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-----------------------------------------------------व्यक्तिगत जानकारी 

 

 

नामः  बालचन्द्र वागे्ल 

जन्मः  वि.सं. १९७४ भदौ ८ गते मोरङ् विजयपुर 

ननधनः   वि.सं. २०६३ पुस ९ गते, काठमाडौ ौँ धापासी 

निताः  िं. टीकानननध वागे्ल – (िनारसबाट प्रकावित करुणातरविणी काव्यका लेखक) 

आमाः  धनमाया िोखरेल  

श्रीमतीहरः  १ विषु्णमाया आचायय ( वनधन) 

     २. महाकाली न्यौपाने वििाहपवि बाल्यकालमै वनधन 

     ३. उमा खनाल  



बालचन्द्र वाग्ले - परिचय 

2 
 

           ४. मुहुनमाया पोखरेल 

निक्ाः  ननजामती मध्यमा (११ िास) 

स्थायी बसोबासः  तनहुौँ वजल्ला क्यावमन गाविस (हाल व्यास नगरपावलका–७) 

 

कृनत----------------------------------  

प्रकानितः  महाकवि देिकोटा (खण्डकाव्य,२०४२)  

प्रकािोनु्मख: 

१. महामना बीपी कोइराला महाकाव्य  

२. नरत्तोप्रकाि  

३. कविता सियदा 

४. वियोग िोक रत्नािली (जावगरको वसलवसलामा बझाङ् गुग्दा, बझाङ् राजपररिारमा सम्बन्ध 

भई राजा देिीजङ बहादुर वसंह मानितािादी जयपृथ्वीका भाइको वनधन पश्चात उहाौँको 

समू्पणय जीिनी मेवटएको ५१३ श्लोकको वियोग िोक रत्नािलीले लेखी दरबारमा बुझाउनु 

भएको । त्यसबापत देिीजङकी रानी बबरिरिेरकी िोरीले मावसक २३ रुवपया आफ्नो 

कोषबाट तलब िृद्धि भएको । बझाङे राजाले स्थापना गनुयभएको विद्यालयमा भारतबाट 

पढाउनु आउनु भएका विक्षक रामदत्त विस्थीलाई उ्त  पाणु्डवलवप वदनुभएको । हाल उ्त  

पाणु्डवलवपको विस्था वज्ञात।  जावगरको वसलवसलामा बझाङ, विाम डोटी चररकोटमा नौ 

िषय वबताएको । काठमाडौ ौँमा १७ िषय वबताएको । 

 

राजनीनतः ----------------------  

नेपाली काौँगे्रसमा आबि भई श्लोक, कविता गीतमार्य त् राणा र पञ्चायतको विरोध 
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बालचन्द्र वागे्ल - सामान्य िररचय (नटिोट) 

टीकावनवध (टीकाराम पवन भवनन्ि) र धनमायाका िोरा बालचन्द्र िागे्लका हजुरबा 

लक्ष्मीप्रसाद हुन् । लक्ष्मीप्रसादका वपता वििलाल िागे्ल हुन् । वििलालका िोरा लक्ष्मीप्रसाद 

र लक्ष्मीप्रसादका िोरा टीकावनवध एकएक भाइ वथए । गाउौँ वतर यस्तो हुनुलाई विनेको िा 

तुवहएको हाौँगो भन्िन् । वथायत् िोरा धेरै हुनुपिय  । एउटा िोरा के िोरा एउटा आौँखो के 

आौँखा भने्न चलन वथयो । टीकावनवध-राम िनासरबाट आचायय उत्तीणय हुनुहुन्थ्यो । उहाौँ कसरी 

िनासर पुगु्न भयो त्यो स्पष्ट िैन तर वकन जानु भयो स्पटै ि– आमनेपालीले उवतखेर उच्च र 

औपचाररक विक्षा वलने स्थान िनारस नै वथयो । टीकाराम-वनवध पढाइमा तीक्ष्ण हुनुभएकाले 

धरान विजयपुर वतरका पोखरेलहरुले िनासरबाट धरान ल्याएर टीकावनवधको धनमाया 

पोखरेलसौँग वििाह गररवदनुभएि । धनमाया विद्वान् प्रा.डा. माधि पोखरेलकी रू्पु हो । पवि 

