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पृथ्व ीनारायणः राष्ट्रन नर्माता कि

नि�ाारिादिा नाइिे?

भनिन्छ, इनिहासका औपचारिक हिफहरु विजेिाका

िििािका धािले िोककदिएको मापिण्डका घेिाभभत्र

मात्रै िगुरिएका हुन्छि ् । विजेिालाई मदहमामण्ण्डि
गिै नििको िे ित्िकिण गिु अनि प्रशंसा ि
प्रशस्िीमा इनिहासका अधधकांश पािाहरु खधचुिु यस

सुन नता न्मौपाने

ककत्िाको इनिहास लेखिको सामान्य विशेषिा िै हो

। इनिहासका कालखण्डमा ‘िायक’बाट भए गरिएका
भयािक अपिाधहरुलाई अत्यन्िै न्यूिीकिण गिे ि

प्रस्िुि गिे, गिै पिाु बाध्यात्मक परिण्स्िनिको उपजको रुपमा धचत्रत्रि
गिे ि अभभलेखीकिण गिे कमु कुिै िौलो होइि ।

अकोनिि, इनिहासको निण्चचि कालखण्डमा भए गरिएका घटिाहरुको

अभभलेखीकिण ि नििको सत्यिथ्यमाधि प्रचि गिे, शासकीय प्रभािको

घेिोबादहि उभभएि िथ्य ि प्रमाणहरुको आधािमा नििलाई केलाउिे,
इनिहासको लेखि एकल िीिको गािा है ि, त्यो ि आम जििाका

सामुदहक समािेशीिामा आधारिि हुन्छि ् ि सोहीअिुसाि इनिहासको
लेखि हुिुपछु भन्िे मि िाख्िे ि सोहीअिुसाि इनिहासलाई खोिल्िेहरु
पनि समाजमा िहे का पाइन्छि ् ।

त्यसबाहे क, इनिहासमा घदटि घटिाक्रमहरुलाई भभन्ि परिण्स्िनि ि

सन्िभुमा उभभएि आग्रह–पूिाुग्रहको चचमाले मूल्यांकि गरििे प्रिण्ृ त्ि पनि
समाजमा विद्यमाि िे खखन्छ । यो प्रिण्ृ त्िले चादहिँ इनिहासलाई ित्कालीि
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परिण्स्िनिको परिदृचयमा िथ्य ि प्रमाणहरुका आधािमा िस्िि
ु ािी
मल्
ू यांकि गिे काम गिै ि ।

िेपालको आधनु िक इनिहासमा पथ्
ृ िीिािायण शाह त्यस्िा चधचुि पात्र
हुि ्, जसको इनिहासलाई मूल्यांकि गिे सिालमा व्यापक वििाि छ ।
एकािरिले उिलाई महाि िायक, िाष्ट्रिायकको रुपमा धचत्रत्रि गिे गछु
भन्िे अकोनिि उिलाई खि
ु ी हमलािि, विस्िाििािी िाइकेको रुपमा
धचत्रत्रि गिेहरु पनि कम छै िि ् ।

यस पष्ट्ृ ठभूभममा इनिहासमा पथ्
ृ िीिािायण शाहको कमु ि भूभमकालाई

कसिी मूल्यांकि गरििुपछु भन्िे सिालमा केन्रीि िहे ि िािोपाटीकमी
सुनििा न्यौपािेले सिँस्कृनिविद् डा. जगमाि गुरुङ, अिुसन्धािकिाु यािि

िे िकोटा, िाप्रपाका अध्यक्ष

कमल

िापा, विचलेषक

पेशल

नििौला,

अभभयन्िा भिि बस्िेि, अनि लेखक ििा िाजिीनिक विचलेषक द्िय
युग पाठक ि िाजेन्र महजुिसिँग संकलि गिे को अभभमि प्रस्िुि छ ।

ईसाइ पादरीहरुले पृथ्व ीनारायण शाहलाई बबबर
आततायी भनी हल्ला फै लाए
डा. जगमान गुरुङ, सँस्कृतिविद
िेपालको इनिहास िजािेका ि एकीकिणसम्बन्धी विचिव्यापी सिुमान्य

भसद्दान्ि िजािेका व्यण्तिहरुले पथ्
ृ िीिािायण शाहको कक्रयाकलापलाई
िाज्य विस्िाि ठान्िछि ् ।
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पथ्
ृ िीिािायण शाहको पालामा िेपाल चौिन्ि टुक्रामा विभाण्जि धियो ।
त्यसबेला भाििमा मस
ु लमािी साम्राज्यको पिि भएि अंग्रेजी साम्राज्य

स्िापिा हुि लागेको धियो । िेपाल उपत्यकामा इसाई पाििीहरु आएि
बसेका धिए । जयप्रकाश मल्लले आफ्िो सहयोगका लाधग अङ्ग्ग्रेजलाई
गुहािे का धिए ।

अङ्ग्ग्रेजहरुले त्यही मौका खोण्जिहे का धिए । िि, पथ्
ृ िीिािायण शाहले
उिीहरुलाई भसन्धल
ु ीगढीबाट माधि आउिै दिएिि ् । यसिी उिले एउटा

शासकको िभएि एउटा कुशल िेिा ििा संिक्षकको िानयत्ि िहि गिे का
छि ् ।

िेपालको इनिहास अङ्ग्ग्रेजहरुले बङ्ग््याए । पथ्
ृ िीिािायण शाहले िेपाल
आएका इसाई पाििीहरुलाई िे श निकाला गरिदिए । िेपालबाट निष्ट्काभशि

इसाई पाििीहरु बेनियामा गएि बसे । िी ईसाइ पाििीहरुले पथ्
ृ िीिािायण

शाहलाई बबुि आििायी ि उिको एकीकिणको अभभयािलाई खि
ु ी हमला
भिेि विचिव्यापी रुपमा हल्ला मच्चाए । कीनिुपिु का जििाको सत्र धािी
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िाक कादटदिए भिे । कीनिुपिु का मानिसका िाक िकादटएको होइि, िि
कीनिुपिु का केही मानिसको मात्र िाक कादटएको हो ।

पथ्
ृ िीिािायण शाहले िेपालको एकीकिण िगिे को भए हामी पनि

अङ्ग्ग्रेजसिँगै विभलि हुिे धियौँ । त्यसकािण आज हामीलाई स्ििन्त्र िाष्ट्र
िेपालको स्िाभभमािी जििा िेपाल भिेि गिु गिे सौभा्य उिीबाटै प्राप्ि

भएको हो । उिी आधनु िक िेपालका िाष्ट्र निमाुिा हुि ् ।

दईु अनतिादी सोचिो चेपि
ु ार्मा पृथ्व ीनारायण
–यादि दे िकोटा, अध्येिा

पथ्
ृ िीिािायण शाहको बािे मा िईु खालको धािणा स्िावपि छ : स्िुनि ि

आलोचिा । खासमा यी भभन्ि िईु कोणबाट हुिे अनििािी आलोचिा ि
स्िुनिबाट बादहि निकालेि इनिहासमा पथ्
ृ िीिािायण शाहको भूभमका ि
कमुलाई हे रििप
ु छु ।
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उिलाई केही मानिसले िाष्ट्रनिमाुिा भन्छि ् । िास्ििमा, उिले सरु
ु मा

गोिखा िाज्यको विस्िाि गिाु िाष्ट्रनिमाुण िा खण्ड खण्ड भई छरिएि

िहे का हालको िेपालभभत्रका िाज्यहरुलाई एकिा गछुु भिेि िभई गोिखा
िाज्यको विस्िाि गिे उ�े�यका साि फौजी अभभयाि अगा�ड बढाएको
िे खखन्छ ।

उिले िेपाल बिाउछु भिेको भए उिको पालाका िेपाल भिेि धचनिएको

काठमाडौँ उपत्यका धियो । उिले गोिखा िाज्य छाडेि िेपाल िाज्यको

िफुबाट लडेको होइि । उिले गोिखा िाज्यलाई िै विस्िाि गिै

काठमाडौँसम्म ल्याएको हो ि त्यसपनछ मात्रै गोिखाको मुकाम बिलेि
काठमाडौं िाखखएको हो ।

पथ्
ृ िीिािायण शाहको उपिे श बीसौँ शिाब्िीमा लेखखएको हो भन्िे आिोप
पनि छ । त्यस्िो दटप्पणी गिेहरुमा हालै दििंगि भएका िेपाली समाजका
अग्रणी बौवद्दक कमलप्रकाश मल्ललगायि धिए । मल्लको िकुमा केही

हिसम्मको सहमि हुि सककिे ठाउिँ हरु पनि िभएका होइिि ् । उिको
त्यो दिव्यउपिे श इनिहासकाि बाबुिाम आचायु, योगी ििहरििािले लेखेका

हुि ् भन्िे खालको वििाि पनि छ । उपिे शमा पिे का कुिा ि उिको त्रबहे को
समयको कुिा िािँजेि हे िाु पनि उिले आफैले बोलेका होइिि ् कक भन्िे

मलाई पनि ला्छ ।

उिको त्यो उपिे शको पाण्डुभलवप पथ्
ृ िीिािायणको िििािमा कास्कीबाट

आएका बस्न्याि परििाि, नििको पालाका पथ्
ृ िीिािायण शाहले कालु
पािँडक
े ो छोिी मागेि वििाह गिाइदिएका भशििामभसंह बस्न्यािका छोिा

केहिभसंह बस्न्याि, अभभमािभसंह बस्न्यािका सन्िाि बखिमािभसंह

बस्न्यािको घिबाट पाइएको उल्लेख भएको िे खखन्छ । यो त्यनिबेला धेिै
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मान्छे ले उिाि गिे गिे को िे खखन्छ । पण
ू ु शाहमा गएको उिाि बस्न्याि
परििािबाटै गएको हो भन्िे शंका पनि िहे को छ ।

त्यनिबेला रव्य शाहको पालामा चलेको ६ घििि जो छ– पािँड,े पन्ि,
अज्याुल, खिाल, िािा, बोहिा । यी ६ घिििलाई त्यनिबेला िाजसभा भन्िे
गरिन्थ्यो । त्योभन्िा बादहिकालाई भाििाि भन्िे गरिन्थ्यो । िाजसभा

बादहि पिे को बस्न्याि परििािलाई िक्षक्षणको घि िछुटाउिु भन्िे शब्ि
पिे को कािण ६ घिििको धचन्िा छोडेि बस्न्याि परििािको धचन्िामा

पथ्
ृ िीिािायणले मत्ृ युशैयाबाट बोले भन्िे मलाई ला्िै ि । त्यही कािण

पथ्
ृ िीिािायण शाहले मिे बेलामा केही भाषण दिए होलाि ्, त्यही भाषणमा
आफू अिक
ु ु ल स्िाि बिाएि लेखेि िाख्यो भन्िे मलाई ला्छ ।

उिको उपिे श भनिएको लेखोटमा उिले ससुिाली पनि जाउिँ ि काठमाडौँ
उपत्यका पनि हे िौँ भन्िे खालको जुि कुिा पिे को िे खखन्छ, त्यसले िप

संयश पैिा गछु । उिी वििाह गिु अगाडड िै काठमाडौँमा िीि िषु बसेको

िे खखन्छ । उिले भतिपुिमा आएि िणजीि मल्लका छोिासिँग भमि

लगाएको िे खखन्छ । िीि िषु काठमाडौँ बसेका मान्छे लाई काठमाडौँ

उपत्यका चन्राधगिीबाट ककि हे िप
ु यो ? त्यसकािण उिको दिव्यउपिे शको

कुिा त्यनि धेिै भमल्िै ि िथ्यहरुसिँग जॉची हे यो भिे ।

केही मानिसले असली दहन्िस्
ु िािमा बिाउिे कुिालाई भलएि उिलाई
गोिखा िाज्यको विस्िाि गिे को हो भन्छि ् । मलाई त्यो विचिास ला्िै ि।
त्यस्िो

िे खखिै ि पनि

।

काठमाडौँ

उपत्यकामा

जयण्स्िनि

मल्ल

पथ्
ृ िीिािायण शाहभन्िा धेिै पुिािा शासक हुि ् । जयण्स्िनि मल्लले
काठमाडौँमा दहन्िहु रुको िणाुश्रम व्यिस्िा िै कायम गरिसकेका धिए ।

मानिसलाई कामको आधािमा उिीहरुको जाि छुट्याएका धिए । त्यनिबेले
चभलिहे को पिम्पिालाई उिले पछ्याएको िे खखन्छ ।
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पथ्
ृ िीिािायण शाह क्रुि धिए िा धिएिि ् भन्िे िईु खाले विचाि िे खखन्छि ्।
ििभप
ू ाल शाहकै पालामा िि
ु ाकोटमाधिको हमलामा िईु जिा काजी

िि
ु ाकोट गएको िे खखन्छ । महे चिि पन्ि ि जयन्ि िािामध्ये िि
ु ाकोटबाट
भा्िा पन्ि अभल नछटो गोिखा िििाि पुगेि ‘मगिले धोका दिए, त्यही

भएि हामीले िुिाकोट हारियो’ भिेि चत
ु ली लगाए । ििभुपाल शाहले
जयन्ि फककुि िपाउिँ िै काजी पि खोसुिा गिे । जयन्ि िािा पनछ

जयप्रकाश मल्लको िुिाकोटको कमाण्डि बिाइए । जयन्िका छोिा
शंखमखण

िुिाकोट

भीडन्िमा

मारिए

।

िुिाकोट

विजयपनछ

पथ्
ृ िीििायणले जयन्िलाई पक्राउ गिे ि छाला काढे ि हत्या गिे को िे खखन्छ।

यसिी हे िाु त्यो अत्यन्िै क्रुि घटिा िे खखन्छ ।

कीनिुपिु को घटिामा पनि त्यहािँ ित्कालीि मानिसको िाक कादटएको कुिा

पथ्
ृ िीिािायणकालीि कवि लभलििल्लभले लेखेका छि ् । त्यो पनि उिको
गलि काम िै धियो ।

जयन्ि िािालाई मारिसकेपनछ पनि उिका कभलला िािीहरुको त्रबजोग

िहोस ् भिेि बेल्कोट गढीमा ज्गा जभमि दिएको ि त्रबिाु िै िाखखदिएको
िे खखन्छ । यसले गिाु उिमा करुणा पनि िहे को िे खखन्छ ।

अको कुिा, भतिपुि ण्जनिसकेपनछ िणजीि मल्लले काशी जािे इच्छा
व्यति गिे , पथ्
ु ामा
ृ िीिािायणले त्यो पूिा गरिदिए । जयप्रकाश मल्ल खट्ट

गोली (बारुि?) लागेि घाइिे भएका धिए, भतिपुि भीडन्िमा । ‘महािाज!

अब मेिो िाज्य सककयो, मेिो श्राद्द गिे मानिस पनि छै िि ्’ भिेपनछ

पथ्
ृ िीिािायण शाहले िाज्य कोषबाट श्राद्द पनि गिे ि उिको काजकक्रया
पनि गिे व्यिस्िा गिाईदिए ।
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पस
ु २७ लाई िाण्ष्ट्रय एकिा दििस मिाउिे भन्िे कुिा पथ्
ृ िीिािायणको
िे ित्िकिण ि िेपाल निमाणुका क्रममा ण्जउज्याि दिएका अन्य हजािौं

लडाकाहरुप्रनि गरिएको मजाक मात्रै हो भन्िे ला्छ मलाई । कुिै एउटा

शासकले मात्र यो िाज्य बिाएको होइि । त्यसका लाधग हजािौ हजाि
िेपालीहरुको ज्याि गएको छ ।

िी मानिस

लगायि गोिखली

भाइभाििािहरुले युद्द गिे ि यो िे शको भूगोललाई यहािँ ल्याएका हुि ् ।

जैिकको ककल्लामा बहत्िि बषुको उमेिमा खड
ुिँ ा उज्याउिँ िै अंग्रेजको िोपको

मोहिा छोप्ि जॉिा मारिएका भण्ति िापालाई िाण्ष्ट्रय विभूनिसम्म

स्िीकाि गिु िसतिेहरुलाई पथ्
ृ िीिािायणको जन्मदििलाई ककि िाण्ष्ट्रय

एकिा दििस मिाउिु पिे को हो बखु िन्ि । एउटा शासकलाई मात्र

िाष्ट्रिायक मान्िे कुिामा सोच्िप
ु छु । िि आजको िेपाल निमाुण
अभभयािको

शरु
ु िािकिाु, अभभयािकिाु, िेित्ृ िकिाु

हुिक
ु ो कािणले
उिलाई सम्ििा गि,ु या उिको सम्मािमा उति दििमा विशेष

जागिणका कायुहरु गरििे कुिालाई भिे अन्यिा मानििप
ु छु भन्िे

ला्िै ि।

पथ्
ृ िीिािायणलाई कोिा शासक मात्रै या िाजिन्त्रका एकजिा िाजा मात्रै

सोच्िे चेििाबाट अभलकनि ि उठ्िैपछु भन्िे पनि ला्छ । उिले गोिखा
िाज्यको विस्िाि ि जगेिा गिाुगिै एकजिा असाधािण फौजी कमाण्डिका

रुपमा, िीघु चेिबाट लैस भएका िाजिेिाका रुपमा अफ्िो ण्जन्िगी

निखािे को िे खखन्छ । खासगिी छापामाि शैलीको, चलायमाि युद्द-

िणिीनिलाई जसिी उिले कायाुन्ियि गिे , त्यसले सेवपलो पहिाहरुको

अन्ििमा चेवपएि बसेको ित्कालीि समयको सबैभन्िा निधो िाज्य

गोिखालाई आजको िेपालको मल
ू धिु ी बिाउिे परिघटिाको भशलान्यास
गिे को पाइन्छ ।
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आगोको लप्काले खाएको प्लाण्ष्ट्टकजस्िै बिाएि संसाि निल्िै अनघ बढे को
इष्ट्ट इण्ण्डया कम्पिी ि गुिधगि खॉ, भमि काभसमहरुको फौजलाई भसन्धल
ु ी

ि मकिािपिु मा पथ्
ु ो िचटाएको भए सम्भििः आजको
ृ िीिािायणले धल
िेपाल विचिको ितशामा हुिे िै धिएि ।

ण्जिेका िाज्यहरुको श्रीपेच िाम्िे िहि गिे का भाइहरुलाई िपेटेि उिले

जसिी िाज्य बॉड्िे कुिामा सख्ि प्रनिबन्ध लगाए, त्यसले उिी अरुको

िाज्य खोसेि मोजमस्िी गिेभन्िा पनि एउटा बभलयो िाज्य निमाुण गिे

चेििामा पुधगसकेको पनि प्रिीि हुन्छ । उिको त्यही चेििा ि अडािका
कािण उिले आ�िै भाइहरु महो�ामक�निु, सुिप्रिाप, िलमिु ि लगायिबाट
गदहिो असहयोग ि कनिपय अिस्िामा कलह िै बेहोिप
ु िे को धियो ।

आफुले ण्जिेको काठमाडौंलाई विस्िारिि िाज्यको केन्रीय मुकाम बिाउिे,

विण्जि िाज्यका जिसंस्कृनि, पिम्पिामाधि िखल िगिी यिोधचि संिक्षण
ि सञ्चालि गिे उिको जो उिाििा ि सुिबुि िे खखन्छ, त्यसले उिी

निकै गनिशील, चेििशील ि जिप्रेमी पनि धिए भन्िे िे खखन्छ ।

धेिैलाई ला्छ, आजको िेपालको पिू ा भग
ू ोल िै पथ्
ृ िीिािायणले जोडेका

हुि ् । िि िथ्य भिे त्यस्िो छै ि । उिको पालामा गोखाु पि
ु ा कोशी
ू म
पारि िै पुगेपनि पण्चचममा भिे ििहुिँ पाि गिे ि अनघ बढ्ि सकेको धिएि।
लमजुङ एकैचोटी उिका िानि िणबहाििु शाहको पालामा अमिभसंह
िापाको कमाण्डमा गोखाुली फौजले ण्जिेको धियो ।

पथ्
ृ िीिािायणको किम िेपालको इनिहासको कोसेढुङ्ग्गा िै धियो । त्यसैले

उिी िीि शिाब्िीसम्म सबैभन्िा बढी पदढिे, पुण्जिे, आलोचिा गरििे
मख्
ु यपात्र बनििहे का छि ् । म उिलाई िेपाली इनिहासको इवपसेन्टि भन्ि
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रुचाउ‘छु, जसले एकसाि सबैनिि कम्पि मच्चायो । ि, त्यसको ििं गले
आज पनि िेपाली समाज ििं धगि छ ।

प्राज्ञिि नििाद गनुब नै अनािश्यि
कमल थापा, राजनीतिज्ञ

िाण्ष्ट्रय एकीकिण गिे ि होस ् िा विस्िाि गिे ि होस ्, पथ्
ृ िीिािायण शाहले

हामीलाई िेपाली िाम, पदहचाि ि स्ििन्त्र िे श दिएका छि ् । त्यसकािण

आफूलाई िेपाली हुिँ भिेि गिु गिेले उिलाई सम्माि गिप
ु छु । उिको

उच्च मूल्याङ्ग्कि गिप
ु छु । हामीले िेपाली हुिे गौिि प्राप्ि गिे का छौँ,
त्यो महत्त्िपूणु कुिा हो ।
करिब २५० िषुअनघ यो िक्षक्षण एभसयाली मुलु ्कमा ७-८ सय सािा मुलुक

धिए । त्यसमा िक्षक्षणिफु त्रिदटस साम्राज्यले एकपनछ अको गिै सािा

िाज्यलाई आफ्िो उपनििेश बिाइिहे को अिस्िा धियो । त्यो अिस्िामा
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उिले दहमाली भेगका बाइसे-चौत्रबसे िाज्यलाई एकीकृि िगिे को भए आज
हामी स्ििन्त्र ि सािुभौम िाज्यको बाभसन्िा हुिे धिएिौँ । त्यो बेलाका
बाइसे-चौबीसे िाज्यमा एतलैले त्रिदटस साम्राज्यको सैन्य ि सामरिक

शण्तिसिँग मुकात्रबला गिे ि आफ्िो स्ििन्त्र अण्स्ित्ि जोगाउि सतिे
ण्स्िनि धिएि ।

त्यो पष्ट्ृ ठभूभममा उिले साहस ि िीििाका साि िेपाल िाज्यको निमाुण

गिे । त्यसका लाधग अदहले २५० िषु पछाडड आएि अिािचयक प्राक्षिक
वििाि गिु ि उिको भूभमकालाई अिमुल्यि गिु िाम्रो काम होइि ।

एकीकिण गफ िा भाषण गिे ि भएको पनि होइि । यो युद्द गिे ि भएको

हो । कनिपय ठाउिँ मा समपुणबाट पनि एकीकिण भयो । युद्दको समयमा
किै कमीकमजोिी भएको पनि हुि सतछ, त्यसलाई ििुमाि अिस्िाको
मापिण्डको आधािमा मुल्याङ्ग्कि गिे कायु िै अनिशयोण्तिपूणु छ ।

पृथ्व ीनारायणिा निरुद्धर्मा िु रा गनेहरु आ��रर
कफरङ्गी
पेशल तनरौला, विश्लेषक
कालु मातसु, गान्धीको उिाि िीनि, फ्रान्सेली क्राण्न्िको कुिा गिे िेपालका

गणिन्त्रिािी, प्रगनिशील भन्िेहरुले आफ्िै िे शको िाष्ट्रनिमाुिालाई

त्रबभसुए। विस्माकु, अमेरिकाका प्रिम िाष्ट्टपनि जजु िाभसङ्ग्टि कसैले पनि
पथ्
ृ िीिािायण शाहको जस्िो िाष्ट्र चलाउिे िीनि भलएका धिएिि ् । उिले

