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द��ण ए�सयामा नेततृ् 

गोपालकृष् गान्ध 
!* l8;]Da/ @)!@ 

 

म एउटा कालपप�क सवंादबाट आजको पवर� सरु ग�र राहन्ुु त्ो सवंाद मेरो र ्हाँ उपिस्थ कु� ै
पप� व्ििथबधर हु� सि्ु  
 
के थपा� द��् ए�स्ाल� �ेथा हु�हुुन्?  
 
होइ�, होइ�ु द��् ए�स्ाल� थ हँु, थर '�ेथा' भ�े होइ�ु  
 
उसो भए, शा्द असफल �ेथा पो हु�हँुुदो हो �क? 
 
होइ� बाबा, मलेै �ेथा हु�े प्ास क�हले पप� ग�र�ँु 
 
ए, अ�भलाषध �ेथा हु�हुुन् ि्ार ? 
 
होइ�, थर सबकैो पशसंा वा वाहवाह पाउ�े वा भ�� अगवुा बन�े सप�ा �देखकेो रा�हँ  होइ�ु 
 
अगवुा? कसथो अगवुा? 
 
फसाद � ैत्सकैो ्ु खासमा कु� ैकुराको अगवुा होइ�ु मेरो कु� ैखास ध्े् � ै्ै�ु 
 
कु� ैध्े् ्ै�? वाहवाह� र पशसंा कमाउ�े बाहेक थपा�को कु� ैउदेद् ्ै�? 
 
्स कुराबाट प�र�रथ हु�हुुन् र ्ो स�ेुर थपा�लाई �दिक पप� लाग� सि्, मलाई ्ाहा ्ु 
 
हो, ्ाहा ्ु ्पथका �ेथा ्�,् थर उ�धहरलाई वाहवाह� कमाउ� ुर मान्े पप् लगाउ� ुबाहेक केह� 
मथलब ्ै�ु 
 
हो, त्ह� भ�ेकोु �ेथाहर जो थाल� राहन्�,् थाल�को गडगडाहट राहन्� ्र झ� ्ठूलो गडगडाहट 
राहन्� ्ु  त्सपप् �ारा, जुलसु, पोसटर, र ््ाल�, भाष् मञर राहन्� ्ु  आफूप्ा�ड सम्रकहरको 
झुनड राहन्�,् पथ�ले आफूलाई मा�् उरालेको, आफूलाई पत्ाएको र सतथामा परु ््ाएको हे�र 
राहन्� ्ु   
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थपा�लाई पत्ाउ�े आ्ार के?  ज�थामाझ थपा�ले ठाउँ ब�ाउ� पाउ�े अ�्कार के हो? 
 
त्सथो म�सथ केह� पप� ्ै�ु थर पा�रवा�रक इपथहास भन�े हुन् प� त्सले ्ेरै कुरा बथाउँ्ु  
 
ए, थपा�को प�रवारमा �ेथाहर �्ए, त्सलेै थपा� पप� �ेथा बन� राह�हुुन्, होइ�? 
 
त्स ैभ�ध बझु�हुोस ्�ु वासथवमा कुरा त्ह� होु 
 
उसो भए, �ेथा प�रवारको सदस् भएपप् �ेथतृवमा हक लाग् भ�ेको हो? 
 
होइ�, त्स पकार कसकैो हक लागदै�ु राज�धपथक प�रवारमा जनमदैमा कसलैाई राज�धपथमा पवेश 
ग�� अ�्कार हँुदै�ु थर द��् ए�स्ामा ्सथ ैपरमपरा रलेको ्ु ्ो परमपरा त्पथ परुा�ो थ 
होइ�, थपैप� ्ो स्ाापथ भइसकेको ्ु अप� ्ो परमपरा राज�धपथमा मात होइ� अन् �तेमा पप� 
स्ाापथ भइसकेको ्ु ्सलाई 'जनमका आ्ारमा मा�् उिल�े' परमपरा पप� भन� स�कन्ु  
 
अ,ँ अ’सेनट बाई �ड’सेनटु ्ो कुरा मलाई म� पर ््ोु थर अङ्ेजधमा अ‘सेनट भ�ेको उिल� ु्ा 
रढ� ुहो र �ड‘सेनट भ�ेको ओलर� ुहो ु के उसो भए थिेनजज शपेारले सगरमा्ाबाट ओल�र त्समा 
रढेका हु� ्थ ?  
 
्हाँ मलेै “�ड’सेनट” भन�कुो थातप्र वशंपरमपरा होु पवरथ रढ�े परमपरा र सधप थिेनजजको रगथम ै
�््ो, उ�को डध.ए�.ए.म ै �््ोु हो �क होइ�? त्सलेै उ�को वशंपरमपराले ठूलो भ�ूमका खेलेको 
पिकै �््ोु त्सलेै उ�लाई उराल्ो, ठेल्ो र टुपपामा �पगेुसमम घरे�टरह्ोु  
 
हु� सि्ु उ�को डध.ए�.ए.मा त्ो �््ो, पिका होु थर उ�ध �भड े र ला�गपरेु उ�ले आफ�ा 
हाड, ्ाला र मांसपेशधका एक-एक थनथ ु त्समा घोटेु आफ�ो म�-मिसथषक र शर�रलाई त्समा 
लगाएु उ�लाई कसबैाट कु� ैलाभ �मलेको �्ए�ु बर त्सको ावपर�थ थिेञजजको क्ा एक व्ििथले 
पत्ेक पाइलाका ला�ग सङघषर ग�ुरपरेको क्ा होु त्ो एक व्ििथको अ्क प�रशमको क्ा होु त्ो 
उ�ध आफ� ले पापथ गरेको सफलथा होु  
 
थपा�ले ठ�क भन� ुभ्ोु थिेञजज वासथवम ै�ेथतृवको पपथमपूथ र �्एु �ेथतृव �द� ुभ�ेको के हो त्ो 
उ�को जधव�ले बथाउँ्ु जवाहरलाल �ेहरले भ�ेका �्ए भाग् भन�े कुरा हुन्, त्सलाई आफ� ले 
खेलाउ� ुसि�पु र्ु त्सलाई कसर� खेलाउ�हुुन् त्समैा सफलथा पप� प��हथ हुन्ु  
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बहृततत प�त्ात 