मात्र यो नाता बारे हामीलाई जानकारी भयो ।   

िनारसमा बस्दा टीकाराम-वनवध उपाध्यायले ‘करुणातरविणी या  मदनाितीचररत्र’ नामक 

काव्य लेख्नुभएको वथयो । हजुर आमा धनमायाका वनुसार दीनानाथ उपाध्यायले पवन त्यो 

पुस्तक लेख्न सहयोग गनुयभएको वथयो ।  

यो पुस्तक पद्धण्डत ढुद्धण्डराज ऋवषकेि उपाध्यायले श्री कािीवहतवचन्तक पे्रिमा िापी प्रकाि 

गरेका वथए । पवहलो पटक १००० थान िावपएको उ्त  काव्यको पविल्ला संस्करणबारे 

हामीलाई जानकारी िैन ।  

यो वकताि एक थान मदन पुस्तकालय र २००८ मा स्थावपत तनहुौँ चुौँदीको भानु पुस्तकालयमा 

रहेको पाइएको ि । भानु पुस्तकालयबाट यसको र्ोटाकपी गरी प्रा. डा. व्रतराज आचाययले 

राख्नु भएको रहेि । पवि मलाई (वत्रभुिनचन्द्र िागे्ल) वदनुभएको ि ।  

मदन पुस्तकालयमा भने यो पुस्तक इवतहासकार बालचन्द्र िमायले ६-४-०१७ का वदन ३:३५ 

बजे लेद्धखएको पत्रमार्य त श्री दीवक्षतजी (सम्भितः  कमलमवण) लाई वदनुभएको रहेि । उ्त  

पत्रसवहतको पुस्तक मदन पुस्तकालयमा ि । पत्रले पुस्तकका बारेमा केही स्पष्ट गरेको ि । 

केही सुझाएको िैन् । एउटा भ्रम ि ।  

इवतहासकार बालचन्द्र िमायले पत्रमा टीकाराम र दीनानाथ तनहुौँ वनिासी साखै्ख दाजुभाइ भनु्न 

भएको ि । त्यसो होइन । उनी (दीनानाथ) र टीका वनवधको पाौँच ि पुस्ता पवन जोवडदैन ।  
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तनहुौँको नरिामा रहेका िागे्लहरुमा हामी मुद्धखयाका खलक हौ ं । जसको वििलालदेद्धख 

टीका वनवधसम्म एकएक हाौँगो वथयो । टीकावनवधका दुई भाइ िोरा पूणयचन्द्र िागे्ल र बालचन्द्र 

हुनुहुन्थ्यो । दुईजना िोरी हुनुहुन्थ्यो ।   

इवतहासकार बालचन्द्र िमायका साना बा वथायत् सानी आमाका पवत हुन् पं. डुद्धण्डराज िास्त्री 

। पद्धण्डत ढुद्धण्डराज ऋवषकेि उपाध्यायले नै टीकाराम-वनवध उपाध्यायले लेख्नु भएको 

‘करुणातरविणी या  मदनाितीचररत्र’ नामक काव्य सम्भितः  प्रकावित गनुयभएको वथयो 

बनारसबाट । बालचन्द्र िमायले ढुद्धण्डराज ऋवषकेि उपाध्यायबाटै यो पुस्तक पाउनु भएको 

हो र सुरक्षाका लावग मदन पुस्तकालयमा वदनुभयो होला ।  

िमायको वचठीवनुसार यो पुस्तकको प्रकािन लोहजेयोपाख्यान (वक्षर नबुझेर नाम केही 

र्रक पनय सक्ि) भन्दा पवि र महेन्द्र प्रभाउपन्यास भन्दापवि पावपएको उले्लख गनुयभएको 

ि । मदन पुस्तकालयले वकताि बुझेको वनस्सामा प्रकािक ढुद्धण्डराज ऋषीकेि र संित् 

१९५७ लेद्धखएको ि । यो वमवतमा पुस्तक प्रकािन भएको हुनसक्ि । मदन पुरस्कार 

पुस्तकालयले वकताप बुझेर यो वमवतमा वनस्सा वदएको होइन भने्न प्रमाण पुस्तकमा रहेको 

िमायको वचठीमा उले्लद्धखत ६-४-०१७ वमवतले स्पष्ट गिय  । तर टीकावनवधको तेस्रो सन्तान 

बालचन्द्र िागे्लको जन्म वि.सं. १९७४ भदौमा ८ गते हुौँदा उहाौँका वपता टीकावनवधको उमेर 

जम्मा १७ िषय हुन्ि । १७ िषयमा तीनिटा सन्तान भएको देद्धखन्ि । त्यसमावथ १७ िषयको 

उमेरमा बनारसबाट िास्त्री सम्पन्न र पुस्तक लेखन पढाइ कसरी सम्भि भयो होला ?  