एकीकिण िगिे को भए िेपालमा पनि भाििमा जस्िो मुसलमाि ि
कक्रण्स्चयिको िििबाको हुिे धियो ।
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अङ्ग्ग्रेजको पिाण्जि मािभसकिाको कािण पथ्
ृ िीिािायण शाहको बािे मा
भ्रामक कुिा फैलाउिे काम भयो । चचाु गरिए जस्िो उिले कीनिुपिु का

त्यनि धेिै जििाका िाक, काि काटे का पनि होइिि ् । सूयु चन्र अङ्ग्ककि
िण्डा पथ्
ृ िीिािायण शाहकै कािण कायम भएको हो ।

काठमाडौँका भएको सम्पूणु सिँस्कृनिलाई उिले अपिाएका छि ् ।

पशुपनिमा भएका गुरुहरुलाई व्यिण्स्िि गिे काम पनि गिे । उिी यो
क्षेत्रको िायक हुि ् । आज विभभन्ि जािजािी, भाषा, धमु सुिक्षक्षि उिले
िै गरिदिएका हुि ् ।
यस्िो िायकलाई कुिै पनि िाष्ट्रले सम्माि गछु । िि, उिलाई धचन्ि

िसतिु िेपालको मात्र िभ
ु ाु्य हो । उिका विरुद्दमा कुिा गिे मानिस

यहािँका आन्िरिक कफिङ्ग्गी हुि ् ।
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नि�िारिाद भन्तेल े पनन स्वतन्त्र नेपालिो नागररि हुन
पाएिा छन्
भरि बस््याि, पथ्
ृ िीनारायण समथथक अभभय्िा

पदहले िेपाल एउटा अखण्ड िाज्य धियो । धेिै िाजा िजौटाहरु धिए ।

बेला बेला अशं बािँडडिा टुकक्रएको धियो । त्यो टुकक्रएको िाज्यलाई
पथ्
ृ िीिािायण शाहले एकीकृि गिे को हो ।

पथ्
ृ िीिािायण शाहले एकीकिण गिे सन्िभुमा आफ्िै गोत्रीको िाज्य

एकीकिण गिप
ु छु । त्यहािँ लडाइिँ पनि हुि सतछ, लडाइिँ हुिँिा मािकाट
पनि हुि सतछ, भिेि उिले काशी गएि गोत्र पिििुि गिे का छि ् ।
पथ्
ृ िीिािायण शाह विस्िाििािी िाजा धिए भिे आज यो भूगोलको िाम
गोिखा हुिे धियो । गोिखाबाट सुरु भएको पथ्
ृ िीिािायण शाहको अभभयाि
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काठमाडौँमा आइसकेपनछ गोिखालाई विलय गिे ि िेपाललाई गोलबद्द
बिाउिे काम भयो । यस आधािमा पनि उिले गिे को काम एकीकिण िै
धियो, त्यो विस्िाििािी धिएि ।

पथ्
ृ िीिािायणको पालामा िेपालभभत्र एक ठाउिँ बाट अकाुेे ठाउिँ मा जाि

‘पासपोटु ’को व्यिस्िा धियो, उिले त्यो अिस्िाको अन्त्य गिे ।

उत्पाििमा आफ्िो सीप अिुसाि उत्पािि गिे कुिालाई प्रोत्सादहि गिे ।

फलिः मुलुकमा उद्यमशीलिा बढे ि गयो । नियाुिमुखी अिुिन्त्र पनि
उिकै पालामा सुरु भएको धियो ।

जम्मामा, पथ्
ृ िीिािायण शाहलाई विस्िाििािी भन्िेले पनि स्ििन्त्र

िेपालको िागरिक हुिे सौभा्य पाएका छि ् । त्यसैले इनिहासमा
पथ्
ु छु ।
ृ िीिािायण शाहको कमु ि भूभमकालाई सकािात्मक रुपमा हे रििप

पृथ्व ीनारायणले बनाएिो निरासत राजसंस्त ाले
बनाएिा इनतहास,जीिनशैल ीलाई ननर�ररत ददने नि�
र्मात्र
युग पाठक, लेखक/राजनीतिक विश्लेषक
िेपालको इनिहासमा पथ्
ृ िीिािायण शाहको िईु ओटा रुप छि ् । एउटा

पथ्
ृ िीिािायण शाह जो इनिहासमा एकजिा व्यण्ति, सैनिक अभभयान्िा ि

धेिै लामो समयसम्म युद्द हािँककिहि सतिे धैयि
ु ा भएका योद्दा धिए ।
एउटा

अको

पथ्
ृ िीिािायण

शाह छि ्, जसलाई

पनछल्लो

समय

इनिहासकािहरुले लेखे ि धेिै मानिसहरुको दिमागमा पाठ्यपुस्िकको
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माध्यमबाट नछिाइदिए । त्यो पथ्
ृ िीिािायण शाह एउटा त्रबम्ब हो ।

िाष्ट्रनिमाुिा, िेपालको एकीकिण गिे को, िाण्ष्ट्रय एकिाको प्रनिकको रुपमा

िहे को अलग पथ्
ृ िीिािायण शाह हो ।

अदहले सिकािले पोहोि सालबाट िाण्ष्ट्रय एकिा दििस पनि मिाउि

लागेको छ । ०६२/०६३ सालको आन्िोलिपनछ यो त्रबिा ि दििस िि
ु ै

कादटएको धियो । िाण्ष्ट्टय एकिा दििस मिाउिे कुिा पथ्
ृ िीिािायण
शाहको त्रबम्बबाट बिेको कुिा हो ।

उिले इनिहासमा के गिे भन्िे कुिा त्रबिासिँग सिोकाि छै ि । िि,
पथ्
ृ िीिािायणको एउटा त्रबम्ब बिाइएको छ, त्यसको सिोकाि त्रबिासिँग छ।

त्यो त्रबम्बले पथ्
ृ िीिािायण शाहले िेपालको एकीकिण गिे का हुि ् भन्छ।
उिी िाण्ष्ट्रय एकिाका प्रिीक हुि ् भन्छ । यो कुिा म माण्न्िििँ । उिले
एकीकिण गिे को होइि, आफ्िो िाज्यको विस्िाि गिे को हो । आफ्िो

एउटा सािो िाज्यलाई युद्दको माध्यमबाट ठूलो िाज्य बिाएको हो ।

d"Nofª\sgsf] s;Ldf k[YjLgf/fo0f zfx – 18

यसकािण, उिी एकीकिणकिाु होइिि ् । उिले सािो गोिखा साम्राज्य
मात्र बिाए ।

इनिहासकािहरुले पथ्
ृ िीिािायण शाहले इनिहास निमाुण गिे को हो भन्छि ्।
िि, िीिै इनिहासकािको िथ्यले के भन्छ भिे पथ्ृ िीिािायण गोिखाका
िाजा धिए । त्यहािँबाट उिले विभभन्ि िाज्यहरु ण्जिे । त्यो ण्जत्िे क्रममा

ठूला ठूला लडाइिँ भएका छि ् । कीनिुपुिले ठूलो प्रनििोध गिे को भन्िे

इनिहास पनि उिीहरुले लेखेका छि ् । त्यो प्रनििोधमा कीनिुपुिे जििाको

सहभागी धियो । कीनिुपिु े जििा पथ्
ृ िीिािायण ि गोिखालीसिँग शाभसि

हुि चािँहिै ििे । भलम्बुिाि, बिाङका मानिस पनि उिीहरुसिँग शाभसि हुि
चािँहिै ििे । उिीहरुसिँग पदहले पथ्
ृ िीिािायण शाहले ि पनछ बहाििु शाहले
विभभन्ि प्रकािको सम्िौिा गिे का छि ् ।

यसिी पथ्
ृ िीिािायण शाहले विभभन्ि िाज्यलाई ण्जिेको कुिा प्रष्ट्ट हुन्छ।
त्यसलाई एकीकिण भन्ि भमल्िै ि । ककिकक एकीकिण हुिलाई पदहलेिेखख
ठूलो िाज्य हुिुपछु । ठूलो िाज्य एक समय टुक्रा टु
क्रामा
विभाण्जि भएको हुिुपछु । त्यहािँका मानिसलाई कोही आइदिए हुन्थ्यो
ि िे श बिाइदिए हुन्थ्यो भन्िे चाहिा हुिुपछु । त्यो चाहिा
पथ्
ृ िीिािायणको पालामा भएको छै ि । कुमाउ ि गढिालका जििा ि
पथ्
ृ िीिािायणको विरुद्दमा लागेि अङ्ग्ग्रेजहरुलाई साि दिएका हुि ् ।
त्यनिबेला गोिखाली सेिाले गिे को अत्याचािको बािे मा बिेका लोगगीि
अिै पनि छि ् । यस दहसाबले त्यो एउटा िाज्य विस्िािको अभभयाि

धियो । त्यो सािा िे शको िाजाले ठूला िे शमाधि िाखेको महत्िाकाङ्ग्क्षा

धियो । त्यसकािण उिी एकिाका प्रिीक होइिि ् ।
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एकििी मान्छे को विचाि छ, पथ्
ृ िीिािायण शाहले एउटा ठूलो िाज्य
बिाइसकेपनछ यहािँको अिुिन्त्र, उधोगधन्िा ििा समाज विकभसि भएि
आयो ।

]पथ्
ृ िीिािायणको गोिखाली िाज्यसत्िा काठमाडौँमा स्िापिा भएिे खख त्यो

भूभागमा कुिै पनि िाम्रो प्रकािको अिुिन्त्रको अभ्यास भएि । कुिै
उधोगधन्िा

फस्टाएको

पनि छै ि

।

बरु

मल्लकालसम्म

िाम्रिी

फस्टाइिहे को उपत्यकाको अधोगनि उिको विजयपनछ सुरु भएको धियो।
लाहुिेले ल्याएको पैसाले यहािँको अिुिन्त्र चलायमाि भएको धियो ।

िि, एउटा काम ि उिले गिे कै हुि ् । त्यो के भिे उिले ण्जिेकै हुि ् ।
भसङ्ग्गो िेपाल बिाएकै हुि ् । उिले त्यसिी ण्जत्िा यो िे शलाई ठूलो

बिाउिे सपिा िे खेकै हुि ् । उिीहरुले लेखेको डकुमेन्टमा पनि गोिखाली
साम्राज्यको चचाु ठाउिँ ठाउिँ मा पाइन्छ । त्यसकािण त्यो पथ्
ृ िीिािायण
जो व्यण्ति, िाजा, सैनिक अभभयन्िा धिए, पथ्
ृ िीिािायण त्यो दहसाबले

सफल हुि ् । त्यो पथ्
ृ िीिािायणले बिाएको वििासि, िाष्ट्रनिमाुिा त्यो
त्रबम्ब मात्र हो । उति त्रबम्बले िेपालमा हुिे परिििुिका विभभन्ि
अभभयािलाई कुण्ण्ठि बिाउिे, िाजसंस्िाले बिाएका इनिहास,
जीििशैलीलाई नििन्िििा दिन्छ ।

िेपालमा गणिन्त्र स्िापिा भइसकेपनछको िाजिीनिक, सामाण्जक, आधिुक

अभभयािलाई स्िावपि गिु खोज्िेले पथ्
ृ िीिािायण शाहलाई एकिाको

प्रिीक मान्िे भन्िे िाममा गणिन्त्रको आन्िोलिलाई िै कमजोि
बिाइिाखेका छि ् ।
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नेपाललाई एि व्यक्तििो ब्रेन चाइल्डिो रुपर्मा र्मनाउनु
नेपालीहरुिै अपर्मान बाहेि अरु िे होला र?
राजे्र महजथन, लेखक/विश्लेषक

हाम्रा इनिहास होस ् या इनिहासको लेखि, अध्ययि ि भाष्ट्य, सबैजसो

व्यण्तिमाधि केण्न्रि छ । व्यण्ति–केण्न्रि बुिाइ, पढाइ ि लेखाइको

समस्या के हुन्छ भिे व्यण्तिले इनिहास बिाउिँ छ, व्यण्तिले िै त्रबगाछु ।
िाष्ट्रिािी कोणबाट इनिहास लेखि, पठिको पिम्पिा बसेिेखख िै िेपालमा
पनि व्यण्तिलाई दहिो बिाउिे क्रम बलिाि छ, त्यसकै िकािात्मक

परिणामस्िरुप व्यण्तिलाई िै भभभलयि बिाउिे भसलभसला पनि िीव्र
भएको हो । यो खासमा सामन्ििािी संस्कृनिकै त्रबस्िाि हो, जसले उच्च

िणु, जाि, कुल, गोत्रका पुरुष शासकले िै शासि गिे, शासि व्यिस्िा
बिाउिे ि व्यिस्िा फेिे बुिाइ स्िावपि गिै आएको छ ।
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लोकिाण्न्त्र गणिन्त्र आफैमा पिँज
ु ीिािी चरित्रको िाजिीनिक व्यिस्िाको

हो जसको सांस्कृनिक मिले इनिहास कुिै महापरु
ु षको िे ि ठान्िै ि । िि

यहािँ ि आफूलाई सामदू हक प्रयासमा विचिास गिे ऐनिहाभसक भौनिकिािी
ि द्िन्द्िात्मकहरु िै एक व्यण्ति ि आफूलाई समाजिािी ि साम्यिािी

ठान्िेहरु पनि आफू ि आफ्िो पुखाुलाई िै इनिहासका निणाुयक व्यण्तिको

रुपमा उभ्याउिे कसििमा छि ् । त्यसैको एक उिाहिण हो, पथ्
ृ िीिािायण
शाहले िै िाण्ष्ट्रय एकीकिण गिे को भाष्ट्यको जगजगी ।

यसले िेपाल िाष्ट्र हो कक िे श भन्िे प्रचि उठाउिँ छ । िेपाल एकीकिण

भिेको के हो भन्िे सिाल पनि उठाउिँ छ । भौगोभलक रुपमा भएको

विजयलाई िे शकै एकीकिण भन्ि भमल्छ कक भमल्िै ि भन्िे सोधाइ पनि

उठ्छ । त्यससिँगै समाजशास्त्री चैिन्य भमश्रले भिेि ैँ िेपालको निमाुण
नििान्ि 'एक बहाििु िाजा'को कािणले अिाुि ् किाुको बलले ि स्िानिक
कािणले मात्र ककमािु भएको होइि । विभशष्ट्ट विचिकीय, क्षेत्रीय ि
स्िािीय स्िाि-अिधधमा सािो गोिखा िाज्यको व्यापक त्रबस्िाि सम्भि
भएको हो, जसको परिणामस्िरुप आजको िेपाल बिेको हो ।

िाजिीनिशास्त्र ि समाजशास्त्रका सामान्य विद्यािीलाई पनि िाहा छ,
शाहको जमािामा ‘िाष्ट्र’ (िेसि) भन्िे अिधािणा िै विकभसि भएको

धिएि, उिले निमाुण गिे को िाष्ट्र भनििे ‘ढुंगो’ पनि गोखाु साम्राज्यको
विस्िाि बाहे क केही धिएि । इनिहासकाि कुमाि प्रधािका अिुसाि गोखाु

साम्राज्यलाई ‘अभसल दहन्िस्
ु िाि’को रूपमा विस्िाि ि स्िावपि गिु

चाहे का शाहले िेपालमाधि विजय (कन्तिेस्ट) गिे का हुि ्, एकीकिण गिे का
होइिि ् । ‘दिव्य उपिे श’अिस
ु ाि उिका लाधग िेपाल भिेको चाि
भन्ज्याङभभत्रको काठमाडौं उपत्यका िा िीि सहि भएको िागमिी

उपत्यका (स्िनिगस ्) मात्रै धियो, जसमाधि विजयपनछ िाज गिे सपिा

सिँगाभलएको धियो ।
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एकीकिणका विभभन्ि आयामबािे आलोचिात्मक अध्ययि गिे का आधिुक
इनिहासकाि महे शचन्र िे ्मीका अिस
ु ाि यही िीि सहिको िेपालका

उब्जाउ खेिीपािी, निब्बिका लाधग टक छाप्िे उद्योग, सि
ु का भव्य गजिु ,
भािि–निब्बिको इन्टिपोट व्यापाि, त्यसका लाधग प्रयोग हुिे िाकामाधि
कब्जा जमाउिे ि िेपाल लगायि ठूलो भूभाग भएको ‘गोखाु िाजा िा

गोखाु महािाजा िा गोखाुधधपनि’ हुिे सपिाले उिलाई हमला गिु
उतसाएका धिए । उिका सपिा ि जपिा भिेकै गोखाु िाज्यको विस्िाि

बाहे क, साम्राज्य फैलाएि सत्िा, शण्ति ि सम्पण्त्िको एकाधधकाि फैलाउिे

बाहे क अरू धिएि । उिको भनिएको ‘िेपाल एकीकिणको सपिा’ सि ्
१९३०

को

िशकिे खख

िेपाली

िाज्य

व्यण्तिको

िेि

बुवद्दजीिीहरूद्िािा

िाभलएको

यसिी

एक

भसजुिामात्रै हो ।

िेपाललाई

ि

‘िेपालीकिण’को

िाज्यसिँग

िाजिीनिक–िैचारिक

चाइल्डको

िेपालीहरुकै अपमाि बाहे क अरु के होला ि ?

प्रकाभशि भमनिः पस
ु २७, २०७५
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जोडडएका

रुपमा

मिाउिु

तानाशाह थिएनन् पृथ्वीनारायण शाह

िानर्मणण नेपाल
१८०१ देखि पृथ्वीनारायण शाहले १९–२० िर्बिो उर्मेरर्मा एिीिरणिो
प्रार� गरे िा हुन् । उनले एिीिरण अथभयान किन िाले त ? िसैले

नि�ारिाद भन्छन्, िसैले तरिारबाट निजय गरे िो भन्छन् । त्मसिारण
एिीिरणलाई निाने र्मान्छे पनन छन् । तर ऐनतहाज्ञसि घटनाक्रर्महरूलाई
ठीि ढङ्गले बुझ्न र त्मसबारे सही धारणा बनाउनिा लाक्तग तत्कालीन
नेपालिो ि�ु�स्तनत ि�ो थियो भ�े बुझ्नु र िाहा पाउनु जरुरी छ ।

तत्कालीन अिस्तािो र्मेची र र्महािाली क्षेत्रथभत्रिा भूगोलिो र्मात्र िुरा गदा
पनन त्मसबेला गण्डिी प्रदेशर्मा २४ िटा, िणाली प्रदेशर्मा २२ िटा, नेपाल
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िाल्डार्मा ३ िटा, र्मनोहरादेखि यता िाठर्माडौँ, र्मनोहराबाट उता पाटन,
र्मनोहरापारी भिपुर, र्मििानपुर, चौदण्डी, निजयपुर, गोिा ज�ा ५३ राज्य
थिए । यसरी त्मसबेला र्मेची र्महािालीिो भूगोलथभत्र र्मात्रै ५३ राज्य थिए ।
छछर्मेिीिो िार्म साँध नर्मच्ने र अिािा प्रजालाई दुःि ददने नै थियो । िनतस�
भने धानर्मिि आस्ता बोिेर पशुपनत पाटन, भिपुर, र्मििानपुर, गोिा,
पाल्पा, निजयपुरिा र्माननसहरू आउँ दा लहडिा भरर्मा र्मन नपरे िा
र्माननसहरूलाई त्महाँिा राज्यिा र्माननसले दठिँगरु ा ठोिेर राखिदद�े ।
भिपुर र िाठर्माडौँिो सधैँभररिो शत्रुता थियो । टु िुचा, धुज्ञलिेलिो
फाँटर्मा धेरै धान, तरिारी टन्तै फल्थ्यो । एि रोपनी जग्गार्मा र्मात्रै पनन ५, ६
र्मुरी धान फ�थ्यो । त्म�ो उिबर ठाउँ र्मा सबैिा आँिा लाग्ने गदबिे र जसले
सक्यो, उनीहरूले लुट्ने गदबिे । िाठर्माडौँिो राजा र भिपुरिो राजािो
बीचर्मा िैर्मनस्मता थियो । िाठर्माडौँिा जनता भिपुरर्मा नबस्केट जात्रा हेनब
जा�े । त्महाँ गएिो बेला नाइिे नाइिे नेिारहरूलाई बाँसिो दठिँगरु ा ठोिेर
लगेर टु कँ डिेलर्मा लडाइदद�े । च्यूरा, िुसानी र नुन िान दद�े ।
भिपुरिा जनता िाठर्माडौँर्मा इन्द्रजात्रा हेनब हुलिा हुल आउँ िे ।
िाठर्माडौँिा राजाले पनन भिपुरिा जनतालाई दठिँगरु ा ठोिेर राखिदद�े ।

दशबन गनब आउँ दा पनन िुननददने । एउटा राज्यर्मा नििाह गनब जाँदा अिाेे
राज्यिा र्माननसले िेटी नै हरण गररदद�े । ज�ल यतै थियो । पाल्पािा र्मा�े
यतै ज्ञशिार गनब आउँ िे । त्म�ो किज्ञसर्मिो अराजि सार्माज्ञजि परर�स्तनत
थियो । लडाइँ नभएिो ददन नै हुँदैनथ्यो ।
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त्मनतिेर उपत्मिार्मा नुन ल्याउने स्रोत भनेिै भोट (नतब्बत) थियो । पूिर्म
ब ा
ओलाङचुङगोला, िाठर्माडौँर्मा िुनतिेरुङ र यारी नािाबाट नुन आउँ थ्यो ।
व्यापारिै लाक्तग त्मो नािा िोज्ञलएिो थियो । भोटर्मा अन्त, क्तघउ नुन, चाँदी,
सुन लैजानु पथ्र्यो । १९५३ स� यो प्रकक्रया जारी नै रह्मो । १९५३ र्मा
िीरशर्मशेरले अङ्ग्रेजसँग सम्झौता गरे पछछ दज्ञक्षणबाट पनन नुन आउने बाटो
िुलि
े ो हो । (यो थभन्तै प्रसङ्गिो िुरा हो ।)
त्म�ो पररस्थस्तनतर्मा युद्धबाट जनता िाक्कददक्क भएिो तिा िसैले एिता
गररददएर ददगो शान्त� स्तापना भए हुन्थ्यो भन्ते िालिो र्मनस्थस्तनत उनीहरूर्मा

नििज्ञसत भइरहेिो िुरा पृथ्वीनारायण शाहले बुझि
े ा थिए । त्मसैले

पृथ्वीनारायण शाहले िाठर्माडौं उपत्मिार्मा आक्रर्मण गने आँट गरे । भन्ते नै
हो भने त्मसबेला गोरिाली राज्य सबैभ�ा गररब र लर्मजुङबाट छु कटट्एर
आएिो िान्छो राज्य थियो । ऊ आफैिो पनन लर्मजुङसँग झगडा
भइरहन्थ्यो।
जनतािो र्मन बुझरे नै पृथ्वीनारायण शाहले टु कक्रएिा राज्यहरूलाई एिै
ठाउँ र्मा ल्याएर निशाल राज्य ननर्माण गने अथभयानिो िालनी गरे िा
थिए। त्मसो त उपत्मिासँगिो पदहलो लडाइँ पृथ्वीनारायण शाहिा बाबुले
नै सुरु गरे िा हुन् तर त्मो असफल भएिो थियो । हारे पछछ जय� राणा भन्ते

ज्ञसपाही जयप्रिाश र्मल्लसँगै नर्मल्न पुगे । पृथ्वीनारायण शाहले उनलाई

फिबन र पुरानै ओहोदार्मा रहेर िार्म गनब पाउने आश्वासनसदहत छचठी
लेिछ
े न्। तर दण्डिो भय अनन नुनिो सोझो गने प्रिृथििा िारण रानाले
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‘अब र्मैले जयप्रिाशिो नुन िाइहाले आउन सस्थिनँ ।’ भनी प्रत्मुिर
पठाएिा थिए ।
राजािा अििा गरे िो तिा िैरीसँग नर्मलेिो त्मही झोिर्मा पछछ २० िर्े दठटा
जोश भएिा पृथ्वीनारायण शाहले रानालाई िाटेर र्मारे । उनले ज्ञजतेपछछ
प्रनतशोधर्मा र्मान्छे र्मारे िो त्मही एउटा घटना हो । उनले उपत्मिा आक्रर्मण
गदा पनन आइर्माई, िेटािेटी, किसानलगायत ननदोर्िो हताहती बढी हुने

