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लोकरञ्जन पराजुली
२००६ सालको अन्तिम महिनाको अन्तिम-अन्तिम दिन । अर्थात् चैत २९ गते, पूर्णिमा
तिथि । पोखराको प्रमुख मन्दिर विन्ध्यवासिनीमा सदा झै ँ यस वर्ष पनि विशेष पूजा हुँदै
थियो । शतचण्डी, रुद्री पाठ हुँदै थियो । यज्ञ गरिँ दै थियो ।
तिनताक विन्ध्यवासिनी मन्दिर रहेको थुम्कोमा आँपका बडा-बडा रूख थिए । एका-दईु
त अद्यापि बाँकी छन् । तिनै रूख मुनि यज्ञको अग्नि बल्दै थियो । चरु हवन हुँदै थियो ।
ठ्याक्कै कहिलेदेखि यो पूजा शुरू भयो कोही बताउन सक्दैन । उहिले-कहिलेदेखि
विन्ध्यवासिनीमा दवु ै दशै ँ (असोजे र चैते) को परू ्णिमामा यस्तो पजू ा बर्सेनि हुदँ आ
ै एको थियो,
1
र अद्यापि चल्दैछ । तर, यसपाली भने पजू ा-प्रक्रियामा पहिले-पहिलेको रीतभन्दा केही भिन्न
हुदँ ै थियो । यस पटक मन्दिरको पजू ामा तान्त्रिक विधि समेत प्रयोगमा ल्याइएको थियो । र,
बलि पनि दिइएको थियो । यो नयाँ रीतका पछाडि राणा बडाहाकिम धन शमशेरको लहडले
काम गरे को थियो । धन शमशेर तन्त्रमा विश्वास राख्थे; पछि तन्त्रका अध्येता पनि भए ।2

1

२००१ सालदेखि यो पूजा नियमित रूपमा सञ्चालन भएको हुनसक्ने केहीको भनाइ छ ।
विन्ध्यवासिनी मन्दिरबारे थप जान्न क्षेत्री (२०५७) र सुवेदी (२०६०) हेर्नुहोस् ।
2
धन शमशे र २००८ सालसम्म पश्चिम ३ नं . पोखराका बडाहाकिम थिए (राणाकालीन
बडाहाकिमबारे भट्टराई २०५९ हेर्नुहोस्) । प्रजातन्त्र आइसके पछि उनलाई पूर्णसिं ह खवासले
प्रतिस्थापन गरे । पछि पञ्चायत कालमा उनी प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा मनोनीत भए, तन्त्रको अध्येता/
ज्ञाताकै रूपमा । उनले ले खेक ो तन्त्र सम्बन्धी पुस्तक प्रज्ञाप्रतिष्ठानबाट प्रकाशित छ (हेर्नुहोस्,
राणा २०१८) ।
समाज अध्ययन १७ ः २८७–३१७, २०७९
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यज्ञबाट शुरू भयो आगलागी

राणा शासन आफ्नो अन्तिम दिनगन्ती गर्दै थियो । तर ढलिसके को थिएन । त्यस्तो बेला
बडाहाकिम जनरल धन शमशे र को चाहनालाई काट् ने हिम्मत कु न रै त ीको हुँद ो हो ?
तसर्थ, मन लागी-नलागी पण्डितहरू विन्ध्यवासिनीको मन्दिरमा बडाहाकिमले भने अनुरूप
तान्त्रिक विधिपूर्वक पूजा-हवन गर्न लागे ।
यज्ञ सकिएको थिएन । दिउँ सोको तीन-साढे तीन बजेको हुँदो हो । अकस्मात बेतोडले
हावाहुरी चल्न लाग्यो । चैत महिना यसै खडेरी पर्ने र हावाहु री आउने समय हो । तर
यो हावाहुरी भयंकर ठूलो थियो—हुरी भोगेका दईु जनाले धेरै वर्षपछि आफूले जिन्दगीमै
त्यस्तो हावाहुरी नदेखेको मलाई बताएका थिए ।3
हुरीले गर्दा आँपको रूखको सुकेको एउटा ठूलो हाँगो भाँचिएर यज्ञकुण्डको मध्यमै
खस्यो । आगोका फिलिं ग ाहरू उडे । हु र ीले उडाएर आगोलाई अलि तलपट्टि रहेको
मालअड् ड ा नजिकको औषधालयको छानामा पुऱ ्यायो (हेर्नुहोस् तस्बिर १) । खरले
छाएको औषधालयको कच्ची घर क्षणभरमै ह्वार्ह्वार्ती बल्न थाल्यो । हुरी बेपत्तासँग चलेकै
थियो; त्यहाँबाट आगो उडाएर हावाले पोखरा बजारका घर-गोठका छानामा पुऱ्यायो ।
र, त्यहाँबाट वरपरका वस्तीका घरका छानाहरूमा ।

तस्बिर १ : पोखराको प्रमुख औषधालय, २००६ साल (स्रोत : टे लर सन् १९५१ : ४२४) ।
3

के शवराज पराजुली र तेजनाथ घिमिरे सँग गरिएको कुराकानी ।
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अहिले ज स्तो फै लिएको थिएन पोखरा तिनताक । 4 यो एउटा स-सानो बजार मात्रै
थियो । पोखराका अलि हुनेखानेहरूका घर मात्र ढुंगाले छाइएका थिए । कर्क ट पाताको
चलन खासै शुरू भैसके को थिएन । बजारकै पनि धेरै घर खरले छाइएका थिए । उसो त
चैत-वैशाखको सुख्खा र उखुम गर्मी, त्यसमाथि खर, फूसका छाना भएका घर, धन्सार र
गोठ । आगोलाई अरू के चाहिन्थ्यो ? एकै छिनमा दावानल मच्चियो । बजार सबैजसो
निमेषभरमै स्वाहा भयो ।

तस्बिर २ : आगलागीपछिको पोखरा (तस्विर सौजन्य : सुनिल उलक) ।

नदीपरु , तल्लो मिरुवा, अधिकारी टोल, दमै गाउँ , अर्चलबोट, ठकुरी गाउँ , कसाइँ टोल,
कोइराला गाउँ जताततैबाट धूवैधँ ूवाँको मुस्लो उठिरहेको थियो । धेरै घरका लत्ता-कपडा,
4

पोखरा अहिले नेपालका महानगरपालिकाहरूमध्ये एक हो । आजभन्दा सात दशकअघि यो
एउटा साधारण गाउँ ले बजार जस्तै थियो, यद्यपि यो पश्चिम ३ नम्बरको मुकाम थियो र सरकारी
अड्डा-अदालत, जेल आदि पनि यहाँ थिए । २००९–२०११ सालको जनगणनामा पोखरा नेपालका
१० प्रमुख शहरहरूमध्ये पनि परे को थिएन । त्यतिखेर पोखरा बजारको जनसंख्या करिब ४,०००
मात्र थियो (अधिकारी र सेडन सन् २००२), तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यतिखेर “पोखरा”
भनेर उत्तर तर्फ को बजार रहेको सानो भौगोलिक इलाकालाई मात्र बुझिन्थ्यो । पोखरालाई २०१५
सालमा नगरपालिकामा बढोत्तरी गरिँ दा आवश्यक जनसंख्या नपुगेर नजिकै का वस्तीहरू समेत
समेटिएको थियो (पराजुली सन् २००९) ।
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अन्न, कागजपत्र सबै जले (हेर्नुहोस् तस्बिर २) । “गाई, घोडा, बाख्रा, जीवजन्तु यति परे
भन्ने लेखो” भएन (गोरखापत्र २००७क : १) । बजारको बजिमय परिवारका एउटै घरका
पाँच जनाले र अरूले पनि ज्यान गुमाए । नदीपुरपट्टि तीन जनाको मृत्यु भयो, जसमध्ये
हाम्री हजुरआमा पनि एक हुनुहुन्थ्यो ।5
पोखरा खाक भयो, उजाड भयो, सरकारी मुख पत्र गोरखापत्रले घटना भएको १०
दिनपछि (वैशाख ९, २००७) लेख्यो । गोरखापत्रको पहिलो पृष्ठमा छापिएको समाचारमा
“अन्दाजी १५/२० मिने ट मा २२/२५ सय घर खरानी” भए भनिएको छ (गोरखापत्र
२००७क : १) । खासमा, पोखरा बजारमा ऊबेला त्यति धेरै घर छँ दै थिएनन् । त्यसैले,
लगत्तैको अर्को अंकमा गोरखापत्रले आफूलाई सच्याउँ दै लेख्यो—“४ सय ७५ घर हुनु
पर्नेमा सं.दा.को भूलबाट अन्दाजी २२–२५ सय घर भन्ने छापिएछ । सच्याई पढ्नु होला”
(गोरखापत्र २००७ख : १) ।