्स कालपप�क क्ोपक्�पप्, अब म द��् ए�स्ामा स्ाापथ �ेथतृव समबन्ध  केह� थथ् र 
केह� प�बारे ररार ग�र राहन्ुु हामध द��् ए�स्ाल�हरले जु� �ेथाहर पाएका �््� त्सका ला�ग 
आफ� लाई स्ाबासध �द� सि्� र स्ाबासध �द� ुपप� प र्ु थध �ेथाहर ससंारकै उतकृषट र महा� ्
�ेथाहरमध्ेका �्एु हामध जब ‘�ेथा’ भन�े शबद प्ोग गदर्� त्स बेला राज�धपथभनदा ्ेरै पर थ्ा 
मा�्ललो थहका कुरा ग�ररहेका ्� भन�े बझु�पु र् ु त्स बेला हामध ्सथो व्ििथका बारे कुरा 
ग�ररहेका हुन्� जो बाटो �भएको ठाउँमा बाटो ब�ाउँ्, ्सथो बाटो जो केवल बाटो �भएर आफ� मा 
एउटा ावदव पप� होु ्सथो बाटो जो �वध� रेथ�ा र �वध� समझदार� होु ्सथो बाटो जो �वध� 
आस्ा हो जसले हामा �भतध र बा�हर� दवु ैससंारलाई रामो ब�ाउ� स�कन्ु  
 
गौथम बदुको एउटा क्ा ्ु उ�ध �सदध पापथ गरेपप् आफ�ा अ�ु् ा्धहरको लसकरस�हथ प�हलो 
पटक कापलवसथ ुआउँदा ्शो्रा र बालक राहुलले उ�लाई राजपासादको बादरल�बाट हे�ररहेका �्एु 
‘पथ�मा कु� रा�हँ मेरा ापथा हु�?्’, राहुलले आफ�ध आमालाई सो्ेु जवाफमा ्वुरा�धले ‘बा्ाँपथरबाट 
प�हलो’ वा ‘कपाल रुलठो पारेका’ जसथा सामान् ाववर् �दइ�� ्ु  उ�डरहेको ्ुलोको बादलमाझ प�हाद� 
उ�ले भप��,् ‘पतु, जो �सहंझ� �ह�ंडरहेका ्� ्पथ� ैपथमा ापथा हु� ्ु ’   
 
बदु जसथा �ेथा ससंारले क�हल् ैपाएको �्ए� र मेरो ावरारमा क�हल् ैपाउ�े पप� ्ै� र उ�ध ्स ै
भ�ूममा जनमेका �्एु म� ै बद�ल�द�े दिषट, द:ुखका कार्हरको समधरध� व्ाा्ा र द:ुखलाई 
प�राकर् ग�� उपा्हरूवारा उ�ध आज पप� अगवुाइ ग�ररहेका ्� ्ु  �ोबेल परुसकारूवारा सममाप�थ 
दईु जधावथ आतमाहर बदुबाटै आफ�ा आनथ�रक शििथ थ्ा ऊजार पापथ ग र्� ् र थध दवु ै द��् 
ए�स्ाल� हु� ्ु  थध हु� ्दलाई लामा र आज सा� स ुक�ु ्ध दवुमैा �सहं वा �स�ंह�धका गु् हर ्� ्ु   
 
जब कु� ै्वुराज आफ�ो राजमहल त्ागेर उपदेशक बन्, जब कु� ै्मरगरुले आफ�ो उचरास� ्ाडरे 
प�वारस�मा जा� प र्, जब कु� ै जनमजाथ अगवुा आफ�ा ज�थालाई �ेथतृव ग�रबाट पारब्बाट 
विञरथ हुन् त्सथो बेलामा हामध आरोह होइ� एक पकारको अवरोह भएको देाद्� अ्ारथ ्अरा�क 
उतपन� भएको पपथकूलथा देाद्�ु थर त्ह� पपथकूलथामा वा अवरोहमा एउटा ्सथो उभार पप� 
देाद्� जसले एक ‘अद�ा’ व्ििथलाई �ेथामा प�र्थ ग�र�दन्ु केह� घट�ाकम र ऐपथहा�सक 
सनदभरहरका रमा�ध प�को क�हलेकाह�ँ बढथ ैबढाइ-रढाइ हु�े ग र्, थर त्सबाट हामधले जादमु्ध 
व्ै् ििथक �्हरलाई �बसर� हुन�ु  
 
मलेै ्सथ ैकेह� कुरा द��् अ�फकाको ापटरमा�रटजबगरमा बोलेको �्एँ र आज पप� म त्ह� कुरा 
्हाँ दोहोर ््ाउँ्ुु आजभनदा १२० वषरअपघ ापटरमा�रटजबगरमा एक ज�ा भारथध्लाई रेलबाट 
घो�्ाइ्ोु त्हाँ द��् अ�फका पगेुको द��् ए�स्ाको एक भारथध् �गर ््ोु थर को उठ्ो? त्स 
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�गराइबाट को मा�् रढ्ो? आफ�ा ाववेकलाई प्ोग गद� अदभथु सङकलपका सा् एक राज�ेथा 
उठ्ोु गान्ध लड े रेलको �टकट �लएर जसलाई कसलेै वासथा गरे�; थर उ�ध उठे ्सथो आवाज 
�लएर जसलाई कसलेै बेवासथा ग�� सके�ु रेल्ातधका रपमा उ�ध लड,े थर देशभिथ भएर उठे; 
लडदा उ�ध व�कल �्ए थर उठदा उ�ध कािनथकार� भएर उठेु उ�ले लड�े का�ु�ध मदुा उ�को 
राज�धपथक अभधषट बन्ो, उ�को मा�वध् सदारार मा�वध् ग�रमा र मा�वध् न्ा्पपथको 
आशििथमा रपानथ�रथ भ्ोु त्स �् व्ििथको ठाउँ एक �ेथाले �ल्ो जसले पसथथु गरेको 
उदाहर्ले उपप�वेशवाद र सामार्वादको साङला थ्ा हामधकहाँ ावू्मा� शोष्को दामलालाई 
रुँडालेर द��् अ�फकामा मात होइ� पूरै अ�फकामा प�रवथर� ल्ा्ो, द��् ए�स्ामा मात होइ� 
पूरै ए�स्ामा प�रवथर� ल्ा्ोु 
 