आँिलनिा साि र्मुख्य सहरर्मा हैन, बादहरी इलािार्मा युद्ध सञ्चालन गरे िो
तिा श�ुलाई परा� गरे िो देखिन्छ ।त्मसबेला राज्य नि�ार तिा
एिीिरणिा लाक्तग जोसुिै राजाले पहल गरे पनन जनताले साि ददन सक्ने

स्थस्तनत निद्यर्मान थियो । तर त्मो इच्छा र आँट अरू िुनै राजाहरूले गरे नन्,
पृथ्वीनारायण शाहले गरे ।
राज्य नि�ार िा एिीिरणिो◌े इच्छा पृथ्वीनारायण शाहर्मै किन जाग्यो त
? स्वभानिि रूपर्मा प्रश्न उठ्छ । इनतहासिो निश्लेर्ण गने हो भने गोरिा
राज्यिो ज� नै सङ्ग्घर्बबाट भएिो देखिन्छ । लम्जुङसँगिो रिपातपूणब
द्वन्द्वपश्चात गोरिा राज्यिो ज� भएबाट पनन उनीहरूले पदहलेबाटै सङ्ग्घर्ब
गदै आएिो प्रष्ट् हुन्छ । रार्म शाहिो पालार्मा फेरर गोरिा राज्यर्मा न्माय

पाइन्छ भन्ते नार्म चलेिो तथ्यबाट तिा ‘राजा भएपछछ ददन्तिजय गनुपब छब ’ भन्ते
धर्मब�� पुराणहरूर्मा लेखिएिा िुराबाट पनन उनले राज्य नि�ारिो प्रेरणा
पाएिो हुन सक्छ ।
त्मसो त उनले रिपात गरे र, तरबारिो बलबाट युद्ध ज्ञजतेिा होइनन् । पछछ
उनले र्मान्छे नर्माने नीनत पनन ज्ञलए । िीनतिपरु र्मा आक्रर्मण गरे । त्महाँ आक्रर्मण
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गरे र िीनतिपरु िा जनता र राजालाई तसाउन िोजेिा रहेछन् । िालु पाण्डेले
त्महाँ अदहले आक्रर्मण नगरौँ, किनभने हार्मीसँग पैसा पनन िर्म छ, हार्मी
अदहले सिैनौँ । पृथ्वीनारायण शाहले तँलाई र्मनब डर लाग्यो भने रे । िालु
पाण्डेलाई झोि चल्यो । युद्ध गनब गए, र्मरे पनन । अब पृथ्वीनारायण
जयप्रिाशसँग नर्मल्न आए । हार्मी चार राज्य नर्मलौँ, गोरिा, पाटन,
ललज्ञलतपुर र र्मधेस । ज्ञजतेिो जग्गा हार्मीले बाँडेर िाँऔ ँ । नतर्मीहरू धनी छौँ
हार्मीलाई पैसा देऊ हार्मी लड्छौँ । हार्मी चार र र्मििानपुरलाई पनन ल्याऊ
भने ।
प्र�ाि िसैले र्मानेन । त्मसबेला जनतालाई अब भुरेटािुरे राजाहरूसँग बस्न
सकििँ दैन भन्ते भइसिेिो थियो । चाहेिो भए सबैले युद्ध गनब सििे । सबै
र्माननस प्रताकडत थिए । सार्माज्ञजि िुरार्मा पनन, व्यापारर्मा पनन । भोटबाट नुन
ज्ञलएर आयो अिा◌े राज्यिा र्माननसले लुकटदद�े । सुन, चाँदी ज्ञलएर आयो
लुकटदद�े सुरक्षा पनन थिएन । सुरक्षा ददने िसले ? सुरक्षा पाएन भने जसिो
शक्ति उसिो भक्ति भन्ते थियो । र्मान्छे लाई कटक्न एिदर्मै गाह्रो थियो ।
जयप्रिाशले नर्मानेपछछ िे भयो ?
नर्मानेपछछ लडाइँ सुरु भयो । जयप्रिाशले साँिु र चाँगु ज्ञजतेिा थिए ।
पृथ्वीनारायणले नुिािोट ज्ञजतेपछछ यहाँ बसेनन् । नुिािोट ज्ञजतेपछछ
िेरुङिो बाटो ब� भयो । अब िुतीिो बाटो ब� गछु ब भनेर िुतीनतर लागे।
त्महाँ उनिा ठू ला ठू ला सेनापती र्मरे । उनले ढाल तरबार भनेिा पाँडे र
बस्न्न्मात हुन् । पाँडे त्महाँ र्मरे । ज्ञशिरार्म बस्न्न्मात निलपुरर्मा र्मरे ।
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जनधनिो क्षनत भयो । अब लड्नु भएन, र्मान्छे लाई हात ज्ञलनुपछब भन्ते सोचे ।
िुलेिानीिा र्मान्छे लाई नतर्मीहरूले शुद्ध पानी कपउन पाएिा छै नौँ । जसरी
दोलिाली हाेार्मीसँग नर्मल्न आए, उनीहरूिो सुरक्षा हार्मीले गरे िा थियौँ ।
नतर्मीहरू पनन आयौँ भने नतर्मीहरूलाई नर्मलाउने ज्ञज�ा हा�ो भनेपछछ
दोेेलिािा र्माननसले र्माने । पृथ्वीनारायण शाहले एि ठाउँ ज्ञजतेपछछ
सबैिो र्मानज्ञसिता ज्ञजत्दो रहेछ भन्ते भयो । िीनतिपरु र्मा त्मही िारण युद्ध
गरे िा रहेछन् । िीनतिपरु उनले तीन पटिर्मा ज्ञजते । जनतालाई हात ज्ञलने
नीनतिो िारण सबै नेिार र व्यापारीहरूलाई हात ज्ञलएिा थिए ।
लानर्मडाँडा पृथ्वीनारायण शाहले ज्ञजतेिा थिए । अब लडाइँिो िुरा छाडेर
नािाब�ी गनब लागे । िीनतिपरु र्मा पनन नािाब�ी गरे र ज्ञजतेिा हुन् । घेदैघदे ै
लाने क्रर्मर्मा अब ससुराली राज्यर्मा पुगे, ज्ञजते पनन । युद्धर्मा आफ्नै र्मान्छे

र्मछब न।् त्मसैले युद्ध गनुब हुँदैन भन्ते सोचे । १२०० पल्टन ज्ञसपाही र्मात्र थिए र

पैसा पनन थिएन । एउटा नेिारले लेिि
े ो छ । चौंरीगाईिो ज्ञसङर्मा पैसा हालेर

पृथ्वीनारायण शाह लड्न आए । चौंरीगाईिो ज्ञसङर्मा एि र्मानो पैसा र्मात्र
अटाउँ थ्यो । एि र्मानो पैसा भनेिो सय रुकपयाँ थियो । एि सयिो िो ५, ६
र्मुरी धान आउँ थ्यो ।
घेदै लैजाने क्रर्मर्मा िीनतिपरु र्मा एउटा जुक्ति गरे छन् । हार्मी नर्मलौ, किल्ला र्मैले
छोड्छु , तपाईं आउनुस् भनेछन् । १९०१ सालर्मा नुिािोट र १९०० सालर्मा
र्मििानपुर ज्ञजतेिा थिए । र्मििानपुर ज्ञजतेपछछ िीनतिपरु िा र्माननसलाई

गाह्रो भयो । िपास त र्मििानपुरबाटै आउँ थ्यो । उनीहरूले घरे लु िपडा
बनाएर लगाउँ िे । नुिािोट ज्ञजत्ने नबथििै उनले चाँदीिो टि िाटे ।
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िीनतिपरु ले भनेछ तपाईंहरू आउनुस् हार्मी नर्मलौँ । ५, ७ जना नाइिे गएछन्।
रानत र्मासु र भात िुिाएछन् । रानत र्म� ननद्रार्मा टाउिो हानेर उनीहरूलाई

र्माररददएछन् । पृथ्वीनारायण शाहलाई त्मो ररस थियो । उनले त्मो ररस
देिाउन पाएिा थिएनन् । दोलिाले पनन नर्मलौँ भनेर प्रलोभन देिायो । पछछ
दोलिासँग पनन नर्मले । एउटा िनिले िे पनन भनेिो छ भने िीनतिपरु िा
र्माननसले नुन ल्याउन नपाएिो िारण पुरानो इँटािो धुलो पनन िाए । इँटािो
धुलो नुननलो हुन्छ ।
िुती िेरुङ ब� भइसिेपछछ नुन चोरे र ल्याउन िाले । भोटर्मा र्मान्छे र्मयाेे
भने लास यहाँ ल्याउँ िे । लास ल्याउने बहानार्मा नुनिो िात बनाएर ल्याउँ िे।
अरू र्मान्छे लाई आितजािात गनब ददने तर व्यापारीलाई नददने गिे । घाटर्मा
लैजान दद�े । भोटेिा देशर्मा र्मरे पछछ अगती पररन्छ भन्ते पृथ्वीनारायण
शाहलाई परे िो थियो । त्मसरी नुन ल्याउँ िे ।
एउटा श्लोि छ ‘नेपाल पाटन भादगाउँ भननदा सल हुन्छ आपसर्मा ।’ अदहले
त िा��पुर भन्त िाले िाठर्माडौँलाई पनन । नेपाल भन्ते देश हराउन लाग्यो ।

यो देशलाई बचाउने िोही थियो भने पृथ्वीनारायण शाह नै हुन् र आधुननि

नेपालिो ननर्माता पनन उनै हुन् । त्मसबेला व्यापार नीनत, परराष्ट्र नीनत िेही
थिएन । र्मान्छे आफूिुसी थिए । सुरक्षािो चाहना गरररािेिा थिए ।

पृथ्वीनारायण शाहले िीनतिपरु र्माथि आँिा लाए । िीनतिपरु ले हायाेे । जुन
र्मान्छे लाई िीनतिपरु िा र्मान्छे ले रानत र्मारे िा थिए ती र्मारे िा र्मान्छे लाई दण्ड
ददन सुरु गरे । त्मनतबेलािो दण्ड थियो, ज्यानिो बदला ज्यान । ती
र्माननसलाई सर्मातेपछछ नुिािोट भएिा पृथ्वीनारायण शाहले भने ‘पदहले ती
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र्माननस जयप्रिाश र्मल्लिा प्रजा थिए । अदहले त र्मेरा प्रजा भए । र्मैले र्मेरा
प्रजालाई िसरी र्मानब सक्छु ?’ क्तयनीहरूलाई ज्यान नर्माने छचन्ह लगाएर छाडौँ
भने । र्मदहलालाले गलत िार्म गरे ननधारर्मा डार्मेर, छचन्ह लगाएर छाकडदद�े।
चोरिो चोरऔ ँला िाकटदद�े । चोरले बजार दह�ड्दा औ ँला लुिाएर दह�ड्ने
गिे। नाि िाट्दा नाििो टु प्पो र्मात्र िाट्नु भने । तर भोटेले नाि र
ओठसर्मेत िाकट्दएछ । भोटेले नाि र ओठसर्मेत िाकटददएिो हुनाले भोटेिो

पनन नाि र ओठ िकटददएछन् । त्मनतबेला एउटा िनिले नाि िाकटनेहरूिो

सङ्ग्ख्या उल्लेि गदा ‘िास्मत’ लेिि
े ा छन् । संस्कृतर्मा तीन भ�ार्माथििो
सङ्ग्ख्या िास्मत र दसभ�ा र्माथििो बहु लेखिन्छ । यस दहसाबले हेदा

त्मसबेला नाि िान िाकटनेिो सङ्ग्ख्या ३ भ�ा र्माथि र १० भ�ा िर्म
हुनपु छब । र्मेरो आँिलनर्मा त्मसबेला आठजना जनतिो नाि िान िाकटएिो
हुनपु छब ।

पृथ्वीनारायण शाहले ि�नत�परु ज्ञजतेपछछ जयप्रिाश भाक्तगहाले । िा��पुरर्मा
त लडाइँ नै भएन । यहाँ चार ढोिा थिए । सबै ढोिाब� हु�े । फलार्मिा
ढोिा थिए । पृथ्वीनारायण शाह ज्ञजत्दै आएर दहचोि बसेिा थिए ।
इन्द्रजात्रािो ददन जयप्रिाश र्मल्ल र उनिा भारदार जाँड िाएर बसेिा
रहेछन् । गोिालीहरू ढोिा फोरे र पसे । गोरिाली पसेिो भनेपछछ सबैजना
भागाभाग भए । जयप्रिाश र्मल्लले दरबार भरी बारुद झरे िा रहेछन् । ब�ुि
पड्िाउँ दै आँउदा बारुदर्मा आगो सल्केर तुलारार्म पाँडे र्मरे । जयप्रिाश भागेर
पाटन गए । उनी भागेपछछ पृथ्वीनारायण जयप्रिाशिै ज्ञसहं ासनर्मा बसे ।
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पाटनर्मा छ प्रधानिो राज्य थियो । राजा र्माने पनन उनीहरू, स्तापना गने पनन
उनीहरू । पररितबन गने पनन उनीहरू नै । त्महाँ प्रधानहरूिो जगजगी थियो।
जयप्रिाश बाठो हुनाले भागे । तेजनरज्ञशहं पनन भागे । दलर्मदबनलाई पनन राजा

बनाउन पाटन ल्याएिा थिए । नुनिो बाटो िुल्छ भन्ते ठानेर दलर्मदबनलाई

राजा बनायो तर पृथ्वीनारायणले र्मानेनन् । िाठर्माडौँर्मा पादरीहरू चचब
बनाएर बसेिा थिए । पादरीले अङ्ग्रेजलाई छचठी लेिछ
े । तपाईंले नेपालर्मा
लडाइँ गनब उपयुि िातािरण छ, किनभने जयप्रिाशले आ�सर्मपबण गरे िा
छै नन् ।
तपाईंहरू आउनुभयो भने यहाँ नािाब�ी उठाइददनुहुन्छ । जयप्रिाशलाई

सहायता गनुभ
ब यो भने हार्मी सज्ञजलै ज्ञजत्न सक्छौँ । जयप्रिाश हार्मीसँग
नर्मल्छन् । युद्ध िचब पनन जयप्रिाशले नै बेहोनेछ भन्ते व्यहोरािो उि छचठी
पृथ्वीनारायणले फेलापारे । छचठी पाएपछछ अङ्ग्रेजहरू आए ।
पृथ्वीनारायणले उनीहरूलाई ज्ञस�ुलीगढीबाट भगाइददए । अररङ्गालिा
गोला पनन अङ्ग्रेजलाई लगाइददए भन्ते चलन छ ।
अङ्ग्रेजहरू र्मििानपुर पुगप
े छछ निाि पनन आयो । निािलाई अङ्ग्रेजले
राजधानीबाट ननिालेिाले उदानिाला भन्ते किल्लार्मा आएर बसेिो थियो ।
त्मो किल्ला गङ्गाजीिो किनारार्मा थियो । अङ्ग्रेजले र्मििानपुर हारे पछछ
निािलाई गुहारे । निाि र्मििानपुर ज्ञसिार िेल्न आउँ दो रहेछ ।
र्मििानपुरिो राजाले तपाईंहरू ज्ञसिार िेल्न नआउनुस,् बरु दुई हािी र्म

पठाइददन्छु भन्ते सन्त� गरे िा रहेछन् । जब पृथ्वीनारायण शाहले र्मििानपुर
ज्ञजते, दद��न शाहले उनीसँग सहायता र्मा�ो । त्महाँबाट पृथ्वीनारायण
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शाहले र्मुसलिान र अङ्ग्रेज दुिल
ै ाई लिेटे । अङ्ग्रेजले गोरिाली शक्ति
भनेिो अजेय शक्ति रहेछ भन्ते ठाने । पृथ्वीनारायण शाह चलाि र्माननस थिए।
उनीसँग दुई िकिल थिए । ससुराली राज्यबाट ल्याएिा थिए । ददनानाि
उपाध्याय र शौरभज्ञसहं िािी । शौरभज्ञसहं िािीले धोिा ददयो, ददनानाि
उपाध्यायले भने बफादारी ननभाए ।
उपदेश :
‘जनता भनेिा चार िणब छथिस जातिो साझा फूलबारी हो । सबै नर्मलेर
बस्नुपछब ।’ यो उपदेशबाट िाहा हुन्छ, उनी िुङ्ग्िार तानाशाह होइनन् ।

एिीिरण जनतािै भलोिा लाक्तग गरे िा हुन् । उनले भनेिा छन ‘र्मैले साना

दुःिले अज्र्याएिो र्मुलि
ु होइन ।’ सबैिो र्मेल होस् । उनले उपदेश बोलेिा
हुन,् उताने उनिा भाइभारदार हुन् । इ�चोि नपुग्दै एउटा बस्न्न्मातिो घर
छ । उनिो उपदेश बस्न्न्मातिो घरर्मा पाइएिो हो ।
गलत प्रचार:
पादरीहरू सात सर्मुद्र पाररिा थिए । क्तयनीहरू राम्ररी बज्ञसददए हु�ो भन्ते

उनिो इच्छा थियो तर क्तयनीहरू त छली रहेछन् । एि हातर्मा उनीहरूिो
बाइबल रहेछ, एि हातर्मा तरबार रहेछ । उनीहरिो िुरा बुझरे
पृथ्वीनारायणले । नतर्मीहरू आफ्नो िुम्लो बोिेर जाऊ भनेर पठाइददए ।
उनीहरू साठी, पैँसठ्ठी जना थिए । उनीहरू गएर बेनतहार्मा बसे । त्महाँ बसेर
उनीहरूले जासुसी गरे । त्महाँ ज्ञजसेप्पी भन्ते फादर थियो । उसले बेलायतबाट
ननक्लिने जनबलर्मा अङ्ग्रेजी लेि लेख्यो । पृथ्वीनारायण शाह भनेिो क्रुर
तानाशाह हो, यसले धेरै र्माननस र्मायाेे । िीनतिपरु िा आठ सय र्माननसिो
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नाि िाटेर र्मायाेे । यो लेि निश्व प्रज्ञसद्ध भयो । ��िा� भयो । त्मो
एिदर्म प्रचार भयो । यसिै आधारर्मा िीनतिपरु िा इनतहासिार त्मही
लेख्छन्।
पृथ्वीनारायण शाहले यहाँ िुनै अङ्ग्रेजलाई आउन ददँदैनिे । एउटा फोग्ले
भन्ते अङ्ग्रेज भोट जान्छु भनेर आयो, उनले जान ददएनन् । पृथ्वीनारायण
शाहले भोटिा राजालाई स�ेश पठाएछन्, यो र्मान्छे र्म िहाँ आएिो थियो ।
र्मैले बस्न ददइनँ । नतर्मीहरूिहाँ आएिो थियो रे होज्ञसयार भएर बस ।
क्तयनीहरू ि�ा हुन् भने ि�ेकटि सार्मान ददएर सुन चाँदी लैजाने ।
पदहलो देश नििास गने शासि पृथ्वीनारायण शाह हुन् । उनले छिटा राज्य

र्मात्र ज्ञजतेिा हुन् । उनिो छोरो प्रतापज्ञसहं निलासी थिए, उनले त्मसतफब िासै
िेही िार्म गरे नन् । राजा हुन योग्य छोरो बहादुर शाह थिए तर िान्छो छोरा

भनेर राज्य ददएनन् । दलज्ञजत शाहले भनेिा थिए, ‘यी युिराजबाट राज्य
चल्दैन । सरिारले िालेिो िार्म पनन हुँदैन । िान्छा बहादुर शाहलाई राज्य

ददन पाए भने िार्म ज्ञसद्ध हुन्छ ।’ त्मो िुरा िताबाट युिराज र युिराजिी

आर्माले सुने । त्मसपछछ बहादुर शाहलाई कक्रया गनब ददएनन् । कक्रया सिेिो
अिाेे ददन बहादुर शाहलाई ननिाले ।
भाउजू हुन्जेल उनलाई त्महाँ आउन नै ददइएन । जब भाउजू र्मररन अनन कक्रया

गनब आए । नेपाल आएपछछ पृथ्वीनारायण शाहिा जनत र्माननस थिए, ज�ै
उनिा हातर्मा आए । राज्य उनले ज्ञजत्न िाले । उनले बज्ञलयासँग नर्मल्ने र
आफूसँग नर्मल्न आउनेलाई नर्मलाउने गनब लागे । आठ िर्ब शासन गदा
िालीगण्डिीदेखि ज्ञलएर चौनबसे राज्य र बाइसे राज्य ज्ञजते । त्मसर्माथि
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िुर्माउ, गड्िाल ज्ञजते । यर्मुना नदी साँध लाए । रणबहादुर शाह १८ िर्ब
पुगप
े छछ तपाईंले शासन गनुपब छब भनेर अरू र्माननसले िुरा लगाउन िाले ।
बहादुर शाह सरक्क उठे र शासन छाकडददए । िस�पुर दरबारर्मै बसे ।
उनी अक्रार्मि, जनता र्माने ज्ञस�ा�िा होइन । उनी सबैलाई नर्मलाएर
लैजाने, जनतालाई सुि ददने, प्रजा र्मोटा भए दरबार बज्ञलयो हुन्छ । ज्ञजतेर

आउनेलाई प्रर्मोसन ददने, अपराध गनेलाई आफूले नर्माने, तरबारिो बलले
राज्य गने, तानाशाहिो नीनत थिएन ।
(इनतहासिार िानर्मणण नेपालसँग रातोपाटीिर्मी सुननता न्मौपानेले गरे िो
िुरािानीर्मा आधाररत ।)
प्रकाभशि भमनिः पस
ु २७, २०७५
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िीनतिपरु बासीिो नाि िाट्ने आदेश :
िनत सत्म, िनत झुठ ?
डा. बालगोपाल श्रेष्ठ
शाह राजाहरूिो प्रत्मक्ष
शासनअ�गबत

निशेर्तः

पञ्चायतिाल (सन् १९६०–
१९९०)

र्मा

लेखिएिा

नेपालिो इनतहासर्मा शाह
राजाहरूिा बिानबाहेि
िेही छै न । शाहिालर्मा
ननिै

चलेिा

बाबुरार्म

(सन्

१८८८–

आचायब

१९७१), सूयनब िक्रर्म ििाली
(सन् १८९८–१९८५) ज�ा
इनतहासिारले
गोरिािा

निशेर्तः
राजा

पृथ्वीनारायण शाह (सन्
१७२३–१७७५) लगायत शाह राजाहरूिो प्रशंसागानर्मा आ�नो प्रश�
बौणद्धि क्षर्मता िचे । पृथ्वीनारायण शाहले सैननि हर्मला गरे र नेपाल
(िाठर्माण्डौ उपत्मिा)लगायत धेरै स–साना राज्य ज्ञजतेिा थिए । ती
इनतहासिारले पृथ्वीनारायण शाहलाई ‘नेपालिा एिीिरणिता’ र
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‘आधुननि नेपालिा रचक्तयता’ज�ा निशेर्णर्मा� ददएनन्, बरु उनिो
नेतत्व
ृ र्मा भएिो सैननि हर्मलािो क्रर्मर्मा हर्मला भोगेिा राज्यिा जनतार्माथि
भएिो नृशंस दर्मनलाई सर्मेत छोप्न भरर्मार प्रयत्न गरे । निशेर्तः िीनतिपरु िा
जनतािो नाि िाकटएिो घटनाबारे उनीहरूले गने गरे िा व्याख्यालाई
यसिो उदाहरणिो रुपर्मा ज्ञलन सक्छौं । पृथ्वीनारायण शाहिा प्रशंसि
भएिाले उनीहरू िीनतिपरु िा र्माननसहरूिा नाि िाकटएिो आततायी
घटनाबारे फादर गुस्सपे े आफैले देिि
े ो िणबन र अरु इनतहासिारिा ििन

