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मेरा दईुकुरा 
 

मलाई भावनाको गहिराइमा भलु्न मन लाग्छ । कहिलेकाि  ंमभभत्र एउटा उत्शाि जाग््यो अनन जााँगर 
पलाउज्ञ्थ्यो र लखेििाल्थें त्यो बेला मलै ेकेि  लेखिनभने त्यसको शीर्षक न ैबबलाएर जान्थ्यो । प्रवासमा 
मेरा कैयौ हिनिरु एक्ल ैशोकाकुल भएर बबतकेा छन ्। एघार वर्षिेखि न ैमलै ेमेरो गााँउघरमा एक िईु मनैा 
भन्थिा धेरै बबताउने मौका पाएको छैन । सानमैा मेरो बबुाले आहिकवव भानभुक्त आचाय+का; मिाकवव 
लक्ष्मी प्रसाि िेवकोटाका श्लोकिरु सनुाउन ुिुन्थ्यो । बबुाको साहित्यप्रनत असाध्य रुचच िेिेर मलै ेपनन 
त्यसबैेला िेखि ससंारमा िुने गरेका नतताभमठा घटनािरु कववतामा समेट्न ेकोभसर् गरें । केहिहिन पनछ 
जततत ैगजलको चचाष सनुें; धेरै रमाइलो र रभसलो लाग्यो गजल । गजलकार गोि ेसाईलो, डा, धनश्याम 
पररश्रमीका गजलिरुले मलाई अनघ बढ्न धेरै सियोग गयो । यस गजल सगं्रिमा धेरै गजलिरु मेरो 
जीवनसगं जोडडएका छन ्! मलैे मेरा अतीतलाई र समाजको यथाथ+लाई गजलको शरेमा उन्थने कोभशर् 
गरेको मात्र छु । कुवतै जस्तो िेशमा ननम्न स्तरको कम्पनीमा रिेर र लामो समय डडयटु  भएपनन मलै े
जबजब समय भमल्छ भावना कोनषनतर लाग्थें— कहिले गजल बन्थ्यो कहिले बन्थथेन अनन एक्ल ैववरभलन्थथें । 
कुवतै लगाएत नेपालका धेरै साहित्त्यक पत्र पबत्रकाल ेपनन मलाई लेख्न प्रोत्सािन गरेका िुन ्। 

अभभ–जमान स्मनृत ट्रस्टका सचंालक तथा कुवतैबाट माभसकरुपमा ननस्कने स्पन्थिन साहित्त्यक पबत्रकाका 
सम्पािक आिरखिय वररष्ठ साहित्यकार कवव िोम क्षते्रीज्य्ले लगाएको गनु जीवनभर भलु्न सत्क्िन; विााँल े
मेरो साहित्त्यक जीवनको न ैश्रीगिेश गररहिन ुभएको छ । विााँ नभएको भए आज मेरा गजलिरु बाकस 
भभत्र ैिबबएर लकु्थें; कत ैथत्न्थकन्थथे या त धभमरोको चािारा िुन्थथे । आिरखिय साहित्यकार कवव िोम क्षते्री 
ज्य्लाई हृियिेखि न ैसाहित्त्यक सलाम तथा िजार सकृुयािा । साथमा विााँकी जीवनसचंगनी कववयत्री 
आशा क्षेत्री; अभभ–जमान स्मनृत ट्रस्ट र स्पन्थिनका सम्पिुष पररवारलाई आन्थतररक सलाम । 

अन्थतराषत्ष्ट्रय नेपाल  साहित्य समाज; कुवतै च्याप्टरका ससं्थापक अध्यक्ष राजन ररमाल अभभलार्ी, 
मरुभमुीको कोशले का प्रवन्थध ननिेशक सजुन केसी तथा सम्पिुष नेपालकुवतै डटकम तथा मरुभमुीको 
कोशले  पररवारप्रनत म आभार  छु‚ विााँिरुले मलाई साहित्यमा मात्र िोईनस कलाकाररता र पत्रकाररतामा 
समेत डटेर बढ्न भसकाउन ुभयो । पसु्तकको आवरि तथा अन्थय आवस्यक त्जम्मेवार  आिरखिय गरुु 
कवव िोम क्षते्रीलाई न ैसमु्पेको छु । अन्थतराषत्ष्ट्रय नेपाल  साहित्य समाजका सम््ि साहित्यप्रेमी 
श्रष्टािरुलाई मेरो साहित्त्यक अभभवािन । 



अन्थत्यमा कुवतैका सम्पिुष सघं सस्थाका बदु्नघजीवी; समाजसेवी तथा परिेशको भभूममा लकेुको कला 
गलालाई मायााँगने सम्पिुष सियात्रीिरुलाई मेरो नमन । मेरो पहिलो कोभशर्मा भएका त्रहुट औल्याएर अझै 
साहित्त्यक मझेर मा िट्न प्रोत्सािन पाईरिुाँ । 

मनोज काफ्ले मनसनु 

 

  



नशाल ुती नयनले 

नशाल ुती नयनल ेमेरो नजर त-यो आज 

मीठामीठा भावनाल ेमनभैर छ-यो आज । 

बाटुलो मिुार उनको नाकनत्थी सिुाएको 

प्यासा मेरा तनमन उनीमााँथी च-यो आज । 

भमलेका ती िााँतपतंी मन्थिमसु्कान अववरल 

छररएर केशराशी वपठ्यसुम्म झ-यो आज । 

रंगीचङ्गी पटुकी झन सिुाएको चोल सगं 

फुलेको त्यो यौवनाल ेमन ैिङ्ग प-यो आज । 

गाजल ुर लाल सगं सत्जएकी सनु्थिर ले 

टुनामनुा गररन ्क्यारे मनउत ैस-यो आज । 

भमनत २०६७ । ८ । ७ गत े

कुवतै 

  



यो अनं्धेरी रातमा 
यो अनं्थधेर  रातमा 

नतमी छौ साथमा । 

मन पनन िंग छ 

पायौ िुसी पासमा । 

िोल्यो मनका कुरा 

मन ैफेरर त्रासमा । 

न छ ननन्थिर  अब 

बबत्यो पल बातमा । 

अझ कर ब बढ  

पोख्छ िुशी सासमा । 

भमनत २०६७ । १ । १५ गत े

कुवतै 

  



मात भरी प्याली 
मात भर  प्याल फेरर फेरर वपएाँ 

ऐनाभरर आफ्न ैचेिेरा िेरर वपएाँ । 

नसाको प्यालासगं नसा चुमेर 

मेर  रानी सतं्म्झिा िरेर वपएाँ । 

आफु आफैसगं रंुिै टोलाउिै 

पीर व्यथा ववरि  अतरे  वपएाँ । 

ववछोडको वेिनाल ेझर  पा-यो 

वगैनुीको तत्स्वर झपेर  वपएाँ । 

वपएाँ अनन नसाम ैपागल सर  

आफु आफ्न ैचोट केर  वपएाँ । 

भमनत २०६७ । ५ । ७ गत े

कुवतै 

  