“अ’सेनट बाई �ड’सेनट”को अ्र सावरजप�क भ�ूमकामा मािसथर उिल�े मात होइ� पा�रवा�रक समबन् 
र वंशा�ुगथ भ�ूमकाबाट �बलकुल ैफरक व्वहार ग�ुर पप� होु द��् ए�स्ामा राज�धपथक �ेतमा 
बाहेक अन् �ेतमा पप� पा�रवा�रक कार्बाट जनमेका �ेथाहर ्� ्ु  थर द��् ए�स्ाले �ै 
संसारलाई �्ा ँजागपृथको अ्रमा साँरो �ेथतृव अन् खालका ‘थल झराइ’बाट आउ� सि् भन�े 
देखाएको ्ु अक� शबदमा भन�े हो भ�े ्ो थतकालको र प्ाल�गथ पपथकूलथाबाट आउँ्ु त्ो 
रु�ौथध हो अ�ुकूलथा होइ�, त्ो हनडर हो, सहु�ल्थ होइ� ु  
 
‘प�रवार’ शबदको अ्र पप� ल�रलो ्ु माप�सको प�रवार हुन् जसमा ऊ जनमेको हुन्, जसलाई 
खा�दा� वा कुल भप�न्ु त्सपप् उसको अक� ठूलो प�रवार  जाथ-�बरादर�को हुन् जसको ऊ 
सदस् हुन्, त्सपप् त्सथा समदुा्हरको सङघ हुन् आ�द आ�दु थस्र ‘वंशा�ुगथ’ भन�े 
शबदले एउटा ल�रलो अ्र बोकेको ्ु त्सको बहृतथर अ्रमा द��् ए�स्ाले उदेकलागदा 
सामुदाप्क �ेथाहर जनमाएको ्ु    
 
दईु पुरषहरको �ाम थतकाल मेरो मगजमा आउँ्ु उ�धहरले आफ�ा कुल प�रवार र समुदा्ले भोग�ु 
प�ररहेको अपठ्ाराहरलाई ग�हरो�सथ बझुेका �्एु उ�धहरका थफर बाट हामध संसारलाई भन� सि्�, 
‘हामध�सथ शििथ ्ै�, हामध ्�ध ्ै��, थर हामधलाई बेवासथा �गरु हामो सामथ्र र आफ�ो 
आवाज सु�ाउ�े हामो सङकलपलाई रा�रु�े �ठा�ु’ म खा� अबदलु गफफार खाँको उललेख ग्ुर जो 
‘बादशाह’ कह�लएु पठा�हरको �हथमा उ�ध बोल्ेु थर उ�ध पठा�हरका मात बादशाह �्ए�� ् ु 
अप� भधमराव आमबेदकर, जो ‘बाबासाहेब’ कह�लए, उ�ले पपथप��्तव ग�� द�लथहरका ला�ग मात 
होइ� समपू्र भारथकै ला�ग उ�ध बाबासाहेब �्एु ्ध दवुैले आफ�ा खास गु्हरका आ्ारमा 
बहृतथर दिषटको् र फरा�कलो मागर प�मार् गरेु  
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वशंा�कुम भ�ेको सा�ो वा ठूलो जु�सकैु प�रवार वा वशं�भत हु�े जनमको सं् ोग होु वशंा�कुमले 
द��् ए�स्ामा �ेथतृवको प�मार्मा प�कै ठूलो भ�ूमका खेल्ु ्सको भ�ूमका प�कै गमभधर पप� ्ु 
शा्द ससंारको अन् भागमा ्सको ्पथ ठूलो भ�ूमका �होलाु द��् ए�स्ा िजउ�का ला�ग र 
रामो�सथ िजउ�का ला�ग थ्ा ग�रमा र न्ा्का ला�ग लड� ुर �भड�पु�� मदैा� होु हामध हरेक ज�ा 
कु� ै � कु� ै राज�धपथक प�रवारमा, कु� ै � कु� ै  राज�धपथक प�रिस्पथमा र कु� ै � कु� ै 
राज�धपथक सनदभरमा जिनमएका हुन्�ु हामध राज�धपथकम� ह� ्ा �ह� हामध राज�धपथक एकाइ जरर 
ह�ु त्स अ्रमा हामध सब ैअ�भलाषध �ेथा, असफल �ेथा, प�राश �ेथा, सनथषुट �ेथा, कुद �ेथा, 
�िकल� �ेथा, सिकल� �ेथा, महा� ्र आदशर �ेथा ह� र हु� सि्�ु अ्वा हामध ्सथा कु� ैपप� 
खालका �ेथा �भए पप� हामध हामधले �ेथतृव �द�े वा �ेथतृव �दएको दाबध ग��लाई पछ्ाउ� सि्�, 
पथ�को सम्र� ग�र सि्�, पथ�को ावरो् ग�र सि्�, पथ�लाई अ�्कार समपन� ब�ाउ� सि्� र 
पथ�लाई अ�्कारावह�� पप� ब�ाउ� सि्�ु अप� �ेपालले �ेथतृवावह�� हँुदाहँुदै पप� कसर� ‘सामान् 
ज�’को पबल शििथले सतथामा रहेकोलाई हटाउ� र शास� सतथाको पकृपथलाई � ैबद�ल�द� सि् 
भन�े देखाएको ्ु राजथनतलाई ग्थनतमा फे�र�दएको ्ु द��् ए�स्ामा अन्त ्सथो उदाहर् 
दे�खएको ्ै�ु     
 