उद्धार र सहयोग

पोखरा बजारमा आगलागी भएको यो पहिलो पटक थिएन । तर सम्पूर्ण बजार र
छेउछाउका बस्ती नै ध्वस्त पार्ने गरी आगलागी चाहिँ यसअघि भएको थिएन । बडाहाकिम
धन शमशेरले २००६ सालका अग्निपीडितहरूलाई “सम्बोधन” गर्ने क्रममा त्यसअघि
पोखरामा ६-६ पटक आगलागी भैसके को बताएको पाइन्छ । यद्यपि, ती आगलागीको
“स्के ल” वा तिनले गरेको खतिबारे सो भाषणमा केही बोलिएको छै न । प्रश्न गरिएको
छ—“यसदेखि अघि यो पोखरामा छ चोटि अग्निकाण्ड भइसक्यो तिमीहरूले के पाएका
थियौ” (गोरखापत्र २००७छ : ४) ?
यो प्रश्नबाट के पनि बुझि न्छ भने त्यसअघि सरकारले वा शासकले त्यस्ता “दैव ी
विपत्ति” पर्दा रै तीलाई खासै सहयोग गर्थेनन् । आजकाल जस्तो “क्षतिपूर्ति” को भाषा
त्यति बेला प्रचलनमा आइसके को थिएन । यद्यपि, १९९० सालको महाभूकम्पमा परी घर
भत्किएकाहरूलाई आफ्ना थातबास पुनःनिर्माण गर्न तात्कालिक सरकारले ॠण उपलब्ध
गराएको थियो र पछि सो ॠण “माफी” गरिएको थियो भन्ने पढ्न पाइन्छ । यस्तो ॠण/
पुनःनिर्माणमा करिब २९ लाख रुपियाँ खर्च भएको बुझिन्छ (हेर्नुहोस्, राणा २०४१; राज
सन् २०१५; ह्वेल्प्टन सन् २०२१) ।
त्यस्तै, पोखरा बजारमा २००६ सालको अग्निकाण्डअघि अलि ठू लो आगलागी
१९९८ सालको फागुन ३० गते भएको थियो, जसमा १५ घर सखाप भएका थिए । र,
5

हाम्री हजुर आमा आफ्ना सामान लिन आगलागी भै र हेको घरमा छिर्नुभयो र आगोले
जल्नुभयो । केही दिनपछि उहाँको मृत्यु भयो ।
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सो आगलागीमा परे का मध्ये केहीलाई सानो रकम सरकारले सहायता उपलब्ध गराएको
देखिन्छ । १९९९ जेठ ९ को गोरखापत्रको समाचारमा भनिएको छ :
फाल्गुन ३० गतेका दिन पोखरा बजारमा जलेको १५ घरमध्ये ३ घरका मानिस
साह्रै गरिब हुनाले घरबास गरी खान बस्न नसक्ने बेहोरा बडाहाकिम श्री मे.ज.
धनशमशेर जंगबहादरु राणाबाट सरकारमा जाहेर हुदँ ा नीज गरिबहरूलाई खानाखर्च
मो.रु. २० । र घर बनाउन मो.रु. ५० । जम्मा मो.रु. ७०-७० का दरले दिनू भन्ने
खड्गनिसाना सनद भैआएको हुनाले पोखरा तहसिल मार्फत हातहातै बाँडियो ।
(गोरखापत्र १९९९ : ८)
माथिका दु ई उदाहरणले शासकले केही रै त ी (गरिबतम् ) लाई आपत-विपतमा
कहिलेकाही ँ केही सहयोग गरे को जस्तो देखिन्छ । पोखरा बजारको पछिल्लो (२००६
सालको) आगलागीमा पनि प्रारम्भमा खासै सहयोग गर्ने इच्छा नदेखाए पनि अन्ततः राज्य
केही सहयोग गर्न बाध्य भयो । वैशाख महिनामा स्थानीय बडाहाकिमले “आगोमा घरद्वार
परे का, कम हैसियतवाला [अर्थात् विपन्न] हरूलाई खाने अन्न तथा बस्ने आश्रय दिनालाई”
मो.रु. ३,००० खर्च गरे को उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, “घरद्वार नभएका ज्यालावनी गरी
खानेहरूलाई सहायताको रूपमा” मो.रु. १,३९५ र “सहायतार्थीहरूलाई २०० मन चामल
आधा मोलमा वितरण गर्दा भएको नोक्सानी र ढुवानी खर्च” मो.रु. १०,२७२ खर्च गरे को
सरकारी दाबी पाइन्छ (गोरखापत्र २००७ग : १) ।
गोरखापत्रमा “नेपाल प्रचार विभाग” का तर्फ बाट छापिएको खर्चको फाँटवारी हेर्ने
हो भने सरकारले सो आगलागीमा परे कालाई मद्दत गर्ने क्रममा (अन्न, ढुवानी खर्चदेखि
निर्ब्याजी ॠणसम्म) करिब अढाई लाख रुपियाँ (मो.रु. २,५४,४८३) खर्च गरे क ो
देखिन्छ (गोरखापत्र २००७ग : १) । यो सहयोगमध्ये ठू लो हिस्सा (दुई -तिहाइ जति)
अग्निपीडितहरूलाई घर निर्माण गर्न दिइएको निर्ब्याजी ॠण छ । जम्मा २१९ परिवारले
यस्तो निर्ब्याजी ॠण पाउने भएका थिए, जसमध्ये २२ जनाको “मूलघर” थिएन । अर्थात्
उनीहरू एउटै घरमा छु ट्ट-भिन्न भएर छु ट्टै भात-भान्सा गरे र बसिरहेका थिए । घर नष्ट
भएकामध्ये ॠण माग गर्नेलाई उनीहरूको घरको क्षेत्रफल हेरी रु. १५० देखि रु. ३,०००
सम्म ॠण दिइएको थियो । भूकम्पपीडितले जस्तै यी निर्ब्याजी ॠण पाउनेहरूले पछि सो
ॠण रकम फिर्ता दिनु पऱ्यो-परे न, यसै भन्न सकिन्न ।6
6

लगत्तै २००७ सालको आन्दोलन भई व्यवस्था परिवर्तन भएकाले सम्भवतः भूक म्प
पीडितहरूले सो ॠण फिर्ता गर्न परे न ।

292

| लोकरञ्जन पराजुली

नष्ट भएका भनिएका ४७५ घर र सरकारी खजानाबाट छुट्ट्याइएको जम्मा रकम (करिब
अढाई लाख) लाई हिसाब गर्दा सालाखाला प्रतिपरिवार रु. पाँच सय सरकारले खर्च गरे को
देखिन्छ, जुन एक दशक अगाडि तीन परिवारलाई दिएको ७०-७० रुपियाँको लेखा ठूलो
रकम हो । यद्यपि, यस मध्येको ठूलो हिस्सा निर्ब्याजी ॠणको रूपमा दिइएको थियो । यसरी
प्रारम्भिक अरुचिका बाबजुद पोखराका आगलागी पीडितलाई सहयोग गर्नपर्ने राज्यको
बाध्यता पछाडि दईु कारण प्रमख
ु रूपमा जिम्मेवार छन्—एक, आगलागीमा शासक स्वयंको
“संलग्नता” र दईु , बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति । यी दईु कारणबारे अब चर्चा गरौ ँ ।

