सरुभक्तको नयाँ आह्वान

पोखरेली सरुभक्त आइतबार सुटुक्क काठमाडौं आए । नेपाल पर्यटन बोर्ड, भृकुटीमण्डपमा जन्म र कर्मले काठमाडौंवासी बनेका सयौँ स्रोतामाझ एकल
कवितावाचन गरे । उनका साथमा थिए- कास्कीका गाउँ, हिमाल र हिउँका विम्बहरू । त्यसैले होला, कार्यक्रमको नाम राखिएको थियो-विम्बका साथ सरुभक्त
।
माछापुच्छ्रेबाट निकै 'चुली' उठिसकेका कवि, प्रेमी र पागल सरुभक्तले गाउँका, देशका र विश्वकै पीडा र मर्म दुई घन्टासम्म व्यक्त गरिरहँदा
श्रोतादीर्घाबाट राष्ट्रकविले 'राम्रो' भनिरहेका थिए भने अरू श्रोताले ताली बजाइरहेका थिए । ०३४ देखि नै साहित्यकर्म थालेका भक्त श्रेष्ठले
आफ्ना प्रारम्भकालीन कवितादेखि प्रयोगवाद, शून्यवाद र सर्वहाराको भाषा पनि बोल्न भ्याए । 'पागलबस्ती'का कुमार लेखकलाई 'छोरी' सरस्वती
प्रतीक्षाले टन्न खाएर सुकिला लुगा लगाउनेका विक्षिप्त आमाहरूमा समर्पित कविता 'बौलाही आमाहरूको जुलुस' वाचनमा साथ दिइन् । त्यस्तै,
नाट्यचेला अनुप बरालले 'ठूलाठूला क्रान्तिका कुरा'को सट्टा प्रेमलाई जोड दिँदै लेखिएको कवितालाई नाटकीय तथा साङ्गीतिक रूप दिए ।
राष्ट्रकविले लगाइदिएको मालाले फुरुंगिएका कविले निकै उत्साहका साथ आपmना रचना वाचन गरे । 'आफ्नो कविता आफ्नै भर होस्' भन्ने मुक्तकबाट
वाचन सुरु गरेका कविले 'सर्वहारा धर्तीभरि यज्ञका काला घोडाहरू' शीर्षकसहितका दुई दर्जन कविता सुनाए । जसभित्र आफ्नो नगर, गाउँ, देश, विश्व,
पूर्वप्रेमिका, नेपाली र विदेशी साथी, नेता र गरिब दुःखीलाई समेटेका थिए ।
बुद्धको क्षणिकता, आइन्स्टाइनको सापेक्षता, महषिर् अरबिन्दको दैवीशक्तिको सिद्धान्त, नित्सेको सुपरम्यान, डार्विनको विकासवाद र माक्र्सको
माक्र्सवाद र प|mायडको मनोविज्ञानलाई सूक्ष्म रूपमा पढेका प्रजातन्त्रवादी लेखक सरुभक्तले पछिल्लो कवितामा बुर्जुवाविरुद्ध लड्न सबैलाई
आह्वान गरेर चकित बनाए ।
उनले मुक्तकपछि देशलाई सम्झेर 'देश बालुवाको घर होइन' वाचन गरे । जसमा मुलुकको विसंगतिको थुप्राले देश दुर्घटनातिर लम्केको र भत्कन लागेको भय
बोध छ । बिदेसिनुको पीडा बुझाउने 'अरू कोही नभए ऊ हरिभक्त कटुवाल हो' र पञ्चायतको बर्जित समयमा लेखिएको 'हरहर महादेव' सुनेपछि
श्रोतालाई पञ्चायत कालतिर फर्काएको थियो । जसमा व्यक्त भाव अहिले पनि सामयिक भएकाले श्रोताले त्यसको पीडाबोध गरे ।
उनका कविता मृतकको अंग पनि संगाल्न नसकिएको अवस्था बुझाउने 'बम खसेको पहाडबाट नयाँ वर्षको शुभकामना', अवचेतनमै क्रान्ति र शान्ति हुने भाव
बुझाउने व्यंग्यात्मक कविता
'अवचेतन' -समाचारको भाषामा लिखित)ले श्रोतालाई तानेको थियो । यता, आफूले त्रिविमा ३० वर्षअघि अध्ययन गर्दा लेखिएको 'कीर्तिपुर मलाई माया
गर' कविता उनले अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई समर्पण गरेका थिए ।
उनका अरू कविता संरक्षण कवितायात्रा -२०५५)मा हिँड्दा लेखिएको 'मुक्तिनाथ मलाई मुक्तिको वर नदेऊ' पशुअधिकारको वकालत गरिएको 'कुखुरा र
साइकल' जीवन र मृत्युको अर्थ थाहा नभएको पशुको अनुभूति उतारिएको 'भेडाच्यांग्राहरूको देशमा' चोर-डाँका मात्र सुरक्षित बनेको देशको अवस्था
चित्रण गरिएको 'सुरक्षित घर' कविताले पनि श्रोताको ध्यान खिचेको थियो । बीचबीचमा मुक्तकको अचार चटाउँदै कविता पढिरहेका सरुभक्तले पढ्दा दरबार
पस्ने चलनको भावमा लेखिएको 'समय', नेपालको सपना पूरा होस् भन्ने कामना गरिएको 'असलम मियाको सपना' र आश्वासन मात्र वितरण गर्ने
प्रवृत्तिमाथि लेखिएको 'आकाश कोष्ठभित्र बन्द छ' शीर्षक कविता वाचनपछि पानी पिएर एकैछिन थकाइ मारे ।
त्यसबीचमा कार्यक्रम प्रायोजकलाई सम्मान गरियो । विश्रामपछि ५७ वषर्ीय कविको जोस अझै बढेको देखियो । उनले हजुरबाको अनुभूतिमा लेखेको 'मेरो
नातिको सपना' र आफ्ना लागि मात्र ध्यान गर्नेप्रति व्यंग्य गर्दै लेखेको 'बकुल्लाहरूको कुनै देश हुँदैन' कविता वाचन गरे । 'आइन्स्टाइन र प्रेम' र
'मारिया म तिमीलाई प्रेम गर्न सक्दिनँ' उनले वाचन गरेको थप कविता थिए । उनले कविताबाटै वेदव्यासको महाभारतका मिथकमा आधारित रहेर जथाभावी
छाडिएका बुर्जुवारूपी घोडाहरूलाई समात्न सर्वहारालाई आग्रह समेत गर्न भ्याए । यो आह्वानले उनी शून्यवादबाट 'अर्कै वाद'तिर पो लागे कि भन्ने
आशंका पनि धेरै श्रोताले गरे ।
उनका कवितामा पोखराको स्थानीयता विम्बित हुनेदेखि महाभारतकालीन विम्ब पनि भेटिन्छ । जसले कार्यक्रमको नाम 'विम्बका साथ सरुभक्त'लाई सार्थक
बनाएको थियो ।
सरुभक्तका विम्बलाई दर्शकदीर्घामा बसेर नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे, पूर्वसेनापति रुक्मांगद कटवाल, नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका कुलपति
वैरागी काइला, उपकुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती र प्राज्ञ डा. महादेव अवस्थीले ध्यानपूर्वक सुनिरहेका थिए । त्यस्तै, अर्का प्राज्ञ बूँद राना, नेपाल
ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका कुलपति किरण मानन्धर र उपकुलपति ठाकुरप्रसाद मैनाली पनि उनका कविता रसास्वादन गरिरहेका थिए । त्यसैबीचमा
थिए, नेपाल नाट्य तथा संगीत प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रचण्ड मल्ल्ा, साहित्यकार तारानाथ शर्मा, कवि तथा संस्कृतिविद् तुलसी दिवस ।
त्यस्तै, साहित्यकार तथा लेखकहरू गीताकेशरी, भुवन ढुंगाना, यादव खरेल, तुलसी घिमिरे, कर्ण शाक्य, गणेश रसिक, केदारभक्त माथेमा, विमल
कोइरालालगायतले सरुभक्तलाई सुनिरहेका थिए ।