नेपाली समाज र परम्परामा ससुरालीवतर बसोबास गनुय िोभनीय मावनदैन । त्यसमा पवन 

तनहुौँमा वलल्य जेथाजवमन भएका वटकावनवध तनहुौँ र्कय नु स्वभाविक वथयो । नरिार्ाौँटलाई 

कुलोले कररि आधा हुनेगरी वचरेको ि । त्यसको पूियवतरको सबैखेत घागको र्लेदेदेद्धख सबै 

हाम्रो भएको र पवि बेवचएको हामीलाई थाहा ि । उता जुडीखेत, खोलाखेत कोकले 

वचयलेसम्म हामीले थाह पायौ ं। हजुर आमालाई सुनौली बुढी भने्थ । हात, कान, नाक िपक्क 

सुन भएकाले ।  

विजयपुरमा जेठी रू्पूवददी......., ठुलाबा पूणयचन्द्र िागे्ल,  वपताजी बालचन्द्र िागे्ल र कान्िी 

जेठी रू्पूवददी जने्मपवि वपताजी पाौँच िषयको हुौँदा वि.सं. १९७९ मा हजुरआमा धनमाया, 

हजुरबा टीकावनवध, दुई िोरा, दुई िारी सवहत (६ जना) धरानबाट पुख््रयौली थलो तनहुौँ वजल्ला 

क्यावमनकोटको बेलथुम्कीमा आउनुभयो । वि.सं. १९८० वतर टीकावनवधको स्वगयिास भयो । 
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पवि त्यहाौँबाट २०२० सालवतरबाट बेसी नरिा बस्न थाल्नुभयो । धनमायाको वनधन भने २०१२ 

सालताका भएको हो ।   

नरिाको जग्गा पूिी खेत  

धरानमा टीकावनवध कवत बसु्नभयो यवकन िैन तर हजुरआमाले वपताजीलाई भनु्नभए वनुसार 

हजुरबा टीकावनधले दन्तकाली मद्धन्दरमा पूजागनय आउनेका लावग  नेपाली भाषामा श्तोत्र 

लेद्धखवदनुभएको वथयो । पवहला संसृ्कवत श्तोत्र भट्याउने मद्धन्दरका पुजारी नारन वगरीले पवन 

उ्त  नेपाली श्तोत्र मुखाग्र बनाएका वथए ।  

हजुर आमा धनमाया, वपताजी बालचन्द्र हुौँदै मैले सम्झेको श्तोत्र यस्ता ि– 

सिय दैत्यहरूलाई मारने 

भ्त का सकल दुः ख टारने 

यस्ती सुन्दरी सुिीली बावलका 

ितु्रनाि गर दन्तकावलका 

धनमायाका वनुसार धरानमा टीकावनवधको जग्गा वथयो । दन्तकालीको गुठीको जग्गा र 

टीकावनवधको जग्गा सौँगै वथयो । जग्गा वकन्न नारन वगरीले सहयोग गरेका वथए । सम्भितः  

नेपाली श्तोत्र र टीकावनवधको प्रवतमा देखेर वगरी प्रभावित वथए ।  

दीनानाथका खलक दीनानाथका िोरा गोविन्द धरान बसु्नहुन्ि ।  

िागे्लको िापथोकको घरमा काौँगे्रसका नेता गोिधयन पोखरेलले चुदी ौँका रामप्रसाद खनालसौँग 

नेकाको चिन्नी सदस्यता वलएका वथए । 

प्रस्तोताः  ----------- 

  

 

देवता, डाक्टर र निताजी 

(सुलेख मावसक, िषय ७, वङ्क ६, पूणायङ ७३, २०७५ वसोजमा प्रकावित आत्मपरक वनबन्ध) 
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 निभुवनचन्द्र वागे्ल  