सुन्त पनन चाहँदैनन् । (कीनिुपुिको सो घटिासम्बन्धी िणुिका लाधग
हे िुहोस ्,फािि

गुस्सेपे–एकाउन्ट

अफ

ि

ककङिम

अफ

िेपाल–

१७९९,विक्रमण्जि हसिि–दहस्री अफ िेपाल एज टोल्ड बाई इट्स ओि
एण्ड कन्टे म्पोिािी क्रोनिकल्स–१९७० ि पभसुभल लान्डि–िेपाल–१९२८)

बाबिु ाम आचायु (िेपालको संक्षक्षप्ि ित्ृ िान्ि–२००६) िे खख िेपालका

आजका अनि िकुजीिी बज्र
ु क
ु हरू जस्िै दििेश सत्याल उफु सौिभ

(कफिङ्ग्गी भमि िसकटपुि,काण्न्िपुि िै निक २०७१ मंभसि २४), सण्ु जि
मैिाली

(पथ्
ृ िीिािायणलाई

ककि

िे खखसहन्ि

पण्चचम?–अन्िपूणु

िै निक,२०७३ पुस २३) ले कीनिुपुिका जििाको िाक काटे को इनिहासलाई

असत्य िा अनििण्ञ्जि भिी व्याख्या गिे गिे का छि ् । िेपालमाधि

पथ्
ृ िीिािायण शाहले कब्जा जमाइसकेपनछ िे शनिकाला गरिएका इसाई
भमसििीहरूले रिसमा त्यस्िो अनििञ्जिापूणु प्रचाि गिे को उिीहरूको

विचिास छ । ििावप धेिै विद्िािले िी लेखकहरूलाई पथ्
ृ िीिािायण

शाहका अन्धभति भएको भिी आलोचिा गिे का छि ् । (उिाहिणको लाधग

हे िोस ्,िाजेन्र महजुि भलखखि‘म कीनिुपुिे िाक मा्िै छु’ (काण्न्िपुि,२०७०

माघ ९) ि कवििािाम श्रेष्ट्ठ भलखखि‘कीनिुपुिेहरूको िाक,काि ि ओठ
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काटे को िथ्य लुकाउिे ... िे ख्िा िेिाि जानिलाई च्िास्स त्रबझ्छ’–कीनिुपुि
सन्िे श,२०७० माघ २९ गिे) ।

इतिहास:जे भएको थथयो
कीनिुपिु को सो घटिाबािे फािि गस्
ु सेपेको भिाइ उल्लेख गिै यो लेख

आिम्भ गिु उपयत
े । गुस्सेपेको प्रत्यक्षिशी िणुि यसप्रकाि छः
ु ि हुिछ
“...लामो समयको

घेिाबन्िीका

कािण

निकै

िाकेका

कीनिुपुिका

बाभसन्िाको िाममा गोिखाका मानिसले आममाफी जािी गिे का धिए ।

आफूलाई दिइएको िचि पूिा हुिे आशासदहि कीनिुपुिका जििाले
आफूलाई बन्िीको रुपमा आत्मसमपुण गिे । त्यही बेला गोिखालीहरूले

सहिका सबै द्िाि ि ककल्ला कब्जा गिे । िुिाकोटमा िहे का पथ्
ृ िीिािायण
शाह लामो यात्रा नछचोलेि िईु दििपनछ कीनिुपुि पुगे । कीनिुपुि पग
ु ेि
उिले आफ्िा भाइ सुिप्रिाप शाहलाई सहिका सबै बाभसन्िाको िाक ि

ओठ काट्ि आिे श दिए । आफ्िो आमाको काखमा बसेका बाहे क सबै
केटाकेटीलाई समेि िछोड्ि भनियो । कनि जिा मानिस िहे छि ् भिी

िाहा पाउि त्यसिी कादटएका सबै िाक ि ओठ एकै ठाउिँ मा जम्मा गिु

आिे श दिए । अनि कीनिुपिु सहिको िाम िासकाटपिु िाख्ि आिे श दिए।
िासकाटपिु को अिु िाक कादटएकाहरू सहि हो । निकै आिङ्ग्क ि

क्रूििापि
ु पथ्
ू क
ृ िीिािायण शाहको आिे श पालिा गरियो । फुतिे बाजा

बजाउिेहरू बाहे क कोही पनि यो क्रूििाबाट जोधगएिि ् । त्यनिबेला

त्यस्िो प्रकािको अमाििीय िमि भएको जािकािीवििा िै फािि माइकल

एन्जेलो सिु प्रिाप शाहको घिमा गएि विचािा कीनिुपिु बासीहरूको पक्षमा
अिि
ु य गिु गएका धिए । यसिी िाक ि ओठ कादटएका धेिै मानिसले

पीडा सहि िसकेि आफ्िो प्राण त्यागेका धिए भिे अनि बभलया मानिस

हामीकहािँ औषधध उपचािका लाधग आएका धिए । मिे का मानिसको
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खप्पिका जस्िा ला्िे िािँि ि िाक भएका मानिस धेिै सङ्ग्ख्यामा िे ख्िा

निकै चककि पािे को धियो ।” (हे िोस ् गुस्सेपे–‘एकाउन्ट अफ ि ककङिम

अफ िेपाल’ –सि ् १७९९,पृष्ट्ठ ३१८–९)

यो िणुिले बाबुिाम आचायुलाई निकै िःु खखि पािे को धियो ि यसलाई

लत्याउि उिले आफूले सतिो प्रयास गिे का धिए । त्यही भएि बाबिु ाम
आचायुले आफ्िो कृनि ‘िेपालको संक्षक्षप्ि इनिहास’ (२००६) मा अण्न्िमका

पूिा साि पष्ट्ृ ठ पथ्
ृ िीिािायण शाहको बचाउमा खचेका छि ् । उिको
विचािमा कीनिुपुि, भतिपुिलगायि गोिखाली सेिाले कब्जा गिे का अन्य

ठाउिँ मा मच्चाएको िश
ृ ंस िमिका केही घटिाबािे फािि गुस्सेपे ि अन्य

वििे शी लेखकले लेखेका सबै िाबी पथ्
ृ िीिािायण शाहलाई बििाम गिु

लेखखएका िणुि हुि ् । िेपालबाट इसाईहरूलाई निकाला गिे पनछ रिसाएि
िी वििे शीले शाहको बििाम गिु खोजेको उिको भिाइ हो । िि

कीनिुपुिमा िाक ि काि काटे को घटिा भिे उिी पूणु रुपमा अस्िीकाि

गिै िि ् । बरु उिले कीनिुपिु माधि गोिखाले कब्जा गिे को पदहलो त्रबहाि
गोिखाली भसपाहीको हत्या गिु आिँट गिे केही यि
ु ाको मात्र िाक ि काि
कादटएको भिी आफ्िै किा बि
ु ेका छि ् ।

“कीतिथपुर कब्जा गनथ रािभर नसुिेका केही गोरखाली भसपाही बबहान
सुस्िाइरहे का थथए । उनीहरूमाथथ ८–१० जना गुण्डाहरूले पानीघट्टका

काम नलाग्ने घट्टले हमला गरे । हमलामा परी ८–१० जना गोरखाली
भसपाही माररए । पति िी हमलाकारीलाई थगरफ्िार गररयो । काजी

सुरप्रिाप शाहले राजा पथ्
ृ िीनारायण शाहसमक्ष उनीहरूलाई के सजाय

ददने भनी सोधनी भयो । राजाले भने– “मैले प्रजाको जीिन र सम्पत्तिमा

क्षति नगने िचन ददएको थथएँ । उनीहरूले जस्िोसुकै अपराध गरे पतन
उनीहरूलाई मतृ युदण्डको सजाय दद्नँ । बरु उनीहरूका कान र नाक
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काटे र दे श तनकाला गर ।”(बाबुिाम आचायु,िेपालको संक्षक्षप्ि इनिहास,सि ्

२००६,पष्ट्ृ ठ ३५२)

बाबुिाम आचायुले पथ्
ृ िीिािायण शाहको बचाउमा अि निम्ि शब्ि पनि

लेखेका छि ्, “केही इसाई धमथप्रचारकले पथ्
ृ िीनारायण शाहलाई दमनकारी
र बबथर राजाको रुपमा प्रस्िुि गने असफल प्रयास गरे । िास्ििमा

उनीहरूले तिललाई पहाड बनाएका िन ् ।”(उही)

इनिहासकाि एल.एफ. ण्स्टलि (१९२८–२००९) ले कीनिुपिु घटिाबािे

बाबुिाम आचायुको िणुि अस्िीकाि गिे का छि ् । उिको मिमा आचायुले
आफ्िो व्याख्याको कुिै प्रमाण प्रस्िुि गिे का छै िि ् । ण्स्टलिले
आचायुलाई अन्य कुिै प्रमाण फेला िपिाुसम्म फािि गुस्सेपेको भिाइलाई

पूणु रुपमा अस्िीकाि गिु िा संशोधि गिभ
ु न्िा स्िीकािु आग्रह गिे का

धिए । उिले लेखेका छि ्ः

“िास्ििमा िीन िटा स्िि्र स्रोिहरू–फादर गुस्सेपेको भनाइ,िंशािली
र लीलानाट्यश्िर शमाथ बराल िथा सय
ू वथ िक्रम ज्ञिालीका ककिाबमा
उल्लेखखि सो घटनासँग सम्बत््धि संस्कृि कवििाका साथै ककथप्यादिकले

घटना भएको झण्डै िीस िषथपति आउँ दा भेटेका तयतिबेला जीविि

घटनाका साक्षीहरूको भनाइअनु
ु ुुुसार पतन कीतिथपरु घटनाको व्याख्या

अतिरञ्जना थथएन,बरु भसधा िथ्यहरू थथए । िी प्रतयक्षदशीहरू तयतिबेला
उनको

यारामा

भररयाको

रुपमा

आएका

थथए

।”(लुडविग

ण्स्टलि,पथ्
ृ िीिािायण शाह इि ि डे लाइट अफ दिव्य उपिे श,सि ्

१९६८,पष्ट्ृ ठ ३४)

ण्स्टलिले सो वििािको िस िषुपनछ आफ्िो अको ककिाब ‘ि िाइज अफ

ि हाउस अफ गोिखाः अ स्टडी इि ि युनिकफकेसि अफ िेपाल’ प्रकाशि
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हुिे समयसम्म पनि िसण्ु ल्िएको लेखेका छि ् । त्यनिबेलासम्म बाबिु ाम
आचायुले पनि आफ्िो अडािमा कुिै परिििुि गिे का धिएिि ् । िेपाली

इनिहासकाि कृष्ट्णकान्ि अधधकािीले पनि बाबिु ाम आचायुले पथ्
ृ िीिािायण
शाहलाई िोषमुति गिु गिे को प्रयासको आलोचिा गिे का छि ् ।

“बाबुराम आचायथजस्िा लेखकहरूले कीतिथपुरका जनिाविरुद्ध दमनका
क्रममा गरे का नश
ृ ंसिाबाट पथ्
ृ िीनारायण शाहलाई दोषमुक्ि गने प्रयास

गरे । कीतिथपुरमा नाक काटे को घटना सम्ब्धमा पथ्
ृ िीनारायण शाहको

आदे शबारे फादर गुस्सेपे,ककथप्यादिक र अ्य नेपाली िंशािलीका भनाइ

गलि भएको आचायथ बिाउँ िन ् । एक क्षणलाई मानौं,इसाई भमसनरीको

तनयिमाथथ शंका गरी दे श तनकाला गरे का कारण गोरखाली शासकविरुद्ध

यरु ोपेली लेखकले पि
ू ाथग्रहिश तयस्िा कुरा लेखेका थथए रे । िर

पथ्
ृ िीनारायण शाहका समकालीन कवि लभलििल्लभको भनाइ कसरी
आँखा

थचम्लेर लेखखएको

हुनसक्ला र?लभलििल्लभले पतन राजाले
कीतिथपरु का केही मातनसको नाक काटे को लेखेका िन ् । आचायथले आफ्नो
िकथलाई बभलयो बनाउन कविले उल्लेख गरे का केही शब्दमाथथ समेि

प्रश्न गने असफल प्रयास गरे का िन ् ।” (कृष्ट्णकान्ि अधधकािी,अ त्रिफ

सभे अफ िेपाली दहस्टोरियोग्राफी,सि ् १९८०,पृष्ट्ठ ५१)

त्यस्िै गिी इनिहासकाि िुल्सीिाम िैद्य ि िीिुप्रसाि भमश्र (आधुनिक

िेपालको िाजिैनिक इनिहास,सि ् १९९६,पष्ट्ृ ठ ४२–५) ले पनि घटिाको

आलोचिात्मक रुपमा विचलेषण गिे पचचाि बाबिु ाम आचायुको भिाइप्रनि
असहमनि व्यति गिे ि कीनिुपुिको घटिा भएको निण्चचि गिे । अकाु

लेखक ईचिि बिालको िामले बढी चधचुि लीलािाट्यचिि शमाु (१९२३–
१९९७)ले बेलायिको

लण्डि

विचिविद्यालयलाई

बि
ु ाएको

विद्यािारिधध शोधमा सो घटिाबािे प्रस्ट रुपमा लेखेका छि ्ः
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आफ्िो

“सन ् १७६६ को १४ माचथ शक्र
ु बारका ददन आतमसमपथण गरे को दईु
ददनपति उन (पथ्
ृ िीनारायण शाह)ले सरु प्रपािलाई सहरमाथथ कब्जा

जमाउन पठाए । उनी तयहाँ पग
ु ेलगतिै बा¥ह िषथदेखख माथथका सबै

पुरुषलाई अको ददन ककल्लामा भेला गराउन आदे श ददए । नयाँ राजालाई

सम्मान व्यक्ि गनथ तयस्िो भेला आयोजना गररएको भतनएको थथयो ।

िर तयतिबेला पथ्
ृ िीनारायण शाह आफै भने तयहाँ थथएनन ् । जब
मातनसहरू अको ददन भेला हुन भतनएको ठाउँ मा भेला भए,सुरप्रपािले
उनीहरूमाथथ तनकै तनमथम क्रूरिाका साथ दव्र्ु यिहार गरे । सहरका मुली
मातनसहरूको हतया गररयो र बाँकीमध्ये अथधकांशको नाक काट्न
भसपाहीहरूलाई आदे श ददइयो । साथै उनले कीतिथपुरको ककल्लामा आगजनी

गरे र तयहाँ रहे का घरहरू पतन जलाइददए । सुरप्रपािको एउटा आँखा
फोडेका कारण पथ्
ृ िीनारायण शाह कीतिथपुरका मातनससँग ररसाएको

भतन्ि । तयसको बदला भलन उनले सबैका नाक र ओठ काट्न आदे श

ददए । फादर गुस्सेपेका बयानबाट पतन यो कुरा प्रस्ट हु्ि । गुस्सेपेको
िणथनमा ि पाटनको कापुथचन भमसनरीका फादर माइकल ए्जोलो

कीतिथपुरका जनिाको पक्षमा याचना गनथ सुरप्रपाि शाहसामू पुगेका भनी

लेखेका िन ् । पथ्
ृ िीनारायण शाहका मुल पादरीमध्येका एक समकालीन

कवि लभलिबल्लभले पतन नाक काटे को घटनाबारे लेखेका िन ् । सन ्
१७९३ मा नेपाल पुगेका ककथप्यादिकले आफ्नो भ्रमणका क्रममा उत्तिबेला
नाक कादटएका मातनसहरूसँग भेटेका थथए । नाक,कान र टाउको काट्ने

आदे श भोटे हरूलाई ददइएको पतन बिाइ्ि । पथ्
ृ िीनारायण शाहले िी
भोटे लाई पतन अतयाचार गरे को भ्दै हतया गनथ लगाएका थथए ।

(लीलािाट्येचिि शमाु बिाल–लाइफ एण्ड िाइदटङ अफ पथ्
ृ िीिािायण
शाह,सि ् १९६४,पष्ट्ृ ठ २४८)
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भीमसेि िापा प्रधािमन्त्री िहिँिा (सि ् १८०६–३७) अिाुि ् पथ्
ृ िीिािायण
शाहले िेपालमाधि विजय हाभसल गिे को िण्डै चाि िसकपनछ एक जिा

िेिाि लेखक पण्ण्डि सन्
ु ििािन्ि बांडाले एउटा पुस्िक लेखेका धिए ।

त्यो पुस्िकको िाम धियो– त्रत्रित्ि–सौन्ियुगािा । उति पुस्िकमा
लेखकले पथ्
ृ िीिािायण शाहको उिँ चो प्रशंसा गिे का छि ् । िि उिले पनि

कीनिुपुिका मानिसहरूको िाक कादटएको घटिाबािे आफ्िो पुस्िकमा
लेखेका छि ् । उिले आफ्िो कृनिमा संस्कृिका चलोकहरूसिँगै पुिािो खस

भाषा अििा पिुिे (गोिखाली) भाषामा प्रस्टसिँग त्यनिबेला कीनिुपुिमा
पुरुषका मात्र होइि, मदहलाका पनि िाक कादटएको लेखेका छि ् ।

“आफूलाई कानो बाजे भनेको ररसमा सरु प्रिापले पथ्
ृ िीनारायण शाहको

अनम
ु तिमा कीतिथपरु का पाँच िषथभ्दा माथथका सबै परु
ु ष र मदहलाका

समेि नाक काट्न लगाएका थथए । उनीहरूका सबै सम्पत्ति र जभमन
खोसेका थथए । गोरखाली कीतिथपरु नगरभभर पसेपति धोखा ददनेलाई

सजायस्िरुप तयस्िो गररयो । आजसम्म पतन कीतिथपरु का जनिाले धोखा

ददन िाड्नेिैनन ्,न ि उनीहरू सख
ु ी नै हुन सक्िन ् ।”(पण्ण्डि

सुन्ििािन्ि वििाभसिा,त्रत्रित्ि सौन्ियुगािा,सि ् १९६२,पष्ट्ृ ठ ११६) ।

हालसालै मखणक बज्राचायु ि एतसेल भमखायल्सले ‘दहस्री अफ ि ककङ्ग्स

अफ िेपाल’प्रकाशि गिे । पुस्िकको पदहलो खण्डमा खस भाषामा
लेखखएका केही छानिएका िेपाली िंशािलीको उिाि समेदटएका छि ् ।
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िोस्रो खण्डमा पनि यसका केही बािँकी उिाि समािेश छि ् । कीनिुपिु का

मानिसको िाक कादटएको घटिासम्बन्धी अभभलेख पदहलो खण्डमा
प्रकाशि गरिएको छ । िोस्रो खण्डमा यसको अंग्रेजी अिि
ु ाि समािेश
छ, जुि यसप्रकाि छः

‘कीतिथपुर युद्धको समयमा सुरप्रिाप शाहको एउटा आँखा फुटे को थथयो ।
राजाले यसैको ररस साँध्न कीतिथपुरका मातनसका नाक काट्न आदे श ददए।
बा¥ह िषथभ्दा माथथका सबै मातनसको नाक कादटयो । कादटएको नाकको

िौल सर धानी,एक सेर भएको थथयो । नाक कादटएका जम्मा मातनसको
सङ्खख्या ८६५ थथयो । कीतिथपुरका मातनसले साि िषथसम्म गोरखालीलाई
कीतिथपरु सहर पस्न ददएका थथएनन ् । कीतिथपरु का जनिा परात्जि

भएपति मार गोरखाली सेना तयहाँ पस्न सकेका थथए । तयस्िा बहादरु
भसपाही र जनिा परात्जि भए र उनीहरूका नाक कादटयो । (मखणक

बज्राचायु ि एतसेल भमखायल्स,िेपालीकाभुपालिंशािली दहस्री अफ ि
ककङ्ग्स अफ िेपालः बुवद्दस्ट क्रोनिकल,सि ् २०१६,पृष्ट्ठ १३४)

िै िािे वििको किि
माधि उल्लेखखि स्रोिको चचाुपनछ कीनिुपुिका िै िािे विि शुक्रसागि श्रेष्ट्ठ
(सि ् १९५२–२०१७) को कििलाई प्रस्िुि गिु उपयुति हुिेछ । िेपालका
विख्याि पिु ालेखशास्त्री ििा पिु ाित्िविद् कीनिुपिु कै िै िािे बाभसन्िा
शक्र
ु सागि श्रेष्ट्ठले खस भाषामै लेखेको एउटा लेखमा आफूसिँग भएका

ऐनिहाभसक अभभलेखको आधािमा कीनिुपिु मा िाक काटे को घटिा निचचय

गिे का छि ् । िाक कादटएको पख
ु ाुको सन्िािको रुपमा आफूलाई अपमाि
गिे गरिएका आफ्िा अिभ
ु ि पनि उिले सो लेखमा उल्लेख गिे का छि ्।
उिले सो घटिालाई अस्िीकाि गिभ
ु न्िा सबैले त्यो सत्यलाई स्िीकािाु

िै सो घटिाका पीडडिका सन्िनिले िाहि महसुस गिे कुिामा जोड दिएका
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छि ् । आफ्िो लेखमा चचाु गिे का अभभलेखको विद्यत्ु िीय प्रनि मेिो
अििु ोधमा उिले मलाई उपलब्ध गिाएका धिए । उिको सहृियिाको
निण्म्ि म सिा आभािी िहिे छु । मलाई अभभलेखका विद्यत्ु िीय प्रनि
उपलब्ध गिाएको केही समयपचचाि ् उिको िःु खद् निधि भयो । उिले
उपलब्ध गिाएका नििै अभभलेखको अिुभलवप प्रस्िुि छः

शुक्रसागर श्रेष्ठबाट प्राप्ि अभभलेखको अनुभलवपको अनुिाद
उप्रांि माहािाज करूिािीधाि ् िया सागि िेपालमा श्री पथ्
ृ िीिा

िाि ् माहािाज प्रिेस हुंिा ३ सहिको वििाु िामी ितसेको ि हाभम कक
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निुपय
ु ाुहरुको वििाु हििे िाष कात्िे हुिाले ३ सहि िमोण्ज
म हाभम िाष किि
ु ाहरुको वििाु िाभम पाउ भिी विंनि चहाु

उिा कालु पाध्या मािे हुिाले िाष कात्याको वििाु हिायाको
भिी हुकम ् भै िाष किुिा जनिलाई पाषो िाि षेि िोपिी २

दििु भिी ितसेको षेि िोपिी १००० कमाई भोग चलि गिी

षाई िस्यामा पछी सो षेिको नििो ििाउिु लाई कौसी पिाउिा
जाच दििे ि जाच णदििे हुिाले पनछ कौसीिाि पक्री जाच दि
िेलाई पैरू ।। जाच िदििे अत्यदहु भिी ििल पैरु १ नििो
ििाई गुज्यक
ूु ो षािगीमा षुिा िप्येको श्री पथ्
ृ िी िािाि ्

माहािाज िेपाल प्रिेस हुंिा ३ सहिको वििाु िाभम ितसे
को षेि िै कि णिहिे िाष किि
ु ाहरुलाई ितसेको षेि
िै कि िहिाई िाप जाच गिु पाउिे होईि िाप जाच ण

गिु भिी हुकम मण्जुको िोक प्रमागी िाप जाच गिु अडा
लाई पाउिे हुि प्रभू जो मण्जु हुकम ् -----------------अभभलेखबािे दटप्पणी : यो यद्द
ु मा पिाजयपचचाि िाक कादटएका ि आफ्िो