द��ण ए�सयाका अग्हज 

द��् ए�स्ामा वशंा�कुम र �ेथतृवबधरको समबन् वासथवमा जनमजाथ जो�डएको ्ु थर ‘प�रवारको 
�ेथतृव’को अ्रमा होइ�ु वशंा�कुमको समबन् प�रवारहर�सथ ्ु ्ो वशंा�कुम सम् ज�थाको 
सामदुाप्क प�रवार हु� सि्ु कसलेै पप� आफ�ो जनमलाई प�्ारर् ग�र सिदै�ु त्सलेै कोह� 
राज�धपथक प�रवारमा जनमेको भए पप� जनमका बेला राज�धपथक उदेद् र आकाङ�ाबारे ऊ अबो् 
हुन्ु राजकुलमा जनमेको भए पप� ऊ राजथनत र ग्थनतका गु् हरबारे अ��भ� हुन्ु त्पथ 
हँुदाहँुदै पप� राज�धपथक प�रवारमा जनमेकाहरका ला�ग राज�धपथ भ�ेको पवूरप�्ार�रथ पारब् बन� 
जान्ु ्ो �ौलो घट�ा होइ�ु �ब�टस भारथमा सवथनतथाको सङघषर हँुदाको बखथ ्सथ ैभएको �््ोु 
द��् ए�स्ाको राज�धपथक रङगमञरमा हामध ापथा-पतु, दाजुभाइ, पपथ-पत�ध र ापथा-पतुधको जोडध 
देाद्�ु ्स पकार �ेथाका ्ोरा्ोर� सरुदे�ख � ै्ोटा �ेथा बनद्� ्ु     
 
सवा्ध�थाअपघको सम्मा एकअकारका परूक केह� ्सथा राज�धपथ जोडधहर �्ए जो एकअकार�सथ 
सह�क्ा ग्� र एकअकारको प�रपरूक �्एु त्सथो जोडधलाई उस बेला कसलेै पप� अन््ा ठा�े�� ्ु  
बर त्सलाई सहज र पशसंा्ोग् देखेु ्सको सबभनदा सहुाउँदो उदाहर् थ मोथधलाल र जवाहरलाल 
�ेहरकै ्ु त्सपप् अ�ेक�ले त्सको अ�सुर् गरेु  
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द��् ए�स्ामा गहृस्ध र का्र�ेतको सधमाङक� पषट�सथ को�रएको पाइँदै�ु त्सै हु�ाले 
राज�धपथकम�को प�रवार पा्:जसो राज�धपथक अ�भ्ा�, ावरो् आनदोल�, घोष्ापत र रु�ावको 
ससंारमा ्के�लन्� ्ु  हामा �ेथाका ्ोरा्ोर�हरका म�मा ‘प�्पथ’ र सवाभाावक उतथरा�्कारको 
भाव�ा भ�� अ�ु् ा्ध र सम्रकहरको कमध ्ै� (वासथवमा पथ�धहर राज�धपथक परजधवध र 
राटुकारहर हु�)्ु हामध राज�धपथक �ेथतृवलाई झनड-ैझनड ै राजाहरकै ढारँामा आफ�ा ्ोरा्ोर� र 
�ापथ�ापथ�धका हाथमा समुप�े राज�धपथक �ेथाहरबारे हथारमा फैसला ग्� र पथ�को आलोर�ा ग्�ु 
मेरो ावरारमा त्सो ग�ुर गलथध होु जाैवक वशंा�कुमले द��् ए�स्ामा ्ेरैजसो राज�धपथक का्र र 
राज�धपथक �ेथतृवको मागर प�हलेबाटै थ् गरेको पाउँ्�ु �ेपालका पजाथािनतक रपले प�वार�रथ प्म 
प्ा�मनतध ावदवेदवरपसाद कोइरालालाई राज�धपथपपथ उ�को लगाव कसर� भ्ो भन�े पद� गदार उ�को 
जवाफ ्सथो रहेको �््ो, “राज�धपथ हामो प�रवारको रगथम ै �््ोु म थध� वषरको ्ँदा मेरा 
ापथाजधले �ेपाल ्ाड� ुपरेको �््ोु हामो प�रवारका पत्ेक सदस्को �ाममा पकाउ पजु� का�टएको 
�््ोु” थस्र, ावदवेदवरका दाजु माथकृापसाद कोइराला पप� पा�रवारको राज�धपथक परमपराकै उतपाद� 
�्एु  
 
खासमा राज�धपथले राज�धपथक �ेथाका प�रवारलाई अ्ुथो रह� �दँदै�ु राज�धपथले प�रवारलाई ्ोप्ु 
अझ राज�धपथले उ�धहरलाई फसाउँ् भनदा पप� हुन्ु उ�धहर राज�धपथक ढङगको ावरार, 
राज�धपथक व्वहार, राज�धपथक शबदावल� (अन् ावष्को अध््� र �सकाइ गमुाएर) र राज�धपथक 
गपथाव�्थफर  थाप�न्� ्ु  त्सपप् राज�धपथक �ेथतृवबाट थाप�न्� ्अ्ारथ ् राज�धपथक पपथसप्ार र 
अवसरको, सफलथा र लोकाप्थाको, ावफलथा र अलोकाप्थाको घरुारबाट थाप�न्� ्र क�हलेकाह�ँ थ 
त्स घरुारलाई द:ुखद र  �हसंातमक मतृ्लेु रुँडा�ल�दन्ु घरुार घमु् पप�, घरुार रुँ�डन् पप�ु      
  
राज�धपथक ावरासथ सहमाल� ुभ�ेको सव्र �सहंास�मा ावराजमा� हु� ुजसथो होइ�ु ्ो थ वासथवमा 
सपर भएको खाडलमा जा�क� ुजसथो होु राज�धपथक ावरासथ सहमाल�े जाैवक उतथरा�्कार�हरले त्स 
ावरासथ�सथ समबिन्थ ऋ्ातमक र घ�ातमक दवु ैप�, त्सका थधथा र मधठा प�, त्सका गौरव 
र रौरव दवुलैाई बेहो�ुरप�� हुन्ु त्ो ावरासथ परुसकार हु� सि्, त्ो सजा् पप� हु� सि्ु 
क�हलेकाह�ँ दवु ैहु� सि्ु  
 