“क्षतिपूर्ति” को मागदाबी र राजनीतिक बाछिटा

२००६ सालको अग्निकाण्डपछि पोखरामा एक खाले असन्तुष्टि भित्रभित्रै मच्चियो ।
सरकारी र सामान्यजनका तर्फ बाट पनि यसलाई दैवी विपत्ति भनिएको थियो (हेर्नुहोस्,
गोरखापत्र २००७ङ) । तर, यो दैवी विपत्ति आउनु अर्थात् बोलीचालीको भाषामा “देवी
रिसाउनु” मा परम्परागत पूजा-विधिमा गरिएको छेडखानी कारक रहेको आमजनको बुझाइ
थियो ।
उहिले-कहिलेदेखि चलिआएको पूजा-विधि छाडेर तान्त्रिक विधि अपनाउनु र बलि
दिनुम ा पण्डितहरूको दोष देखे केहीले । अर्को समूह को बुझ ाइमा भने पण्डितहरूलाई
परम्परागत विधि छाड्न बाध्य तुल्याउने मूल नाइके त बडाहाकिम धन शमशेर थिए । तर,
राणा-कालमा राणा जनरल विरुद्ध खुल्लमखुल्ला आवाज उठाउने ल्याकत अग्निपीडितको
थिएन । त्यसैले, उनीहरूको आक्रोशको तारो पण्डितहरूतर्फ सोझियो । यहाँ सम्म कि,
उनीहरूले यज्ञमा सरिक पण्डितहरूको घर लुट् ने तयारी गरे क ो समेत हल्ला फै लियो ।
यस्तो हल्ला फै लिएपछि पोखराका व्यापारी र चल्तापूर्जा युवा प्रेमराज मुल्मीले आफ्ना
बाटुलेचौरका साथी मुक्तिनाथ शर्मा (तिमिसिना) लाई खबर गरे ।
पोखराका गिनेचुनेका विद्वान् र चल्तापूर्जामध्ये गनिन्थे मुक्तिनाथ शर्मा (उनी २०१५
सालमा माथिल्लो सदन महासभामा मनोनीत भएका थिए) । पहिले नेपाली भाषा प्रकाशिनी
समितिमा पण्डित रहिसके का उनी पछि आधार शिक्षाको तालिम लिएर पोखरा फर्की
२००५ सालदेखि बाटु ले च ौरमा आधार स्कू ल खोले र बसे क ा थिए । अर्को वर्ष सोही
तालिम लिएका लमजुङका श्रीकान्त अधिकारी (जो पछि २०१५ सालमा प्रतिनिधिसभाको
सांसद चुनिए) पनि सोही स्कू लमा शिक्षक बनेर आएका थिए । मुक्तिनाथ शर्मा, ॠषिके शव
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पराजु ल ी, 7 अनगारिका धर्मशीला, 8 श्रीकान्त अधिकारी लगायत पोखराका अलि
पढेलेखेका र सामाजिक कार्यमा संलग्नहरू भित्रभित्रै नेपाली कांग्रेस पार्टीमा जोडिइसके का
थिए (हेर्नुहोस्, पंगेनी २०५३; शर्मा २०६६; पराजुली सन् २००८) ।9
मुक्तिनाथ लेख्छन् :
आगो विन्ध्यवासिनीमा होम गर्दा निस्किएको थियो र त्यहाँ होम गर्ने पण्डितहरूप्रति
क्षुब्ध जनता एक दिन पण्डितहरूको घर लु ट् ने तरखरमा थियो । भे ल ा पनि
भइसकेको थियो; त्यो देखेर प्रेमराज मुल्मीले मलाई अति जरुरी छ भनेर मानिस
लिन पठाए, म गएँ । सम्मिलित मानिसहरूलाई मैले राम्रोसँग सम्झाएको थिएँ ।
तिमीहरू पीडित छौ, नोक्सानमा हौ, तर दुई चारजना पण्डितको घर लुटेर २-४
सय ल्याएर यो सबै क ो क्षतिपूर्ति हुँदैन । बरु उल्टो लूटे र ा भने र बदनाम मात्र
हुन्छ । त्यसैले सरकारसँग माग गर्नु पर्छ भनेर ९० सालको काठमाडौंको भूकम्प र
सरकारी सहायताको कुरा सम्झाएँ, सबैले माने । (तिमिसिना २०४० : १६–१७)
यसपछि अग्निपीडितहरूका तर्फ बाट प्रधानमन्त्रीकहाँ क्षतिपू र्ति क ा लागि निवेदन
लेखियो । त्यस बाहेक, सरकारविरुद्ध पर्चाबाजी पनि भयो । यस्तो हस्तलिखित पर्चाबाजी
गर्ने मध्येका एक यज्ञप्रतापजं ग राणा थिए । यसरी एकतर्फ सरकार विरुद्ध पर्चाबाजी,
अर्कोतर्फ नाराजुलुस र लूटपाटको तयारी एवं क्षतिपूर्ति का दाबी सहितको फिरादपत्रले
पोखरामा अर्कै वातावरण तयार भयो । राजनीतिक माहोल गर्मायो । स्थानीयदेखि केन्द्र
सम्मका शासकलाई यसले अलि झस्कायो ।
7

पोखराको सामाजिक राजनीतिक आन्दोलनका अगुवामध्येका ॠषिकेशव पराजुलीबारे थप
जान्न पराजुली (२०५७), अधिकारी (२०५६) हेर्नुहोस् ।
8
पोखराको सामाजिक राजनीतिक आन्दोलनमा बौद्ध भिक्षुणी अनगारिका धर्मशीलाको
अग्रणी भमि
ू का छ । उनी बस्ने नदीपरु स्थित बौद्धविहारमा तात्कालिक अग्रणी राजनीतिक सामाजिक
कार्यकर्ताहरूको गुप्ती जमघट हुन्थ्यो । आफ्नो राजनीतिक गतिविधिका कारण उनी केही समय
जेल पनि परे की थिइन् (हेर्नुहोस्, गुभाजु २०४६; पराजुली सन् २००८) ।
9
पोखराका ११ जना युवालाई रातको ११ बजे विन्ध्यवासिनीको मन्दिरमा लगी उनीहरूको
रगतले हस्ताक्षर गराई आफूले सदस्य बनाएको श्रीभद्र शर्मा (२०६६ : १४७) ले लेखेका छन् ।
उनले यसरी सदस्य बनेका आठ जना—ॠषिकेशव पराजुली, भक्तराज मुल्मी, रामबहादरु बडगामी,
दिलबहादुर भारी, गोपालबहादुर वै द्य , झपटबहादुर भट्टचन, दयाशं क र पालिखे , मथु र ालाल
बजिमय—को नाउँ उल्लेख गरे का छन् । भक्तराजका दाइ प्रेमराज भने सदस्य नबनेको उल्लेख छ ।
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यो अग्निकाण्ड पछिका गतिविधि पीडितहरूको क्षणिक आवेगको उपज मात्र हुँदो
हो त यसलाई एउटा “आइसोलेटेड इन्सिडेन्ट” को रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्थ्यो ।
तर, यसअघि पोखरामा नजानिँदो हिसाबले अलि चर्तापूर्जा युवाहरूले संगठित गतिविधि
गर्न थालिसकेका थिए । आवरण सामाजिकै थियो, तर भित्रभित्रै राजनीति गहिरो गरी
“घुसिसकेको” थियो ।
खास गरी उत्तर भारतीय शहरहरूमा सक्रिय ने प ालीहरूले ने प ालमा राजनीतिक
परिवर्तनका लागि ने पाली राष्ट्रिय कां ग्रेस (स्थापना वि.सं. २००३) र ने पाल प्रजातन्त्र
कांग्रेस (स्थापना वि.सं. २००४) नामक दलहरू खोलेर संगठन विस्तार गर्न थालेका थिए ।
ती दुवै दलका संगठक (श्रीभद्र शर्मा, हरिप्रसाद शर्मा, आदि) गुप्त रूपमा पोखरा आइवरी
संगठन बनाइसकेका थिए—केही युवाहरू रगतले हस्ताक्षर गरे र सदस्य बनिसके का थिए
(हेर्नुहोस्, पराजुली २०५७; शर्मा २०६६) । र, तीमध्ये साधुको भेषमा भित्रिएका एक
संगठक (हरिप्रसाद शर्मा उर्फ काना बाबा) लाई स्थानीय सरकारले पक्रन खोजेको सुइँको
पाएर उनलाई रातारात पोखराबाट कार्यकर्ताहरूले भगाए (तिमिसिना २०४०; पराजुली
२०५७) । उनलाई बीच बाटैमा पक्रन सरकार सफल भयो । उनको डायरीमा भएका नाउँ का
कारण केही स्थानीय पनि पक्राउ खाए ।
त्यस बाहेक, तिनै चल्तापूर्जा युवाहरू एकगठ भएर पोखराको नदीपुर, नारायणस्थानमा
अंग्रेजी पढाउने आधुनिक विद्यालय (पोखरा पब्लिक मिडिल स्कू ल) खोल्न सफल भएका
थिए—२००६ सालको मंसिरमा (हेर्नुहोस्, पराजुली २००६; तिमिसिना २०४०; गुरुङ
२०४३; पराजुली २०५७; पराजुली सन् २००८) । त्यसअघि उनीहरूले फेवातालमा गएर
सामूहिक रूपमा हलो जोतिसके का थिए, जसले गाउँ शहरभरि हल्ला मच्चायो (तिमिसिना
२०४०) ।10 जात-भात-पानी हटक गर्ने-नगर्ने कुरा भए । विभिन्न जातका यी युवाले एकअर्कासँग “शेयर” नगर्ने तमाखु-हुक्का “शेयर” गर्न थालेका थिए । उनीहरूको लवाइ पनि
नजानिँदो हिसाबले परिवर्तन हुँदै गएको थियो—उनीहरूमध्ये कतिपयले घरबुना खद्दरका
कपडा लाउन, अनि केही “जुवारीकोट” समेत भिर्न थालेका थिए (हेर्नुहोस्, पराजुली सन्
२००८, सन् २००९) ।
यिनै सामाजिक रूपमा सक्रिय र संगठित जोधाहाहरूको समूह अब अग्निकाण्डबाट
पीडितजनहरूलाई नेतृत्व गर्दै थिए । पण्डितहरूतर्फ सोझिएको आक्रोश उनीहरूले शासक र
10

पश्चिम नेपालको राजनीतिक अभियानको चर्चा गर्दा बाहुनहरूले हलो जोतेर सामाजिक
“विद्रोह” गरे को प्रसंग आउँ छ । खास गरी लमजुङमा सामूहिक हलो जोत्ने केही बाहुन युवालाई
सामाजिक कारवाही (पानी-भात हटक) का अतिरिक्त केहीलाई गिरफ्तार समेत गरेर पोखरा जेलमा
केही समय राखिएको थियो (हेर्नुहोस्, अधिकारी सन् २००२; सुवेदी सन् २००२; शर्मा २०६६;
तुलना गर्नुहोस् तिमिसिना २०४०) ।
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सरकारतर्फ सोझ्याइदिएका थिए । यसले केन्द्रीय सरकारलाई सशंकित तुल्यायो । ऊ फगत
बडाहाकिमलाई परिस्थिति सम्हाल्ने जिम्मा दिएर निशंक रहने परिस्थिति थिएन, किनभने
बडाहाकिम धन शमशे र स्वयं शं क ाको घेर ामा थिए । धन शमशे र का बाबु रुद्र शमशे र
पाल्पाका बडाहाकिम थिए (प्रधानमन्त्रीको रोलक्रममा भए पनि केन्द्रबाट धपाइएका) ।11
र, बाबु रुद्र शमशेर, भाइ ईश्वर शमशेर, गोपाल शमशेर लगायतले कांग्रेससँग एक हिसाबले
मतो मिलाइसके का थिए (हेर्नुहोस्, कोइराला २०५५; ज.ब.रा. २०६२) । त्यसैले, केन्द्रबाट
प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले अग्निपीडितका लागि केही सहायता त पठाए नै, त्यससँगै
उनले आफ्ना विश्वासपात्र अफिसर स. फत्ये बहादुर पाँडे र कप. दिब्य शमशेर थापालाई
अग्निकाण्डको जाँच गर्ने निहुँमा पोखराको परिस्थिति सम्हाल्न सदरबाट खटाए (तिमिसिना
२०४०) ।