यो दनुनयााँकी 
यो िनुनयंााँकी नतमी पर  िौ 

वन र मनमा रम्ने चर  िौ । 

ससेुल मा प्यास मेटाउन े

यौवनाकी नतमी सनु्थिर  िौ । 

एकनछन पिी फेरर र ्षववर्षने 

असार श्राविकी झर  िौ । 

मीठो स्वाहिष्ट पररकारका 

व्यन्थजन नतमी थर थर  िौ । 

मामा पापा भनी भसकाउने 

विषमालाकी बाह्िर  िौ । 

भमनत २०६६ । ५ । १७ गत े

कुवतै 

  



नतमीले छोडेको 
नतमीले छोडकेो साल भयो 

मन रात हिन बेिाल भयो । 

फुल ैफुलको थुंङ्गा हटप्िा 

चचन्थन ुन जान्थन ुगाल भयो । 

िजारौंमा रोजें गल्ती मेरै 

जीवन कि  ंचाल भयो । 

उनकै सझंनामा रुाँ िारुाँ िै 

आाँशकुो यिााँ ताल भयो । 

फेरर पनन िााँस्न पछष भन्थछौ 

िुशी जनत त काल भयो । 

भमनत २०६७ । २ । १७ गत े

कुवतै 

  



गुरााँस बिनाको 
गरुााँस बबनाको वन कस्तो कस्तो 

छैनन ्वप्रय त मन कस्तो कस्तो । 

साथमा भसरानी राख्छु नतमीभनन 

चल्िैन रातमा झन ्कस्तो कस्तो । 

ननन्थिर मा बस्यौ कक सनु्थिर  बनेर 

कल्पना एक्लोपन कस्तो कस्तो । 

परेल  भभजायौ आाँिैमा रुझायौ 

व्यथा िर ्षिका छन कस्तो कस्तो । 

उराठ उराठ लाग्छ ससंारै ववरानो 

ककन भो मनकुो तन कस्तो कस्तो । 

भमनत २०६७ । २ । १८ गत े

कुवतै 

  



विरानो समाएर 

ववरानो समाएर नबसे िै 

रोधीघर म बबना नपसे िै । 

नतम्रा पनत परिेश छन ्

कम्मर नतम्ले नकस ेिै । 

भमलनको पल बस पिी 

सपनीमा आफै निसे िै । 

म ैपनन त कुर  बस्छु 

भेटिुाँिा कत ैनडस ेिै । 

भमनत २०६७ । २ । २३ गत े

कुवतै 

  



आाँसुका धाराहरुले 

आाँसकुा धारािरुले मरेो जीवन िाटो भयो 

न बोल्ने न सनु्थने कानो अनन लाटो भयो । 

बेिोशीमा लड्यो मटुु वेिनाल ेछाती िखु्यो 

छोडी गयौ ननमोि  न हिडं्ने बाटो भयो । 

एक्ल ैबसी रोईहिन्थथें उनकै याि आउाँ्यो 

एत्क्लएर मेरो त्जउ अिडाको भाटो भयो । 

लकुाएर व्यथािरु बर्ौं भयो बााँचेको म 

बेसरेुका पाइला न बाटो न घाटो भयो । 

जोचगएर हिडं्छु भन्थिा मायााँप्रेम गने सगं 

चािने न ैधेरैभए बबना मेस ैफाटो भयो । 

भमनत २०६७ । २ । १७ गत े

कुवतै 

  



चुरोटको िट्टा 
खझक्यो चुरोटको बट्टा सल्काएर तान्थयो 

मनको धुनमा पलभर बल्काएर तान्थयो । 

सासमैा छोड्यो मिुभर  फुकेर धुवााँ 

अाँध्यारो ननशीमा बढ  टल्काएर तान्थयो । 

सिन ैनसक्न ेििषका पोकािरु िोल्िै 

टुप्पानतर िेयो  अझै ढल्काएर तान्थयो । 

भयो गिभर आाँसकुा हढका बरबर 

बन्थयो धुवााँमा जीवन झल्काएर तान्थयो । 

प्यास छैन पानीको चुरोटै सगंी बनायो 

त्यसकैो धुवााँले हिनिंु पल्काएर तान्थयो । 

भमनत २०६७ । ३ । २४ गत े

कुवतै 

 

  



छोडरे गयौ 
नतमीले आज छोडरे गयौ 

िे-यौ नजररया मोडरे गयौ । 

माया जालका गाथािरु 

पलभरमा फोडरे गयौ । 

य ैचाल भयो मन रोयो 

िााँसो जनत गोडरे गयौ । 

छ-यौ िुशी जुनीभर भनी 

एकरात छाती जोडरे गयौ । 

त्जउने सार नतमीन ैचथयौ 

बाचा बन्थधन तोडरे गयौ । 

भमनत २०६७ । ३ । २५ गत े

कुवतै 

  



धकधक छाती चललरहेछ 

धकधक छाती चभलरिेछ 

आगो ित्न्थकएर बभलरिेछ । 

एक्ल ैरुाँ िा एकान्थतमा 

झन ैचोटिरु फभलरिेछ । 

सखंझएर अतीत मन मेरो 

अनायस ैककन गभलरिेछ । 

सजााँए हिलकी रानीलाई 

आफ्न ैछायााँल ेछभलरिेछ । 

उनका मीठा कुरामा भलू्िा 

मनकुो मटुु यिााँ जभलरिेछ । 

भमनत २०६७ । ३ । २६ गत े

कुवतै 

  



गगलासमा रम 

चगलासमा रमको प्याला 

मनभैर  गमको प्याला । 

नवपउाँ िा िुाँिैनन ्आफ्ना 

वपएाँभने जमको प्याला । 

बोतल ैश्रृंगारले भरेकी 

उनी रमझमको प्याला । 

आलस्य ननमुषल पािषनछन ्

िुबी र िमको प्याला । 

नाच्िनछन ्बैंड बाजामा 

रम छमछमको प्याला । 

भमनत २०६७ । ३ । २३ गत े

कुवतै 

  



जीिन एक्लै ढलेर जााँदा 
जीवन एक्लनै ैढलेर जााँिा 

अन्थयौलमा पर  गलेर जााँिा । 

आफ्न ैआाँश ुभो गि गिमा 

ढुक ढुक मटुु चलेर जााँिा । 

गनेुर व्यथा रुन्थछु ननशीमा 

बबिानी पलम ैछलेर जााँिा । 

न उनें सिुागरातको माला 

फुलभर  कााँडा फलेर जााँिा । 

मरुभभूमको तातो रापमा 

मनसनुको मन बलेर जााँिा । 

भमनत २०६७ । ३ । २९ गत े

कुवतै 

  



लेख्छन ्वियोग 

लेख्छन ववयोग प्रेम पातमा 

धोका मात्र मााँयाको जातमा । 

रुन्थछन ्कहिले िााँस्न ेगछषन ्

प्रेम भमलनको मीठो बातमा । 

ससंार िोज्यिा पाएाँ भन्थछन ्

प्रेम वेिनाको िात ैिातमा । 

नछरभलिैं उड ेसपना िुशीका 

उनी साँगको सनुसान रातमा । 

फेरर परेल  उनकै तलाशमा 

पलभर मन ुरम्छ कािमा । 

भमनत २०६७ । ३ । ३० गत े

कुवतै 

  