शधलङकाका पवूरप्ा�मनतध �सर�माओ बनदार�ा्केको समपृथमा पका�शथ ्न्मा समावेश मेरो लेखमा 
मलेै प�रवारकै अक� सदस्लाई उतथरा�्कार�का रपमा मान�े र सवधका�� जधव�का अन् �तेलाई 
प�्ाल�े प्ास गरेको �्एँु त्सको मथलब मलेै उतथरा�्कार�का रपमा आउ�े ्ोरा, ्ोर�, पत�ध र 
अ�हले पा�कसथा�का राष्पपथ जदारर�को हकमा पपथ आ�दको प�मा वा त्सथो उतथरा�्कारलाई 
न्ा्ो�रथ ठहर ््ाउ� खोजकेो �्इ�ु मलेै थ त्सका ल�्हरलाई रामो�सथ बझु�े प्ाससमम गरेको 
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�्एँु उदाहर्का ला�ग, कप�रेट ावदवमा जैावक उतथरा�्कार�हर बोडर अध्� हु�े गरेका दे�खएको 
्ु कारोबार बझु�े र सहमाल�े बाुद देखाउ� सकेमा हा�कमका त्सथा ‘उतथरा�्कार�’ पपथको शङका 
बाँक� रहँदै�ु त्सगैर� व्ावसाप्क ससंारमा भ�� व�कल, डािटर, �श�क आ�दले आफ�ा �बडा ्ोरा 
वा ्ोर�लाई ्माउँ्� ्ु  त्सर� बाउको �बडो ्ाम�े सनथपथहरले आफैले केह� गरेर �देखाएसमम 
उ�धहरलाई आफ�ा बाउबाजे�सथ दाँर�े ग�रन्ु कला, सङगधथ, �तृ्, अ�भ�् र �रतकलाको 
ससंारमा जैावक उतथरा�्कार�ले आफ�ा बाउबाजेको कलालाई अगा�ड बढाएको पाइन्ु उतथरा�्कारको 
�सदानथले खेलकुद जगथमा पप� काम गरेको दे�खन्ु    
 
उसो भए बोडर बठैकमा ्ोरा वा ्ोर�को कुशा् व्ापा�रक बाुदलाई मान्था पाउ�े ब�ाउ�े अ्वा 
अदालथमा कु� ैअ�्विथाको उितथकै पखर पपथभाका ्ोरा वा ्ोर�को का��ुध पकडलाई सवधका�र 
लगाउ�े अ्वा एक �ामदु डािटरका शल्�र�कतसक सनथपथको प�पु् थालाई अपरेस� क�मा पत्ाउ� 
लगाउ�े अ्वा आफ�ा अ�भ�ेथा वा �रतकार ापथालाई गौरवािनवथ पा�� गर� �स�ेमा वा कला 
समध�कको वाहवाह� िजत�े ्ोरा वा ्ोर� थ्ा राज�धपथमा के समा�था ्? राज�धपथमा त्सको 
समथलु्था के ्? त्ो एउटै कुरा हु� ुप र्: त्सथो प�रवारको सदस्ले रु�ावमा पषट िजथ हा�सल 
ग�ुरप र् जु� रु�ाव उसले सवच् र पारदश� थ�रकाले लडकेो हु�पु र् र त्सथो रु�ाव एक सवथनत 
थ्ा सम्र प�वारर� आ्ोगको प�गरा�धमा समपन� भएको हु�पु र् ु  
  
�दवङगथ �ेथा वा मा�रएका �ेथाका प�रवारका सब ैसदस् ्स पर��ामा उथध्र भएका ्ै�� ्ु  थर ्ेरै 
ज�ा उथध्र भएका ्� ्ु  �सर�माओ बनदार�ा्के आतमगथ �हसाबले रुप�एक� �्इ� ्थर कालानथरमा 
उ�ले वसथगुथ रपमा वै् ाप�क �ेथतृव ्ह् ग�र� ्ु  ववैा�हक कार्बाट राज�धपथक ावरासथ पापथ ग�� 
परमपरा पप� उ�कै पालादे�ख सरु भ्ोु   
 
थस्र द��् ए�स्ामा �ेथतृवको सरुवाथ झट हेदार परसपरावरो्ध दे�ख�े उतपितथबाट भएको दे�खन्: 
प�हलो, जाथ, समदुा्, �ाथागोथा, पा�रवा�रक अपे�ा र आशाु दोसो, प�्पथको पासाले ल्ाएको 
प�रिस्पथु थर दवु ैअवस्ामा प�रवारले खले�े भ�ूमका पबल ्ु    
 
�ेथतृवको दे�ख�े सामान् ढाँरा ्ह� होु थर पदा्रलाई प�रवथर� ग�र�द�े रासा्प�क पकारको �ेथतृव 
र इपथहासलाई � ैपभाावथ ग�र सि�े खालको रपानथर्कार� �ेथतृव भ�े द��् ए�स्ामा पा�रवा�रक 
घेराबा�हरबाट आएको ्ु  
 

त्स कोट�मा प�ुरहुन् महातमाु आफ�ो आनथ�रक आवाजबाहेक उहाँको प�रवार, पखुार, जाथ, समदुा् 
र उ�भ�े कु� ैआ्ार �्ए� र प�्पथले उहाँलाई भारथको महा�थम ् �ेथा ब�ाइ�द्ोु म थ भन्ु 
समकाल�� इपथहासमा द��् ए�स्ाले पाएको उहा ँसबभनदा ठूलो �ेथा हु�हुुनथ्ोु उहाँका राज�धपथक 
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उतथरा�्कार� जवाहरलाल आफ�ा ापथा मोथधलालको पद�रह� पछ्ाउँदै काङ्ेसको सभापपथ ब�ेका 
�्ए, थर उ�को रमुबक�् �ेथतृवमा महातमाकै आदशर, इमा�दार�, साहस र ऊजार जसथा गु्  
भ�रएका �्एु त्सलेै गान्धले उ�लाई भ�ेका �्ए, “बहुथ वषर िज्ो और �हनद के जवाहर ब�े 
रहोु” 
 
त्सगैर� शह�द भगथ �सहं र �ेथाजध सभुाषरन् बोसको �ेथतृवकार� गु्  उ�का प�रवार, जाथ वा 
समदुा्बाट आएको होइ�ु अप� अमबेदकरले सारा भारथलाई समेट� सि�े दरूदिषट राखेर आफ� ै
प्ासबाट साझा सरोकारको  प�रदद्मा आफूलाई स्ाापथ ग�र स�कन् भन�े देखाइ�दएु 