रैतीलाई मालिकको निगाह

फत्ये बहादुरहरू दलबल सहित पोखरा आइसके पछि अग्निकाण्डको जाँच भयो । “कम
हैसियतवाला” अर्थात् विपन्नहरूलाई अन्नपात आदि सहयोग दिइयो । पुलिसको गस्ति
बढाएर “शान्ति-सुरक्षा” सम्बल पारियो, ताकि आगलागी मच्चिँदै गर्दा निकालेका थोरबहुत
सम्पत्ति, सरसामान, अन्नपात चोरी नहोस् (हेर्नुहोस्, गोरखापत्र २००७छ : ४) । घरबास
क्षति भएकाहरूको नापजाँच, सर्जमिन गरे र निर्ब्याजी ॠण पाउने सीमा तोकियो । सँगसँगै
गुप्तचरी चुस्त बनाइयो र “राजनीतिक” गतिविधिमा पनि रोक लगाइयो ।
पक्राउको जोखिम भएपछि मुक्तिनाथ, रामबहादुर बडगामी, भक्तराज मुल्मी, आदि
विभिन्न बहानामा पोखराबाट भागेर बनारस पुगेर कांग्रेसमा मिसिए (तिमिसिना २०४०;
पराजुली सन् २००८) । श्रीकान्त अधिकारी, अनगारिका धर्मशीला, सुन्दरप्रसाद मर्सानी,
मीन बहादुर गुरुङ,12 होमनाथ बराल, विष्णुहरि, श्रीप्रसाद उपाध्याय, खडानन्द शर्मा,
माधवप्रसाद घिमिरे 13 आदि पक्राउ गरे र खोरमा राखिए (गुरुङ २०४३; पंगेनी २०५३) ।
11

राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशे र का ल्याइतेपट्टिका छोरा हु न् रुद्र शमशे र । उनी पहिले
प्रधानमन्त्री हुने लाइनमा थिए, तर प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले सन् १९३४ मा ल्याइतेपट्टिका “ग”
वर्गका राणालाई प्रधानमन्त्रीको रोलक्रमबाट हटाइदिए (हेर्नुहोस्, ज.ब.रा. २०६२; ह्वेल्प्टन सन्
२०२१) ।
12
मीनबहादरु गुरुङ नेपाली कांग्रेसका तर्फ बाट २०१५ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा
उम्मेदवार भई विजयी भए । बीपी कोइराला मन्त्रिमण्डलमा उनी रक्षा उपमन्त्री समेत बने ।
13
पछि मु लु क कै विख्यात कवि बने क ा र राष्ट्रकविको समेत खिताब पाएका घिमिरे
तात्कालिक समयमा आधार शिक्षकको तालिम प्राप्त गरी आफ्नो जन्मस्थल लमजुङ मा आई
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राजनीतिक मात्र होइन शैक्षिक गतिविधिमा पनि अलि शैथिल्य आयो । भर्खर खुलेको
आधुनिक स्कू लको “चन्दा” मा आगलागीको असर देखियो (पराजुली सन् २००८) ।14
यसबीच २००७ साल भदौको ३० गते शुक्र बारका दिन प्रधानमन्त्रीले “पोखराका
अग्निपीडित रै ती दुनियाँउपर आकाशवाणीद्वारा भाषण बक्सने प्रबन्ध” गरिएको थियो,
अर्थात् अहिलेको भाषामा लाइभ ब्रोडकास्ट/स्ट्रिम । गोरखापत्रका अनुसार “उक्त दिन
गोश्वाराका बडा हाकीम श्री.मे . ज. धन शमशे र ज.ब.राणा र सदरबाट खटिई आएका
अफिसरहरू अड्डाखानाका कर्मचारीहरू र पीडित रै तीदनिय
ु ांहरू समेत करिब पच्चिस सय
जति मानिस जम्मा भएका थिए ।” अन्दाजी ४ बजेको समयमा प्रधानमन्त्रीले “उत्साही
भाषण” दिए अनि “त्यसपछि उक्त भाषणको मजमून सबै श्री बडाहाकिम जनरल साहेब” ले
दनिय
ु ाँदारलाई सम्झाए । “हामीले घर बनाउन रुपियां बक्स पाउने भयौं भनी” दनिय
ु ाँदारहरू
“खुशीले गदगद भई बजारमा नाच्दै हिंडे ” र रातमा दिपावली समेत गरे भनेर गोरखापत्र
(२००७घ : १; २००७ङ, २००७च पनि हेर्नुहोस्) ले पश्चिम ३ नं. गोश्वाराको हवाला
दिँदै छाप्यो । यद्यपि, दिपावली र नाचगान भएको आफूले थाहा नपाएको र त्यस्तो खबर
प्रोपागाण्डा मात्र हुनसक्ने सो अग्निकाण्डका देखे-भोगेका के शवराज पराजुली (तात्कालिक
उमेर १४ वर्ष) को भनाइ छ ।
भदौ अन्तमा प्रधानमन्त्रीले अग्निपीडितलाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिए अनुरू प
कात्तिक ७ (?) गते पीडित रै तीलाई रुपियाँ बाँडिएको समाचार मंसिर २ गतेको गोरखापत्रमा
छापिएको छ । त्यस क्रममा बडाहाकिम धन शमशेरले “प्रजा वर्ग” लाई दिएको रोचक
“सन्देश” पनि हु ब हु गोरखापत्रको एउटा पानाभरि उतारिएको छ (हेर्नुहोस्, गोरखापत्र
२००७छ) ।
भाषणमा धन शमशे र ले प्रधानमन्त्री मोहनलाई घरि आफ्ना दुनिय ाँ क ो उद्धार गर्ने
“सत्ययुगका पृथु महाराज जस्तै” भनेका छन् भने घरि “त्रेतायुगका रामचन्द्र” को हाराहारी
राखेका छन् ।15 “मुखले मात्रै म दनिय
ु ाँको शुभेच्छु हुँ भनेर आकाश पातल जोड्ने कुरा
गरे र दुनियाँ भड्काएर अशान्ति उठाउने काम सजिले हुने रहेछ भलो काम गरे र दुनियाँलाई
आधार स्कू ल खोलेर बसेका थिए । राजनीतिमा खासै सक्रिय नभए पनि कानाबाबाको डायरीमा
नाउँ भएकाले घिमिरे पक्राउ परे का हुन् । उनलाई पनि छोटो समय पोखरा जेलमै राखिएको थियो ।
14
तात्कालिक समयमा स्थानीयहरूको सक्रियतामा यो विद्यालय खुलेको थियो । यस्ता
विद्यालयको सञ्चालन मूलतः विद्यार्थीका अभिभावक र अन्य स्थानीयहरूबाट प्राप्त गर्ने चन्दादानबाट सञ्चालन हुन्थ्यो । आगलागी पश्चात् धेरै स्थानीय स्वयंको आर्थिक हालत खराब भएकाले
विद्यालय सञ्चालनमा समेत कठिनाइ आएको थियो (पराजुली सन् २००८) ।
15
प्रधानमन्त्री वीर शमशेरका भाइ चन्द्र शमशेरका जेठा छोरा हुन् मोहन शमशेर राणा ।
धन शमशेर चाहिँ वीर शमशेरका नाति भएकाले नातामा धन शमशेरका काका पर्थे मोहन शमशेर ।