जभमि कब्जा गरिएका कीनिुपुिका जििाले िाजा पथ्
ृ िीिािायण शाहलाई
बुिाएको त्रबन्िी पत्र हो । यो अभभलेख ित्कालीि सिकािलाई आफूबाट

खोभसएको जभमि कफिाु गिु उिीहरूले चढाएको नििेिि हो । यो

अभभलेखले पनि िाजा पथ्
ृ िीिािायण शाहले कीनिुपुिका िी मानिसको

िाक काट्ि आिे श दिएको ि उिीहरूका ज्गाजभमि कब्जा गिे को प्रस्ट
हुि जान्छ । युद्दमा कालु पाण्डेलाई मािे कै कािण उिीहरूलाई यस्िो
सजाय दिइएको यो अभभलेखले प्रस्ट पाछु । िाजा पथ्
ृ िीिािायण शाहले

उिीहरूका जभमि कब्जा गिे पनि उिलाई प्रत्येकलाई सजायस्िरुप पाखो

िाि खेि िईु –िईु िोपिी ज्गा दिइएको धियो । सािै यो अभभलेखले

िाक कादटएका सबै मानिसलाई उिीहरूलाई दिइएको खेिको भूभमकि

नििे –िनििे को बुझ्ि कौसीखािामा हाण्जि हुि बोलाइएको, िि डिले प्रायसः
d"Nofª\sgsf] s;Ldf k[YjLgf/fo0f zfx – 46

हाण्जि िभएको ि त्यसै कािण उिीहरूलाई िप सजाय गिे को िे खाएको
छ । पनछ भए पनि हाण्जि हुि आउिेलाई १÷२ रुपैयािँ ि जो हाण्जि हुि
आएका धिएिि ्, उिीहरूलाई १ रुपैयािँ जरिबािा गरिएको धियो ।

यो अभभलेख कदहले लेखखएको धियो अििा कनि पुिािो हो, त्यो भिे प्रस्ट
छै ि । ििावप कीनिुपुिका मानिसको िाक कादटएको आििायी घटिाको

सत्य बुझ्ि दृण्ष्ट्टबाट यसले पीडडिको अिस्िा प्रस्िुि गिे काले महत्िपूणु
िस्िािेज हो ।

भागिि प्रधािसिँगको अभभलेख
काठमाण्डौको िबही नििासी भागिि प्रधािले हालै एउटा अभभलेखको

दहस्सा आफ्िो फेसबक
पेजमा सािुजनिक गिे । सो अभभलेखमा
ु

कीनिुपिु का मानिसको िाक कादटएको घटिाको व्याख्या गरिएको छ ।
उिले आफ्िो परििािसिँग त्यो अभभलेख भएको बिाएका छि ् । यो
अभभलेख पि
ु ः प्रकाशि गिे अिम
ु नि दिई पाठकलाई लाभाण्न्िि गिे काले

म भागिि प्रधािप्रनि आभाि व्यति गछुु ।
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अनघका ककनिुपुिका लिाधिमा सुि प्रिाप साह कि य

काक्षक्ष गरि दियाको रिसले िेपाल सम्िि ८९६ साल अ
क चत्र सुक्र त्र:िया ।। ।। बािका दिि ककनिुपुि प्रिेस

गरि िाहाभल चलाइ भोभलका दिि मा बाहु १२ िषु िे वष उ

भोका प्रजाहरु सबैले िाजा का सलाम गिु आउिु भनि छ
ल काल गरि िोलाइ कोिमा िनु ि - - दिि पनछ सबै प्र

जाहरुका िाष कानि दियो ि िाप िौलाइ हे िाु बाहु १२

धानिु १ शेि ६ िोला छ - - प्रजाहरु ज्मा आि सय पयसधि

८६५ जिा फेरिइि ।। दिि पनछ िाष काटन्या भोत्याहरुला

इ िाष मात्र काि भन्याका ओठ स्मेि कानि दियो भनि भो
त्याहरु सबै ज्मा जमलोक पिाइदिया = जुि ककनिुपुिका
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भागिि प्रधािसिँग भएको अभभलेखको
अिभु लवपमाधि दटप्पणी

यो अभभलेखले कीनिुपुि युद्दका क्रममा सुिप्रिापको एउटा आिँखा फुटे को
आक्रोशमा कीनिुपिु प्रिेश गिे पनछ कसिी बा¥ह िषुभन्िा माधिका सबैले
िाजालाई सलामी चढाउि आउिु भिी आिे श जािी गरिएको धियो भन्िे

कुिा लेखखएको छ । िि जसै िी मानिसहरू सलामी चढाउि आए
उिीहरूलाई सैनिक ककल्ला (कोि)मा कैि गरियो । एक दििपनछ

उिीहरूको िाक कादटयो । यसिी कादटएको िाकको जम्मा िौल ३०.३४
ककलोग्राम (१२ धािी १ सेि ि ६ िोला)धियो । जम्मा आठ सय ६५ जिा

मानिसको िाक कादटएको धियो । पनछ िाक काट्िे ण्जम्मा पाएका

भोटे हरूलाई मत्ृ युिाज यमिाजको िाज्य यमलोक पठाइयो । अिाुि
उिीहरूलाई पनि मारियो ककिभिे उिीहरूलाई िाक मात्र काट्ि आिे श
दिइएको धियो, िि उिीहरूले आिे श िदिइएको ओठ पनि काटे का धिए ।

यो अभभलेखको शुरुमा िेपाल सम्बि ् ८९६ (सि ् १७७५) उल्लेख गरिएको

छ । िि यो साल ककि उल्लेख गरियो, प्रस्ट छै ि । ककिभिे िास्ििमा
कीनिुपुिको घटिा सि ् १७६५ मा भएको धियो । ििावप यो अभभलेखमा

प्रयोग भएको पुिािो पिुिीया÷खस भाषाको अक्षि शैलीले यसको

मौभलकिा िल्काउिँ छ ।

यो अभभलेखले कसिी ित्कालीि सिकािले कीनिुपिु का मानिसलाई
ित
ु याएि बाह्र िषु उमेिभन्िा माधिका सबै मानिसलाई िाजालाई सलामी

चढाउि बोलाइएको धियो, िि भेला भएका मानिसलाई सैनिक कािागािमा

िनु िएको धियो, अनि उिीहरूको िाक कादटएको धियो भन्िे कुिाको

व्याख्या गिे को छ । िाक कादटएका मानिसको जम्मा सङ्ग्ख्या ८६५ जिाि
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भएको

िथ्याड्ढ

िजाचायु

ि

भमखायल्सको

ककिाबमा

उल्लेखखि

सङ्ग्ख्यासिँग मेल खाएको छ । अधधकांश इनिहासकाि कीनिुपिु का

बाभसन्िाको िाक काि कादटएको घटिामा एकमि भए पनि केही
इनिहासकािले िाबी गिे को कादटएको िाकको धािीमा भिे फिक–फिक
मि छ । भागिि प्रधािसिँग भएको अभभलेखमा उल्लेखखि कादटएको
िाक ि ओठको जम्मा िौल (३०.३४ ककलोग्राम), बज्राचायु ि भमखायल्सले

दिएको िौल (४२.६२ ककलोग्रिँम) भन्िा कम छ । िौलकै सम्बन्धमा
पभसुभल लाण्डिले

लेखेका

छि ्, “हुकुम िामेलीको प्रमाणस्िरुप
पथ्
ृ िीिािायणसामु अस्सी पाउन्डभन्िा कम िौल िभएका िाक ि
ओठकोेे त्यो भयािक िथ्य प्रस्िुि गरिएको धियो (पभसुभल लाण्डि,

िेपाल, सि ् १९२८, पष्ट्ृ ठ ६१) ।’ यो िौल बज्राचायु ि भमखायल्सको
िंशािलीमा प्रस्िुि िौलसिँग िण्जक छ । प्रधािको अभभलेखमा काट्ि

भनिएको िाकमात्र िकाटी आेेेंठसमेि कादटएको हुिाले िाक काट्िे
काम दिइएका भोटे हरूलाई समेि मारिएको उल्लेख छ । यो अभभलेख

महत्िपूणु छ, ककिभिे यो िै िािे लेखकले लेखेका छि ् ि कुिै बेला शाह
परििािको सेिामा िहे का काठमाण्डौ ठमेलका प्रधाि परििािबाट प्राप्ि
हुिुका कािण पनि यसको महत्ि छ ।

कीतिथपरु घटनाको िास्िविक ददन र भमति दशाथउने िंशािली
हालैसालै मात्र मेिो जािकािीमा आएको एउटा िंशािलीको अको पष्ट्ृ ठ म

अको प्रमाणको रुपमा प्रस्िुि गिु चाहन्छु । कीनिुपुिमा िाक कादटएको

घटिाको िास्िविक दिि, भमनि, मदहिा ि िषु समेि यो अभभलेखमा
खल
ु ाएको छ । गोिखा हमलाका केही अन्य अभभलेखका सािै यसमा

कीनिुपुिमाधिको हमलाको व्याख्या गरिएको छ । यसका अण्न्िम पािँच

पंण्ति प्रत्यक्ष रुपमा यो लेखको चचाुसिँग सम्बण्न्धि छ । त्यसैकािण सो
अभभलेखका अण्न्िम पािँच पंण्तिको उिाि प्रस्िुि छः
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शाके १६८६ संिि १८२१ आण्विण मासे दिि गिा ४ आण्विि िदि ६
िोज १ ककण्त्िुपुिमा जाई ला्याको फुटे ि

शाके १६८७ संिि १८२२ ज्येष्ट्ट मासे दिि गिा १ ज्येष्ट्ट िदि ६ िोज ६
िात्री लुदट कोट मयाु याुको दिि

।। पुिः चैत्र मासे दिि गिा ३ चैत्र मलमास शुदि िोज ४ ककण्त्िुपुि

मायाुको ककनिुपुिका प्रजाहरू

को सिैको िाक काटे को चैत्र मसे िीं गिे २७ िोज ७ मा

दटप्पणी
एक जिा िै िािे िेिाि अभभलेखकिाुले लेखेको यो अभभलेखले कीनिुपुिमा
िाक कादटएको घटिालाई अभभलेखीकिण गिे को छ । सािै त्यो घटिा

कुि दिि, भमनि, मदहिा ि िषुमा भएको धियो भन्िे कुिा प्रस्ट दिइएको
छ । त्यनिमात्र होइि, यसमा चन्रमासको दिि ि मदहिासमेि प्रस्ट रुपमा

लेखेको छ । िेपाली इनिहासकाि दििेशिाज पन्िले यो भमनि िै

कीनिुपुिको घटिा भएको सही भमनि भएको स्िीकािे का छि ् (दििेशिाज

पन्ि, ‘पथ्
ृ िीिािायण शाहले कीनिुपुिबासीको िाक काटे का धिए ?’ २०१६)।

यो अभभलेखको िोचक कुिा के हो भिे यसमा िि
ु ै सम्िि शाके ि विक्रममा
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सय
ु ास ि चन्रमास िि
ु ास ि चन्रमासमा भमनि ि
ू म
ु ैमा मदहिा ि सय
ू म
दििसमेि एकसाि खल
ु ाइएको छ ।

यो अभभलेखअिुसाि सि ् १७६५ को १७ माचुका दिि (वि.सं. १८२२ चैि
३) गिे कीनिुपुि कब्जा गरियो । िि सि ् १७६५ को १० अवप्रल अिाुि

चैि २७ को दिि अििा कीनिुपुिमाधि विजय गरिएको दििले २४ दििपनछ

सबै कीनिुपुिबासीका िाक कादटएको धियो । यो अभभलेखले कनि जिा

मानिसको िाक कादटयो भन्िे विषयमा बोलेको छै ि । िि यसमा
‘कीनिुपुिका सबै बाभसन्िाको िाक कादटएको’ उल्लेख छ । यो अभभलेखले
कसको आिे शमा िाक कादटएको धियो अििा िाक काट्िे काम कसले

गिे का धिए, लेखखएको छै ि । अको ध्याि दििप
ु िे महत्िपण
ू ु कुिा भिेको

यो अभभलेख पिु ािो खस भाषामा लेखखएको छ ।

उपसंहार
माधि चचाु गरिएका ऐनिहाभसक अभभलेखका अनिरिति त्यो त्रासिीपण
ू ु
घटिाका जीविि ि सबभन्िा उत्िम प्रमाणको रुपमा कीनिुपिु का
बाभसन्िाहरू स्ियंलाई भलि सतछौं । आफ्िा पख
ु ाुमाधि कस्िो घटिा

घदटि भएको धियो भन्िे कुिा उिीहरू आफ्िा बुबा, हजुिबुबा ि

ण्जजुबुबाहरूबाट सुन्िै हुकेका छि ् । गोिखाली हमलाकािीले काट्ि
लगाएको कीनिुपुिका मानिसका िाक, ओठ ि कािको जम्मा िौल कनि
भएको धियो भन्िे विषयमा बहस ि वििाि भई िै िहिे छ । िि त्यो
घटिा घदटि भएकै छै ि भिी ठाडै अस्िीकाि गिु भिेको िास्िविक

इनिहास िै अस्िीकाि गिु हो । पाठकको निण्म्ि िेपालका गनिएका

इनिहासकाि, शाह िाजाहरूका प्रशंसक एिं गोिखाको इनिहासबािे चाि खण्ड
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पस्
ु िक निकालेका दििेशिाज पन्िले कीनिुपिु का मानिसका िाक काटे को

घटिा सम्बन्धमा लेखेको कुिा िोचक ला्ि सतछ :

‘मेिो अिुसन्धािले मैले कीनिुपुिमाधि सि ् १७६५ माचु १७ (विसं १८२२
चैि ३ गिे) विजय हाभसल गिे को ि १० अवप्रल (३ चैि) का दिि िाक

कादटएको िे खाएको छ । कनि जिा मानिसको िाक कादटयो ? कनि धािी
पुगेको धियो ? मेिो विचािमा कसैले पनि यो िापिौल गिे को धिएि ।

पथ्
ृ िीिािायणले यो घटिा िघटाएका भए उत्िम हुिे धियो ।’ (दििेशिाज

पन्ि, ‘पथ्
ृ िीिािायण

शाहले

(अिलाइि खबि,२०७३ माघ ४)

कीनिुपुिबासीको

िाक

काटे का

धिए?’

त्यस्िै, अकाु विख्याि िेपाली इनिहासकाि महे शिाज पन्ि पनि त्यही

विचािसमूहबाट आएका हुि ् । दििेशिाज पन्ि उिका भाइ हुि ् ।
पथ्
ृ िीिािायण शाहको मािमिु िबाट उिी ज्यािै िःु खी छि ् िि उिी

कीनिुपुिका मानिसको कयौं धािी िाक कादटएको विचिास गिे ि
कीनिुपुिका मानिसको िाक कादटएको घटिा अस्िीकाि गिे िि
ु ै ििी

अनििािी भिाइको वििोध गछु ि ् । उिी लेख्छि ्, ‘निसन्िे ह पथ्
ृ िीिािायण
शाहले कीनिुपुिका मानिसका िाक काटे का धिए, िि त्यसिी सबैको

कादटएको िाक भिे कयौं धािी पुगेको कुिा भिे असत्य हो (महे शिाज

पन्ि,पथ्
ृ िीिािायण िायक कक प्रनििायक,िागरिक िै निक,२०७४ पुस २९)
।’

अि अनघ बढे ि उिी सि ् १७७० मा पथ्
ृ िीिािायण शाहका ििबारिया कवि

शण्तत्ििल्लभले लेखेको पुस्िक ‘पथ्
ृ िीन्रिणाुेेिय’ का कुिा ल्याएि सो

घटिाको पुण्ष्ट्ट गछु ि ्, जसमा प्रस्टिः कीनिुपुिका मानिसको िाक
कादटएको घटिाको िणुि गरिएको छ । ििावप सो घटिालाई महे शिाज
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पन्िले पथ्
ृ िीिािायण शाहको कुिै भत्र्सिायो्य कामको रुपमा प्रस्िुि
गिे का भिे छै िि ् ।

कीनिुपुिको िाक कादटएको घटिा पथ्
ृ िीिािायण शाहले गिु लगाएको
त्यस्िो एकै मात्र घटिा भिे धिएि । उिले चोपुि गाउिँ मा बाभसन्िाका
िाक ि हाि पनि काटे ि सजाय दिएका धिए । पथ्
ृ िीिािायणले

िेपालमण्डलमाधि कब्जा गिे को वििोधमा त्यहािँका बाभसन्िाले विरोह गिे
दहम्मि गिे का धिए (पण्ण्डि सुन्ििािन्ि वििधचि, त्रत्रित्ि सौन्ियुगािा,
सि ् १९६२, पष्ट्ृ ठ १३५) ।

पथ्
ृ िीिािायण शाहले गिे का सबै िश
ृ ंसिालाई छोपेि केही इनिहासकाि भिे
उिको

बचाउ

गिु रुचाउिँ छि ् ।

उिीहरू

पथ्
ृ िीिािायणले

आफ्िो

शासिकालमा पिाण्जि गिे का मानिसमाधि गिे को क्रूि व्यिहािको चचाु
पनि गिु चाहिँ िैिि ् । पथ्ृ िीिािायणको हमलाबाट फाइिा उठाइिहे का िा

फाइिा भलएका मानिसले उिको गौििगाि गाउि िछाड्िु स्िाभाविक हो।
बुझ्ि िसककिे कुिा ि के हो भिे शाहिंशको िाजिन्त्र समाप्ि भइसकेि

पनि आज सत्िासीि खस–आयु बाहुि क्षेत्री सम्भ्रान्िहरूले पथ्
ृ िीिािायण
शाहलाई ‘िाण्ष्ट्रय एकिा’का प्रिीकका रुपमा उिको बखाि गाउि छाडेका
छै िि ् । उिीहरूले अिै पथ्
ृ िीिािायणका शाभलक बिाउि िालेका छि ् ।

िोस्रो सफल जिआन्िोलिले शाहिंशीय िाजिन्त्र अन्त्य गिे पनछ सि ्

२००७ मा पथ्
ृ िीिािायणको जन्मदििमा सािुजनिक त्रबिा कटौिी गरिएको
धियो । िि उिीहरूले त्यो त्रबिा पुिः दििे दहम्मि गिे का छि ् । गोिखा

िाज्य त्रबस्िािको पथ्
ृ िीिािायण शाहको महत्िाकांक्षाका कािण वपिोभलएका

मानिसहरूले त्यसको वििोध गरििहे का छि ् । पथ्
ृ िीिािायण शाहको
बचाउमा सत्िासीि शासक िगु लाधगिहिे हो भिे दढलाचािँडो िी आम

मानिसको अभूिपूिु वििोधको उिीहरूले सामिा गिप
ु िे अिचयंभािी छ ।
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(यो लेखको एउटा अंश हाइडेलिगु विचिविद्यालय, हाइडेलिगु एकेडेमी

अफ साइन्सेस एण्ड हुमेनिटी अन्िगुि ‘डकुमेन्ट अि ि दहस्री अफ
रिभलजि एण्ड ल अफ वप्र–मोडुि िेपाल’ अिुसन्धाि एकाईको लाधग ियाि
गरिएको धियो । लेखक ििा सांस्कृनिक माििशास्त्री डा. श्रेष्ट्ठ
युनिभभसुटी अफ अतसफोडुसिँग आबद्द छि ् ।)

अिुिाि : िीिज लिजू

प्रकाभशि भमनिः पस
ु २७, २०७५
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पृथ्व ीनारायणिो र्मैथ िली भार्ा िान
अर्मरिु र्मार र्मल्लल्लि
गोिखिािका भति पथ्
ृ िीिािायण शाहले डबल ि

मोहिमा श्रीश्रीश्री गोिखिाि भत्रे उत्कीणु गिाएको

पाइन्छ । ित्कालीि िेपालमा जोसमिी सन्िहरूले
प्रयोग गिे गिे को भमधश्रि भाषायत
ु ि सधत
ु कडी

दहन्िीको सन्ि सादहत्यको गोिखिािको भजि
(प्रिा, अङ्ग्क ९९, भशिगोिखिाि उत्पण्त्ि, डा.

िाजािाम सि
ु ेिी) पथ्
ृ िीिािायणको अनि वप्रय भजि

धियो ।

बाबा

बाबा

गोिषिाि
चेला

सेिक

चिुि

सुख

िाये, भजहुं िो मि लाये ।
मनछन्रिािको, अधबुध
रूप
बिाये
।।

भशिके अंश भशिासिकाये, भसवद्दमहा बनि आए । बाबा गोिष ....।।१
भसंनघिाि

जटाकुबिी,

िुम्िी

बगल

ििाये

।

समिि भाग बघम्बि बैठे, निि दह लोक बििाये । बाबा गोिष ...।।२
मुरा

कािमै

अगम

किा

अनिसोभभिे,

गेरुिा

िस्त्र

लगाए

।

गलै माल रुराछे सेली, ििमे भष्ट्म चढाये । बाबा गोिष ...।।३
गोिषिािकक,

मदहमा

पाि

ि

पाये

ििभुपाल साहण्जउको िन्िि, पधृ ििािायण गाये ।। बाबा गोिष ...।।४

।

बहुभाषा िािाको िािको िायिा फिाककलो हुन्छ भनिन्छ । पथ्
ृ िीिािायण
शाह आफ्िी िािीभसि कुि भाषामा बािधचि गिु िे ? के उिलाई िेपालीका

अनिरिति मैधिली भाषाको िाि पनि धियो ?
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ित्कालीि िेपाल ि गोिखाको बीचमा िाजिीनिक एिम ् व्यापारिक

सम्बन्धसमेि िहे को धियो । ित्कालीि लभलिपिु िाज्यभसि गोिखाका

िाजा िाम शाहले विधधिि िै सम्िौिा गिी लभलिपिु बाट व्यापािीहरूलाई

गोिखामा व्यापाि गिु लधगएको धियो । त्यस्िै गोिखाका िाजाहरूले

समय समयमा िेपालको भ्रमण गिे गिे का धिए । पथ्
ृ िीिािायण शाह
भतिपुि पुगी िाजा िणण्जि मल्लसिँग िाजा ििभूपाल शाहको पगिी साटी
भमिबाको सम्बन्ध गांसे भिे िणण्जिका छोिा युििाज िीिििभसंह
मल्लभसि भमिको सम्बन्ध कायम गिे का धिए, जो पनछ गोिखालीको

आक्रमणमा पिी िीिगनि प्राप्ि गिे का धिए ।

“गोिखाका िाजा पथ्
ृ िीपनि शाहको कैिी भमनि पत्रको मात्र होइि कैिी

भाषाको समेि प्रयोग िे खखिाले श्री ५ पथ्
ृ िीिािायण शाहभन्िा पदहले पनि

कायस्िको प्रिेश गोिखामा भएको िे खखन्छ ।” (धचत्रगप्ु ि स्मारिका, २०६२,
काठमाडौँ)

िेपालमा विक्रम संिि ् मात्रै प्रयोग भएको सबभन्िा पुिािो लेखौट

ििभूपाल शाहको मैधिली अिधध भमधश्रि भाषामा लेखखएको एक िाम्रपत्र
िे खखन्छ ।

सेििाज्यको िाजिीनिक इनिहास (ले. मोहि प्रसाि खिाल) पुस्िकको

परिभशष्ट्टमा सेि िाजाहरूद्िािा जािी पत्रको सङ्ग्कलि दिइएको छ, जुि
मैधिलीमा िहे को छ ।

काण्न्िपुि िै निक २०६०।०६।२१ को अङ्ग्कमा प्रकाभशि प्रा.डा. माधिप्रसाि
पोखिे लको ‘धिाि ेः गुप्ि सम्राटिे खख मेडडकल कलेजसम्म’ लेखमा,