न त गचन्न सकें  
न त चचन्थन सकें  न त जान्थन सकें  

न नतमीलाई आफ्नो म मान्थन सकें  । 

बाटोमा भेहटयौ बाटोम ैिरायौ नतमी 

न नजरल ेत्यो नजर म िान्थन सकें  । 

िावाको वेगमा पलम ैिरायौ नतमी 

न यी िातले नतमीलाई तान्थन सकें  । 

धोकेबाजको जमघटमा चथयौ नतमी 

चािेर िोजें न नतमीलाई छान्थन सकें  । 

वपडंा वेिनाको भार अझ बढ्यो मनमा 

बग्िा आाँशकुा धारा म कािााँ धान्थन सकें  । 

भमनत २०६७ । ४ । १ गत े

कुवतै 

 

 

***** 

 

  



नतमीसाँग 

नतमीसाँग मनका कुरा गनष मन लाग्यो 

नतम्रो याि भयो बेशी झनष मन लाग्यो । 

जाि ुगनष लामा झाकं्री बरु बोलाएर 

ससंार बाटै नतमीलाई िनष मन लाग्यो । 

सपनीम ैभएपनन नतम्रा िात समाएर 

आाँधीिोला साँग ैसाँग ैतनष मन लाग्यो । 

छातीभभत्र सजाएर आाँिा लजाएर 

मेरो मनको िलु्िलु  छनष मन लाग्यो । 

ववधाताल ेछल ग-यो िैन नतम्रो जाल 

उनकै कािमा प्रािछोडी मनष मन लाग्यो । 

भमनत २०६७ । ३ । २६ गत े

कुवतै 

 

 

  



म त नतमीले हरेको 
म त नतमीले िरेको प्रमेी 

प्रेम ववयोगमा मरेको प्रेमी । 

पागल भएाँ प्रेममा फसेँ 

िेभलएर आाँधी तरेको प्रेमी । 

जनतबनुें तानाबाना कम ैभो 

मायााँको मलु म परेको प्रेमी । 

प्रेममा जन्थमें प्रेमम ैिुके 

प्रेमको बबउ छरेको प्रेमी । 

धोका मात्र सिन ुिो प्रेम 

धोकैको जपना गरेको प्रेमी । 

भमनत २०६७ । १ । २५ गत े

कुवतै 

 

***** 

 

  



आज एक्लै 
आज एक्ल ैयो मन पनन िंग भो 

धेरैसाल पनछ भभत्र भभत्र ैउमङं्ग भो । 

रुझेका पािा पिेरा आाँसिुरुले 

बेल  र चमेल ल ेरङ्ग ववरङ्ग भो । 

ववछोड पनछको पनुषभमलनले 

िाम्र ैकुराले गााँउमा मङ्ग भो । 

थािा छ फेरर ववछोड िुनेछ 

अझ यो मन िुशीले तरङ्ग भो । 

ववर्षएर अभसना वपटेर वपरती 

पलम ैडााँडा पािा छलषङ्ग भो । 

भमनत २०६७ । १ । २० गत े

कुवतै 

 

***** 

 

  



पूर्णिमाको रातमा 
पखूिषमाको रातमा बोलाएाँ उननलाई 

स्वत्प्नल नयनमा सजाएाँ उननलाई । 

िल्का िल्का चुम्बन भयो िवुमैा 

अनन अगंालोमा िबाएाँ उननलाई । 

सासमैा बोल्न बबन्थती गररन ्उनल े

काउकुती छरेर लजाएाँ उननलाई । 

वस्त्र िुले नाइाँ नास्ती कि  ंभएन 

आफ्न ैछातीमाचथ चढाएाँ उननलाई । 

घमासानको लडाई पलम ैसककयो 

मन्थि मसु्कान छर  पठाएाँ उननलाई । 

भमनत २०६७ । १ । २२ गत े

कुवतै 

 

 

 

***** 

  



हुन्न भन्छन ्

हिन हिन ैसाँग ैबोल  हिडं्न िुन्थन भन्थछन ्

वप्रया साँग िोलािोल  हिडं्न िुन्थन भन्थछन ्। 

प्रेममा पाभसएका घाइतिेरुलाई सोधें 

प्रेममा बनी जोल  हिडं्न िुन्थन भन्थछन ्। 

जन्थमिै म गम वपएाँ झरे आाँशिुरु कनत 

िुसीिरु भर  झोल  हिडं्न िुन्थन भन्थछन ्। 

गनुासो पोख्छु आफ्न ैभाग्य अभागी भनी 

छाती आगोले पोल  हिडं्न िुन्थन भन्थछन ्। 

घमासन यदु्घ चकष न्थछ भन्थछन ्प्रेममा गिाष 

आफैिेि ठोकी गोल  हिडं्न िुन्थन भन्थछन ्। 

भमनत २०६७ । ४ । ५ गत े

कुवतै 

 

 

***** 

  



नतमी पोखे्रली 
नतमी पोख्रेल  म स्याङ्गजाल  

िाम्रो िेश नेपाल िामी नेपाल  । 

हिडौं सद्भावको बाटो बनाई 

न त िंगाल  िोउ या झापाल  । 

लडौं बढौं ववरुद्घ अत्याचारको 

नभन नतमी गलु्मेल  पाल्पाल  । 

कुसीकै लाचग नलड नेता िो 

अब उठे रुकुमेल  रोल्पाल  । 

जातीय भेि ररस राग ककन 

समान िौं गोिाषल  डोल्पाल  । 

भमनत २०६७ । १ । २ गत े

कुवतै 

 

 

 

***** 

  



विलौना मैले 

ववलौना मलै ेगहिषन अब 

डस ेनतमीले सहिषन अब । 

जाल बनु्थने पजुार  रिेछौ 

भावनामा म महिषन अब । 

नछेक मलाई िोबाटोमा 

नतम्रो जालमा पहिषन अब । 

व्यथैमा सकेु मरेा नयन 

अमोल मोती छहिषन अब । 

पतैला म खियाई कहिल ै

लेक र बेशी झहिषन अब । 

भमनत २०६७ । २ । २८ गत े

कुवतै 

 

***** 

 

  



अङ्गना देशकी गहना 
अङ्गना िेशकी गिना िास िुन नआऊ 

िाडीका अजनबीसाँग बास िुन नआऊ । 

अतरे  अगम्य पाछषन अघासरु मानविरु 

अिण्ड स्वभाव नतम्रो नााँश िुन नआऊ । 

बन अगीसरा आफ्न ैिेशमा छ स्वतन्थत्र 

वपत्ल्सन्थछ यौवना नतम्रो लाश िुन नआऊ । 

लागेर िामको पनछ जीवन बबाषि िुन्थछ 

आकुल वशंको नतमी गााँस िुन नआऊ । 

गिककला सकुकला फेशनको लोभमा पर  

िराब यो मरुभभूमको आश िुन नआऊ । 

भमनत २०६७ । २ । २३ गत े

कुवतै 

 

 

***** 

  