आगलागी, क्षतिपूर्तिको राजनीति र नागरिक बन्ने मेलो |
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सुबिस्ता गराएर शान्तिस्थापना गर्न मुश्किलै पर्दो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्टै थाहा भयो” भन्दै
उनले पूर्ववर्ति प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरप्रति व्यंग्य र रोश समेत व्यक्त गरे का छन् (गोरखापत्र
२००७छ : ४) । पद्म शमशेरले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि आफूलाई “जनताको सेवक”
भनेका थिए । राणा प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये उनी अलि उदार मानिन्थे, र उनको शासनकालमा
नै नेपालको पहिलो संविधान (२००४ साल) निर्माण भएको थियो (जुन कार्यान्वयन हुन
सकेन) । पद्म शमशेरलाई धपाएर मोहन शमशेर शासनारूढ भएका थिए ।
सो भाषणमा दुनियाँदारलाई दायाँबायाँ नगर्न र “राजभक्ति” कायम राख्न र नूनको
सोझो गर्न धन शमशेरले सचेत गराएका छन् । र, यदि अन्यथा गरे मा उनीहरूको वरत्र
त बिग्रन्छ नै परत्र समेत बिग्रनेछ (नरकमा जाकिनेछौ) भनेर धम्की समेत दिएका छन्—
जस्तो श्री ३ महाराज बुबाज्यूबाट यत्रो निगाह राखिबक्स्यो उस्तै यसको बदलामा
हामीले उहाँको पाउमा विशेष बढ्ता भक्ति चढाउन र ईश्वरसित मौसूफ बुबाज्यूको
दीर्घायु क ो पुक ार गर्नु नितान्त आवश्यक छ । तिमी पोखरालीहरू अघिदेखि
राजभक्त भइरहेको हु न ाले श्री ३ महाराज बुब ाज्यूको यो निगाह पायौ । फे रि
दोहोरो रोटी पाक्छ, एकोहोरो रोटी पाक्तै न भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहै होला ।
हेर हामी सबै उनै ईश्वरका सन्तान हौं तापनि जसले उनको भक्ति गर्छ उ उत्तम
गतिमा पुग्दछ, जसले उनको निन्दा र पापकर्म गर्दछ उ नरकमा जाकिन्छ । त्यस्तै
राजा पनि देवता नै हुन् । त्यस कारणले जति उहाँको भक्ति बढायो उति आफ्नू
कल्याण हुन्छ भन्ने कुरा मनमा राखौं । (गोरखापत्र २००७छ : ४)

अनि रैतीसँग मालिक झुक्न बाध्य भए

पोखरामा अग्निपीडितहरूलाई दिने भनिएको निर्ब्याजी ॠण बाँड्न शुरू भएको समाचार र
धन शमशेरको भाषण मंसिरको २ गतेको गोरखापत्रमा छापिएको छ, जबकि सो कार्यक्रम
कात्तिक ७ गते भएको भनिएको छ । जतिखेर यो समाचार र भाषण छापियो त्यतिखेरसम्म
नेपालमा २००७ सालको क्रान्ति शुरू भैसके को थियो । अघिअघि साता दश दिनमा नै
पोखराको समाचार छापिने गरे क ोमा शासकहरूको प्रचारका लागि निकै महत्त्वको यो
समाचार त्यति ढिलो किन छापियो भन्ने प्रश्न यहाँनेर उठ्छ । कात्तिकको ७ नभई २७
गतेको पो समाचार थियो कि त्यो, अहिले यसै भन्न सकिन्न ।
जे होस्, पोखरामा शासक-सिर्जित अग्निकाण्डका पीडितहरूले थोर-बहुत क्षतिपूर्ति
पाए । पोखराले आफ्नो कलेवर समेत फे ऱ्यो—खर-फुसका छानाका घर भएकामा अब
बजारका घरका टिनका छाना टलक्क टल्किए । तर, यो क्षतिपूर्तिभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष
चाहिँ “बडी पोलिटिक” मा नजानिँदो गरी आएको परिवर्तन थियो । हिजोसम्म रै तीहरू
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शासकहरूलाई नियमित कर मात्र बुझ ाउँ थे । शासकहरूको थिचोमिचो सहन्थे । अनि
आफू लाई विपत पर्दाका बखत शासकका चरणमा लडीबुड ी खे ले र केही निगाह हु न ्छ
कि भनेर आश मात्र गर्न सक्दथे । शासकलाई दयामाया जागेमा निगाहमा केही पित्को
मिल्न पनि सक्थ्यो । अथवा शासकको “मूड” नचलेमा केही नमिल्न पनि सक्थ्यो । तर
यो अग्निकाण्डपछि उनीहरूले आफूलाई संगठित गरे । र, क्षतिपूर्तिको मागदाबी गरे ।
एक हिसाबले अधिकार खोजे, र आफूलाई फगत रै ती मात्र होइन कि थोरबहुत हकवाला
नागरिक बनाउने चेष्टा गरे (पराजुली सन् २००८) ।

तस्बिर ३ : २००७ सालको जनक्रान्तिमा आन्दोलनकारीसँग माफी माग्दै बडाहाकिम धन शमशेर
(सौजन्य : रामबहादुर बडगामी) ।

भनिसकियो, यो घटना एउटा विशिष्ट कालखण्डमा भएको थियो, र जतिखे र
धन शमशेरको भाषण छापियो त्यतिखेर ने पालमा राणाशाहीको खिलाफमा आन्दोलन
छेडिइसकेको थियो । पोखरामा पनि ढिलै सही र सुस्तै सही, राजनीतिक आन्दोलनले
गति लियो—बडाहाकिमले खबरदारी गर्दागर्दै पनि, सचेत गराउँ दा-गराउँ दै पनि । अन्ततः
ॠषिके शव पराजुल ी, प्रेमबहादुर प्रधान, उत्तरकु मार श्रेष्ठ, खे म राज भारती लगायतका
आन्दोलनकारीहरू सडकमा निस्किए । चारतारे झण्डा बोके । गगनभेदी नारा उराले—
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“राणाशाही मूर्दावाद ! नेपाली काँग्रेस जिन्दावाद ! इन्कलाव जिन्दावाद !” आमजनले
उनीहरूलाई पछ्याए (पराजुली २०५७; पराजुली सन् २००८) ।
आन्दोलनकारीको ठूलो भीडले बडाहाकिम धन शमशेरको दरबार घेऱ्यो । सरकारी
अड्डा कब्जा गऱ्यो । राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गऱ्यो । बडाहाकिमलाई आन्दोलनकारीले
पक्रे र उनकै दरबारअघि चउरमा ल्याए । आँ ख ामा आँ शु टिलपिल गर्दै बडाहाकिमले
आन्दोलनकारीलाई हात जोडेर माफी मागे (हेर्नुहोस् तस्बिर ३) । “ने प ाली काँ ग्रे स
जिन्दावाद” नारा लगाए । शासनसत्ता रै तीको कब्जामा आयो; बडाहाकिम पदच्यूत भए
(हेर्नुहोस्, पंगेनी २०५३; पराजुली २०५७; पराजुली सन् २००८) । रै तीबाट नागरिक बन्ने
मेलो खुल्यो । यद्यपि, सात दशकभन्दा अघि देखिको पूर्ण नागरिक बन्ने लडाइँ अद्यापि
जारी छ ।

अन्तमा,

यो आले ख मूल तः पोखरामा २००६ सालको अन्तमा भएको आगलागी र त्यससँ ग
जोडिएका अन्य प्रसंगमा केन्द्रित छ । आगलागीबारे गोरखापत्रमा छापिएका सामग्री र
अन्य पुस्तक/लेख तथा केही कुराकानी यो आलेख तयार गर्ने क्रममा प्रयोग गरिएको छ ।
इतिहास, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र आदि समाजविज्ञानका अध्येताले “ओरल हिस्ट्री” र
अन्य अभिलेखीय सामग्री (जस्तो पोखराको बडाहाकिम कार्यालयले केन्द्रको कार्यालयमा
गरेको लेखापढी वा “क्षतिपूर्ति” का लागि निकासा भएको रकम र त्यसको हिसाबकिताब,
जुन केही मात्रामा राष्ट्रिय अभिलेखालयमा उपलब्ध हुन सक्छ) को खोज गरी यस विषयमा
थप काम गर्ने ठाउँ छ । भविष्यका अध्येताहरूलाई सजिलो होस् भन्नाको हेतु गोरखापत्रमा
छापिएका सामग्रीको छापाकपी र त्यसको उतारकपी तल दिइएको छ । छापाबाट उतार्दा
पत्रिकाको हिज्जेलाई सके सम्म यथावतै राखिएको छ र नबुझिएको स्थानमा कोष्ठकभित्र
प्रश्नवाचक चिह्न (?) राखिएको छ ।
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पोखराको आगलागी सम्बन्धी गोरखापत्रमा प्रकाशित सामग्रीहरू
छापाकपी १ : गोरखापत्र, जेठ ९, १९९९, प.ृ ८

लिप्यंतरण
मोफसल
पोखराचैत्र महीनामा दिनदिनै भनेजस्तो पानी परिरहेको थियो, वैशाख लागेपछि १० ।८ दिन
जति थामिई खडेरी परी, १३ गतेदेखि फे रि वर्षाॠतुझै ँ दिनदिनै ठूलो भल बग्ने गरी पानी
पऱ्यो । १६ गतेका दिन ता अमलाको दानाजत्रो असिना समेत आयो । पहिले लाएको
मकै बाली पानीले गोड्न पाएका छै नन्; पछिको चाहिं बढ्नै सके को छै न ।
फागुन ३० गतेका दिन पोखरा बजारमा जलेको १५ घर मध्ये ३ घरका मानिस साह्रै
गरिब हु नाले घर बास गरी खान बस्न नसक्ने बेहोरा बडाहाकिम श्री मे.ज. धनशमशेर
जंगबहादुर राणाबाट सरकारमा जाहेर हुँदा नीज गरिबहरूलाई खानाखर्च मो.रु. २० । र
घर बनाउन मो.रु. ५० । जम्मा मो.रु. ७०-७० का दरले दिनू भन्ने खड्गनिसाना सनद भै
आएको हुनाले पोखरातहसिल मार्फत हातहातै बाँडियो । गरिबहरूले अन्तस्करणदेखि हर्ष
भै श्री ३ महाराजको जय मनाएका छन् ।
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छापाकपी २ : गोरखापत्र, वैशाख ९, २००७, प.ृ १