“सेि िाज्यको िाजभाषा मैधिली धियो, त्यसैले विजयपुिका सेि िाज्यका

धचठ्ठीहरू सबै मैधिली भाषामा लेखखएको पाइन्छ । विजयपुि क्षेत्रको
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सिकािी

कामकाजमा िेपाली

भाषाको

प्रयोग

भएको

गोखाुलीहरूले

विजयपिु िाज्य ण्जिेपनछ मात्र हो । इनिहासको कुिै चिणमा सिकािी
कामकाजमा

मैधिली

भाषाको

प्रयोग

पाल्पािे खख विजयपिु

अिाुि ्

गण्डकीिे खख दटष्ट्टासम्म धियो । काठमाडौँ उपत्यकाका मल्ल िाजाहरू

पनि िाजभाषाको रूपमा मैधिलीको प्रयोग गिे भत्रे पाइन्छ ।

सेिहरूले िै िन्िकाली ि वपण्डेचििको मण्न्िि ि बालकुमािीिाि बिाएका

हुि ् । सेिहरूकै पालामा लेखखएको ‘रुराक्षािण्य माहात्मय’मा
बालकुमािीलाई ‘बालाम्बा’ लेखेको पाइन्छ । सेि िाजाहरूले िै िन्िकाली
ि वपण्डेचिि मण्न्ििमा गुठीको व्यिस्िा गिे का हुि ् । िन्िकालीका खिाल
पज
ु ािीहरूलाई सेिहरूले िै नियत
ु ि गिे ि लालमोहि दिएका हुि ् । सेििाज्य
सककएपनछ शाहकालमा पनि त्यो धिनि िै िमौिी गरिएको हुिाले अदहले
पनि त्यही व्यिस्िा कायम छ । विजयपिु का सेि िाजाहरूका गरू
ु पिु ोदहि

चादहिँ धिकुटा कुरुलेका बिाल धिए भत्रे कुिो योगी ििहरििािले

‘रुराक्षािण्य माहात्मय’को भभू मकामा लेखेका छि ् ।”

शाह िंशािलीअिुसाि गोिखाली िाजाहरूको सेि िाजाका छोिीहरूभसि

त्रबहािािी चलेको िे खखन्छ । रव्य शाहका िानि िाम शाहको वििाह मुकुन्ि

सेिका सादहिँला छोिा भङ्ग्
ृ गीसेिकी िानििी विष्ट्णाििी (ियिाििी) भसि

भएको धियो । पथ्
ृ िीिािायण शाहका बाबु ििभूपाल शाहकी आमा ििहुिँका
िाजा िामोिि सेिकी छोिी (मण्ल्लकाििी) िे खखि आउिँ नछि ् । ििभूपाल
शाहको जन्म ििहुिँमा िै भएको धियो । ििभूपाल शाहका वििादहि चाि
जिा िािीहरू ि िईु जिा भभत्रत्रिी िािीहरू धिए । ििभूपाल शाहको िोस्रो
वििाह पाल्पा िाज्यका िाजा गन्धिु सेिकी छोिी कौशल्याििी (जेठी िािी
खािँचीकी िाजकुमािी चन्रप्रभाििीकी फुपक
ू ी छोिी) भसि भयो भिे चौिो

वििाह ििहुिँकी िाजकुमािी शभ
ु राििीभसि भयो । आफ्िा कान्छा मामा
पाल्पाका यि
ु िाज उद्योि सेि िीिाुटिको क्रममा गोिखा पग
ु ेपनछ भएको
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बािधचि–छलफलको क्रममा “...षसको सिाि. भन्या को. िाण्ज. िकु कु

घोडा हो. षसको. सिाि. ग¥या. चांडो होला. भन्या जस्िो ला्छ.” भत्रे
पथ्
ृ िीिािायणले अिी पाएका धिए ।

पथ्
ृ िीिािायण शाहको पदहलो वििाह करिब १५ िषुको उमेिमा वि.सं. १७९४

मा मकिािपुिका िाजा हे मकणु सेिकी छोिी इन्रकुमािीसिँग भयो ।
पथ्
ृ िीिािायण सं. १७९९ मा गोिखाको िाजा भएपनछ ससुिा हे मकणु सेिले

ज्िाइिँ ण्जण्जविषालाई हौसला दििे उ�ेचयले भाििनििका िक्ष कारिगि

खिकाई एक िषुसम्म परिश्रमपूिक
ु
ियाि पािे को जेठी िििाि एउटा
आफूसिँग िाखी अको ज्िाइिँें पथ्
ृ िीिािायणलाई पठाइदिएका धिए । त्यस्िै
िोस्रो वििाह वि.सं. १७९६ मा गोिखपिु ि बिािसको बीचमा विहाि

प्रान्िको पण्चचम आिा ण्जल्लाका अदहमाि भसंह िाजपि
ु (न्िािािको िाम

(ियािाम भसंह) की छोिी ििे न्रलक्ष्मीभसि भयो । ििुमाि िेपाल कािि
ु
बमोण्जम भत्रे हो भिे पथ्
ृ िीिािायणकी जेठी िािी िेपालको िंशजको

िागरिक हुण्न्िि ् भिे कान्छी िािी अङ्ग्गीकृि । पथ्
ृ िीिािायण शाहका
ज्येष्ट्ठ सप
ु त्र
ु प्रिापभसंह शाहको वििाह पाल्पाका िाजा मक
ु ु न्ि सेि
(द्वििीय) की छोिी िाजकुमािी िाजेन्रलक्ष्मीसिँग भएको धियो भिे

द्वििीय सुपुत्र बहाििु शाहको वििाह पाल्पाका िाजा महाित्ि सेिकी छोिी
विद्यालक्ष्मीभसि भएको धियो ।

रव्य शाहका िाजगुरु इस्माका िािायणिास अज्र्याल धिए । िन्िा भमश्रको

विद्ििाबाट प्रभाविि भएका िाम शाहले उिै भमश्रलाई िािाणसीबाट

गोिखा ल्याई शाहहरूका सुरुिािी गुरु िािायणिास अज्र्यालका छोिा–
िािीको ठाउिँ मा िन्िा भमश्रलाई िाजगरु
ु बिाएका धिए । भािु जोशी

अज्र्यालले पथ्
ु ाउिँ छु भिेि
ृ िीिािायण शाहलाई गायत्री मन्त्र म सि
पथ्
ृ िीिािायणका

जेठी

आमालाई

विन्िी

गिाु

बाठी

िािीले

पथ्
ृ िीिािायणलाई भशकाि खेल्ि मैिी भत्रे ठाउिँ मा पठाएि उिै व्रििन्ध
d"Nofª\sgsf] s;Ldf k[YjLgf/fo0f zfx – 59

सकाएको पाइन्छ । जगत्राि िािमा श्रीहषु भमश्रले पथ्
ृ िीिािायणलाई

गायत्री ि िीक्षा िि
ु ै मन्त्र दिएका धिए । िाजेन्रलक्ष्मीलाई भिेि बहाििु

शाहलाई कैिबाट रिहा गिाउि ि सग
ु ौली सण्न्ध गिाुका बखि िाजगरु
ु
गजिाज भमश्रले खेलेको भूभमका चधचुि छि ् । कीनिुपुिेहरूबाट हिण
गरिएका वििाु ज्गा भमश्र गुरुज्यूहरूलाई दिइएको धियो । गोिखाका

प्रभसद्द छ–ििमा पाण्डे, अज्र्याल, पन्ि, िािा, खिाल ि बोहोिा भत्रे उल्लेख
भएकोमा िी ििका अनिरिति िािाणसीबाट ल्याइएका भमश्रहरू पनि त्यस

बखि नितकै शण्तिशाली िहे को अिुमाि गिु सककन्छ । भनिन्छ,
पथ्
ु ै वििाहमा जेठी आमा चन्रप्रभाििी ि िाजगुरु भमश्रको
ृ िीिािायणको िि

बभलयो भूभमका धियो ।

पत्रकाि िोदहि खनििडाको ‘िेपाली भाषाको हजाि िषु’ शीषुकमा २ दिि
लेख प्रकाभशि भएको धियो । प्रो. बालकृष्ट्ण पोखिे लसिँगको कुिाकािीमा

आधारिि उति लेखका अिसाि प्रो. पोखिे लले शाह िंशसिँग सम्बण्न्धि
अभभलेखलाई

निकै

प्रािभमकिाकासाि ककिाबमा

िाखेका

छि ्

।

पथ्
ृ िीिािायण शाहलाई सबैभन्िा ठूलो महत्त्ि दिएका उिले ‘पथ्
ृ िी

सादहत्य’ भिेि छुट्टै अध्याय िै िाखेका छि ् । िि पथ्
ृ िीिािायण शाह
अनघ पनि िेपाल उपत्यकामा िेपाली भाषा िहे को यो ककिाबमा सङ्ग्कभलि

अभभलेखहरूले िे खाउिँ छि ् । मल्ल िाजाहरूका पालामा शीलालेख बिाउिँ िा

आंभशक िा पूणु रूपमा िेपाली भाषा प्रयोग गिे प्रचलि िेपाल उपत्यकामा

धियो ।

बरु काठमाडौँ पूिम
ु ा यसअनघ िेपाली भाषा चलेको कुिै प्रमाण यो
ककिाबमा भेदटिँ िैि । पि
ु ा मख्
ू म
ु यिः ककिािँि ि मैधिली भाषाकै िबिबा

धियो । अन्य जिजािीय भाषा पनि धिए । पथ्
ृ िीिािायण शाहको िाज्य

विस्िाि अनघ िेपाली भाषा त्यहािँ त्यनि चल्िीमा ििहे को िै िे खखन्छ ।
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उिले दिएका कनिपय भमनिमा भिे विचिास गरिहाल्िप
ु िे खास आधाि

भेदटिँ िैि । धेिै ठाउिँ मा उिले अिम
ु ािका भिमा भमनि लेखेको िे खखन्छ ।
यसमा िप आलोचिात्मक अध्ययि ि प्रमाणको खोजी गिप
ु िे खािँचो छ

। पोखिे लका अिुसाि “इनिहास लगभग यनि िै पुिािो हो िि निधिभमनि

यककि छै ि । िप विििणहरू भेदटिे ठाउिँ छ ।” (िोदहि खनििडा,

सेिोपाटी, आण्चिि १, २०७३) ।

प्रो. बालकृष्ट्ण पोखिे लज्यूको ‘पािँच सय िषु’ पुस्िकको प.ृ १६३ मा “सं.
१८२३ को रुतकामा भगििी िि ि लनछमि ििलाई पथ्
ृ िीिािायणले

भािगाउिँ , सािँखु ि गोकणुका केही खेि माफ गिी दिएका छि ् । यो रुतका
िि
ु ाकोट िििािबाट प्रेवषि भएको छ । आचचयु के कुिामा छ भिे सं.

१८२३ मा भािगाउिँ पथ्
ृ िीिािायणको अधीि आएको धिएि । यस्िो
परिण्स्िनिमा यो रुतका िे खखिु िहस्यमय छ । यो िहस्य सम्भििः अिै
उद्घादटि भएको छै ि”, उल्लेख छ ।

िि इनिहासकाि दििेशिाज पन्िका ‘केही ऐनिहाभसक पत्रहरू’ (पूखणुमा िषु
५, अङ्ग्क ३, प.ृ २१८–२२५) का अिुसाि पथ्
ृ िीिािायण शाहद्िािा कमल

िि आदि सन्न्यासीहरूलाई िुिाकोटबाट सं. १८०१ मा मैधिली भाषामा
लेखेको पत्रको व्यहोिा यसप्रकाि छ :
श्री िग
ु ाु
स्िण्स्िश्री धगरििाजचक्रचूडामखण िििािायणेत्यादि विविध विरुिािभल

वििाजमाि मािोत्रि श्रीमन्महािाजधधिाज श्रीश्रीश्री मत्रप
ृ पथ्
ृ िी िािायि
साहिे िािां सिा समि विजनयिाम ् .........

स्िण्स्िश्री महांि कमल िि गोसाइं लक्ष्योमि पुरि ियाल पुिी गोसाइंकै

िमो िािायि पूिक
ु पत्रभमिं इहा कुशल िहां कुशल चादहये यदहिे
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पिमािन्ि होई पत्र आये अिु पाये इहाका समाचाि निकेहै उप्रान्ि जो
भलवष पठाये सो भला भोटसे िाज आये वपछे िाि बनि िहे गा वििेषु
ककमधधकं मह
ु जिानि षाि िालाके सदह आण्चिि शुदि ११ िोज ७ मक
ु ाम
िुिाकोट शुभम ् ।

“पथ्
ृ िीिािायणका अभभलेख प्रायः जम्मैजसो िेपाली कागिमा लेखखएका
छि ् ि स्ियम िाजा िै लेखकको रूपमा छि ् । यसभन्िा पदहलेका

अभभलेखहरूमा पनि भाका िाजाहरूकै हुन्थ्यो, िि पुछािमा लेखकहरूका
िाउं जनिन्थ्यो, यसको अिु हुन्थ्यो िाजािाबमोण्जम िी लेखकहरू आफै
िाम्रपत्रको िचिा गिे” (पोखिे ल, ऐ., प.ृ १५५) । िसिु, कमल ििलाई उति
पत्र पथ्
ु िे हुन्छ ।
ु ाि गिप
ृ िीिािायण स्ियंले लेखेको अिम
इनिहास भशिोमखण

बाबुिाम

आचायुले

श्री

५

बडामहािाजाधधिाज

पथ्
ृ िीिािायण शाहको सङ्ग्क्षक्षप्ि जीििी पुस्िकमा बही बुझ्िे व्यिस्िा

सत्िाइसौँ

परिच्छे िमा

मल्लिाजाहरूका

आम्िािी

लेख्िुभएको
खचुको

छ,

काठमाडौँ

दहसाब िाख्िे

काम

उपत्यकाका

काठमाडौँ

उपत्यकाका जोशीहरू गिु िे । दिि दििको आम्िािी खचु लेख्िा िषु,

मदहिा ि दििको उल्लेख गिप
ु थ्र्यो । िि यी जोशीहरू संिि ्, मदहिा ि

निधि लेख्ििे । निधि टुट्िे ि बढ्िे पनि हुिाले गोखाुली जोशीहरूलाई
व्यिहाि गिु कदठि पथ्र्यो । ििभङ्ग्गानििका कायस्िहरूको भाषा कैिी
धियो, िापनि खस भाषा बोल्िे गोखाुलीको समिमा आउि कदठि धिएि

। उिीहरू निधिको व्यिहाि िगिे ि प्रत्येक मदहिाको बहुल पक्ष ि शुतल
पक्षको दििको गणिा गिे । दििको सङ्ग्ख्या टुट्िे भए पनि बढ्िे
हु“िै िथ्यो । यसकािण घिे लु व्यिहािका निण्म्ि गोखाुलीहरूले पनि यस
भमनिपत्रलाई अपिाएका धिए । गोखाुमा स्याहा÷श्रेष्ट्िाको चलि िहुिाले

गोखाुली जोशीहरू स्याहा लेख्िै ििे । िि पनि कायस्िले लेखेका स्याहा

श्रेष्ट्िा बही उिीहरू जा“च्ि सतिे । यसकािण ििभङ्ग्गा ण्जल्लासिँग
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जोडडएको ि िेपालको महोत्ििी ण्जल्लामा पनि कायस्िहरूको बस्िी

भएको हुिाले नयिैबाट स्याहाश्रेष्ट्िा ि बदहपत्र समेि ियाि गिाउिे ि
आफ्िै िे खिे खमा बहीपत्र जा“ची फािखिी दििे नियमको जग श्री ५
पथ्
ृ िीिािायण शाहले २१ माचु १७७० ई. मा काठमाडौँलाई िाजधािी
गिाएपनछ लगत्िै प्रािम्भ गिे को िे खखि आएको छ ।

बाबुिाम आचायुज्यूले कायस्िहरूको भाषा कैिी भिी उल्लेख गिभ
ु एको

छ । कैिी भलवप हो । नििहुिा (भमधिलाक्षि) पनि भलवप हो । भाषा भिे
मैधिली हो ।
यस प्रकाि गोिखाली िाजा÷िाजकुमािहरूको िैिादहक सम्बन्ध िाजभाषा

मैधिली भएका सेि िाजपरििािमा हुिु, आफ्िी िािीभसि बािधचि गिु
पनि अन्य भाषाको िाि आिचयक हुिु, केही िषु भतिपुिका कणाुटकी
मल्ल िाजाकोमा बसी फककिंिा पथ्
ृ िीिािायणमा िेपाल भाषा (िेिािी) ि

मैधिलीको केही प्रभाि पिे को हुिसतिु, कायस्िहरूको भाषा खस भाषा
बोल्िे गोखाुलीको समिमा आउि कदठि ििहे को िे खखिु, िाजगुरु
िािाणसीका श्रीहषु भमश्रको सानिध्य पाएका पथ्
ृ िीिािायण शाह िेपाली

भाषाका अनिरिति मैधिलीलगायिका भाषाको पनि जािकाि िहे को हुिुपिे
अिुमाि गिु सककन्छ ।
प्रकाभशि भमनिः पस
ु २७, २०७५
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पृथ्व ीनारायण शाहलाई टाउिोर्मा बोक्ने
कि म्बुज्ञ जयर्मर्मा राख्ने ?
युग पाठि
िास्ििमा केही कुिाहरू ख्याल–ख्यालमै हुिँिािहे छि ् । केही िषुअनघको त्यो
कुिा मलाई सम्ििा भइिहन्छ । कुिा स्िािकोत्िि पढ्िै गिाुको हो ।
त्रत्रभुिि विचिविद्यालयको अङ्ग्ग्रेजी सादहत्यको कक्षा कोठामा त्यसै

सािीहरूसिँग बभसिहे का धियौँ, प्लेटोको ‘एलगोिी अफ केभ’ जसमा गुफाको

किा छ । मलाई सम्ििा भैिहन्छ । म आफ्िो कुिा त्यो किाबाट सुरु
गिु चाहन्छु । किाले के भन्छ भिे– एउटा अिँध्यािो गुफाभभत्र मानिसहरू

बसेका छि ् । त्यहािँ उज्यालोको कुिै सम्भाििा छै ि ।

प्लेटोको भिाइ अिस
ु ाि त्यस गफ
ु ामा मानिसहरू चेिले बािँधधएका छि ् ।

मानिसहरूलाई त्यसिी िै बस्िे बािँिी भएपनछ उिीहरूलाई उज्यालोसिँग
समेि डि ला्छ । अनि गफ
ु ाभभत्रको कुिै एक जिा मान्छे कसैको

उत्प्रेिणाले उज्यालोनिि अनघ बढ्छ ि उज्यालोमा पु्छ । उज्यालोमा पु्िु

उसका लाधग सहज धिएि । उसका आिँखा निभमुिाए । उसले िाम्रोसिँग

प्रकृनिलाई हे िु सकेि ककिभिे उसका आिँखा अिँध्यािोका लाधग अभ्यस्ि

भइसकेका धिए । अिेक प्रयास गिै उसले आफूलाई उज्यालो हे िु सतिे
बिायो ।

उज्यालो संसाि हे रिसकेको मानिस गफ
ु ाका मानिसहरूलाई उज्यालोमा

ल्याउि ि स्ििन्त्र संसाि िे खाउि चाहन्थ्यो । जब ऊ गफ
ु ामा प्ु यो ि
त्यहािँका माभससहरूलाई– हामीहरू अिँध्यािो गफ
ु ामा बस्िा िहे छौँ, यो भिेको
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चेिले बािँधधएको अिस्िा हो िि बादहि उज्यालो ि स्ििन्त्रिा छ । भिेि
भन्यो, त्यहािँका मानिसहरूले पत्याएिि ् । जबकक त्यो उिीहरूकै बीचको
मान्छे धियो ।

यो किा मैले यहािँ ककिभिेको भिे म िपाईंहरूमा भोभलको समाज िेित्ृ ि
गिे स्िरूप िे खखिहे को छु । त्यो अििाि जुि िपाईंहरूको मुहािमा धप्धपी
बभलिहे को म महशुस गिै छु, म चाहन्छु त्यस्िो सम्भाििा बोकेको मान्छे

आजै गुफाको प्राणी िहोस ् । उसले उज्यालोको सपिा िे खोस ् ि

स्ििन्त्रिापूिक
ु समाजका अनघण्ल्िि आफ्िा अहम ् सिालहरू खडा गिोस ्

। उसले ियािँ ढङ्ग्गले सोचोस । ियािँ ढङ्ग्गले बोलोस ् ि ियािँ ढङ्ग्गले

धचन्िि गिोस ् ।

िपाईंहरूले ख्याल गिभ
ु एको छ ? हामीले केही कायुक्रम गिप
ु यो भिे
अधधकांश कायुक्रम दढला गिी सुरु गछौँ । िास्ििमा हामी संसािका

अनघण्ल्िि निकै दढला छौँ, त्यसैले कायुक्रम पनि दढला गिी सुरु गछौँ ।

हाम्रो समय दढला छ । हाम्रो िे श दढला छ । हाम्रो परिण्स्िनि, हाम्रो

अिुभि, हाम्रो िाि दढला छ ।

३५ िषुको उमेि भएपनछ बल्ल मैले िाहा पाएिँ– हाम्रो िे शमा चलेका

धचन्िि, हाम्रो िे शमा निमाुण भएका विचाि, हाम्रो िे शमा हुकेको
परिण्स्िनि ि परििेश । त्यस परिण्स्िनिमा हामी आफैले आफैलाई कसिी
हे िुछौँ । कसिी धचन्िछौँ । हामी आफ्िैबािे कसिी सोच्िछौँ । हामी कसिी
दहिँडडिहे का छौँ । हाम्रो धचन्िि गिे प्रणाली के धियो ि त्यो धचन्िि गिे

प्रणालीको मूल विचािधािा के धियो ? त्यसमै टे केि म कसिी यो समाजमा
आफ्िोिफुबाट क्राण्न्िकािी योगिाि गिु सतछु भिेि लाधग िहे को धिएिँ।
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कदहलेकाहीीँ हाम्रो इच्छा ि ण्स्प्रट निकै िाम्रो हुन्छ । िि समाजको गनिले
िपाईंलाई १० िषुपनछ दहिँडाइ िहे को हुन्छ भन्िे कुिा िपाईंलाई िाहा
पाउि मात्र धेिै समय ला्छ । अि महत्िपण
ू ु कुिा ि के हो भिे िपाईंले

त्यो कुिाको महशुस िगिे सम्म िपाईंलाई िाहासमेि हुन्ि । जसिी
उज्यालो ि स्ििन्त्रिाको भोग िगिे सम्म त्यसको विशेषिा त्यसका
कमीबािे िपाईंलाई िाहा हुिँिैि ।

सािीहरूले मलाई इनिहासबािे बोल्ि डािँतिुभएको छ । मैले मेिो भखुि

प्रकाभशि पुस्िक ‘माङ्ग्गेिा ेः िेपाल मन्िि’मा यस कुिालाई निकै
महत्िका साि उठाएको छु । अरू िप केही विषयहरूलाई मैले त्यसमा
समेट्िे प्रयास गिे को छु । िि िी सबै विषयहरूमा इनिहासको आिँखाबाट

हे िे प्रयास गरिएको छ । जस्िै त्यहािँ भएको– विकासको भाष्ट्य, बौवद्दकिा,
भमडडया आदिबािे मैले इनिहासको आिँखाबाट चल्िै गिे को बहसलाई

ब्याख्या गिे को छु ।

सािीहरूलाई ला्ला आजको दििमा पनि इनिहासको िथ्याङ्ग्क घोकेि को

बभसिहला ि ? िि म यि
ु ा सािीहरूलाई भन्ि चाहन्छु इनिहास निकै

महत्िपूणु विषय हो । िपाईंको आफ्िै इनिहास िविगारियोस भन्ि पनि
िपाईंले इनिहास पढ्िु ि बुझ्िुपिे हुन्छ । िि िःु खको कुिा हाम्रो
इनिहासको डडपाटु मेन्टमा जम्मा एक जिा विद्यािी भिाु भएको कुिा

