आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, गजुरीको नेपाली भाषा शर्क्षा विभाग तथा अशतररक्त क्रियाकलाप
सशमशतले २०६ औं भानुजयन्तीको पूिस
श न््यामा गजुरी गाउँ पाशलकाको आशथशक सहयोगमा

आयोजजत जजल्लाव्यापी क्याम्पस स्तरीय खुला कविता प्रशतयोशगतामा प्रस्तुत प्रथम, क्रित्तीय, तृतीय
र चतुथश कविताहरु ः
१. प्रथम स्थान हासिल गनन िफल कवितााः

२. द्वित्तीय स्थान हािील गनन िफल कवितााः

सिर्नकाः के हौसला शमल्छ स्िदे र् छाड्न ??

सिर्नकाः रजस्िला

लेखकाः विजय तामाङ

लेखकाः साम्भिी थापा

ठे गानााः नीलकण्ठ बहुमुखी क्याम्पस, धाक्रदङ

ठे गानााः (वि.वि.एस. प्रथम िषश)

छन्दाः उपजाशत
१

आदर्श बहुमुखी क्याम्पस
दे र्को शचच्याहट

नेपाल यौटै अमरािती हो

जङ्गलका कुनाकाप्चा र कन्दरामा सुशनन्थे

जहाँ छ हाम्रो सपना विर्ेष

मलाई रजस्िलाको व्यथाले च्यापेको शथयो

हामी बचेरा गुँड झैँ छ दे र् ।।

अशन दे र् जनयुद्धमा होशमएको शथयो ।

अरू कुनै स्िगश बनािटी हो ।

२

उडे र जानेशसत गछुश प्रश्न
‘के हौसला शमल्छ स्िदे र् छाड्न ?
पछ्याउँ दै छौ जब रात कालो
भविष्य हुन््यो कसरी उज्यालो ??
३

बाटो वबराएर क्रहँ डे समान

हो, ठ्याक्कै त्यही बेला

आँर्ुका खहरे मा तजड्पएकी साइँ ली आमाको काख
शसउँ दो पुशछएकी मेरी काकीलाई हे छुश

िैर्ाखी टे की एक्काइस िषे जिानीमा
म बारुद, गोली अशन बन्द र हड्ताल बोकेर
म नेपाल आमालाई हे छुश
उनी मलाई हे शछश न ्
म उनलाई हे छुश ।

पुग्छौ वबरानो िन िा शचहान ।

अँ्यारो ओढारको बासमा

रुखो छ बाटो तन दख्न
ु थाल्छ

मुसलधारे पानी परे को बेला

रुखो छ बोली मन दख्न
ु थाल्छ ।।

ओठमा गाँस होइन

४

दे र् पक्कै उदाउनेछ भन्ने

संसार ररत्तो मन हुन्छ भारी

आर् शथयो ।

के गनश सक्छौ र समुद्र पारर ?

दे र् घुँक्कघुक्क गरी रोइरहे को बेला

न हुन्छ पीडा कम ओखतीले

म रवक्तम र्रीरको बोझमा

सुन्छन ् न रोए जननी, वपताले !!
५
हो सम्झना जेल जहाँ बसेर

रजस्िलाको पोखरीमा डु वबरहे की शथएँ
मन त्यसै त्यसै काँपेको शथयो
हातमा थमाइक्रदएका राइफलहरू

साँशचन्न राम्रा सपना, विचार ।
आँखा हुनेछन ् जक्रहल्यै उजाड

के अथश भो उत्सि, चाडबाड ।।
६
फकेर आए शन दसैँ(शतहार
हुनेछ शतम्रो घर अन्धकार ।
आमाबुबा श्रािणको झरीमा

बग्छन ् क्रक बाढीशसत गोधुलीमा ।
७
शतमी उता द्रव्य बटु ल्न थाल्छौ
सुगन्ध आफ्नै पशन भुल्न थाल्छौ ।
बस्छौ महासागरमा डु बेर

क्रक आउनेछौ घरमा अबेर ??

दे र् स्ियम ् रोएको बेला
त्यही आँर्ु वपएर

म रजस्िलाको कहर काक्रटरहे की शथएँ ।
झुत्रो, मैलो र टाटो बसेको मेरो कपडा
म निीन युगका आर्ा र आकाङ्क्षालाई
बन्दक
ु को नालशभत्र शभनश सजक्दनथेँ

जनभािका िेदना एक झोला बटु लेर
उही जक्षशतजशतर टोलाइरहे की शथएँ ।
रजस्िला– म नारी र नारी हुनुको प्रतीक हो
जजन्दगीको रहस्य

म शभत्रको कठासो
म पत्रपत्र सुस्तरी खोल्दै शथएँ
रजस्िला भएपशछ

म बोध गदै छु, नारीत्ि ओढे र

म मातृभूशमको गाला छाम्दै छु
हो यो विकराल झन्झट शभरे र
म रगतको आहालमा डु ब्दै उत्रँदै
यो धतीका लाशग शनरन्तर शनरन्तर लक्रडरहेँ
क्रकनक्रक
ढािे, भररया, माने र भक्ते दाइको भारीमा
न्याय शमलाउन बाँकी छ ।
दे र् व्याकुल शथयो

र्ाजन्तको अनुपजस्थशतमा
जनभरोर्ा भङ्ग हुँदा

उही युद्धको भङ्खालोमा
खै कसैले बुझेनन ् ती िेदना, शचच्याहट र बालरोदनलाई
म रजस्िलाको पीडामा हुँदा
नेपाल आमा