लिप्यंतरण
पोखरामा भयंकर आगलागी
पोखरा, चैत्र २९ गते । आज दिनको अन्दाजी ३ ।। बजेको समयमा श्री विन्दवासिनी
माईको स्थानमा ब्राह्मणहरूबाट सतरुद्री, चण्डी होम पाठ भएको थियो, त्यस अवस्थामा
अकस्मात हुरी चलेछ । केही वेरपछि नजीकको आयुर्वेदीय औषधालय कच्चीघर जल्न
लागेको देखिएछ, सो घर जल्न लागेको देखी वरपर सबै मानिसले आगो निभाउने प्रयत्नमा
लागेछन् । केही मिनटबाद बजारकै बीच (?) कच्ची र पक्की घरहरू त्यस भयङ्कर हुरीले
आगाको फिलिङ्गा (?) जल्न थालेको देखिएछ । १५ ।२० मिनटभित्र अंदाजी २२ ।२५
सय घर जलेछन् । यस अग्निकाण्डमा एउटा समरबहादरु नेवारका जम्मा ५ जना जहान डलेर
खरानी भएछन् । नदीपुर पट्टिको लाइनमा ३ जना परे छन् । गाई, घोडा, बाख्रा, जीवजन्तु
यति परे भन्ने लेखो छै न । आँधी बेहरीमा घर जलेकाले लत्ता (?) कपडा अनाज कसैले
झिक्न पाएनन् । हुलाकको पनि केही कागजात ५७ । परे छन् (?) । सारा बजारका कच्ची
पक्की घर र दमै गाउँ , ठकुरी गाउँ पोडे गाउँ , कोइराला गाउँ सबै जली खाक भएकोले
पोखरा बजार उजाडभएको भन्ने खबर छ ।
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छापाकपी ३ : गोरखापत्र, वैशाख १२, २००७, प.ृ १

लिप्यंतरण
भूलसुधार
सं ख ्या ४ गो.प. मा छापिएको “पोखरामा भयं क र आगलागी” शीर्ष क खबरमा ४ सय
७५ घर हुनुपर्नेमा सं.दा.को भूलबाट अन्दाजी २२-२५ सय घर भन्ने छापिएछ । सच्याई
पढ्नु होला ।

आगलागी, क्षतिपूर्तिको राजनीति र नागरिक बन्ने मेलो |

छापाकपी ४ : गोरखापत्र, असोज ६, २००७, प.ृ ४

लिप्यंतरण
पोखरा अग्निकाण्डमा पीडितजनतालाई
श्री ३ महाराजबाट मोरु २,५४, ४८३ । को बक्स
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पोखरा बजारमा २००७ वैशाख महीनामा भएको आगलागीबाट पीडित भएका जनताको
सहायताको निमित्त सरकारबाट भएको कार्रवाई तथा श्री ३ महाराजबाट निकासा बक्सेको
खर्चको विवरण तल दिइन्छ :(१) आगोमा घरद्वार परे का, कम हैसियतवालाहरूलाई खाने अन्न तथा बस्ने आश्रय
दिनालाई स्थानीय वडा हाकिमबाट वैशाख महीनामा बक्स गएको मोरु ३००० ।
(२) सरकारबाट घर बनाउन सहायताको रूपमा केही व्यक्तिहरूलाई ॠण बक्सिने
तजवीज भएकोमा कोही कोही कम हैसियतव ालाहरूले परिस्थिति बस समयमा ॠण
चुक्ता गर्न नसक्ने वेहोरा जाहेर गरे काले उक्त १३७ घरवालाहरूलाई आषाढ ४, २००७,
मा बक्स बक्सेको मोरु ७५३६ ।
(३) घरद्वार नभएका ज्यालावनी गरी खानेहरूलाई सहायताको रूपमा बक्सेको मोरु
१३९५ ।
(४) आषाढ १२, २००७, उपरान्त सहायतार्थीहरूलाई २०० मन चामल आधा
मोलमा वितरण गर्दा भएको नोक्सानी र ढुवानी खर्च समेतलाई बक्सेको मोरु १०,२७२ ।
(५) आगलागीमा घरद्वार परे क ा १९७ घरवालाहरूलाई जरूरत अनुस ार घरपिच्छे
रु. १५० । देखि रु. ३००० । सम्म निर्व्याजी ॠण बक्सनालाई श्री ३ महाराजबाट मोरु
१,५०,२८० । निकासा बक्सने तजबीज गरी बक्सेको छ भन्ने सूचना अघि भएको थियो ।
यसमा सो आगलागीमा पर्ने मूल घर नहुने २२ जना घरवालाहरूको नाम परे को थिएन ।
(६) उपरोक्त अग्निकाण्डमा पीडित व्यक्तिहरूको करुणाजनक अवस्था जाहेर हुँद ा
श्री ३ महाराजबाट सहानुभूतिपूर्ण विचार गरिबक्सी २००७ ।५ ।३० ।६ मा श्री मोहन
आकाशवाणी वेतार केन्द्रबाट निम्नलिखित थप सहायता प्रदान गर्ने घोषणा गरिबक्सदा
पोखरा निवासी जनताले श्री ३ महाराजको उदारताको मुग्धकण्ठले प्रशंसा गरे ।
(क) माथिको ५ नम्बरको दफामा उल्लेख गरिएका १९७ घरवालाहरूले ॠणको रूपमा
सहायता पाउँ भनी विन्ति गरे कोमा निजहरूलाई श्री ३ महाराजबाट बक्सको रूपमा सहायता
बक्सिने निर्णय गरिबक्सेकोले त्यसको निमित जम्मा निकासा भएको मोरु १,५०,२८० ।
(ख) दफा ५ मा उल्लेख गरिएका २२ घर घरवालाहरू पनि माथि लेखिएका श्रेणीमा
गाभिएका हुनाले निजहरूलाई बक्स दिनाके निकासा बक्सेको मोरु २१,००० ।
(ग) दफा २ मा जिकीर गरिएका १३७ घरवालाहरूले अघि अरूहरूले पाएको भन्दा
कम मात्रामा बक्स पाए कोमा श्री ३ महाराजबाट निजहरूलाई पनि अरूहरूले पाएसरह
वक्स बक्सने घोषणा गरिबक्सेकोले त्यस निमित्त थप निकासा बक्सेको मोरु ६१,००० ।
___________________________________________________________
अहिले सम्म निकासा भएको जम्मा मोरु
२,५४,४८३ ।
–ने पाल प्रचार विभाग ।
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छापाकपी ५ : गोरखापत्र, असोज ४, २००७, प.ृ १

लिप्यंतरण
श्री ३ महाराजबाट आश्वासन अग्निपीडित पोखरालीहरूलाई
पोखरा, आश्विन २ गते । गत भाद्र ३० गते शुक्रवारका दिन श्री ३ महाराजबाट पोखराका
अग्निपीडित रै ती दनिय
ु ाँउपर आकाशवाणीद्वारा भाषण बक्सने प्रबन्ध गरिबक्सेको थियो ।
त्यस कारण उक्त दिन गोश्वाराका बडा हाकीम श्री.मे.ज. धनशमशेर ज.ब.राणा र सदरबाट
खटिई आएका अफिसरहरू अड्डाखानाका कर्मचारीहरू र पीडित रै तीदुनियांहरू समेत
करिब पच्चिस सय जति मानिस जम्मा भएका थिए । अन्दाजी ४ बजेको टायममा श्री ३
महाराजबाट उत्साही भाषण बक्सियो । त्यसपछि उक्त भाषणको मजमनू सबै श्री बडाहाकिम
जनरल साहेबबाट संझाइबक्सियो । अनि श्री ३ महाराजको सलामी दिई त्यहाँ जम्मा भएका
जनताहरू सबैले जय जय पुकार गरे । हामीले घर बनाउन रुपियां बक्स पाउने भयौं भनी
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सारा अग्निपीडित जनता र पोखरानिवासीहरू खुशीले गदगद भई बजारमा नाच्दै हिंडे का
थिए । सांझ परेदेखि लक्ष्मीपूजाको दिन जस्तै गरी घर घरका झ्याल ढोकामा धूमधामसित
बत्ती बालेका थिए रातिटोल टोलबाट नाच गान भजन गर्दै बजार घुमी श्री ३ महाराजको
जय पुक ार्दै हिंडे का दृश्य अत्यन्त शोभायमान र जय जय मनाएको ध्वनीले आकाशै
गुञ्जायमान भएको थियो ।
–प.३ नं. गोस्वारा