वथरमा� कालमा ज्पकाश �ारा््को हकमा त्ह� कुरा भन� स�कन्ु बाब ु राजेन् पसादको 
पपथिषठथ प�रवारबाट आएका भए पप� जेपध आफ� ैथालका �्ए जसलाई कु� ैवगरमा राा� स�कन� 
�््ो र राज�धपथक दशर�का �हसाबले प�रभााषथ ग�र पप� स�कन� �््ोु उ�ध वामपन्ध 
ावरार्ाराका �्ए, थर कु� ै वामपन्ध पाट�मा उ�ध अटाउ� सके�� ्ु  जेपध गान्धवाद� �्ए, थर 
गान्ध ‘वतृथ’को कु� ैलटका झटका उ�मा लाग ू हँुदै� �््ोु उ�ध ाव�ोवा भावेको सा्मा �्ए, थर 
�्ए�� ्पप�ु जपेध र �ेपालका ावपध अ्ारथ ्ावदवेदवरपसाद�सथको समा�था आफ� मा आा्ा�को ावष् 
ब�ेको ्ु  
 
त्सगैर� ‘बाङलादेशका ापथा’ शखे मजुधबरु रहमा� कु� ैसाुव्ासमपन� प�रवारबाट आएका �्ए�� ्ु  
एक श�ेरसथदारका पतु उ�ध सरकार� जा�गर खाएर आरामको िजनदगध �बथाउ� सि्ेु �ेथा हु�का 
ला�ग राज�धपथमा जनम �ल�पु र् भन�े ्ै�ु अजरामर बङगबन्ु त्सथ ै�्ए: उ�ध �ेथाका पप� �ेथा 
�्ए जसलाई उ�का ज�थाले भोग� ुपरेको विञरथधकर्ले गदार राज�धपथक इपथहास र भू-राज�धपथलाई 
प�रवथर� ग�र सि�े ब�ा्ोु 
 
कसमा�थ आशा गन�? 

द��् ए�स्ामा अ�हलेको �ेथतृव कसथो ् थ ? अप� ्सको भावष् कसथो ् ?  
 
द��् ए�स्ाको लोकथािनतक प�क्ाले ज�थाका आकोश र पधडालाई आआफ� ैथ�रकाले सलुझाउ� 
खोिजरहेको ्ु थर सिुलझ� सकेको ्ै�ु प�र्ामसवरप सडक, टँु�डखेल र खुला मदैा�को राज�धपथ 
ब�ढरहेको ्ु ्सथो राज�धपथबाट हामध अ��भ� ्ै��ु ्सलाई अलोकथािनतक पप� भन� �मलदै�, 
�क�भ�े ्ो वसथथु: अ�हसंातमक हुन्ु थर ्ो दबाबमलूक हुन् र लोकथािनतक उपरारको 
परमपरागथ प�क्ाको उददे्�सथ बा�झ�े खालको ्ु 
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लोकथािनतक का्रपदपथ �ढलो र अप्ारपथ हु�ाको कार्ले त्सको गमभधर प�र्ामसवरप सङग�ठथ 
सशसत �हसंा बढ� ्ालेको दे�खएको ्ु कु� ैपप� �हसंातमक आनदोल� एक पटकम ै�साद�े खालको 
हँुदै�ु ्ो �सकार खेल� ुजसथ ैहो, एउटालाई मारेर �सकार खथम हँुदै�ु बनदकुको गोल�मा त्सलाई 
हान�े र त्ो गोल� लाग�ेको �ाम ले�खएको हँुदै�ु �हसंाले �हसंालाई जनमाउँ्ु ्ो कु� ै पन्को 
औजारका रपमा हुकर न् र आतमथिुषट � ै्सको एक मात उदेद् हु�े ग र्ु �हसंाले द��् ए�स्ाको 
�ेथतृवको �हससा बन�े प्ास �गरेको होइ�ु ्सो हु� ुवासथवमा �ेथतृव अराजकथाबाट पपथस्ाापथ 
हु� ुहोु   
 
त्सो हु�ाले द��् ए�स्ाको राज�धपथक �ेथतृव क�ठ� अवस्ामा ्ु ्सको पपथषठा ्रापमा ्ु 
पसैाको पकड बढेको र ्सले राज�धपथ र �ेथालाई खेलाउ�े हु�ाले त्सबाट व्ापक ावसम्, प�राशा 
र हथाशा ्ाएको ्ु त्सले आकोश पप� जनमाएको ्ु अ�हले ज�था प�कै ससु�ूरथ र 
ाववेर�ातमक दिषट राा�े भएकाले  राज�धपथमा लाग�े केह� व्ििथ र राज�धपथक सङगठ�हर अझ ै
पप� अपवादका रपमा रहेका ्� ्भन�े ज�थाले बुझेका ्� ्ु  थर आम रपमा राज�धपथक �ेथतृवको 
पपथषठा पशसंा्ोग् भ�े ्ै�ु    
 
�ेथतृवको अ्र अरेल हामो भाषा र बोल�राल�मा ाव�भन� �क�समले ब�ुझन्ु �हनद�मा हामध ‘�ेथतृव’ 