वपताजी ववहले हामीबीच हुनुहुन्न । वि.सं. २०६३ पुस ९ गते वनधन भएपवि उहाौँ सम्झनामा 

मात्र हुनुहुन्ि । एउटा सामान्य नेपाली उहाौँको जीिनी र वनुभि आमपाठकका लावग 

रूवचकर नहुन सक्ि ।  लामो कालखण्डमा मावनसका जीिनमा आएका उतारचढािलाई 

रङ्मसला दलेर लेद्धखने िणयन सायद सावहत्य हो । त्यसैले मावनसौँग नजोवडएका घटना सायद 

सावहत्य बन्न सकै्दनन् । मैले आजसम्म पढेका जावत पवन सावहत्य िन् ती मानिसौँग 

नजोवडएका िैनन् ।  वपताजीको जीिनमा भएका एकाध घटनाले मलाई आजसम्म पवन स्तब्ध 

बनाउौँि । उहाौँ परलोक भएदेद्धख नै उहाौँ र वचवकत्सकबीचका पररघटना उले्लख गरेर एउटा 

आलेख तयार गनय मन लागेको वथयो । पटकपटकको मेरो त्यो प्रयास पूरा हुन सकेको वथएन 

। यसपटक बढो समे्हएर लेख्न सकेको िु । हाम्रा वपताजी र खासगरी हाम्रो सन्दभयमा नेपालका 

केही वचवकत्सकहरू देिता नै हुनुभएको ि । प्रसङ्बि ती वचवकत्सकहरूको नाम पत्रपवत्रका 

िा वन्य वमवडयामा देखे्न÷सुने्न वबवत्तकै हाम्रो पररिार नै गम्भीर हुन्ि । यो सामग्री हाम्रा 

वपताजीभन्दा पवन वतनै “देिता डाक्टर”लाई न्याय गनुयपिय  भने्न मवभत्रको मानिीय न्यायाधीिले 

मलाई प्ेरररत गरेर तयार गरेको हुौँ ।    

वि.सं.२०४९वतरबाट वपताजीलाई घाौँटीको रु्डपाइमा वसाधै्य दुखे्न समस्या आयो । वनयवमत 

दुख्दैनथ्यो िुरुमा हप्तापन्ध्र वदनमा एकपटक दुखे्न यो रोगलाई उहाौँले रुघांि भनेर सोही 

बमोवजम उपचार गनुयभयो । औपचाररक िैद्य नभएपवन उहाौँ आयुिेदीय औषधीको पोख्त 

प्रगोगकताय हुनुहुन्थ्योेे  । हाम्रो घरमा गाउौँका वििेष गरी बच्चा, दग्दी, प्रसुती, मवहनािारी, दोष 

(टाइर्ाइडका) विरामीको वनकै  आितजाित हुन्थ्यो । घरैमा आयुिेदीय औषधी हुने्थ । वकताि 

पढेकै भरमा उहाौँले वचवकत्सकले भनेवनुसार क्षयरोगीहरूलाई तीन िा िमवहना लगाउनु पने 

इन्जेक्शन लगाउनु हुन्थोेे  । 

 घाौँटीका दुखाइको तीखोपन र बारम्बारता ( विक्वन्सी ) बढ्दै गएपवि उहाौँ काठमाडौ ौँ 

आउनुभयो । पवहलोपटक मलाई सम्झना भएवनुसार नू्यरोविन औषधी वदइएको वथयो 

उहाौँलाई । त्यसले केही वनद्रा, लठ्ठपन र दुखाइ कम गरेको वनुभि गनुयभएको वथयो उहाौँले । 

पवि यो औषधीले काम गरेन । वत्रवि विक्षण वस्पतालको सामान्य वचवकत्सा विभागबाट 

उपचार सुरु भयो । जबसम्म दुख्दैनथ्यो उहाौँलाई विरामी भनेर स्वयं वचवकत्सकहरूले 

पत्याउनु हुन्नथ्यो । जब दुख्थ्यो उहाौँलाई दुईजनाले वठ्याउनु पदयथ्यो । एकदुईपटक डाक्टर 

सापहरूले यस्तो विस्था देखेपवि उहाौँलाई डा. जगदीि वग्रिालले हेनुयभयो । मलाई 
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पवहलेदेद्धख नै वपताजीको रोगबारे डा. वग्रिाललाई जानकारी गराउन मन वथयो । तर त्यस्तो 

विसर वमलेको वथएन । केही हप्ताको  वनयवमत वस्पताल आतेजातेपवि तनहुौँ जामुनेका डा. 