मलाई नै हे शथशन ् ।
म घाइते आर्ा बोकेर
िेदनाका पराकाष्ठा शनयाल्दै

बुद्ध, जनक र सीतालाई एक–एक सम्झन्छु
अरे , विकार त कलमले पखाल्छ
बुवद्धले टल्काउँ छ
नैशतकता कुजल्चएका, खुजम्चएका क्रहटलरी अमानिीयता
म रजस्िला भएकै क्रदनदे जख
अको जोस उनीहरे की छु
र्ाजन्तको दीप बालेर
एक युगको अिसान र अको जिानीको स्िागतिारमा
म शनरन्तर शनरन्तर
नि सन्तशत जन्माउन
पररपक्ि बन्दै छु ।
३. तृतीय स्थान हािील गनन िफल कविता

४. चतुथन स्थान हासिल गनन िफल कविता

सिर्नकाः आमाको पुकार

सिर्नकाः नयाँ नेपाल

लेखकाः र्ोभा शगरी

लेखकाः सत्यिती पाण्डे

ठे गानााः सल्यानटार क्याम्पस, सल्यानटार

ठे गानााः आदर्श बहुमुखी क्याम्पस
(एम.एड. प्रथम सेमेष्टर)

आऊ छोरा आऊ ररत्तो हात शलएर आऊ
आफ्नै जात शलएर आऊ

म अभैm त जजउँ दै छु यहाँ
फगत एक शचम्टी
मायाको सौगात शलएर आऊ
सधैँ भोकले रन्थशनएको बेला

शतमीलाई लाम्टो चुसाएको सम्झन्छु
सधैँ जाडोले कक्रिएको बेला

शतमीलाई न्यानो क्रदएको सम्झन्छु

जजशर र बाँझो मजस्तष्कमा
जोतेर सपनाको हलो
उन्नत सपनाको वबउ छरे र
उब्जाउन खोजेको हो नयाँ नेपाल
रगतको िषाशत्ले शसँचेर ।
िाजन्तको पाठर्ालामा

बन्दक
ु को कलम शभराएर
कशलला औँलाहरूले

मलाई दख
ु ेको बेला

लेखाएर रवक्तम अक्षर

शतम्रो पापा र नानाको शनजम्त

दईु दन
ु ा चारको दन
ु ा–

शतमी रोएको सम्झन्छु
मैले गरे का सङ्घषशका यादहरू

घोकाएर विकासको क्रहसाब
अजग्नपरीक्षा उताररएको हो

शतम्रो खुर्ीका लाशग

नयाँ नेपालको प्रमाण–पत्रमा

मैले कटाएका कष्टका यादहरू

उच्च लब्धाङ्कसक्रहतको उत्तीणश अशभलाषामा ।

यहाँ मेरा सखी बनेका छन ्, अपेक्षाहीन

बशलदानहरू

भोका भेडाहरूलाई

मेरो स्िाथशरक्रहत कतशव्यहरू ।

चुङ्गाएर कुटमेरोको घाँसमा

हो, छोरा !
आज िृद्धाश्रमको एक कुनामा बसेर

डो¥याउँ दै डो¥याउँ दै बधर्ालासम्म पु¥याएर
बेचेका छन ्, सुपथ मूल्यमा ।

म सजम्झरहे की छु

धेरै कुरा नयाँ भएको छ, नयाँ नेपालमा

मैले शतमीलाई क्रदएका अती र उपदे र्हरू

भाउजूको रातो फेररएर

मैले शतमीलाई शसकाएका सुसंस्कारहरू

नयाँ सेतो सारी आएको छ

कसरी विफल भए ती

बाले पुराना खुटटा राविय सेनालाई चढाएर

मानिताका पररभाषाहरू

नयाँ िैर्ाखीको खुटटा हालेका छन ्

अब त शतमी ठू लो भइसक्यो रे

आमाले चढाएर बशलदान आफ्नै सन्तानलाई

सुखी र सम्पन्न भइसक्यो रे

पाएकी शछन ् दे िघाटमा

र शतम्रो कुरा गछश न ्

हररया िनजङ्गलको हररयो रङ्ग सापटी शलएर

शतमीलाई नराम्रो भनेको सुन्न

यो के भइरहे को छ नयाँ नेपालमा ?

मान्छे हरू यसै भन्छन ्

यसरी कुरा काटे को सहनै सजक्दन म
सजक्दन म
त्यसैले शतमी आऊ ।

नयाँ आश्रममा आश्रय

बनेका छन ् नयाँ हररयो पासपोटश

शनधारभरर अक्षता लगाएर
काठमाडौँ विजयादर्मी मनाइरहँ दा

मुखमा पजटट बाँधेर भए पशन आऊ

कणाशली कुपोषणले मरररहे को छ

मनमा ईष्र्या साँधेर भए पशन आऊ

प्रयोगर्ाला भएको मान्छे को र्रीर

पाल्न नसके पशन फाल्न आऊ

हे र त जजउँ दै माशनसको दईु सय छिटा

बरु पदै न वपण्ड चढाउन श्राद्ध गरे र
भोकै बस्न बानी परे की छु

आँर्ु दे खाउनु पदै न भो मलाई

सधैँ आँर्ुले नुहाउने गरे की छु ।

हजड्ड गन्न सक्रकन्छ

ढु ङ्गालाई दध
ू वपलाइरहे का पूजारीहरू

हे र त अनाथ नाबालखहरू भोकले ढशलरहे का
नयाँ त धेरै कुरा दे जखयो
जस्तो क्रक नयाँ श्रीपेचविनाको राजा
नयाँ अशधकारविनाको प्रजा ।