भन्� भ�े उदूरमा ्सलाई ‘रह�मुाई’ भप�न् र बोल�राल�मा त्सलैाई ‘�लडरबाजध’ र ‘�ेथा�गर�’ पप� 
भन�े ग�रन्ु �ेथतृवका महा� ् र आदशर उदाहर्हर द��् ए�स्ामा पाइन्� ्ु  थर �ेथा�गर�लाई 
बजारमा �बि�े वसथकुा रपमा हे�रन्ु ्ो बजारमा पाइ�े ्सथो वसथ ुभएको ् जसको खोलमा 
उतपादकको ठेगा�ा ्ाापएको हुन् र �बक� मलू् पप� त्समा उललेख ग�रएको हुन्, थर त्ो मलू् 
बराबर फे�र�े ग र्ु त्स वसथकुा �मश्हरबारे भ�े त्समा उललेख हँुदै� र त्सको गिुज�े म्ाद 
पप� ले�खएको हँुदै�ु अप� �ेथा�गर�लाई ज�थाको सेवामा �भई आफ� ै प�जध फाइदाका ला�ग ग�र�े 
�क्ाकलापका रपमा हे�रन्ु ्सलाई रा�हँ दभुारग्पू् र मान�पु र् र ्सबाट ्ेरैलाई अन्ा् पप� हु� 
गएको ्ु अन्ा् �क� भएको ् भ�े म ्सथा ्ेरै राज�धपथ�हरलाई �रन्ु जो सवा्रर�हथ, 
इमा�दार र आफ�ा दोषलाई देा�े खालका ्� ्ु  �ेथतृव घटदै गएको ्, �ेथा�गर� ब�ढरहेको ्ु 
भारथका दोसो राष्पपथ सवरपलल� रा्ाकृष्�ले भ�ेका �्ए, “द�घरम ्पद्थ ुमा हसवम”्- अगा�ड हे�ुर, 
सङकु�रथ दिषट �राा�ुु  �ेथतृवले टाढाको कुरा हे र्, �ेथा�गर�ले आफ� ैव�रप�र र �ाकमपु� मात ैहे र् 
अप� कु� ै�ेतध्, सामपदाप्क र स्ा�ध् थहका भावावेशपू् र प�हँु पाइन् �क भ�ेर सुँघ�े ग र्ु 
�ेथतृव थचु्थाभनदा मा�् हुन्, �ेथा�गर� थचु्थापू् र हुन्ु �ेथतृव ्ु्थाभनदा मा�् हुन्, 
�ेथा�गर� ्ु्थामा रमाउँ्ु �ेथतृवले ावदवस�ध्थामा जोड �दन् र त्ो प�षकपट थ्ा हदैसममको 
सत्प�षठ हुन्ु �ेथा�गर� लोकाप्था खोर्, ्ो दईु िजबे र कपट� हुन्ु �ेथतृवका अ�ु् ा्धहर 
हुन्�,् �ेथा�गर�का अ�भकथारहर हुन्� ्ु  �ेथतृवले प�जध ूवेष र पपथसप्ारलाई उडाइ�दन्, �ेथा�गर� 
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त्समैा मौलाउँ्ु �ेथतृव लमकेर �हँड्, �ेथा�गर� अकडरे �हँड्ु �ेथतृव ्ा�फक बतथधमा अ�डन्, 
�ेथा�गर� �अडध अगा�ड बढ्ु �ेथतृव �सदानथमा अ�डग रहन् र �झ�ाम�स�ा कुरालाई वासथा गद��, 
�ेथा�गर� �सदानथपपथ समझौथा ग र् र आफूलाई फाइदा हु�े �झ�ाम�स�ा कुरा हे र् ु  
 
अरेल राज�धपथक �ेथाहरलाई आफ�ो र्ा� जा�े डर हुन् र रार्ले सुर�ा ��दएको अवस्ामा 
उ�धहर प�जध सरु�ा गाडर राा्� ्ु  प�जध हाथहपथ्ार र अवै्  हाथहपथ्ारबधरको फरक �झ�ो ्ु 
अवै्  हाथहपथ्ार र भइँु थहको �ेथतृवबधर �िजकको समबन् रहेको हुन्ु त्सले गदार गरैराज�धपथक 
�ेथतृव सभ् थ्ा आकषरक समेथ दे�ख� ्ालेको ्ु केरला-था�मल�ाडु सधमा�ेतको एउटा सा�ो 
गाउँको सकुलमा अिसथ भखरर मात मलेै ‘पथमधहर के बन� राहन्ौ?’ भ�ेर ावू्ा्�हरलाई सो्ेको 
�्एँु मेरो पद�को जवाफमा उ�धहरले ‘मेसध जसथ ै फुटबल खेलाडध’ र ‘स�लम अल� जसथ ै प�ंध 
ावशषे�’ भ�ेु एकै ज�ा ावू्ा्�ले पप� भावष्मा आफूले राज�धपथलाई पेसा ब�ाउ�े कुरा बथाए�� ्
� थ कु� ैराज�धपथक �ेथालाई उदाहर्ध् व्ििथका रपमा उललेख गरेु  
 
राज�धपथक �ेथतृवको ्ाव जपथ थल �ग र् उपथ � ैसामािजक स�क्थावाद�हर, राज�धपथमा �लागेर 
पप� राज�धपथक मदुाहरलाई उठाउ�े गसैस आनदोल�का अगवुाहर, खेलकुद जगथका �हरोहर, 
सांसकृपथक �तेका व्ििथतवहर र �स�ेकलाकारहरको ्ाव रमकन्ु आज ्ध व्ििथतवहरले �हजो 
राज�धपथक �ेथाहरले ओगटेका ठाउँ �लइरहेका ्� ्ु  ्सबाट राज�धपथ र राज�धपथक �ेथतृवउपर  
अन्ा् भएको मान�पु र् ु   
 
सवंै् ाप�क प�का्का अप�वार�रथ अ�्कार�हरले पप� राज�धपथ र राज�धपथ�भनदा बढ� सममा� पाउ�े 
गरेका ्� ्ु  ‘मलाई न्ा्पा�लकापपथ पू् र ावदवास ्’ भन�े उििथ बरोबर सनु� पाइन्ु थर ‘मलाई 
हामा राज�धपथक �ेथाहरपपथ पू् र ावदवास ्’ भ�ध कसलेै भ�ेको सनु� पाइँदै�ु ्सथो हु� ुमलाई 
दभुारग्पू् र लाग्ु �क�भ�े लोकथनतमा राज�धपथक �ेथतृव � ैसामािजक न्ा् र आ�्रक समाृद 
ल्ाउ�े अ्दथू हु�े हु�ाले ्सको अपथश् महततव ्ु अरले उतपेरकको काम ग�र सि्�,् पेर्ा 
�द� सि्� ्ु  थर लोकथनतमा अिनथम प�र्ाम थ वै् ाप�क लोकथािनतक राज�धथक प�का्हरबाटै 
पापथ हु�े होु ज�थाको अ�भमथ, �सका्थ, राह�ा आ�द व्िथ हु�े भरपद� माध्म ाव्ाप्का � ै
हु�,् पथ�बाटै आवद्कथाअ�रुप मौजुदा का��ुमा प�रवथर� हु� सि् र सम्सापे� �्ा ँ
का��ुहरको थजुरमा हु� सि्ु ज�थाका आखँाबाट त्सथा प�का्हरपपथको सममा� �ग�र �द� ुहँुदै�ु  
 