बुद्धिबहादुर थापाले डा. वग्रिालसौँग भेटाइ वदनुभएको वथयो । दुईतीनपटक जाौँच्दासम्म डा. 

(थापासौँग हाम्रो “के्षत्रीय” र वचनजानको साइनो बसेको वथयो । हामी पवन तनहुौँको, जामुनेका 

प्रवतवित पद्धण्डत दीनानाथ काफे्ल (वपताजीका भावनज) लाई डा. थापाले वत्यन्त सम्मान 

गनुयहुौँदो रहेि । त्यो नाता र वबरामीको विस्था देखेर डा. थापाले डा. वग्रिालसम्म हाम्रो केि 

पु¥याउनु भयो । डा.वग्रिालले यो केिलाई गम्भीरतापूियक वलएर भनु्नभयो– तपाईको बाको 

नयाौँ प्रविवधले उपचार गनुयपदयि । बेलायतबाट एकजना वििेषज्ञ आउदै िन् भनै्द उहाौँले 

मलाई सम्पकय मा बस्न भनु्नभयो । म पटकपटक उहाौँ िेउ पुगथे ौँ । पविपवि त वचन्न थाल्नु भयो 

। वपताजीको घाौँटी वघोर दुख्न थालेको वथयो, खानाखान हुौँदैनथ्यो । िेलायतबाट डाक्टर कवहले 

आउने कवहले उपचार हुने । हामी वधीर वथयौ ।  

एकवदन बेलायती डा. माकय  चवचयलसौँग डा. वग्रिालले भेटाउनु भयो । उहाौँहरूले नू्यरद्धिया 

यसै्त केही िब्द प्रयोग गरी पेन मेनेजमेन्ट वन्तरगतय उपचार गनुयपिय  भनेर वनष्कषय वनकाल्नु 

भएको मैल बुझे ौँ । डाक्टर त्रय, वग्रिाल, बुद्धिबहादुर र चवचयलले वनष्कषय वनकाल्नु भएि– 

एबु्सलुट वल्कोहलले वपताजीको दुखेको निामा इन्जेक्सन वदने । मलाई यो औषधी खोज्न 

भनु्नभयो । काठमाडौभर कतै पाइएन त्यो कुरा डा. वग्रिाल, बुद्धिबहादुर र चवचयललाई 

बताएपवि रे्रर उपाय वनकाल्नु भएि सम्भितः  सोवडयम र के–के वमसाएर दुखेकै निामा 

इन्जेक्शन वदने । यसोगदाय दुखेको निामै त्यो औषधी नपरेर वन्यत्र परेमा मद्धस्तष्क िा मुटुमा 

समेत गम्भीर प्रभाि पनय सक्दोरहेि । औषधी डाक्टर सापहरूले नै व्यिस्था गनुयभयो । डा. 

चवचयलले इन्जेक्शन वदएर भ्याएको केही क्षणपवि सामान्य लठ्ठपनबाट वपताजी पूणय होस्मा 

आउनुभयो । केहीबेर ववघसम्म वसाधै्य दुखेको घाौँटी िामै्द वपताले आश्चयय व्य्त  गनुयभयो– 

‘मेरो दुखाइ के भयो ।’ झणै्ड सातवर्ट वग्ला चवचयल, वग्रिाल र थापा डाक्टर सापहरूको 

वनुहारमा देद्धखएको खुिी साौँचै पेिाप्रवतको सनु्तवष्ट वथयो । हामी घर र्कय दै गदाय डा. 

वग्रिालले भनु्नभएको वथयो– वब तपाईको बुिालाई कद्धिमा पवन एकिषय यो दुखाइ बल्झने 

िैन । हामीलाई एकिषय धेरै लामो लाग्यो । घरमा सबै दि । वपताजी त आश्चययचवकत । दुखाइ 

चट ।  

उपचारको तीन िषयपवि मात्र वपताजीलाई दुखाइ बद्धल्झयो । चवचयल िेलायत, डा. बुद्धि थापा 