1/2

सरुभक्तको नयाँ आह्वान

'पर्यटकहरू मान्छे हैन यती हेर्न आउँछन्
यहाँ सुल्टोभन्दा उल्टो खुट्टा पुजिन्छ
बुद्ध हैन यतीको देश भन्न थालिएको छ
स्वाभिमान र वीरताको देश हैन
यतीको देश भन्न थालिएको छ
महादेव भनेको यती हो
यती भनेको महादेव हो’
पञ्चायतको उल्टो चालालाई व्यंग्य गरिएको त्यो वेलाको निषेधित कविता 'हरहर महादेव'लाई त्यही व्यवस्थाले राष्ट्रकवि बनाएका माधवप्रसाद घिमिरेले
समेत राम्रो भने ।
साहित्यकार सरुभक्तका १५ कवितासंग्रह, १३ नाटकसंग्रह, ११ कथासंग्रह र उपन्यास, चारवटा सम्पादित कृति प्रकाशन भइसकेका छन् । त्यस्तै,
उनीमाथि नौजनाले शोध र काव्य सिर्जना गरेका छन् । नौवटा संघसंस्थामा आबद्ध सरुभक्तले मदन पुरस्कारका साथै करिब तीन दर्जन सम्मान, पुरस्कार
तथा अभिनन्दन पाएका छन् ।
उनको यो १४औँ एकल कवितावाचनको मेसो मिलाएको थियो, सरुभक्त सरोकार केन्द्र पोखराले । केन्द्रले ०६० देखि सरुभक्तलाई लेखन वातावरण
बनाइदिने, कृति प्रकाशन गर्ने र बिक्री-वितरण गर्दै आएको केन्द्रका संयोजक महेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् ।

श्याम रिमाल
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