अ�हलेको अवस्ामा द��् ए�स्ाका राज�धपथक �ेथतृवका साम ुरहेको सबभनदा ठूलो रु�ौथध भ�ेको 
आफ�ो गमेुको ावदवस�ध्थालाई फकारउ� ुहो, �ेथतृवलाई �ेथा�गर�बाट मिुथ ग�ुर होु थर त्सभनदा 
पप� ठूलो खारँो द��् ए�स्ाका ला�ग र वासथवमा मा�व समाजकै ला�ग ्सथो �ेथालाई 
प�ु:आावषकृथ ग�ुर हो जसले राज�धपथ वा रार् सञराल� र शास�पदपथको �भई पथृवधको 
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जधव�प्ाल�मा मा�वध् अवस्ाबारेको �ेथतृव �द� सकोस ्ु  हामधलाई खाँरो ् सामािजक 
दाशरप�कहरको, प्ारवर्ध् दाशरप�कहरको, ाव�ा�का दाशरप�कहरको, ्सथा ावरारकहरको जो आफ�  
पप� स�क्थावाद� हु� ् वा जसले स�क्था उतपन� ग�र सि्� ् – ब्ारनड रसेल, इ एफ 
समुाकर,वाङगार म्ाइ, रनडधपसाद भट, सनुदरलाल बहुगु् ा जसथा व्ििथहरु ्सथा ्ेरै द��् 
ए�स्ाल� �ेथाहर ्� ्जसले अनथरारिष्् घट�ाकमको ्ारलाई मोडकेा ्� ् – उ ्ानथ, अमत्र 
से�, महबबु उल हक, रहमा� सोभा�, मोहममद ्�ुसु, ह्ा�मलट� सल� अमर�सङघेु त्पथकै 
�ेथतृव �मथा देखाउ�े भारथमा ्ेरै अ्गन् म�हलाहर पप� ्� ् – अर्ा रो्, मे्ा पाटकर, 
अरन्थध रो्, �स के जा�,ु वनद�ा �सवा आ�दु उ�धहरका ावरारलाई जपथ सनु�पु�� हो त्ो अ�हले 
सपु�एको ्ै�, थर भावष्ले उ�धहरलाई अ्गामध �ेथाका रपमा मान�े्ु �दगो सहर� बसोबासबारे 
बाटो देखाउ�े पा�कसथा�का अगवुाहर अाथर ह�मद खा� र आ�रफ हस�का हकमा पप� त्ह� कुरा 
लाग ूहु�े्ु   
 
हामधलाई राजपासाद र ससंद भव� ्ाडरे बा�हर प�सक�े ्सथा �ेथाहर रा�हएको ् जो बोल्� ्
ल�ुटएका व�जङगलका हकमा, �थाव�थ खा�धहरका हकमा, ावलपुथ हँुदै गएका जलाश्का हकमा, 
पदाूषथ �द��ालाका हकमा, उपे��थ समारकहरका हकमा, �षट पा�रएको हसथकलाका परमपराको 
हकमा, सङकटमा परेका पाकृपथक आ�शथ प्ाल�का हकमा र जसले बोल� सकु� ् हामा 
वन्जनथहुरका हकमा, हामा बढु्ौल� लागेका माप�सहरका हकमा र ावशषेगर� अक्�ध् शोष्को 
मारमा परेका ्ोर�रेल�हरका हकमाु ्ध कु� ैपप� पपथप��्तव �ेत�भत पद���,् थर ्ध कुराहर ्स 
पथृवधका अत्नथ मलू्वा� ्वसथ ु हु� ्ु  द��् ए�स्ाका �ेथाहरले ्सथा ध्े् �लएर  बोल� ्ाले 
भ�े उ�धहर �सहं भ�ेर �रप��े ्� ्स्ाल भ�ेर होइ�ु  
 
मलाई के ावदवास ् भ�े द��् ए�स्ा �रतथ �बझुदो �ेथतृवका मोडलेहर वा पथ�का �हसंातमक 
ावकलपहरबाट द�ब�े ्ै�ु मलाई ावदवास ् ्स �ेत र ावदवका ला�ग � ैअभथूपवूर �ेथाहर �द�े 
द��् ए�स्ाले �ेथतृव पदैा ग�� आफ�ो �मथा पदशर� गरेर अक� पसुथालाई रमतकृथ पा��्, ्सथो 
�ेथतृव जो ज�थालाई सा् �लएर राज�धपथभनदा पपथ रर  प्ारवर्ध्, समाजशासतध् र सभ्था्िुथ 
प�ाको �्ाँ प्ाल�मा पवेश ग�र सि्ु  
 
मलेै आफ�ो पवर�को पारमभम ैआज सा� स ुक�को �ाम �लएको �्एँु म ्ै्र र साहसक� पथ� ै
ावराङग�ालाई सलाम गद� आफ�ा कुरा टुङग्ाउ� राहन्ुु थध ्सथध ावराङग�ा हु� ् जसको कुल 
उ�का ला�ग गवरको ावष् �््ो ्�ौटको होइ�, जसको उकालो ्ाताको गपथ ससुथ, �दिकलागदो र 
खथरा्िुथ �््ो अप� उ�को ्ाता �शखरमा पगु� बाँक� � ै्, थर जसले द��् ए�स्ामा �ेथतृवको 
पदशर� गरेक� ्� ्र जसले हामधलाई �ेथतृवको �्ाँ प�रभाषा सा्ै �्ाँ आशा पदा� गरेक� ्� ्ु   
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गोपालकृष् गान्ध कला�ेत फाउनडसे�, रने�इका अध्� हु� ् थ्ा इिनड्� इिनसटच्टु अफ 
एडभानसड सटडधको गवप�रज बडधका पप� अध्� हु� ्ु  उ�ध स� ् २००४ दे�ख २००९ समम पिदरम 
बङगालका गभ�रर (रार्पाल) �्एु उ�ले भारथका राष्पपथको स�रवका रपमा पप� काम ग�रसकेका 
्� ्र उ�ध द��् अ�फका र शधलङकाका ला�ग भारथका उचरा्िुथ र�हसकेका ्� ्ु  उ�ध महातमा 
गान्ध र सध राजगोपालारार�का �ापथ हु� ्ु  
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