छापाकपी ६ : गोरखापत्र, असोज ६, २००७, प.ृ १
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लिप्यंतरण
श्री ३ महाराज र पोखरा
मानिसले गरे क ा विघ्न वाधामा मानिसको उपाय सोह्र आना लाग्न सक्तछ, तर दै व ी
विघ्नवाधा रोक्ने काममा आजसम्म कस्तै चतुर व्यक्ति पनि सफल हुन सके को देखिन्न ।
यसले दैवी प्रकोपमा न पहिले केही सूचना पाइन्छ, न पाए पनि रोक्न सकिन्छ । बरु हुने
घटना भइसकेछि त्यसको सुधार गर्ने काममा नचुक्नुचाहिं मनुष्यता र देश प्रेम हो ।
केही महीनाअगि ने प ाल राज्य अन्तर्गत पश्चिम पहाडप्रान्त पोखरा बजारमा एउटा
ठूलै दैवी प्रकोप उठी चार सय चानचुन घर आगलागी भएर स्थानीय बासिन्दा सबै मा
नराम्रो चोट परेको कुरो सबैलाई थाहै छ । त्यसको सामयिक व्यवस्थाका निम्ति प्रजाप्रेमी
श्री ३ महाराजबाट उचित अन्न र रुपियाँ बक्सी राम्रो प्रबन्धका निमित्त सदरबाट समेत
कर्मचारीहरू खटाइबक्सेको थियो । मौसूफ को यो प्रजाप्रेमको ज्वलन्त सहारा पाएका
अग्निपीडित नरनारीहरूले आजभन्दा भोलि आगलागीको आपत्लाई बिर्सी सरकारको
जय गानपूर्वक आफ्नो आफ्नो थात बासको बन्दोबस्तपट्टि लागेका थिए तापनि अबच्छिन्न
वर्षाको कारणले गर्दा घर बनाउने काममा राम्रो सफल हुन जसलाई पनि गाह्रै परे को हुँदो
हो ।
अस्ति भाद्र ३१ गतेका दिन तिनै अग्निपीडित दुनिय ाँ ह रूमा आश्वासनस्वरूपको
उदार भाषण आकाश-वाणी मार्फत पोखराका वडाहाकिमद्वारा दुनियाँमा बक्सियो । सो
भाषणको मजमून मौसूफ बडाहाकिमबाट सारा दनिय
ु ाँलाई बोध गराइबक्सेकाले सबै पोखरा
बजारनिवासीहरूले मुक्तकण्ठले सरकारको गुणानुवाद गरिरहेका खबर हामीले छापिसके का
छौं । यसबाट धेरै जसोले श्री ३ महाराजको असीम देश प्रेमको राम्रो परिचय पाएकै हुनुपर्छ ।
सो भाषणको मजमूनअनुसार हामीले घर बनाउने खर्च बक्स पाउने भनी हर्षले विभोर
भई साह्रा दुनियाँ गदगद भएका छन्, यो बडो खुशीलाग्दो कुरो हो । समयचक्र एकनास
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कहिल्यै नचल्ने हुनाले दुनियाँको व्यावहारिक विषयमा बराबर विघ्नबाधा पर्न आउनु कुनै
ठूलो कुरो संझिन्न । तर भएको क्षतिको सुधारका निम्ति उचित प्रबन्ध मौकै मा हुनु देश र
दनिय
ु ाँको भाग्य हो । आज श्री ३ महाराजका असीम प्रजा र देशप्रेमका सहाराबाट उठे र
खराबी भएको पोखरा बजार केही दिनमानै पहिले स रह होला भनी हामीले आशा गर्नु
कदाचित् बेमुनासिव हुनेछैन । श्री ३ महाराजको अपार प्रजावासल्य र श्री विन्ध्यवासिनीको
कृ पादृष्टिरूप जलसेचनद्वारा भस्मीभूत पोखरा बजार क्रमशः पलाई थोरै दिनमा गुलजार र
उन्नत बनेको अवश्य दख्न पाउनेछौं ।

छापाकपी ७ : गोरखापत्र, मंसिर २, २००७, प.ृ ४

लिप्यंतरण
श्री ३ महाराजबाट पोखरा अग्निपीडितहरूमा आर्थि क मद्दत
पोखरा । यही २००७ साल कात्तिक ७ गते रोज २ का दिन पोखरा अग्निपीडित वर्गलाई
रुपियाँ बाड्ने प्रबन्ध थियो । बडाहाकिम श्री मे.ज. धनशमशेर जङ्ग बहादरु राणा साहेबका
क्याम्पमा श्री ३ महाराज र श्री ३ बडामहारानीको तस्वीर सुस ज्जित गरे र राखिएको
थियो । सो दिन दिउँ सो २ (?) बजेका टायममा सदरबाट खटिई आएका अफिसर स. फत्ते
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बहादुर पाँडे , कप. दिव्यशमशेर थापा र अड्डाखानाका हाकिम अफिसरहरू, बजारका
साहू माहाजनहरू र अग्निपीडित वर्ग समेत जम्मा भएका थिए । २ । । बजेका टायममा
बडाहाकिम जनरल साहेबाट पीडित वर्गहरू उपर एउटा भाषण बक्सी श्री ३ महाराजको
तस्वीरको सलामी गरी सरकारको जय जयकार मनाइसके पछि पहिले नाबालक बूढाबूढी
र लोग्नेमानिस नभएका स्वास्नीमानिस निर्धा गरीबदेखि रुपियां बाड्ने शुरू भयो, रुपियां
पाएका पीडितहरूले रुपियाँ लिदै हर्षले गद गद भई श्री ३ महाराजको जय मनाउँ दै गए ।