सुन्िमा आएको छ । यसले के िे खाउिँ छ भिे कम्िीमा हामीलाई कक्षा

कोठामा बसेि पढ्िे इनिहासप्रनि कुिै रुधच छै ि । कक्षा कोठाले पैिा गिु
िसकेको हाम्रो रुधच बादहि विस्िारिि हुिे कुिा पनि सण्जलो छै ि ।

जब िपाईंलाई इनिहासप्रनि कुिै रुधच हुिँिैि भिे जुि कुिै दिि मेिो
इनिहास के िहे छ भिेि िपाईंले जान्ि खोज्िा त्यही इनिहास वपउिु पिे
हुन्छ, जि
ु िपाईंलाई वपलाइन्छ । त्यही वपलाइएको इनिहास पढ्िै हुकिंिै
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गिाु त्यो आििमा परिणि हुन्छ । यही इनिहासको िाजिीनि हो ।
इनिहासको िाजिीनि सीमान्िमा बसेकाले होइि, सत्िामा बसेकाले गिे
हो । हाम्रो इनिहासको बािे मा यही भएको हो ।

म आफैले जब कक म जान्ि उत्सुक धिएिँ ि पनि यी कुिाहरू िाहा पाउि

३५ िषु खचुिु पयो । मैले ३५ िषुमा िाहा पाएको कुिा आजको युिाले

२० िषुमै िाहा पाओस ् भन्िे चाहन्छु । मैले भखुि लेखेको पुस्िक मलाई
यही कुिाले घोिलेि लेखेको हो । जो युिा समाजलाई अगाडड बढाउि

आफ्िो भूभमका खोज्छ, त्यो युिा १० ििीका भ्रम जालमा िपिोस ् भिेि

यो पुस्िक लेखखएको हो ।

त्यसैले मेिो पुस्िक प्रचि गिु खोज्िे युिाहरूलाई हो । समाज निमाुणमा

प्रचिहरूको भूभमका निकै महत्िपूणु हुन्छ । त्यसैले प्रचिमाधि प्रचि गिे
ियािँ अभभयाि चलाउिुपछु भिेि म दहजोआज त्यही उद्योगमा

लाधगिहे को छु । दहजोआजको मेिो उद्योग मानिसहरूलाई प्रचि गिु
भसकाउिे हो । इनिहासको बािे कुिा गिै गिाु म िपाईंहरूलाई एउटा प्रसङ्ग्ग
उल्लेख गछुु ।

एउटा कायुक्रममा गएको बेला पथ्
ृ िीिािायण शाहबािे प्रसङ्ग्ग चल्यो ।
त्यहािँ सािीहरू बीच पथ्
ृ िीिािायण शाहको महाििाको कुिा भयो । अनि

मैले त्यसमा प्रचि उठाएिँ । मैले सािीहरूसिँग जान्ि चाहे को के धियो भिे,
पथ्
ृ िीिािायाण शाहलाई महाि भिेि कसले भिेको हो ि ककि महाि

भिेको हो ? ककिभिे त्यो मेिा लाधग चासोको विषय धियो । पुस्िक

लेख्िे क्रममा म यी विषयहरूमा शोध गरििहे को धिएिँ । िि मैले कहीीँ

पनि उिी ककि महाि हुि ् भिेि लेखेको भेट्टाइिहे को धिइि । पथ्
ृ िीिािायण
शाहले के भिेका हुि ् ि उिको त्यो भिाइ महाि हो कक होइि ? त्यस
विषयमा विभभन्ि कोणबाट व्याख्या ि मूल्याङ्ग्कि हुिुपछु । िि हामीले
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पथ्
ु िे ककि ?
ृ िीिािायण शाहको शाभलकलाई टाउकोमा बोकेि दहिँ ड्िप
शाहहरूको शाभलकलाई हामीले टाउकोमा िाख्िे हो कक म्यण्ु जयममा ?

ियािँ पुस्िाका युिाहरू जसले यो िे श अगाडड बढाउिे हो, उिीहरू

पथ्
ृ िीिािायण शाहको शाभलकलाई टाउकोमा बोकी दहिँ ड्ि अभभशप्ि छै िि ्।
त्यसैले हामी शाहहरूको शाभलक म्युण्जयममा िे ख्ि चाहन्छौँ । बरु उिका

बािे कामा हामीहरू पचासौँ ककभसमका भाष्ट्य, अध्ययि सामग्री, िथ्य ििा

दृण्ष्ट्टकोण हे ि–ु पढ्ि चाहन्छौँ । त्यसमाधि पुिविुचाि गिु चाहन्छौँ । िि
नििको महाििाको कुिा त्यसै चप
ु चाप ण्स्िकािे पक्षमा छै िौँ भिेको मेिा

एक जिा भमत्रले इनिहासमाधि प्रचि उठाउिे ि इनिहास भत्काउिे काम

गिु हुिँिैि भन्िभ
ु यो ।

अब कुिा आउिँ छ इनिहास के हो ? के इनिहास साचिि हुन्छ ? के इनिहास
अमि, अकाट्य हो ? अििा कसैले लेखखदिएको हो ? त्यनि बेला के भएको
धियो भन्िे िपाईं–हामीलाई ठ्यातकै िाहा छ ? अििा त्यसका बािे मा

हामीले कनििटा भाष्ट्य, ब्याख्या पढे का छौँ । इएचकाि जो इनिहासका

भसद्दान्िकाि हुि ् अििा िोमीला िापि जो भाििकी इनिहासकाि हुि ्
उिीहरू िि
ु ैले भन्िे एउटै कुिा छ । त्यो के भिे– इनिहास भिेि जे
लेखखन्छ त्यो भाष्ट्य हो ।

अब प्रचि उठ्छ भाष्ट्य कसको दृण्ष्ट्टकोणबाट लेखखयो ? यो िै महत्िपूणु
कुिा हो । त्यसकािण इनिहासका केही खास कुिाहरू महाि धिए अििा

के ? भन्िेबािे िप व्याख्या हुिुपछु । त्यसको व्याख्याका आधािमा,
त्यसको िकुका आधािमा, त्यसको प्रमाणका आधािमा हामीले हाम्रो
धािणा बिाउिु पाउिु पछु । िि िाज्यले आफ्िो सत्िा प्रयोग गिे ि
महाििाको बोि यो पुस्िाको मण्ष्ट्िष्ट्कमाधि शाभलक बिाएि उभ्याउि
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पाउिँ िै ि ् । त्यसैले हामी शाभलकहरू म्यण्ु जयममा िे ख्ि चाहन्छािँेै भिेको
हो ।

मैले यही कुिाभन्िा मानिसहरूलाई इनिहास भत्काएको जस्िो ककि ला्यो

? ककिभिे इनिहासको एउटा भाष्ट्यलाई साचिि इनिहास ठान्िे हामीमा

चलि बस्यो । यही चलिले हामीलाई गुफाको मानिस बिायो, जो
उज्यालोसिँग डिाउिँ छ ि आफ्िो अिँध्यािोपिलाई माया गछु । ऊ आफूलाई

बािँध्िे भसक्रीलाई माया गछु । समाजमा यस्िो पनि हुिे गछु । मानिसहरू
अिेक अिस्िाबाट गुज्रेका छि ् । उिीहरूका अिेकौँ इनिहास छि ् ।
मान्छे त्यो प्राणी हो जसलाई िपाईंले त्यस्िै चेििा दििु भयो भिे आफ्िो
बच्चालाई निमोनिया भएि मिु ला्यो भिे पनि ऊ यो निमोनिया हो ि

डातटिकोमा लािु पछु भन्िे ठान्िै ि । उसले आफ्िो बच्चा भूिप्रेिले गिाु
भसककस्ि भएको भन्ठान्छ ि अण्न्िम अिस्िासम्म पनि धामी खोजेि

बस्छ । उसले आफ्िो बच्चालाई मािु खोजेि धामी खोजेको होइि । िि
उसको मण्ष्ट्िष्ट्कमा िहे को चेििाले उसलाई अन्यत्र विचिास गिु िसककिे

बिाई दिएको हुन्छ । जब कक खासमा भूिले उसको बच्चालाई होइि कक
उसको मण्ष्ट्िष्ट्कलाई ग्रभसि गिे को हुन्छ ।
मलाई यही कुिाले वििोल्छ कक हाम्रो समाज ि हामी कहािँ छौँ ? मधेस

आन्िोलि उठ्िा हामीले मधेसलाई कसिी बुझ्यौँ ? मधेसी जििाको

अभभव्यण्तिलाई हामीले कसिी बुझ्यौँ ? म गणिन्त्रका लाधग सडकमा

आएको दिि महाि भिेि बुझ्िे िि एउटा मधेसी अधधकािका लाधग

सडकमा आएको दिि मैले महाि बुझ्ि िसतिे ककि ? म सडकबाट
िािेन्रको सत्िालाई चि
ु ौिी दििँ िाको दिि म अिाण्ष्ट्रय ित्ि धिएिँ ।
त्यसैगिी यो िाज्यसत्िाको चरित्रमाधि प्रचि उठाउिँ िा एउटा मधेसी

अिाण्ष्ट्रय ित्ि धियो । िि यही कुिालाई हामीले सहजिाका साि ककि
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भलि सकेिौँ । हाम्रो अिाण्ष्ट्रय ि उसको अिाण्ष्ट्रयमा पनि भभन्ििा ककि?

यो मेिा लाधग गम्भीि प्रचि धियो ।

हामीले हाम्रै समाजका, माटोका, िनु ियाका ि िरिपरिका मानिसहरूलाई

कसिी धचन्यौँ ि ? यो कुिा सण्जलो होइि िहे छ । त्यसैले मैले अबको

युिा पुस्िा यी कुिा िाहा पाउिबाट पनछपिु हुिँिैि भन्छु ।

िपाईंहरूलाई म अको उिाहिण दिन्छु । सामान्यिः िपाईंमा निमाुण
भएको चेििा िाज्यनिभमुि चेििा हुन्छ । जसलाई माक्र्सको शब्िमा
िाज्यसत्िाको चेििा भन्ि सककन्छ । िाज्यसत्िाको चेििाको स्िि जदहले

पनि चको हुन्छ, भन्िुको अिु ठूलो स्िि, ठूलो स्ििमा निमाुण गरिएको
हुन्छ । िाज्यको त्यो चेििा जदहले पनि हािामा िैरििहे को हुन्छ ।
ककिभिे िाज्यसत्िाको चेििालाई त्यहािँको उच्च िगुबाट सञ्चािमाध्यम
हुिँिै आम मान्छे लाई समेि बोकाइएको हुन्छ ।

आम मान्छे ले िाहै िपाई िाज्यको चेििालाई धचया पसलिे खख भट्टी

पसलसम्म बोककिहे को हुन्छ । आम मान्छे ले िाज्यको चेििा बोतिे कुिा
मच्छिले मलेरिया बोकेसिह हो । मच्छिलाई िै कहािँ िाहा हुन्छ ि उसले

मलेरिया बोककिहे को छ भन्िे िि उसले बोककिहे को हुन्छ । त्यसैले मैले
भन्िे गिे को छु, चेििा भिेको त्यस्िो कुिा हो यदि पुिािो विचाि बोकेको
मान्छे लाई िपाइिंले अत्याधनु िक यािमा िाखेि अत्यधधक सुविधासदहि

अन्िरिक्षमै पठाउिुभयो ि उसलाई त्यहािँबाट घिमा फोि गिे ि परििािसिँग

कुिा गिे छुट दििुभयो भिे उसले पदहलो कुिा नछमेकीले के गयो ? ि
िोस्रो, युग पाठकले िण्डा च्यािेकोमा के भयो ? भन्छ । जबकक उसले
अन्िरिक्षबाट गिप
ु िे अरू धेिै कुिाहरू हुि सतिे ।
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मािौँ त्यो याि समाजिािको विचािधािाबाट निभमुि याि िहे छ भिे उसले

अबको समाजिाि कस्िो हुिे भन्िेमा उसको धचन्िा हुिप
ु िे धियो िि
उसलाई त्यसको धचन्िा िभएि नछमेकीले ज्गा भमच्यो कक, यग
ु पाठकले

िण्डा च्यािेकोमा काििाही ककि िभएको भन्िे हुन्छ । मानिसहरूमा
त्यो धचन्िा, व्यण्तििाि ि िाष्ट्रिाि कहािँबाट पलाउिँ छ ? के यी विषयहरूमा
हामीले धचन्िि गिु पिै ि ? के यी विषयहरूमा हामीले आिँखा धचण्म्लएि
अििा यी विषयलाई हामीले पन्छाएि सही ठाउिँ मा पु्ि सतछौँ ?

मलाई ला्छ यो धचन्िाको जग पञ्चायिले निमाुण गिे को िाष्ट्रिाि हो,

जसको जगमा उभभएि मानिसले व्यण्तििाि ि िाष्ट्रिािलाई सिँगसिँगै भलएि

अगाडड बढ्छ । हाम्रो पाठ्यपस्
ु िकमा निकै सोची विचािी िाखखएको

िाष्ट्रिाि, त्यो पस्
ु िाको दिमागमा छपतकै बसेको छ । सि ् १९५० मा

विद्यालय, तयाम्पस खल
ु ेपनछ पदहलो चिणमै िाष्ट्रिािको जि
ु िोल हाम्रो

त्यो पस्
ु ा पछाडड कािण धियो । मैले आफ्िो
ु िालाई वपलाइयो त्यसो गिक

पस्
ु िकमा यही कािणहरूबािे व्याख्या गिे को छु ।

यहािँ िपाईंहरूलाई त्यसका पक्षहरू भन्ि चाहन्छु । पदहलो, एक िाष्ट्र
हुिका लाधग एक भाषा, एक धमु, एक संस्कृनि हुिुपछु भिेि पञ्चायिले
संविधािमा घुमाएि लेख्यो । िि त्यस कुिालाई गाउिँ –गाउिँ सम्म पुयाुउि
सादहत्यकाि

लक्ष्मीप्रसाि

िे िकोटा,

बालकृष्ट्ण

समिे खख

ठुल्ठुला

भनिएकाहरूले भूभमका खेले । उिीहरूले िै एक भाषाका रूपमा िेपाली

भाषालाई, एक धमुको रूपमा दहन्ि ु धमुलाई, एक संस्कृनिका रूपमा दहन्ि ू
खस संस्कृनिलाई सबै माि पुयाुए ि सबैलाई एकै रूपमा ढाल्िे काम
गिे ।

पञ्चायिलाई के ला्थ्यो भिे िाष्ट्रका रूपमा िेपाललाई मजबुि बिाउि

एउटै भाषा, धमु, संस्कृनि भयो भिे सबै मानिसहरूको सोच्िे, बोल्िे ि
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महशस
ु गिे एउटै िरिका हुिेछ, जुि िाष्ट्रलाई एकबद्द गिु सहयोगी हुन्छ।
एक दहसाबले हे िाु त्यो विचाि दठकै हो जस्िो ला्छ । िि त्यो विचािले
िेपाललाई कहािँ पय
ु ाुयो ? आजको दििमा आइप्ु िा हिे क १०–१० िषुमा
िेपालमा क्राण्न्िहरू भएका छि ् । त्यसको पनछल्लो कडीका रूपमा िहे को

जियुद्द ि िोस्रो आन्िोलिलाई नियालेको युिालाई आफ्िो समाज ि

िे शका बािे सोध्िुस ् ि उसले िपाईंसिँग अन्ित्रत्र ्िmया गिे बेला उत्सादहि

भएि कुिा गिै ि ्, नििास भएि कुिा गछु ।

हामीलाई के कुिाले नििाशामा घचेटेको छ ? के समाजको आम चरित्र

नििाशा हो ? मलाई ला्छ समाजको आम चरित्र नििाशा होइि िि यसका
पछाडड केही कािण ि छ । यसको महत्िपण
ू ु कािण हाम्रो इनिहासको
भाष्ट्य हो । महाििाको जगमा जहािँ– पथ्
ु ति
ृ िीिािायण शाह महाि, भािभ
सिुश्रेष्ट्ठ, लक्ष्मीप्रसाि िे िकोटा महाकवि, बद्द
ु जन्मेको, बलभर किँु ििको िे श

हुिँिै आदिकवि, िाष्ट्रकवि बिाउि िालेपनछ कसलाई िपाईंले यो अिाण्ष्ट्रय
कवि हो भन्िे ? िािेन्रले दिएको िाष्ट्रकविको उपाधध िे खाएि अरूलाई

िपाईंले अिाण्ष्ट्रय कवि भन्ि िाल्िभ
ु यो भिे मानिसको अनघण्ल्िि िइु टा
कुिा जसण्न्मयो ।

आफ्िो जीिि हे यो साग ककन्ि िसकेि वििे भशिुपिे को छ िि िाज्यको
भाष्ट्य भिे महाििाको भाष्ट्य छ । जसले ‘त्रबहाि उठ्िे विण्त्िकै दहमाल

िे ख्ि पाइयोस’ ि ‘िेपाली हामी िहुिँला कहािँ िेपालै ििहे ’, ‘हाम्रो सगिमािा
संसािकै भशि’ भन्िे गीि सुिेि त्रबउिँ िेको छ ।उसले दििभरिको जीििमा

ज्याला िपाएि अपमानिि हुिुपिे को छ । साहुको ऋण नििु िसकेि
साउिी, किाि, मलेभसया ि भाििमा मजििु ी गिु जािप
ु िे को छ । लक
ु ेि
डीभी धचठ्ठा भिुप्ु िे को छ । जिजानिले अरूको सेिाका लाधग िगि बगाउिु

पिे को छ िि गीि भिे महाििाको गाइिहको छ । त्यसले िपाईको
जीििमा ‘डबल एभलिेसि’को विकास गरिदिएको छ ।
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हामीले हाम्रो जीििमा महाििा अिभ
ु ि
ू गिु कदहलै पाएिौँ िि हाम्रो
इनिहासको भाष्ट्यमा भिे हामी जदहले पनि महाि िै िदहिहिे कुिा सही

धिएि । यसैले हाम्रो जीििमा ‘डबल एभलिेसि’को विकास गरिदियो ।

यो ि कस्िो कुिा भयो भिे भभत्र गुन्रक
ु ि दढिँ डो खािुपिे को छ िि

जुठेल्िामा चामल खाएको िे खखिे िाल ल्याएि मोहीले हाि चठ्
ु िुपिे को
छ । आजको दििमा लुकेि डीभी भिप
ु िे को छ िि कुिा चादहिँ िालापािी
युद्द ि ग्रेटि िेपालको गिप
ु िे को छ ।

प्रकाभशि भमनिः पस
ु १७, २०७४
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पृथ्व ीनारायण शाहलाई किन
र्महान् र्मान्ते ?
अथभर्ेि जोशी
ििथमान अिस्था
एकािफु

सुविधाजिक

िाम

गठबन्धिले

चि
ु ािबाट

बहुमि प्राप्ि गरिसतिा पनि
कसको िेित्ृ िमा सिकाि बन्छ ? अमयाुदिि प्रचि
खडा भएको छ । गठबन्धि िोड्िका लाधग िे शी–

वििे शी शण्तिहरू दृचय–अदृचय रूपमा कक्रयाभशल छि ् । अकाुेेिफु,
सङ्ग्घीयिालाई मल
ु क
ु को अिुिन्त्रले िधान्िे स्पष्ट्ट भइसकेको छ । यसका

लाधग वििे शीहरूसिँग सहयोग मा्िे योजिा बन्िै होला । केही समयपनछ
कुि िाष्ट्रले सङ्ग्घीयिा दटकाउिको निण्म्ि कुि सिुमा कनि आधिुक
सहयोग गयो भन्िे समाचाि पनि पढ्ि पाइिेछ ।

िेपालले िावषुक रूपमा पािँच अबु बिाबिको प्याज मात्रै आयाि गछु , भािि
ि चीिबाट । यसबाट आयािको आकाि कनि ठूलो िहे को छ, हामी अिुमाि
लगाउि सतछौँ । स्िािीय निकायहरूमा भ्रष्ट्टाचाि मौलाउि िालेको विषय

पनि छिाछुल्ल भइसकेको छ । केन्रमा हुिे भ्रष्ट्टाचािका ककस्साहरूको
ि के कुिा गिु । मन्त्री, मुख्य सधचि, विभाग नििे शकहरू, सुिक्षा निकायका

प्रमुखहरू जसले जनि सतछ कुम्ल्याइिहे कै छि ् । अदहलेसम्म प्रिे श
सिकािहरू गठि भइसकेका छै िि ् । त्यसैले प्रािे भशक भ्रष्ट्टाचािको बािे मा
हामीले कल्पिा गिे का छै िौँ िि ढुतक हुिुहोस ्, प्रिे शमा पनि भ्रष्ट्टाचािले
पयाुप्ि ठाउिँ पाउिेछ ।
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तनष्कषथ :
िेिाहरू जिमिअिुसाि आफ्िो आफ्िो भूभमकामा खण्ु म्चि ियाि छै िि ्।

जिमिविरुद्द कसिी जाि सककन्छ भन्िे बािे मा दिििाि बहस ि छलफल

जािी

छि ्, लालची

अफिहरू

उपलब्ध भइिहे का

छि ् ।

संविधाि

संशोधिलाई सहकायुको पदहलो सिु ठान्िे िाजपासमेि आफ्िो मुल मु�ा
त्रबसेि सिकाि गठिको खेलमा सहभागी भइिहे को छ । यसले जिमि
कसिी उपेक्षक्षि भइिहे को छ भन्िे प्रष्ट्ट पािे को छ । भ्रष्ट्टाचािले मुलुकलाई

टाउकािे खख खुट्टासम्म गािँजेको छ । ण्जम्मेिािी भलएि बसेका िेिा, सांसि
िा प्रशासकहरू यस सम्बन्धमा कडा कािुि बिाउि ियाि छै िि ् । िि

सङ्ग्घीयिा चलाउिका लाधग वििे शीको अगाडड हाि फैलाउि ियाि छि ् ।

कृवष प्रधाि िे शमा िै निक उपभो्य कृवष उत्पाििहरू पनि वििे शबाट
आयाि गिप
ु िे को अिस्िा छ । यस्िो अस्ि व्यस्ि मल
ु क
ु भभत्र एउटा

सिाल पैिा हुन्छ– हामीले पथ्
ृ िी िािायण शाहलाई महाि ककि मान्िे ?
गाँठी कुरो :

ििुमािको चस्मा लगाएि इनिहासको वििेचिा गिु न्यायसङ्ग्गि कुिो
होइि ककिभिे हिे क समयसिँग आफ्िै खालका सामाण्जक धचन्िि ि

व्यिहािहरू िहे का हुन्छि ् । समयले जनि कोल्टे फेिै जान्छ; िी सामाण्जक
धचन्िि ि व्यिहािहरूमा त्यनि िै बद्लाि आउिँ िै जान्छ । बिभलएको

ण्स्िनिमा बसेि हे िाुखेरि पूिण्ु स्िनिका सामाण्जक धचन्िि ि व्यिहािहरूमा
खोटहरू भेदटि िाल्छि ् । जसिी आज हामी दहजोको समय ि दहजोका

सामाण्जक धचन्िि ि व्यिहािहरूमा खोट भेदटिहे का छौँ । यसिी िै भोभल,

जनिखेि यो समय पनि इनिहास बनिसकेको हुिेछ । आजको हाम्रो
सामाण्जक धचन्िि ि व्यिहािमा खोट भेदटिेछ ।

d"Nofª\sgsf] s;Ldf k[YjLgf/fo0f zfx – 75

िि िेपालको सन्िभुमा अिस्िा ठीक उल्टो छ । ििुमाि िेपाली समाज
जि
ु अिस्िाबाट गण्ु ज्रिहे को छ यसलाई िाम्रो िा उपलब्धीमल
ू क भन्ि