याद नतम्रो 
याि नतम्रो पलपल भयो 

भभत्र भभत्र ैतलबल भयो । 

भेटें ननिंर मा नतमी अनन 

रात ैभर  िलबल भयो । 

हहहहह हहहह हहहहहह हहहह 

अधं्यारोम ैझलमल भयो । 

लामालामा केशरासी नतम्रा 

पभसषए जब िलचल भयो । 

जूधे अगंअगं आपसमा 

चािानाल ेिलिल भयो । 

भमनत २०६७ । १ । १२ गत े

कुवतै 

 

 

***** 

  



मेरो देश 

अजब िुन िोज्यिैछ मेरो िेश 

अताल  रुन िोज्यिैछ मेरो िेश । 

फैभलयो पाप ैपाप यिााँ ननरन्थतर 

पणु्यता धुन िोज्यिैछ मेरो िेश । 

जत्न्थमिै िषु्कमषको पाठ पढ  

अिडा छुन िोज्यिैछ मेरो िेश । 

िरेक मान्थछे आफ्न ैस्वाथषमा 

ि रा र सनु िोज्यिैछ मेरो िेश । 

पेटैका लाचग भाई भाई मार  

घरैमा िुन िोज्यिैछ मेरो िेश । 

भमनत २०६७ । २ । १२ गत े

कुवतै 

 

 

***** 

  



भार भयो 
आशा जनत ननराशामा मोडडएर भार भयो 

िााँसीिुसी बााँच्ने रिर तोडडएर भार भयो । 

साथै रुन ेिााँस्न ेिाएनौ र कसम नतमी 

लत्ताएर गयौ पर छोडडएर भार भयो । 

रानीवनको प्रेमपत्र रानीवनम ैिराएछ 

सपनाका टुसािरु गोडडएर भार भयो । 

टुटेबरु िल्का िुन्थ्यो प्थरका मायााँिरु 

गन्थतव्यमा ढुङ्गा मढुा जोडडएर भार भयो । 

कहि ंत पगु्थें म एक्ल ैएक्ल ैहिडं ेपनन 

हिडं ेनतम्रो सािाराले लोडडएर भार भयो । 

भमनत २०६७ । २ । २ गत े

कुवतै 

 

 

 

***** 

  



आलो घाउ दुुःखी रह्यो 
आलो घाउ िुुःिी रह्यो भसए पनन भसइ िेऊ 

नशा वपउाँ िा भलु्छौ पींडा वपए पनन वपइ िेऊ । 

नतम्रा मनका चािाना हिन हिन ैगनु्थने गछुष  

मायााँ भन्थिै एकरात िुशी हिए पनन हिइ िेऊ । 

डर त्रास िेिाएर ककन नाम कमाउाँछौ 

सघंर्षल ेिात नतम्रो खिए पनन खिई िेऊ । 

शशैवमा आगो बल्यो प्रगनतको भकार मा 

मलाई मास्न सपुार  भलए पनन भलई िेऊ । 

आाँफै धोका भयो भन्थछौ मटुु टुक्रा टुक्रा पार  

मनसनु मार  एक्ल ैनतमी त्जए पनन त्जइ िेऊ । 

भमनत २०६७ । ३ । २५ गत े

कुवतै 

 

 

***** 

  



गचत्कार सुन 

ववयोगमा छट्पटाएकी उजेल को चचत्कार सनु 

धनको आशमा वविेशी चेल को चचत्कार सनु । 

िजार यातना सिेर माभलकको ओढ्नी भएर 

पलभरमा लहुटएकी चमेल को चचत्कार सनु । 

सजाई सपना एक्ला बबुा आमालाई छोडरे 

जालमा फाँ भसएकी सिेल को चचत्कार सनु । 

कालो अधं्यारोमा डसेर इज्यजत लहुटन्थछ 

चचच्चािट गिुार सरेुल को चचत्कार सनु । 

नतम्रा हिि  बहिनीिरु एकाएक रोइरिेछन ्

रोएको डााँको सर  जुरेल को चचत्कार सनु । 

भमनत २०६७ । २ । २२ गत े

कुवतै 

 

 

 

***** 

  



सााँचेर कनत राखुाँ 
सााँचेर कनत रािुाँ माला बनु्थन फुल मलै े

िााँजेर कनत बस ुनतम्रो र मरेो भलू मलै े। 

िल्तीमा तत्स्वर रािी कनत मत्न्थिर धाउाँ  

पााँउ नतमी भनन कनत चढाउाँ  बत्रशलू मलै े। 

कनत काटुाँ अब सपनाका तीता रातिरु 

बगाउाँ  कनत आाँिाबाट आाँशकुा मलु मलै े। 

ओइल  जाला कक बीचैमा झन ैपर जाला 

चारैनतर िेख्नथालें मायााँका िुलिुैल मलै े। 

आउन िोज्यछु सपनीमा जिााँ नतमी छौ 

जनत जोडें झत्त्कयो भमलनको पलु मलै े। 

भमनत २०६७ । ३ । १२ गत े

कुवतै 

 

 

***** 

  



रमाएर जीिन भरी 
रमाएर जीवन भर  मायााँ कसी बााँचचिेऊ 

सारंगीको धुन सनुी छेउमा बसी नााँचचिेऊ । 

िुशीमा न ैववत्न पाउन बचकेा यी भोल िरु 

चन्थरमाको मसु्कान साँग ैहिलमा पसी िााँभसिेऊ । 

कलेजीमा नतम्रो मायााँ तनु्थन मलाई रिर लाग्छ 

ढकमक्क जोवन मायााँजालमा फसी गााँभसिेऊ । 

ईच्छािरु आतरु िोलान गिभर  िुशीिोला 

भमलन िुाँिा िइुटा छाती धसी धसी टााँभसिेऊ । 

रातभैर  कुरा गनु्थ्यौ कल्पना भेट िुन्थ्यौ 

ववपनामा मनसनुलाई डसी डसी नााँभसिेऊ । 

भमनत २०६७ । ३ । २ गत े

कुवतै 

 

 

 

***** 

  



एकान्तमा एक्लै हााँस्ने 

एकान्थतमा एक्ल ैिााँस्न ेएक्ल ैरुने बानी प-यो 

झुल्के घाम लाग्यो पलमा घनघोर पानी प-यो । 

कमष घर भो सेरोफेरो परिेशका बाटािरु 

सफलता आशमात्र धेरै मलाई िानन प-यो । 

शशैवमा जीवन ढल्यो नसा वपए सर  लड्यो 

यस्त ैिुने थािा चथयो रुन ुजानाजानी प-यो । 

फेरर फकी िे-यौ ककन ढकमक्क यौवना यो 

िे-यौ भने छाती चचर  िुुःिको यो िानी प-यो । 

िरेक रात सपनीमा तगारो म घमु्ने गछुष  

कोि  यिााँ कोि  विााँ जीवन तानातानी प-यो । 

भमनत २०६७ । ४ । १२ गत े

कुवतै 

 

 

***** 

  