पोखरा सरुिा जानुभयो । डा.वग्रिाल वटवचङ् वस्पतालमै । म उहाौँहरू कतै जानुहुन्ि िा 

सरुिा हुन्ि वक भनेर वनकै सरोकार राख्देौँ उहाौँहरूउपर । यसपटक डा. वग्रिालले नेपालमा 
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यस्तो काम डा. स्वाौँरले गनय सकु्नहुन्ि भनु्नभयो । डा. स्वाौँरलाई खोज्न म र दाजु कुलचन्द्र िागे्ल 

वििालनगर हाडीगाौँउवतर गयौ ं। वबहानभरको खोजाइपवि उहाौँको घर भेवटयो । वपताजीका 

सबै मेवडकल वलटरेचर हेरेर उहाौँले यो उपचारका बारेमा केही बताइवदनुभयो– यो पेन(दुखाइ) 

मेनेजमेन्ट हो, वक्सर खेलाडीहरूलाई तुरुन्त खेलमा र्कायउन दुखेको ठाौँउमा इन्जेक्शन 

वदइन्ि । त्यो औषधीको लठ्याइले पीवडतले दुखेको वनुभि गदैन, आवद इत्यावद । उहाौँले 

यसका लावग नेपालका “उत्तम व्यद्ध्त  डा.नीलमवण िमाय हुन् उनलाई खोजु्नहोस्, सम्भितः  ऊ 

जोरपाटी वस्पतालमा ि” भनु्नभयो । दुई वदनको प्रयासपवि जोरपाटी वस्पतालमा काययरत 

डा. नीलमवणसौँग भेटेर मैले सबै कुरा बतााएौँ  । उहाौँले वपताजीको उपचार गररवदनु भयो । 

यसपटकको उपचारले कररब एकिषय दुखेन । त्यसपवि िमवहना िषयवदनको वन्तरालमा 

डा.नीलमणीलाई भेट्थ्यौ ं तर न त वपताजी न मैले उहाौँलाई राम्ररी वचन्यौ ं । उहाौँ सधौँ 

वपरेिनका बेला डाक्टरले लगाउने हररयो टोपी र मास्कमा हुनुहुन्थ्यो । पटकपटकको भेट 

र उपचारले गदाय वपताजी भनु्नहुन्थो–डा. नीलमवण त मेरालावग साौँचै नीलमवण हुन् । जोरपाटी 

वस्पतालमार्य त एक पैसा पवन (वस्पताल िा डाक्टर) नलागी हामीले यो उपचार पायौ ं । 

वपताजीले ववत नै कर गनुयभो–‘बाबु एकजोर राम्रो सुटपाइन्टको कपडा वकवनदेओ, एउटा 

वसल सुटकेसमा राखेर म नीलमवण डाक्टरलाई उपहार वदन्िु ।’ यो कुरा हामीलाई पवन वठकै 

लाग्यो । डा. नीलमवण सापको उपचारप्रवत कृतज्ञता व्य्त  गने यो नै राम्रो उपाय हो । 

विरामीको चाहनालाई संिेदनिील भएर हेररदो रहेि तर पवन एकपटक डा.सापको 

पूियवनुमवत वलऔ ंभने्न वनणयय गररयो । यवतखेरसम्म उहाौँ जोरपाटी मेवडकल कलेज िाडेर 

वब.एण्ड वबमा काययरत हुनुहुन्थो । मैले वब.एण्ड वबमा गएर उहाौँसौँग वपताजीको इच्छा सुनाउौँदै 

यस्तो वनुमवत वलन खोजेौँ । त्यसपटक वबना मास्क र हररयो टोपी बावहर आउनु भएकाले 

यसैपटक मात्र मैले उहाौँलाई पूरा वनुहारमा देखें । हवसलो डाक्टर, कल्साम्दो कालो, वचल्लो 

वनुहार, कताकता महादेिको जस्ता नीलोकालो वनुहारको िाला, मलाई ववहले पवन उहाौँको 

याद आइरहन्ि । उहाौँले मेरो कुरा वसधै वस्वीकार गनुयभयो । वपताजीलाई सोधेर केही भएमा 

यही (वब.एण्ड वब) ल्याउनु भनु्नभयो । त्यसपटक दुख्न ववलववल सुरु गदैगदाय हामी वब.एण्ड वब 

गयौ ं। वपताजी मजैले गर् गनय सकु्नहुन्थ्यो । उहाौँले पवन सबै कुरा नविचोलेर “हजुरले केही 