िचत्र ८ : गोरखापत्र, मंसिर २, २००७, प.ृ ४
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लिप्यंतरण
श्री मे .ज. धन शमशे रको सन्देश
पोखराका अग्निपीडित प्रजा वर्ग हो !
आजदेखि तिमीहरूलाई प्रजावत्सल श्री ३ महाराज बुबाज्यूबाट घर बनाउनको लागि
बकस बक्सेको रुपियां बांडिन भएको हुनाले यो हर्षको शुभ दिनमा तिमीहरूलाई म केही
भन्न चाहन्छु —
हेर, छोराछोरीहरूलाई आपत् पर्दा बाबु ले नै मद्दत गर्छ । अरूबाट मद्दत पाउनु
आकाशको फल जस्तै हो, यो सबैले जाने बुझेकै कुरा हो । यो ने पाल पुण्यभूमि हु नाले
हिन्दू-धर्मशास्त्रबमोजिम प्राचीन हिन्दू संस्कृ ति अहिलेसम्म त्यहाँ कायमै छ । वर्तमान श्री
३ महाराज बुबाज्यू पनि सबैको पितास्वरूप होइबक्सी सबै दुनियाँको उद्धार गर्ने, मानो?
सत्ययुग का पृथु महाराज जस्तै होइबक्सिन्छ भन्नामा केही अतिशयोक्ति होला जस्तो
लाग्दैन ।
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अघि सत्य, त्रेता, द्वाप र कलियुगको आदिकालसम्म पनि विविध महाराजहरूबाट
विविध प्रकारको यज्ञयांगादि भएको हामीले पुराणादिमा पढ्दैछौं । त्यही कुरा अहिले त
खास श्री ३ महाराज बुबाज्यूबाट सबैको अगाडि अन्नदान र गृहदानरूफ (?) महायाग
(?) गरिबक्सेर हाम्रो दृष्टिगोचर गराइदिबक्स्यो, कसरी भने – पहिले यहाँ अग्निकाण्ड
हुनासाथ, पीडितवर्गहरू भोकभोकै मर्लान्, अब सरकारबाट तुरुन्त जम्मा हुन सक्तै न, त्यस
कारणले अन्न जम्मा गर्ने प्रबन्ध सरकारतर्फ बाट हुदँ ै रही सामयिक सहायताको लागि दनिय
ु ाँ
आ-आफआफै ले बाहिर गई थोरबहुत गाउँ बाट खरीद गरी प्राणयात्रासम्म चलाऊन् भन्ने
हेतुले हजाराँ रुपियाँ पीडित जनसंख्याको हिसाबले बाँडिबक्सियो, आगलागी हुनासाथ
पीडितवर्गको धनमालको हिफाजतको लागि ठाउँ ठाउँ मा पुलीसहरू र गोली गठ्ठा सहित
सिपाहीहरू घुमा(?)इएको हुनाले तिमीहरूले यताउति गाउँ तिर गई अन्न खोजमेल गर्नालाई
र आफ्नो माल हिफाजत राख्नालाई सुविस्ता पाएको कुरा तिमीहरूलाई अनुभव छ ।
पोखरालीहरूको घरमा फुसका र ढुङ्गाको छानाबाट ज्यादै नै नोक्सान देखिएबाट
कन्ट्रोलका भाउमा सरकारतर्फ बाट कर्क टपाता ल्याई परल मोलमा दुनियाँहरूलाई किन्न
दिनालाई प्रबन्ध भइरहेछ । छाप्रोसम्म पनि बनाउन नसक्ने गरीबहरूलाई छाप्रो बनाएर
ओतसम्मको लागि हजारौं रुपियाँ बाड्न लगाइबक्सेको कुरा तिमीहरूलाई थाहै छ ।
बेपार वृत्ति गर्ने गरीब (?) हरूलाई बेपार उत्थान गर्नका निम्ति र ज्याला मजुरी गरी
खानेहरूलाई सहायताको लागि उचित बकस बक्सेको कु रा तिमीहरूले जाने कै छौ ।
त्यसपछि अन्न ठाउँ ठाउँ बाट खुश(?)खरीदमा खरीद गरी बोकानी समेत सरकारतर्फ बाट
लगाएर आधा नोक्सान भडी(?), वर्षा को याम हु नाले अन्न अभाव भएको अवस्थामा
सस्तो भाउमा खुवाइबक्सेको कुरा तिमीहरूलाई सबैला थाहै छ ।
अनि फे रि तिमीहरूको बन्दोबस्तको लागि सदरबाट अफिसरहरू समेत मेरो सहायताको
लागि खटाइबक्सेको र हामी मिली गरे को काम पनि तिमीहरूले देखेकै छौ ।
फेरि यही भाद्र ३० गते प्रजावत्सल श्री ३ महाराज बुबाज्यूबाट आकाशवाणीद्वारा
अग्निकाण्ड पीडित घरहरू फे रि तयार गर्नाको लागि घरहरू बिग्रेअनुसार बकस पाउने गरी
लखौं रुपियाँको निकासा बक्स्यो, त्यही बकसका रुपियाँहरू आजदेखि बाँडिने भएको हो ।
अझ आफ्ना रै तीहरूले पाएको रुपियाँ फजूलमा नउडाऊन् भन्ने अभिप्रायले पटक पटक
गरी माल सामान जाँचेर रुपियाँ दिनू भन्ने निकासा बक्सेबाट हामी रै तीउपर श्री ३ महाराज
बुबाज्यूको कत्रो गाढा स्नेह रहेछ भन्ने कुरा स्वयंमेव विदित हुन्छ ।
सबैका बाबुले छोराहरूलाई औकात अनुसारको बास र गाँससम्म जोडिदिन्छन् । बास
र गाँसको बन्दोबस्त भएपछि छोराले आफआफै ले उद्योग धन्दाबाट मानिस बन्नु पर्दछ भन्ने
सबैले जानेकै कुरा हो । अहिले श्री ३ महाराजबाट आफ्आफ्ना घर हेरे र रुपियाँ बकस
बक्स्यो । काठ जंगलबाट काट्न निकासा बक्स्यो । गारोलाई ईटं ढुंगा आगाले उस्तो उस्तो
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नबिगार्ने हुनाले छेक्दछ (?) अब आफ्आफ्नो घर खडा गराएर उद्योग धन्दातिर लागेर धन
कमाएर फेरि अघिको जस्तो हुन कोशिश गर्नुपर्दछ । फे रि मकै वाली नपाके संम सरकारबाट
सस्तोमा खान पाइहाल्यौ । मोहर रुपियाँ ह रू पग्लेर अक्षर नदेखिने भएको र पै स ा(?)
ढ्याक बनेको समेत कोकोसँग कति कति छ दाखिल गर्न ल्याएजति (?) बाट बुझीलिई
मुल्कीअड्डा पुर्जीफाँट दाखिल हुने गरी पठाउनू भन्ने र नोट जलेकोमा नम्बरसम्म बाँकी
रहेको नेपाली नोटको मुलुकीखानाबाट र देशीनोट जतिको देशमा लेखापढी गरी सटही
गराउने प्रबन्ध हुनेछ भन्ने निकासा बक्सेको कुरा तिमीहरूलाई मौकै मा थाहा दिएको हो ।
अब खोलानालाको जोखमी समेत हटे को हुनाले नम्बरसम्म देखिने नेपाली देशी नोट र
पग्लेको रुपियाँहरू समेत चाँडो गोस्वारामा दाखिल गर्न ल्याऊ र सदरमा पठाई सटही भई
आएपछि तिमीहरूले पाउनेछौ ।
यसदेखि अघि यो पोखरामा छ चोटि अग्निकाण्ड भइसक्यो तिमीहरूले के पाएका
थियौ? अहिले प्रजावत्सल श्री ३ महाराजबाट यो लाखौ रुपियाँ बकस पायौ, अब तिमीहरू
अवश्य नै चाँडै नै अगिजस्तो हुनसक्ने छौ । अब तिमीहरूलाई “जहानबच्चा कहाँ राखौं”
भन्ने फिक्री भएन । निष्फिक्रीसित श्री ३ महाराजको जय मनाएर आफ्नो उद्योग धन्दामा
लाग्न पाउने भयौ । यो सरकारको साह्रै ठूलो निगाह हो, पीडित वर्गहरूको मात्र त के
कुरा ! यस्तो धार्मिक र उदार शासक पाउनु भरमुलुकको हर्षको कुरा हो : किनभने अघि
त्रेतायुगमा रघुकुलमा एकसे एक प्रतापी राजाहरूबाट दुनियाँको भलाइको बन्दोबस्त भएकै
थियो, तर तिनीहरूमध्ये राजा रामचन्द्रको पालामा नै दुनियाँले विशेष आनन्दको उपभोग
पाएका थिए, त्यस्तै अघि अघिका श्री ३ महाराज बुबाज्यूहरूबाट पनि दनिय
ु ाँको भलाइको
काम भइरहेको थियो तापनि वर्तमान श्री ३ महाराज बुबाज्यूबाट अघिका श्रीरामचन्द्रबाट
जस्ता विशेष दुनिय ाँ क ो भलाइको बन्दोबस्त भइ हामी सबै दुनिय ाँ ले सुख को अनुभ व
पाएका छौं । हुन पनि वर्तमान श्री ३ महाराज बुबाज्यूको उदय भएको यति थोरै समयमा
नै यस किसिमको उदारता हामीहरूले धेरै नै देख्न पाएका छौं ।
अब यी सबै कामबाट गर्न र भन्नमा कति भेद रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट अनुभव हुन्छ ।
मुखले मात्रै म दनिय
ु ाँको शुभेच्छु हुँ भनेर आकाश पातल जोड्ने कुरा गरे र दनिय
ु ाँ भड्काएर
अशान्ति उठाउने काम सजिले हु ने रहेछ भलो काम गरे र दुनिय ाँ ल ाई सुबि स्ता गराएर
शान्तिस्थापना गर्न मु श्कि लै पर्दो रहेछ भन्ने कु रा स्पष्टै थाहा भयो, किन भने लखौं
वाक्चातुर ीले गरे पनि असाध्य हु ने कु रा श्री ३ महाराज बुब ाज्यूबाट अहिले कामद्वारा
साध्य गराइबक्स्यो । जेभए पनि हाम्रो आपतकालमा त हामी सबका परमपिता प्रजावत्सल
श्री ३ महाराजको निगाहले हाम्रो उद्धार भयो कसैको वाक्चातुरीले केही सीप लागेन ।
अब बक्सिसको कुरालाई तिमीहरूको घर कति तले थियो, कस्तो थियो त्यो कुरा
अहिले आगलागी भई घर ढलिसके पछि जाँ च एक्किन गर्न नसकिने खालि लमाइ
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चौडाइसम्म जाँ च बाट आउने हु न ाले तिमीहरूकै टोलका छरछिमे क ी पञ्चायत समेत
राखी एकएक गरी घर जाँची निजहरूले धर्म संझी लेखी सहि गरिदिए बमोजिम तला र
लमाइको हिसाबले बकस बाँडिने प्रबन्ध भएको छ । फे रि केही हिस्सा मात्र बिग्रेकालाई
पनि सरजमीन र पञ्चायत समेत साछी राखी अफिसर हाकिम कारिन्दाहरू समेत गई
जाँची ठहऱ्याउई बिग्रेको अनुसार रुपियाँ पाउने भएका छौ । अब म एउटा कुरा भन्छु कि
जस्तो श्री ३ महाराज बुबाज्यूबाट यत्रो निगाह राखिबक्स्यो उस्तै यसको बदलामा हामीले
उहाँको पाउमा विशेष बढ्ता भक्ति चढाउन र ईश्वरसित मौसूफ बुबाज्यूको दीर्घायुको पुकार
गर्नु नितान्त आवश्यक छ । तिमी पोखरालीहरू अघिदेखि राजभक्त भइरहेको हुनाले श्री
३ महाराज बुबाज्यूको यो निगाह पायौ । फे रि दोहोरो रोटी पाक्छ, एकोहोरो रोटी पाक्तै न
भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहै होला । हेर हामी सबै उनै ईश्वरका सन्तान हौं (?) तापनि
जसले उनको भक्ति गर्छ उ उत्तम गतिमा पुग्दछ, जसले उनको निन्दा र पापकर्म गर्दछ उ
नरकमा जाकिन्छ । त्यस्तै राजा पनि देवता नै हुन् । त्यस कारणले जति उहाँको भक्ति
बढायो उति आफ्नू कल्याण हुन्छ भन्ने कुरा मनमा राखौं ।
श्री ३ महाराजका दिव्य यी चरित्रहरू भविष्यका इतिहासमा आदर्शरूपमा स्वर्णाक्षरले
लेखिनेछन् ।
अब हामी सबैले सहर्ष श्री ३ महाराज बुबाज्यूको जय पुकारा गरौं—श्री ३ महाराजको
जय, जय, जय !

धन्यवाद

यो आलेखका विभिन्न मस्यौदा पढेर सुधारका लागि सल्लाह-सुझाव दिने प्रत्यूष वन्त,
आभास भण्डारी र हर्षमान महर्जनलाई धन्यवाद । यसको एउटा स्वरूप असोज २०७८
को हिमाल म्यागेजिनमा पनि प्रकाशित छ ।
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