मायााँको परेली तरेर 

मायााँको परेल  तरेर िजुरले 

मनभैर  उमङं्ग छरेर िजुरले । 

टोलाएर िेरे यी नयन मेरा 

पकुािाष सम्बोधन गरेर िजरुल े। 

फुलको थङु्गा पहिलो भेटमा 

हिनभुो बेशी झरेर िजुरले । 

सासमैा केि  भने झैं लाग्यो 

मलाई अगंालोमा भरेर िजुरले । 

आाँिा आाँिा जुधाउनभुो अनन 

अझ कररब मेरो सरेर िजुरले । 

भमनत २०६७ । ३ । २२ गत े

कुवतै 

 

 

***** 

  



याद आयो 
डााँडापािा पिाड अनन हिमाल याि आयो 

आफ्न ैप्यारो जन्थमभभूम नेपाल याि आयो । 

िाउरा घााँस पानी पधेरो साँग ैगर  हिडं्िा 

वप्रयसाँग साटासाट गरेको रुमाल याि आयो । 

हिनभर  रानी बनमा लकुामार  िेल्िा िले्िै 

किाल  लाग्िो राम्चेल  भीर ववशाल याि आयो । 

वविेशको पररवेशमा रम्न सकेन मन मेरो 

आफ्न ैभेर्भरू्ा अनन िौरासरुुवाल याि आयो । 

चचल्ला र मिंगा वविेशी कार जनत चढे पनन 

िेवीस्थानको चचप्ल  िेल्ने पिाषल याि आयो । 

भमनत २०६७ । ४ । १ गत े

कुवतै 

 

 

***** 

  



अन्यौलमा भाग्य 

न त गजल झैं जीवन शरेरएर बन्थयो 

अन्थयौलमा भाग्य मेरो केररएर बन्थयो । 

भय अशात्न्थतल ेमन अनतन ैसतायो 

जाल ैजालमा जीवन बेररएर बन्थयो । 

न ननमुषल वेिनाल ेरोगिरु मचायो 

पीर र व्यथा िरपल घेररएर बन्थयो । 

िुाँिािुाँिै ज्ञानको प्रभावमा ननरन्थतर 

ऊजाड मरुभभूममा िेररएर बन्थयो । 

चुक्ल  ननमोि साँग कैल ेबचायो 

पलपलमा जीवन यो फेररएर बन्थयो । 

भमनत २०६७ । ४ । १६ गत े

कुवतै 

 

 

***** 

  



टुक्रिएर फेरर आफै 

टुकक्रएर फेरर आफै डोररएका िातिरु 

मटुुभर  पींडा सि  घोररएका रातिरु । 

छताछुल्ल पाररहियौ कक जमघटम ैरोईहिऊ 

जीवन भयो पातपैात सोररएका िातिरु । 

सिनछु धोका आफ्नो भाग्य सानोपार  

सफलताको िोजीगिाष जोररएका घातिरु । 

भत्त्कगए रिरिरु अभभशाप त्जन्थिगीका 

नसकेर ववरिमा फोररएका बातिरु । 

चारैनतर जतातत ैघुाँइचो र भीडमैात्र 

जीवनको स्वाि भलन ओइररए बरातिरु 

भमनत २०६७ । ४ । १३ गत े

कुवतै 

 

 

***** 

  



पहहलो भेटमा 
पहिलो भेटमा उनीसाँग फेरर कािानी भयो 

एकै नजर जुध्यो िवुमैा चचनाजानी भयो । 

हिन त बबतरे गयो जब रातमा याि आयो 

उनको कल्पनामा भसरानी भाग्यमानी भयो । 

सपनीम ैआाँिाचार भयो र अनन उनीसाँग 

आपसमा पलभर गजबको कुराकानी भयो । 

ननिंर मा मस्त चुम्यौ यी िबु ैनयन नतमी 

मन्थिमन्थि मन यो लाजले पानी पानी भयो । 

आनन्थिको आभास भयो मन ैउमगं भररयो 

िइु मटुु भमल्यो स्वगषको त्जन्थिगानी भयो । 

भमनत २०६७ । ४ । ११ गत े

कुवतै 

 

 

***** 

  



जीिनभरी नतम्रो नाम 

जीवनभर  नतम्रो नाम बनु्थिा बनु्थिै मनषिेऊ 

कल्कलाउाँ िो यो जवानी थुन्थिा थुन्थिै मनषिेऊ । 

चन्थरमाको मसु्कान सर  िााँसीिााँसी बोल्छौ 

बााँचुन्थजेल नतम्रो नाम गनु्थिा गनु्थिै मनषिेऊ । 

कल्पनामा झत्ल्कहिने ननिंर मा सताउन े

सिुागरातको फुलमाला उन्थिा उन्थिै मनषिेऊ । 

मीठो मसु्कान िन्थतलेिर लजाल ुती नयनिरु 

कलेजीमा नतम्रो मायााँ तनु्थिा तनु्थिै मनषिेऊ । 

एकान्थतमा नतम्र ैसाम ुपोिाएर चािाना यी 

मन ुभन्थछ नतम्रो बोल  सनु्थिा सनु्थिै मनषिेऊ । 

भमनत २०६७ । ५ । १ गत े

कुवतै 

 

 

 

***** 

  



कल्पनामै विलाई गए 

कल्पनाम ैववलाई गए छालिरु त्जन्थिगीका 

मटुुचचर  िााँस्न ुपछष िालिरु त्जन्थिगीका । 

भसजषनाका फुलिरु नफुलेरै ओइल  गए 

अन्थयौल बबत ेकनत सालिरु त्जन्थिगीका । 

रोवपयो भीरमा अनन आगोको रापमा बल्यो 

हिउाँसो अधं्यारा छन ्चालिरु त्जन्थिगीका । 

िरेक मोडमा गाल  िाएकै छु अझ ैपनन 

बबना अथष कनत पाएाँ गालिरु त्जन्थिगीका । 

सनुौलो सपना कल्पनाम ैभईरिेछन ्मेरा 

यता सोंचे उता पगेु जालिरु त्जन्थिगीका । 

भमनत २०६७ । ५ । २ गत े

कुवतै 

 

 

 

***** 

  



हहजोरानत सपनीमा 
हिजोरानत सपनीमा झत्ल्कएर आयौ नतमी 

सनु ैसनुको गिनामा टत्ल्कएर आयौ नतमी । 

रिेछ मनमा रातभैर  अगं अगं छुने मेरा 

चािानाल ेमनमा आगो सत्ल्कएर आयौ नतमी । 

नसकेर सहिबस्न तातो आगो मटुुभर  

यौवनाको रंग आफै भत्ल्कएर आयौ नतमी । 

ईशाराले आाँिा मस्काई तल्लो ओठ टोकी टोकी 

सनुसानमा एक्लो छाती बत्ल्कएर आयौ नतमी । 

सताएर ननन्थिर म ैअगंालोमा कस्न नपाई 

मनसनुको कल्पनामा पत्ल्कएर आयौ नतमी । 

भमनत २०६७ । ५ । ३ गत े

कुवतै 

 

 

 

***** 

  