उपहार वलइवदनुभयो भने मलाई सनु्तवष्ट हुने वथयो” भनु्नभयो तर डाक्टर नीलमवण सापले 

यसपटक पवन वपताजीको प्रस्तािमा धन्यिाद मात्र भवनवदनुभयो । हाौँसेर वस्वीकार 

गररवदनुभयो ।  
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यस्ता डा. नीलमवण िमायलाई उहाौँकै वनिास वगावड धापासीमा हवतयारधारीले आक्रमण 

गरेको खबर सुनु्नप¥यो । हामी पवन धापासी नै बसे्न भएकाले, म आौँखाभरी आिुौँ बनाएर 

उहाौँको घरवतर गएौँ  । उहाौँलाई वस्पताल लवगयो भने्न जानकारी सडकमा उवभएकाबाट पाएौँ  

तर उहाौँका बारेमा थप केही थाह भएन । यो कुरा हाम्रा वपताजीले सुनेको भए कवत रूनुहुन्थो 

होला । यही घटनाको सेरोरे्रोमा डा. उपेन्द्र देिकोटाकी िोरी वपहरण भयो । उहाौँ कवत 

बेचैन हुनुभयो होला । मलाई सधैं एउटा सम्भावित दुस्पररणामले झक्झक्याइ रहन्थो– वक कतै 

यसै्त घटनाका कारण डा. नीलमवण िा डा. देिकोटा नेपालबाट पलायन भएको समाचार लेख्नु 

िा पढ्नु पने त होइन ? यवद यसोभयो भने यो देि वपहरणकारी र लुटेराको पञ्जामा परेको 

ठहने ि । डा. देिकोटासौँग उपचारको क्रममा वपताजीको एकपटक भेट भएको हो तर डा. 

देिकोटाको बुिा होमनाथ कविराज (गण्डकी के्षत्रका प्रख्यात कविराज) र हाम्रा वपताजीको 

गजिको संयोग ि । हाम्री आमासौँग वििाह गनुयववघ वपताजी बेसरी थवलनुभएि पेटको रोगले 

। भनु्नहुन्थो— सङ्ग्रवहडी भन्िन् यस्ता रोगलाई । आर्न्त लगाएर पवश्चमाञ्चल के्षतै्रका नामी र 

चवचयत कविराज होमनाथ देिकोटा (डा.उपेन्द्रका वपता) लाई घरमा बोलाएर उपचार 

गराएपवि वपताजीलाई वनको भएि । त्यसपवि वििाह गनेबेलामा हजुरबा वचरञ्जीिी पोखरेल 

र मामा गोबद््रधन पोखरेल (काौँग्ेरसका नेता)  बीच ठूलो वििाद भएि । मामा गोबद््रधन 

पोखरेल भनु्नहुौँदोरहेि “यो केटो रोगी र मतु्त पवन ि ।” बैनीलाई धोका हुन्ि । हजुरबा 

भनु्नहुदोरहेि– “यो केटाको प्रिस्त सम्पवत्त ि, भकारीको आडा लाएर धानको भात खान 

पाउौँिे िोरीले ।” वद्धन्तममा दुबैको सहमवत भएि–वपताजीको रोगबारे होमनाथ कविराजसौँग 

सल्लाह गरी वनणयय गने । होमनाथ कविराजले “मैले उपचार गरेको रोग बद्धल्झएर यो मदैन, म 

लेखेर वदनसक्िु” भनेपवि हाम्रा वपताजीको पविल्लो विबाह पोखरेल पररिारमा मुहुनमाया 

सौँगभयो । यसरी हामी डा. उपेन्द्र देिकोटालाई टाढाबाट एकोहोरो आस्था र सम्मान गदयथ्यौ ं

। पविल्लोपटक उहाौँ आरै् विरामी पनुयभएको समाचारले म वनकै गम्भीर भएको वथएौँ  । 

डा.देिकोटा र उहाौँको नू्यरो वस्पतालसौँगका तीतावमठा वनुभि िन् । ती वन्य सन्दभयमा 

लेखौलंा ।  

वपताजीलाई वब तनहुौँ बस्न सम्भि भएन । घरीघरी दुख्न थाल्यो । वब. एण्ड वब जादैगदाय डा. 