भमल्िे आधािहरू उपलब्ध छै िि ् । बरु, त्यो इनिहास जसलाई हामी अिेक
अिेक िािका चस्मा पदहिे ि विचलेषण गिे प्रयास गरििहे का छौँ, बढी िाम्रो
ि उपलब्धीमूलक िहे को आभाष भमल्छ ।

पेचिा िाह्मणहरूको अत्याचािसिँग आण्जि भएको महि (िभलि) जानिले

मिाठा साम्राज्यविरुद्द अङ्ग्ग्रेज पक्षबाट युद्दमा सहभाधगिा जिायो । यो
युद्दमा पेचिाहरू पिास्ि भए । आधधकारिक रूपमा मिाठा साम्राज्य

अङ्ग्ग्रेज साम्राज्यमा सिाका लाधग विभलि भयो । यो सि ् १८१८ को
घटिा हो । हिे क साल जिििी १ िारिखका दिि महिहरू पेचिा विरुद्दको

यो ण्जिलाई हषाुेेल्लासका साि मिाउिे गिु छि ् । यसपाभल २००औीँ

िषुगािँठको अिसिमा ठूलै कायुक्रमका साि हषाुेेल्लास मिाउि पग
ु ेका

महिहरूमाधि पेचिा िाह्मणहरूले आक्रमण गिे । महािाष्ट्राबाट सरु
ु

भएको जािीय िङ्ग्गा भाििका गज
ु िाि, हरियाणालगायि अन्य प्रिे शहरूमा
पनि आगोको मस्
ु लो िैँ फैभलि खोज्िै छ ।

केही विचलेषकहरू पथ्
ृ िीिािायण शाहले िेपालमा पनि यस्िै खाले एकल
जािीय िाज्य खडा गिे ि अन्य जानिमाधि अन्याय गिे को आिोप लगाउिे

गछु ि ् । िि गोिखा ििबाि ि गोिखाली सेिामा खस, ठकुिीसिँगै िहे को
मगि ि गुरुङहरूको उपण्स्िनिले यो आिोप भमथ्या िहे को प्रमाण दिन्छ ।
जसिी मिाठा साम्राज्यविरुद्द एउटा जानि िै अङ्ग्ग्रेजको पक्षमा उभभयो ।

िेपालमा त्यस्िो प्रकािको प्रनिकक्रया कहीीँ पनि उत्पन्ि भएि ।

भलम्बि
ु ािसिँग विरोह गिे सवु िधा ि शण्ति धियो । अङ्ग्ग्रेजको िपुmबाट

म�ि पनि भमल्थ्यो होला । िि पनि उसले पथ्
ृ िीिािायण शाहलाई िाजा
स्िीकाि गयो ।
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अङ्ग्ग्रेज भिेको अरूको कमजोिी पत्िा लगाएि त्यसमै खेल्िे जानि हो ।
उिलाई यो कुिा िाम्रैसिँग िाहा धियो ककिभिे उिकै आिँखा अगाडड

अङ्ग्ग्रेजले भाििलाई सफलिाका साि निलेको धियो । यसैकािण उिले

अङ्ग्ग्रेजहरूसिँग आिचयकिा अिुसािको सम्बन्ध स्िावपि गिे िि कुिै

पनि बहािामा िेपाल नछिु िदििे िणिीनि अण्ख्ियाि गिे का धिए ।
यसका सािै उिी आन्िरिक सुिक्षा ि अिुिन्त्र सुदृढ हुिुपछु भन्िेमा
पनि सचेि धिए । यसको आभाष हामी दिव्योपिे शमा पाउिँ छौँ, ‘िाजाको

सम्पण्त्ि भिेका जििा हुि ् । जििा सम्पन्ि छि ् भिे ििबाि (शासक)
बभलयो िहन्छ ।’
जििालाई कसिी आधिुक रूपले सम्पन्ि बिाउि सककन्छ भन्िे बािे मा

पनि दिव्योपिे शमा चचाु गरिएको छ, ‘वििे शी कपडा िलगाउिू । आफ्िो
िे शमा कपडा बिाउिे सीप भएकाहरूलाई कपडाको िमुिा िे खाएि बिाउि
लगाउिू । आफ्िो िे शमा बिेको कपडा लगाउिू । यस्िो गिाु स्ििे शको

पैसा स्ििे शमै िहन्छ । आफ्िो िे शमा उत्पािि हुिे उपभो्य िस्िह
ु रू,
जडीबट
ु ीहरू वििे शमा लगेि बेच्िू । यस्िो गिाु वििे शी पैसा आजुि गिु
सककन्छ । जििा धिी हुन्छि ् । खािी भएको ठाउिँ मा बस्िी ििाख्िू ।
कृवषयो्य जभमिमा पनि बस्िी ििाख्िू । बस्िी हटाएि भए पनि खािी
सञ्चालि गिूु । कृवष कमु गिूु ।’

फजुल खची, ऐसआिाम ि भोग विलास ििा आिचयकिाभन्िा बढी धि

सङ्ग्ग्रहलाई पनि उिले िाष्ट्रको निण्म्ि घािक ठहि गिे का छि ् । सािै,
उिले अकाुेे महत्िपूणु कुिा भिेका छि ्– वििे शी व्यापािीहरूलाई

मल
ु क
ु भभत्र व्यापाि गिु िदििू । यदि यस्िो भयो भिे जििालाई
नयिीहरूले कङ्ग्गाल पािे ि छाड्िेछि ् ।
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ििुमाि िेपालको आधिुक ििु ािस्िालाई विचलेषणको कसौटीमा िाखेि हे िे

हो भिे नयिै कुिाहरू समस्याका रूपमा िे खखन्छि ् । मल
ु क
ु भभत्र िहे को
उद्योग, कलकािखािाहरू हामीले िै अिेक अिेक बहािामा सखाप पायौँ
। जल, जडीबुटी, जङ्ग्गल ि जभमिलगायिका स्रोिहरूको आजसम्म पनि

पूणु रूपमा सिप
ु योग हुि सकेको छै ि । िेपाली भमििल िाटिको
विचिबजािमा माग हुिुको सट्टा विचिबजािबाट िावषुक किोडौँको भमििल
िाटि िेपाली बजािमा आइिहे को छ ।

यदि मुलुक सञ्चालिको ण्जम्मा भलएका मानिसहरूमा चेििा भएि;
उिीहरू चलाख भएिि ् भिे मुलुकले समस्या भो्छ भन्िे िाि उिले

आजभन्िा िईु सय पचास िषु अगाडड िै दिएका धिए । िि हामीले

कदहले पनि उिका उपिे शहरूलाई गम्भीििाका साि हे िेिौँ । उिले जे–जे
िगिु भिेका धिए, हामीले त्यही त्यही गयौँ । अनि जे जे गिभ
ु िेका
धिए, त्यही त्यही हामीले गिे िौँ । िनिजा, मल
ु क
ु ले भोधगिहे को छ ।

मुलुकको सुिक्षाको सिालमा उिको स्पष्ट्ट दृण्ष्ट्टकोण िहे को िे खखन्छ, ‘भमत्र
िाष्ट्रहरूसिँग भमत्रिा िाख्िा उिीहरूको चरित्रलाई ध्याि दििू । वििे शीहरूको

मुलुकभभत्र अिािचयक आििजािि हुि िदििू । यसबाट िाण्ष्ट्रय भेि
खल्
ु ि जान्छ ।’

िाण्ष्ट्रय सुिक्षा ि पििाष्ट्र िीनि ििा सम्बन्धको सिालमा हाम्रो है भसयि

के छ, यो िप दटप्पणी गरििाख्िुपिे विषय िहे ि । १९५० को सण्न्धपनछ
जनि जनि िाण्ष्ट्रय िाजिीनिमा उिािचढाि आउिँ िै गयो, त्यनि िै हाम्रो

है भसयि िलिल खण्स्किँिै गएको ि वििे शी शण्तिहरू हािी हुि िालेको
िे खखन्छ । ििबाि हत्याकाण्ड ि माओिािी जिविरोह जस्िा ठूला घटिाले
िेपाललाई आधधकारिक रूपमै वििे शी स्िािुको खेलमैिाि बिाइदिए ।
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गणिन्त्र िेपालमा ि प्रधािमन्त्रीको बैठक कोठासम्म पनि वििाअिम
ु नि

पहुिँच िाख्िे है भसयि बन्यो, वििे शी िाजिि
ू हरूको । वििे शी िेिाहरू िेपाल
भ्रमणमा आएको बेला पिीय मयाुिाको समेि ख्याल ििाखी
प्रधािमन्त्रीिे खख सुिक्षा निकायका उच्च पिाधधकािी अनि मुख्य सधचिहरू

पनि िशुि भेटका लाधग लाइिमा खडा भए । मुख्य सधचि नियुण्तिमा

समेि भाििीय िाजिि
ू ले चासो व्यति गिे को घटिालाई हामी याि गिु
सतछौँ । िेपालको जािीय, आधिुक, भौगोभलक, प्राकृनिक, िाजिीनिक,

सांस्कृनिक, धाभमुक, सामाण्जक आदि हिे क क्षेत्रमा वििे शी हस्िक्षेप छ;

हिे क क्षेत्रमा िहे का चि
ु ौिी ि अिसिहरूको लेखाजोखा िाखेका छि ्
उिीहरूले ।

अन्त्यमा, दिव्योपिे शमा उिले भिेका छि ्, ‘िाजाले मल
ु क
ु मा अन्याय हुि
िदििू । न्याय निसाफ विगािे भिेका घस
ु खािे ि घस
ु दििे हुि ् ।

नयिीहरूलाई मािे पनि पाप ला्िै ि । नयिीहरू िाजाका महाशत्रु हुि ् ।’

जसले यो मुलुक निमाुणको बभलयो जग खनिदियो, हामीलाई बहाििु ि
स्ििन्त्रिाप्रेमी जानिको रूपमा विचिसामु धचिाउिे काम गयो, उसलाई

हामीले ककि महाि िमान्िे ?
प्रकाभशि भमनिः पस
ु २१, २०७४
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पृथ्व ीनारायण : दरू दशी अिबश ा�ी
रर्मेश भट्टराई ‘सहृदयी’
गोखाुका िाजा ििभप
ू ाल शाहकी मादहली िािी

कौशल्याििीपदट्टका पािँच सन्िािमध्येका जेठा छोिा

पथ्
ृ िीिािायण शाहले वि.सं. १७७९ पौष २७ गिे
(इ.सं. ७ जिििी १७२३) यो धिीको उज्यालोलाई
िे खे

।

साि

ककं ििन्िीहरूलाई

बढ
ू ापाकाका

मदहिामै

यिाकिा

मख
ु बाट

जन्मिस
ु िँग
पढ्ि

गण्ु ञ्जन्छ

।

निकै

पाइन्छ,
ििबािी

िािाििणले बालापिलाई मलजल गिै लािँिा उिलाई िश िषुभभत्रै आिचयक

विद्या हािँभसल गिे अिसि दियो । हुिे त्रबरुिाको धचल्लो पाि भएका ओजस्िी
पथ्
ु रो िािीलाई बहुवििाह गिे विलासी स्िभािको इनिहास
ृ िीिािायणमा बगन्

पनि छै ि । िौँििीसिँग बहाििु ी ि िीििालाई प्रिशुि गिे शाहले २० िषुकै उमेिमा

वपिाको िे हािसािपचचाि ् िाजिण्ड सम्हालेि िाज्य एकीकिणको ित्रबुलो िाजत्ि

स्िायी िे खा कोिे ।

त्यो प्राचीि समयमा बिेका ििबाि, मण्न्ििले कैयािँेै ठूला–सािा भक
ू म्पसिँग िुति

चाहे िि ् । सायिै ५००–७०० िषु पिु ािा भौनिक संिचिाले हामीले िसोचेका
वििासकािी सङ्ग्कटमा डगमगाएिि ् । त्यो िाि, त्यो भौनिक संिचिा निमाुण

गिे कला, भशल्प ि ढािँचासिँग आजको अत्याधनु िक पद्दनि कमजोिै ला्छ ।

आजका पस्
ु िाले अिश
ु िण गिप
ु िे ठम्याइ हो । एक ि त्यो खुबी अको हाम्रो

पख्र्
ु यौली वििाि कनि सबल िहे छ, फेरि ककि हामी त्यहािँबाट टादढयौँ । वििाि

ि िैिानिक सोचमा हाम्रो िे श त्यो समयमै कनि सक्षम िहे छ, जनिखेि अङ्ग्ग्रेज

स्िािी सोच िै त्राहीत्राही भएको धियो । स्िाभभमािको उच्च िक्षा धियो–

व्यण्तिगि स्िािु इनिहासमा जनि धियो, त्योभन्िा कम ि सायि आज िहोला
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िै । फलिः ‘दििभरि सि
ु िे त्रबिाउिे िाि पिे पनछ त्रबस्कुि सक
ु ाउिे’ पचचािाप

पीडा िहोला भन्िेमा ढुतक बन्िे ण्स्िनि छै ि । यहािँ हड्डी घोट्िे ि मण्स्ि
लट्
ै ाले िनु िया मस्ि छ । इनिहासको अपव्याख्या गिे ि मपाइिँत्ि छािँट्िै
ु िे िि
ु ख

गिाु िीिपरु
ु षका िगिमा मनु छएको आधुनिक िेपाल निमाुण ि िाण्ष्ट्रय एकिाको

इनिहाससिँग आज विखण्डिकािी सङ्ग्कुधचि विचािमा हामी मनु छएको पीडा छ।
िसिु ‘पथ्
ु यौली धिोहि, अजेय
ृ िीिािायण’ कुिै व्यण्तिगि निधध िभएि हाम्रा पख्र्

इनिहास

ि

प्रेिणाप्रि

िेपाली

एकिाको

गौििमय

िाम

हो

।

इनिहासका कनिपय विषय समयान्ििसिँगै िट
ु ा ि अपाच्य बन्छि ् ि बन्िै

जािेछि ् पनि । आज हामीले सत्य भिेि कोरिएका नियम कािि
ु भोभलको

इनिहासका लाधग अपाच्य बन्िु िौलो विषय पनि बन्ि सतला । दहजो
पथ्
ृ िीिािायण शाहले िेपाली जििालाई ‘चाि जाि छत्िीस िणुको

पूmलबािी’ भिेि दिएको अभभव्यण्तिमा जनि प्रेम ि एकिा धियो, त्यनि
आजका मागमा छभैmेिँ पनि ला्िै ि ! भखुिैको सशस्त्र द्िन्द्िले

जििालाई सैद्दाण्न्िक रूपमा कागजमै अड्काएि दिएका उपलण्ब्धसिँग

िोलेि, विभभन्ि बहािामा खेभलएका नििोषका िगिका होली अनि

माििअधधकाि उल्लङ्ग्घिसिँग जोडडएका िीिा विषय त्रबसँिै भसङ्ग्गो

िाष्ट्रको अखण्डिाका ऐनिहाभसक व्यण्तित्ि पथ्
ृ िीिािायणलाई मूल्याङ्ग्कि

गिु पूिाुग्रह िाख्िुसिँग अहम्िाि गािँभसएभैmेिँ ला्छ । भािी वपिँढीहरूले

हामीलाई औीँल्याएि यसो पनि भन्लाि ्– हाम्रा पुखाुले भसङ्ग्गो िे शभन्िा
सािँघुिो सोचभभत्रै लडाईँ गिे , हाम्रा लाधग उज्ज्िल बाटो खन्िै सकेिि ् ।

गफ छािँटे, काम गिु सकेिि ् । भ्रष्ट्टाचािी बिे िि मुलुकको गरिबीमा

आिँखा लगाएिि ् । िब हामी सबैका आजका विचाि िोत्रा, असक्षम ि

स्िािी सात्रबि हुिेछि ् । त्यहािँ ि ि जािको सिाल होला ि ि सािो
िाज्यका बीच गिे िगडाको । भसङ्ग्गो िे शमा एकिाले बाटो खोज्िै छ ।
सङ्ग्घीय संिचिात्मक अधधकाि ि दहजो त्यही समयमा पनि िभएको
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होइि िहे छ । उिका पालामा आ–आफ्िै स्िािीय संिचिा ि भाषा धिए।
िबाबमल
ू क व्यिहािको सि
ु ि
ु ाइ पनि हन्थ्यो । अब पनि ि जििाले

स्िाभभमािी समद्द
ृ िे शमा स्ििन्त्र भई कमुशील भएि ण्जउि चाहे का हुि ्।
पथ्
ृ िीिािायणको त्यागसिँग दहजो जे धियो, त्यो इनिहास िेपाली मिबाट
मेदटिँ िैि । विचिको ितसामा सािो िेपाललाई खोज्ि ला्िा सगिमािाको

चम्
ु बकीय शण्तिले ध्याि खखच्छ ।

एभसयाको मुटु हो िेपाल, चाहे उत्ििमा दहमालको अजेय खम्बाबाटै

भशिलिा प्रिाह होस ् या पहाडका हरियालीसिँग ििाईका फािँटले लुकामािी

खेलूि ्– यहािँ अटुट प्राकृनिक चाञ्चल्य स्िभाि छ । मिसुिी हािामा
िम्छ, भप
ू रििेण्ष्ट्ठि िे शले धचनिन्छ, जलाशयको खािी, सौन्ियुकी िािी,

अन्िको भण्डाि सबै िेपाली स्िाभभमािका स्िणाुक्षरिि िाम हुि ् । हिे क
वििे शी कफिन्िाले यहािँको प्राकृनिक चाञ्चल्यसिँग िक
ु निल्िै अटुट प्रेमको

गािँठो कस्छि ् । बहुजानिका पिम्पिा, भेष ि पिुका एकिाको शङ्ग्
ृ गािमा
स्िगुले आफ्िो स्िरूपलाई त्रबसुन्छ । यहािँ कृत्रत्रमिा वििोधी भाि छ ।
त्यसैले संसािको िौलि िेपालका लाधग िगन्य बन्छ । अिः फुसुिमा

भगिािले सोचेि बिाएको संसािमा कुिै ठाउिँ छ भिे त्यो हो– िेपाल ।
आखखि कसैले ि जोड्यो यो अमि हृियस्पशी इनिहासलाई ! आज विचि

समुिायले इनिहासका यस्िा अमि िामलाई सलोट गिै छ भिे यो

गौििसिँग हामीले िमाउि पाउिु अिसि होइि ि ! आज िप्र
ु ै परिििुि
भए, घटिा घटे , समयसिँग िीिा–मीठा अिुभिले भरिएको िैली छिँ िै छ ।
िाज्यले परिििुि पाउला िि इनिहासबाट भसकेि सम्माि गिै भविष्ट्यको

स्िप्िा िुन्ि पनि जान्िुपछु ।

आज संसािको एउटा विन्िम
ु ा िेपाल िामक िे श पनि छ ककिकक यहािँ

पथ्
ृ िीिािायणको एकीकिण ि ििू िशी पौिखको गविुलो विगि छ । २६

िषुसम्म अिििि यद्द
ु भभू ममा होभमएका एक पुखाुको जीििीसिँग िेपाली
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माटोको अटुट िािा छ । उिका “प्रजा यो्य भए ििबाि बभलयो हुन्छ ।
जििाले मि पिाएको व्यण्तिलाई काजी दििप
ु छु ” भन्िे भािसिँग िाण्ष्ट्रय

एकिा मख
ु ि हुन्छ । उिका सामाण्जक, न्यानयक िीनिसिँग वििािको
जाि ु छ । घुस भलिे ि दििे िि
ु ैलाई कठघािामा उभ्याइिु, जाि विशेषले
कमु गिु पाउिे स्ििन्त्रिा पाउिु, अिालिको पैसालाई ििबािमा हुल्ि
िचाहिु अनि जोगी, साध,ु गरिबप्रनिको आििभािले आसि पाउिुमा
मािििा, स्ििन्त्रिा, समाििा
गुण्ञ्जन्छ।

ि

एकिाको

मधिु

आिाज

स्ििः

इनिहासकािले अिुशास्त्रीको संिा दिि कञ्जुस्याइिँ िगरिएका व्यण्तित्ि

पथ्
ृ िीिािायणमा कृवष विकासको सपिासिँग गािँभसएको ‘िाम्रो जभमिको घि

सािे ि खेिी गिप
ु िे’ िीनि धियो । उिमा आधिुक समुन्िनिको ििू िशी

आधिुक िीनि िहे छ । कनि गविुला विचाि छि ् उिका– स्ििे शी कपडा
लगाउिे सद्प्रेिणामा ि अङ्ग्ग्रेजको कालो िीनिको चको वििोधी भािमा,

िाण्ष्ट्रय स्िाधीििामा, जडीबुटी बेचिे पैसा साट्िे विषयमा, खािी सिप
ु योग

गिेजस्िा आत्मनिभुििाका ििू िशीिासिँग । त्यसो ि पििाष्ट्रिीनिको

“िेपाल िईु ढुङ्ग्गाबीचको िरुल हो” भन्िे उद्गाि कूटिीनिक सचेििाको

दृष्ट्टान्ि

हो

।

यसिु

उहािँका

गविुला

विचािहरूले

आजका लाधग

अिुकिणीय, मििीय ि व्यिहािमा प्रायोधगक बिाउि उण्त्िकै सामथ्र्य

िाख्छि ् । िीनिक आिशुमा िहे ि आधिुक विकासको चिु ो खोज्िे उिको

िीनिमा ििू िशीपि धियो ।

सीमा सुिक्षाको खािँचोमा िहे ि िाज्य संिक्षणको बठ्याइिँ प्रस्िुि गिु उिको

खब
ु ी हो । चिुिपिाको प्रखि भाि आज पनि कनि सान्िभभुक छ–

ककल्लालाई िह्रो बिाउिे भािसिँग, ‘जाइकटक िगिु खिकककटक गिु’ भन्िे

महािाणीसिँग, ‘चीिको िािशाहसिँग छाहा िाख्िु िक्षक्षणको िािशाहसिँग
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घाहा (घाउ) ि िाख्िु िि त्यो महाचििु छ’ भन्िे उण्तिसिँग । िाज्य ि

सीमािक्षाका खानिि सैनिक मजबि
ु ीका पाटामा उिको विचाि आजका

लाधग कम प्रेिणाप्रि ला्िै िि ् । ‘सैनिकलाई िि
ु को पनछ िलगाउिु

ककिकक िाजाको साि भिेको भसपाही ि िै िी हुि ्’ यी विचािमा िाज्यसेिाको
भाििा जागि
ृ छि ् । िेपालीहरूका हृियसम्राट िेपालका िाष्ट्रनिमाुिा
सुन्िि, शान्ि िेपालका जन्मिािा यस्िा महापुरुषको चोलाले वि.सं. १८३१

को माघे सङ्ग्क्राण्न्िका दिि ५२ िषुको अल्पायुमै िेपाल आमाको काखलाई

रित्यायो । यनि छोटो आयु िि यत्रो सङ्ग्घषु ि इनिहास िधचयो । कसैमाधि

अन्याय भयो भिे त्यो पनि पाच्य होइि । गलि कमु ि अमाििीय

परिण्स्िनि कस्िो धियो, त्यो अिुसन्धेय पक्ष हो । िि, उिमा िे खखएको
जिवप्रय िचि, िाज्य एकीकिणको महाि ् कमुमा खोट लगाउिुको िुक

ििहला । अमूल्य दिव्यापिे श ििा उपिे शले भरिएको पथ्
ृ िीिािायणको
िाणी शण्तिले िाण्ष्ट्रय एकिाको खम्बा गाड्िै मा त्रबिा मा्यो । दहजो

जािीिजािी मानिएका भए पनि यी यग
ु पुरुषको यािमा हिे क सच्चा

िेपालीले भाििा बोधमा माि िुकाउि जान्िुपछु ।
पस
ु २७, २०७४
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