आाँशुको पोखरीमा 
आाँशकुो पोिर मा खिउाँ िै गलेर बााँचेको छु 

गम भलुाउन नशा वपउाँ िै ढलेर बााँचेको छु । 

जीवन यो यात्रा िो रे त्यसलै ेहिडडरिेछु 

वपडाको वर्ाष यिााँ हिउंिै छलेर बााँचेको छु । 

रुाँ िारुाँ िा नयनबाट सकुकसक्यो आाँशकुा धारा 

िुुःिको ओडारमा चचउाँ िै पलेर बााँचेको छु । 

रसाएर सकेुका नयनिरुलाई बरु सोध 

आगोको रापमा त्जउाँ िै बलेर बााँचेको छु । 

कमजोर भाग्य मेरो असफल सघंर्ष भयो 

फलेका चोटिरु भसउाँ िै चलेर बााँचेको छु । 

भमनत २०६७ । ५ । ३ गत े

कुवतै 

 

 

***** 

  



लामा लामा केशरालश 

लामा लामा केश राभश सभसषएर लकु्न िोज्यिा 

गाजल ुत्यो नयन नतम्रो तभसषएर लकु्न िोज्यिा । 

सरसर िावा बहिरह्यो िपुट्टाले िाउ िेयो  

छरपस्ट अगं छोड्यो घभसषएर लकु्न िोज्यिा । 

िेरररिंु लाग्न थाल्यो चुभमहिऊ लाग्न थाल्यो 

लजाउिै अगं अगंमा पभसषएर लकु्न िोज्यिा । 

पछ्यौर  आफ्न ैसरुमा िावासाँग उडडरह्यो 

मायााँलकुो रुप जस्तो धभसषएर लकु्न िोज्यिा । 

गजषिा त्रास बढ्यो मेघ रागकी राचगनी 

उनीसाँग मनसनु पानी बभसषएर लकु्न िोज्यिा । 

भमनत २०६७ । ५ । ४ गत े

कुवतै 

 

 

***** 

  



नतम्रो ओठले 

नतम्रो ओठले पनन मायााँको गीत गायो 

नतमी मेरो म नतम्रो यि  आवाज सनुायो । 

नतम्र ैनामभए जीवनका िरेक िुशीिरु 

नतम्रो तगारोमा पगु्िा मन मसु्कुरायो । 

भन्थ्यौ नतमी बोल्िैमा मात्र मायााँ बस्िैन 

नतम्रा आाँिाले एकान्थतमा मलाई बोलायो । 

डुबेर नतमो यािमा रुन पगुेंछु म फेर  

चन्थचले नतम्रा िातिरुले मलाई बिकायो 

सोध के को चािानाल ेभररएको छ मन 

मनसनुको प्यासी बानील ेभले चलायो ? 

भमनत २०६७ । ५ । ५ गत े

कुवतै 

 

 

***** 

  



सक्रकयो झारेर आाँशु 
सककयो झारेर आाँश ुअब रुाँ िा पासेको छ 

चोटमा िुुःिकेो मन बन्थचराल ेतासेको छ । 

उसलाई मायााँको िााँसो िााँस्न पनन भसकाएाँ 

आज उ हिनरात अकैको िशुी िााँसेको छ । 

उसलाई वपतीको फुल गााँस्न पनन भसकाएाँ 

आज उ अकैको लाचग बरमाला गााँसेको छ । 

उसलाई िुुःिमा छाती थाम्न मलैे भसकाएाँ 

आज उ अकैसाँगको छातीमा टााँसेको छ । 

जसल ेबााँचुन्थजेल िाँसाउने कसम िाए्यो 

उसलैे मनसनुका अमोल मोती नााँसेको छ । 

भमनत २०६७ । ५ । ५ गत े

कुवतै 

 

 

 

***** 

  



पापी हुाँदारहेछन ्

पापी िुाँिारिेछन ्ननिोर् मटुु पोल्ने मान्थछे 

लकुाएर सत्यता झटुो कथा बोल्ने मान्थछे । 

नतमी मेरो सपनाको राजकुमार एउटालाई 

अकोसाँग जीवन समु्पी मनमटुु िोल्न ेमान्थछे । 

सिु हिन्थछु भनन भनन आश्वासन झुटा झटुा 

धरो धमष कसम िाई िुुःि सिु घोल्न ेमान्थछे । 

िाइिाइ पेटभर  बाचा कसम झुटा झटुा 

जानी जानी पाप धमष सराबर  मोल्ने मान्थछे । 

िजार मायााँ फेरर फेरर सयौसाँग चुप्पा चुप्पी 

मनसनुको ननश्चलमायााँ तराजुमा तोल्ने मान्थछे । 

भमनत २०६७ । ५ । ४ गत े

कुवतै 

 

 

***** 

  



नतमीसाँग बिताएका 
नतमीसाँग बबताएका रातिरुको कसम 

तनभैर  कुिाएका िातिरुको कसम । 

नतमीलाई छोडी अन्थत मायााँ लाएको छैन 

बनपािा ससेुलेका पातिरुको कसम । 

सधंै नतम्रो सझंनामा िरपल िराउाँ छु म 

वपरतीका लोभलाग्िा बातिरुको कसम । 

समयको ननयनतल ेछुहट्टएको जस्तो भयो 

ववछोडमा ििु भलु्ने मातिरुको कसम । 

अटुट मायााँ मटुुभर  सगंालेर परिेशमा 

लेखिएका प्रेमपत्रका िातिरुको कसम । 

भमनत २०६७ । ५ । १५ गत े

कुवतै 

 

 

***** 

  



रोएका परेली 
रोएका परेल  धुलायौ सटुुक्क 

तरंग तरेल  घलुायौ सटुुक्क । 

बातमैा मस्त पारेर ननभशमा 

मनमा जुरेल  चुलायौ सटुुक्क । 

वर्ाषमा िननयो भेल र पहिरो 

बगरमा चमेल  फुलायौ सटुुक्क । 

गलेको शर र नरुन ुभन्थि्यौ 

पलम ैसिेल  रुलायौ सटुुक्क । 

नयन जुधायौ वपयारो बनायौ 

मनलुाई उजेल  सलुायौ सटुुक्क । 

भमनत २०६७ । ५ । २० गत े

कुवतै 

 

 

 

***** 

  



जजन्दगानी 
जीवन गजबको कािानी भयो 

ककरि ववनाको बबिानी भयो । 

िलषक्क बहढयो तन्थिेर  भईयो 

पेर्यसी नभ ैके जवानी भयो । 

आफ्नाल ेछुरा प्रिार गररगए 

चोटै चोटको ननशानी भयो । 

हिनिरु अब नशाम ैबबत्ने भो 

रातको साथी भसरानी भयो । 

बााँच्न सा-िो सिन गा-िो भो 

बेिाल यो त्जन्थिगानी भयो । 

भमनत २०६७ । ५ । २२ गत े

कुवतै 

 

 

 

***** 

  



नयााँ िर्ि 
नयााँ उमगं जोश बोकी आयो नयााँवर्ष 

नयााँ सपना तरंगसाँग छायो नयााँवर्ष । 

फेरर उनकै शभुकामनाका लाम लागे 

ढल्किै िुशी पोखििैं गयो नयााँवर्ष । 

कल्पनाम ैिशुी भए परिेशमा परिेशी 

प्रेमीको याि झैं नशा लायो नयााँवर्ष । 

उन्थननत प्रगनत पथमा अनघसरा बनी 

जतािेयो  उत ैिुशी पायो नयााँवर्ष । 

साल फेभससरपनन बढ्यो जीवनमा िाम्रो 

सकुी िुशी सालम ैवपडंा ख्वायो नयााँवर्ष । 

भमनत २०६७ । ५ । १४ गत े

कुवतै 

 