नीलमवणले म र्ोन गररवदउौँला भनै्द वटवचङ वस्पतालका डा. मरहठ्ठालाई मेट्न भनु्नभयो । 

साहै्र संिेदनिील डा. मोदराज मरहठ्ठा (गोरखा) मार्य त डा. रोिनी वमात्य र डा. जेजु 

(उच्चरण नवमल्न पवन सक्ि) सौँग भेटभयो । वद्धन्तम समयसम्म पवन डा. वमात्य र डा. 

मरहठ्ठाले वपताजीको उपचार गररवदनुभयो ।  
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एक िषय दिैको बेला घरमा मासुको पजयपखान वथयो । वपताजीलाई मासु वनकै खानुपने तर 

घाौँटीको दुखाइले खान सकु्नभएन । उहाौँ कररि भोकै । म यो कुरा वलएर डा. वमात्यकहाौँ  

गएौँ , वपताको िेदना सुनाउदै गदाय म रोएिु । पवि मलाई िमय पवन लाग्यो । मेरो वििाह 

भइसकेको वथयो । िायद िोरी जने्मकी वथई । डा. वमात्यले मलाई सम्हाल्नुभयो । दिैंको 

विदामा पवन उहाौँ र डा. मरहठ्ठाले वपताजीको उपचार गररवदनु भयो । डा. वमात्यलाई 

वपताजीले आमा भनु्नहुन्थो । डा. वमात्य ‘म तपाईंको िोरीजस्तो मावनसलाई आमा नभन्नोस्’ 

भनु्नहुन्थो । वपताजी भनु्नहुन्थो–आमा भनेको धरती हो, धरतीले आरू्लाई जवतसुकै पीडा भए 

पवन वरुलाई सुख वदन्ि, मैले तपाईंबाट सुख पाएकाले मेरालावग तपाई धती हो । आमा हो । 

कवि, हाम्रा वपताजीको िावण िद्ध्त िाली र वचम्मको हुन्थ्यो । डा. वमात्य तकय  गनय 

सकु्नहुन्नथो । वमठो हाौँसो हाौँवसवदनु हुन्थो । चाहे नेपाल मेवडकल कलेज, वब एण्ड वब िा वटवचङ 

वस्पताल महाराजगञ्ज विरामीको नाम दताय गराउन लागे्न दसु्तर बाहेक कुनै पवन डाक्टर िा 

औषधी खचय लागेन वपताजीलाई । पविपवि त उहाौँलाई दुख्न पवन कम भो । उहाौँको वनधन 

यसका कारणले नभई सामान्य बुढ्ेै यालीमा ८७ िषयको उमेरमा भयो । यसैबीच एकपटक 

वटवचङ् वस्पताल महाराजगञ्ज पुेु ग्दा डा. वमात्यले भनु्नभएको वथयो–तपाईंको बाबाको 

केिपवि हामीले यो वस्पतालमा पेन मेनेजमेन्ट िाखा सञ्चालन गरेका िौ ं। यसलाई कवतपय 

िल्यवक्रयाको विकल्पमा प्रयोग गनय सवकन्ि ।’ 

 सबै डाक्टर सापहरू हाम्रा लावग देिता समान हुनुहुन्ि । यसोभन्दा ववत भािुकता िा 

ववतरञ्जना पवन हुनसक्ि । यवद कष्टको सागर पार लगाउने कृष्ण, राम िा साइबाबा देिता 

हुन सक्दिन् भने । हाम्रा वपताजीको ववत दुखाइ वनको पारेर कवतपय डाक्टर सापहरूले 

हामीलाई दुः खको भिसागर पार लगाइवदनु भएकाले उहाौँहरूलाई देिता भनु्न ववतरञ्जना 

नहोला । वपताजीको उपचारमा वन्य केही वचवकत्सक र स्वास्थ्यकमी पवन संलग्न हुनुहुन्थ्यो । 

सबैलाई पवहचान गनय सवकन । सम्झनाको भरमा लेखेकाले यस सन्दभयमा िुट्नै नहुने केही 

वचवकत्सकको नाम नाम िुट्न गएकोमा मार्ी मागु्न लेखकीय धमय सम्झेको िु ।  

 

वहााँ (वालचन्द्र वागे्ल)का बरेमा थि जानकारर (नलन वा नदन)को लानग सम्पकक ः  foden2958@gmail.com   
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