभनने अतघ 
रिनेिा्युगमा रघुकुलमा एकसने एक प्रिापी राजािरूबाट िुतन्याँको भलाइको बनिोबसि भएकै 
तर्यो, िर तिनीिरूम्ध्यने राजा रामचनद्को पालामा नै िुतन्याँलने तिशनेर आननिको उपभोग 
पाएका तरए, त्यसिै अतघ अतघका श्ी ३ मिाराज बुबाज्यूिरूबाट पतन ितुन्याँको भलाइको 
काम भइरिनेको तर्यो िापतन िितिमान श्ी ३ मिाराज बुबाज्यूबाट अतघका श्ीरामचनद्बाट 
जसिा तिशनेर िुतन्याँको भलाइको बनिोबसि भइ िामी सबै िुतन्याँलने सुखको अनुभि 
पाएका छौं । िुन पतन िितिमान श्ी ३ मिाराज बुबाज्यूको उि्य भएको ्यति रोरै सम्यमा 
नै ्यस तकतसमको उिारिा िामीिरूलने िनेरै नै िनेखन पाएका छौं । 

अब ्यी सबै कामबाट गनति र भननमा कति भनेि रिनेछ भननने कुरा सपष्ट अनुभि िुनछ । 
मुखलने मारैि म ितुन्याँको शुभनेचछु िुँ भननेर आकाश पािल जो््नने कुरा गरनेर ितुन्याँ भ््काएर 
अशातनि उठाउनने काम सतजलने िुनने रिनेछ भलो काम गरने र िुतन्याँलाई सुतबसिा गराएर 
शातनिसरापना गनति मुतशकलै पिको रिनेछ भननने कुरा सपष्टै रािा भ्यो, तकन भनने लखौं 
िाकचािुरीलने गरने  पतन असा्ध्य िुनने कुरा श्ी ३ मिाराज बुबाज्यूबाट अतिलने कामद्ारा 
सा्ध्य गराइबकस्यो । जनेभए पतन िाम्ो आपिकालमा ि िामी सबका परमतपिा प्रजाितसल 
श्ी ३ मिाराजको तनगािलने िाम्ो उद्धार भ्यो कसैको िाकचािुरीलने कने िी सीप लागनेन । 

अब बतकससको कुरालाई तिमीिरूको घर कति िलने तर्यो, कसिो तर्यो त्यो कुरा 
अतिलने आगलागी भई घर ढतलसकने पतछ जाँच एतककन गनति नसतकनने खातल लमाइ 
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चौ्ाइसमम जाँचबाट आउनने िुनालने तिमीिरूकै टोलका छरतछमनेकी पञचा्यि समनेि 
राखी एकएक गरी घर जाँची तनजिरूलने िमति संझी लनेखी सति गररतिए बमोतजम िला र 
लमाइको तिसाबलने बकस बाँत्नने प्रबनि भएको छ । फने रर कने िी तिससा मारि तबग्नेकालाई 
पतन सरजमीन र पञचा्यि समनेि साछी राखी अतफसर िातकम काररनिािरू समनेि गई 
जाँची ठिऱ्याउई तबग्नेको अनुसार रुतप्याँ पाउनने भएका छौ । अब म एउटा कुरा भनछु तक 
जसिो श्ी ३ मिाराज बुबाज्यूबाट ्यरिो तनगाि रातखबकस्यो उसिै ्यसको बिलामा िामीलने 
उिाँको पाउमा तिशनेर बढ्िा भतति चढाउन र ईश्रतसि मौसूफ बुबाज्यूको िीघाति्युको पुकार 
गनुति तनिानि आिश्यक छ । तिमी पोखरालीिरू अतघिनेतख राजभति भइरिनेको िुनालने श्ी 
३ मिाराज बुबाज्यूको ्यो तनगाि पा्यौ । फने रर िोिोरो रोटी पाकछ, एकोिोरो रोटी पातैिन 
भननने कुरा तिमीिरूलाई रािै िोला । िनेर िामी सबै उनै ईश्रका सनिान िौं (?) िापतन 
जसलने उनको भतति गछति  उ उत्म गतिमा पु्िछ, जसलने उनको तननिा र पापकमति गितिछ उ 
नरकमा जातकनछ । त्यसिै राजा पतन िनेििा नै िुन् । त्यस कार्लने जति उिाँको भतति 
बढा्यो उति आफनू कल्या् िुनछ भननने कुरा मनमा राखौं । 

श्ी ३ मिाराजका तिव्य ्यी चरररििरू भतिट््यका इतििासमा आिशतिरूपमा सि्ातिक्षरलने 
लनेतखननेछन् । 

अब िामी सबैलने सिरति श्ी ३ मिाराज बुबाज्यूको ज्य पुकारा गरौं—श्ी ३ मिाराजको 
ज्य, ज्य, ज्य !
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