 

 

***** 

  



क्रकन क्रकन उनीसाँग 

ककन ककन उनीसाँग मेरो मन डुल्छु भन्थछ 

नतम्रो मीठो बोल मा पीर मकाष भलु्छु भन्थछ । 

आफ्नो मनको गमलामा फुल सारर राि 

झरर वर्ाष नपरेनी बात्च्छटाम ैफुल्छु भन्थछ । 

यो मनको मााँझ नतमीस्पशषमा बस्यौ भने 

गतु्म्सएका प्रेमपत्र बातबैातमा िुल्छु भन्थछ ।। 

फराभसल  सवुाभसल  एउट  पाए मेरो मन 

गलु्धुल  त्यो रातभैर  उससैाँग झुल्छु भन्थछ । 

मेरो मनको बगचैामा िररयाल  पाररहिए 

मनसुगं वपरतीमा तले पानी घलु्छु भन्थछ । 

भमनत २०६७ । ५ । २५ गत े

कुवतै 

 

 

***** 

  



मनु 

आफ्न ैघर छोडरे मन ुपरिेशी भयो 

वप्रयको हिल तोडरे मन ुपरिेशी भयो । 

परिेशका कुराले रुत्न्थथन वप्रया प्यारमा 

नसनुी मिु मोडरे मन ुपरिेशी भयो । 

उिास उिास लाग््यो ससंारै ववरानो 

भमलनको पलु तोडरे मन ुपरिेशी भयो । 

साँग ैबााँच्ने साँग ैमने बाचा कसम चथयो 

आफ्न ैकसम तोडरे मन ुपरिेशी भयो । 

ईच्छा र रिरिरु कहिल ैभएनन ्परुा 

पीरै नाता जोडरे मन ुपरिेशी भयो । 

भमनत २०६७ । ५ । २६ गत े

कुवतै 

 

 

***** 

  



नतमीसाँग मनका 
नतमीसाँग मनका कुरा गनष भनेर आएाँ 

ननिंर मा तत्स्वर नतम्रो िनष भनेर आएाँ । 

प्रभातमा छिै िुसी नतमीसाँग भेटमा 

पछ्याउाँ िै काि नतम्रो पनष भनेर आएाँ । 

लटेुर लग्यौ मन जीवन रंगको बनायौ 

सप्तरंङ्गी फुलमा वास्ना छनष भनेर आएाँ । 

पिाषइमा मलै ेपनन कैयौं रात बबताएाँछु 

धेरैपनछ नतमीले बेशी झनष भनेर आएाँ । 

सिुचैन हिन्थछु भनन आश कक िेिायौ ? 

नतमीसाँग ैत्जउन साँग ैमनष भनेर आएाँ । 

भमनत २०६७ । ५ २७ गत े

कुवतै 

 

 

***** 

  



नतम्रो मनको 
नतम्रो मनको मझेर मा बााँस िेऊ वप्रय 

नतम्रा िातले पकाएको गााँस िेऊ वप्रय । 

कल्पनामा िराउाँ छु नतम्रो बोल  सनु्थिा 

जुनीसगं ैबबताउन मधुमास िेऊ वप्रय । 

िातिरु लजाउाँ िै नतम्रा तनमा डुलाउाँ िा 

मातसैरर लाग्ने तातो सास िेऊ वप्रय । 

चोिो छ मेरो माया मटुुभर  नतम्रोलाचग 

साँग ैत्जउने साँग ैमने आस िेऊ वप्रय । 

मीठो बोल  बोभलहिन ेहिलिैोल  िााँस्न े

रमाइलो मनलुाई आभास िेऊ वप्रय । 

भमनत २०६७ ५ । २३ गत े

कुवतै 

 

 

***** 

  



डरत्रासले 

डरत्रासल ेआफ्नोमटुु आफुले न ैपोलेको छु 

नतमीसाँग सयौंसत्य एउटा झुट बोलेको छु । 

आजभोभल गिाषगिै नतमी मरेो िुशी बन्थयौं 

ववरिका गाथा अब नतम्र ैसाम ुिोलेको छु । 

पहिल ेम एक्लो िुिा नशा मेरो साथी चथयो 

हिजोआज नशाभन्थिै थोरै पानी घोलेको छु । 

नतम्रा मनका वििरु सनु्थिा मलै ेरुन ुप-यो 

मेरो पनन िुुःिेको मन नतमीसाँग मोलेको छु । 

जीवनको सेरोफेरो छैनन ्भन्थथें काि  मेरो 

आज मलै ेसगंीतलाई मनसनुमा तौलेको छु । 

भमनत २०६७ । ५ ३१ गत े

कुवतै 

 

 

 

***** 

  



वपरती 
बसाल्िै आाँिाको नानीमा सान्थनानी 

रुाँ िैनछन ्िााँस्िैनछन ्बानीमा सान्थनानी । 

छ छड्के जधेुको नजरमा भरेको 

ससु्तर  बस्यौ िानीमा सान्थनानी । 

ि रा र मोती सनु जस्तो मिंगो 

बस्यौ रे प्रेमकी रानीमा सान्थनानी ।ंं 

झकेर बोल्छ्यौ न भोक न नतिाष 

चत्स्किैछ छाती िानीमा सान्थनानी । 

पलभरको ववछोड छ सहिनसक्न ु

न फाल मनसनु पानीमा सान्थनानी । 

भमनत २०६७ । ६ । १ गत े

कुवतै 

 

 

 

***** 

  



मनसुनी िर्ाि 
आजफेरर यिााँ रात जब प-यो 

हृियमा यौवना िात जब प-यो । 

समाषइ िवुछैन ्लाजले भतुकु्क 

उनको छातीमा िात जब प-यो । 

आग्रि िुाँिैछ नत्जक नत्जकको 

उनलाई बैंशको मात जब प-यो । 

चधपचधपी हियो बल्िैमा ननभ्यो 

उत्तजेना भभत्र बात जब प-यो । 

पलभर उनी पत्ग्लएर रसाईन 

रसमाचथ मेरो लात जब प-यो । 

मनसनुी वर्ाष गजषन मन्थि मन्थि 

भशतला पातमा पात जब प-यो । 

भमनत २०६७ ६। ३ गत े

कुवतै 

 

 

***** 

  



वपएर नाना मातहरु 

वपएर नाना मातिरु रुन ेगछौ रे नतमी 

गरेंछु भनेर घातिरु रुन ेगछौ रे नतमी । 

थािा पायौ ? जीवन बााँच्न िुुःि भन्थथें 

सम्झेर मेरा बातिरु रुन ेगछौ रे नतमी । 

नतमीसाँग मायााँ गााँस्न ुिोर् मेरो चथयो 

साथ छुटाई िातिरु रुन ेगछौ रे नतमी । 

नतम्रो यािमा हिनिुाँ चचट्ठी कोर रिन्थथें 

पढेर प्रेमका िातिरु रुन ेगछौ रे नतमी । 

स्वगष जस्तो पलपल आनन्थि मनसनुमा 

कल्पेर मीठा रातिरु रुन ेगछौ रे नतमी । 

भमनत २०६७ । ५ २८ गत े

कुवतै 

 

 

***** 

  



कााँडा छन ्िगैचामा 
कााँडाछन ्बगैंचामा फुलफुैल सार वप्रय 

ढकमक्क जतातत ैिररयाल  पार वप्रय । 

नतमीछोडी अन्थतमाया लगाउन सककएन 

सपनीका बाचािरु ववपनीमा झार वप्रय । 

कहिले त आाँधीबेर  उभलषएला भमलनको 

भत्त्कगयो पलुभने िातसमाई तार वप्रय । 

भमलनको आशागिै बाटामा म आउनेछु 

अन्थजानमा भलुभए तगारोमा बार वप्रय । 

क्षक्षनतज पार  जुनसाँग बबरिमा रुनेगछुष  

मनसनुलाई अस्वीकारे बरु अब मार वप्रय । 

भमनत २०६७ । ६ । ६ गत े

कुवतै 

 

 

***** 

  



विराट यो संसार 

ववराट यो ससंार अबमेरो आाँिैंमा बस्यो 

जुनमा ववलाए तारा नाम लािैमा बस्यो । 

उिाएर सयूषको मोतील ेवविानी फैलायो 

मन्थिमन्थि मसु्कान सबकैो आाँिैमा बस्यो । 

स्वगषनगर  यो मेरो हृियको वासस्थानमा 

उडरे अब मनायो िररयाल  पािैमा बस्यो । 

नाचेंआफै गीत गाए डााँफे मनुाल वनपािा 

सनुौलो वविानी कोईल को भाकैमा बस्यो । 

सनु्थिर बगैंचा बन्थयो मेरो शान्थत जन्थमभभूम 

फुलेर लाल गुाँरास जगको चािैमा बस्यो । 

कुवतै 

भमनत २०६७ मभंसर २७ गत े

 

 

 

***** 

  



अाँधेरी रातमा 
अाँधेर  रातमा भेटें ती सान्थनानी 

उनन नछन चन्थचले चलु्बलेु बानी । 

िााँसेरै बभसन ्उनन मेरो नत्जकै 

बाटुलो मिुार त्योमन्थि मसु्कानी । 

ओठमा लाल  भशरैमा भशरबत्न्थि 

चचहटक्क परेका आाँिैमा जवानी । 

फुलको थङु्गाले सवुास फैलायो 

नजर नजर जुध्यो छुट्न ैनमानी । 

पहिलो भेटमा अन्थजान चथएाँ म 

बर्ाषभो प्रेमरस नजानी नजानी । 

कुवतै 

भमनत ५ पौर् २०६७ 

 

 

***** 

  



आकाशका जुनतारा 
आकाशका जुनतारा एक्ल ैझारेर के भो ? 

थुम्कािरु त्जन्थिगी समथल िारेर के भो ? 

सपनीम ैसपनीमा भेटघाट िुन्थछ भने 

भमलनका ववन्थििुरु नजरमा सारेर के भो ? 

हिनभररको थकानल ेपनुष छ लितरान 

बरवपपल मनको चौतार  पारेर के भो ? 

सााँझपारर उनी भेट्न मन लागेको िो 

उिाएको आाँशलुाई कसलै ेबारेर के भो ? 

त्जन्थिगी यो िेल भन्थिै त्जतिार सिन ुरे 

कहिल ैत्जत िुन्थन मन ुफेरर िारेर के भो ? 

भमनत २०६७ । ६ ६ गत े

कुवतै 

 

 

 

***** 

  



मलाई उनको जीिनमा 
उनलाई मेरो जवानी पाउन मन लाग्यो अरे 

सााँझ वविान मेरै गीत गाउन मन लाग्यो अरे । 

जबजब भेट्छौ िामी कुरा िुन्थछन ्मीठामीठा 

बेिुल बनन भसिंरुपोत ेलाउन मन लाग्यो अरे । 

मनभैरर आगो बल्िा यौबनाको लाल  चढ्िा 

मेरै साथमा मेलापाता धाउन मन लाग्यो अरे । 

जोडीबनी हिडं ेउनका साथंीिरु आजभोभल 

च्याप्पछोपी छातीभरर छाउन मन लाग्यो अरे । 

आउनेबाटो िेनछषन ्अरे एकहिन भेट निंुिानी 

मेरै तत्स्वर जतातत ैसजाउन मन लाग्यो अरे । 

कुवतै 

भमनत २०६७ पौर् १० 

 

 

 

***** 

  



घामको लालीमा 
घामको लाल मा नतम्रो तत्स्वर भेहटयो 

फुलको डाल मा नतम्रो तत्स्वर भेहटयो । 

शिरमा पचाषभेटें नतम्रो मात्र चचाषभेटें  

उनका ताल मा नतम्रो तत्स्वर भेहटयो । 

डााँडापार  िाउरा घााँस धेरै ग-यौ अरे 

िोला िाल मा नतम्रो तत्स्वर भेहटयो । 

कनतलाई बाड्ने गछौ नतम्रो तत्स्वर 

िेतको आभलमा नतम्रो तत्स्वर भेहटयो । 

असारमास िेतमा मनसनुी वर्ाष िुाँिा 

धानको बाल मा नतम्रो तत्स्वर भेहटयो । 

पौर् ७ कुवतै 

 

 

***** 

  



मज्जा भयो 
नतमीसाँग वाभलङ्ग मेला घमु्िा मज्यजा भयो 

छायााँपारर ओठजोडी चमु्िा मज्यजा भयो । 

डरैडरमा सास बढ्यो िेिेभने गालपलाष 

लकुीचोर  जवानीमा िुम्िा मज्यजा भयो । 

आिा कनत आनन्थि अनन आाँिा मन्थिमन्थि 

एकैचोट  िोश िवास गमु्िा मज्यजा भयो । 

गगनचुम्बी आकाशल ेरुपरंङ्ग फेरे जस्तो 

त्यि  रंगमा उनीसाँग झमु्िा मज्यजा भयो । 

चट्टकोर  भसउाँिोपार  आाँिी कालाकाला 

लामालामा केशराशी समु्िा मज्यजा भयो । 

कुवतै 

भमनत २०६७ पौर् १६ गत े

 

 

 

***** 

  



सातै समुन्र 

सात ैसमनु्थर उ तरेर गयो 

पसैाकै पनछ उ परेर गयो । 

हिलमा बस्यो िईुरात िााँस्यो 

नमानी नमानी सरेर गयो । 

जनत कमायो पगेुन धनले 

लोभको भकार  भरेर गयो । 

रुिैपो चथएाँ उ हिडं्ने बेला 

फकष ने बाचा गरेर गयो । 

पलमैा फेरर पत्ग्लयो हृिय 

आिााँबाट आश ुछरेर गयो । 

कुवतै 

भमनत ३१ मभंसर २०६७ 


