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भुइँचालोपिछ बु�मतीमा रातो म���नाथ �थापना ग�रएको टहरा। त��र: िकरणकृ� �े�

िहजोअ��को काठमाडौं

मातृ�लाई �ी जाितको िशखर अनुभव मािन�छ। मातृ�को पया�यवाची श�का �पमा आउँछन्- क�णामयी, ममतामयी
...

मैले कुनै पु�ष वा िपतामा यी िवशेषण जोिडएको खासै सुनेको छैन। के क�णा कुनै िलंगमा सीिमत ��छ?

म िपता �ँ। मेरा पिन िपता िथए। उनका पिन अव� िथए र उनका पिन ...
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के म लगायत सबै िपताह� आ�ना छोराछोरीका लािग ममतामय, क�णामय छैनन् होला?

हालै एउटा 'मिहला–पु�ष' बहसमा एकले अका�को भावना नबुझेको आरोप-��ारोपबीच दुवैका कुरा बु�दा मलाई य�ो
भावना आएको हो।

�सै �ममा अिफसबाट घर फक� दै गदा� 'अत: गां:' अथा�त् हालको पु�चोकमा रहेको म���नाथको रथ पार गरँे।
गाडीबाटै दश�न गरेर सँगै बसेकी मेरी प�ी अ�ालाई सोधे,ँ 'म���नाथको रथमा रहेका देउताको नाम के हो?'

उनले सहजै जवाफ िदइन्, 'म���नाथ।'

अ�ा �ही म���नाथ ब�े पु�चोकको दि�णी कुनामा दमकलछेउ ज�े-�क� की �न्। उनीबाट मैले थप िववरण आस
गरँे।

सोधे,ँ 'नेवारीमा के भ�छ?'

उनले �ा� जवाफ िदइन्, 'बु��।'

हो... ब� मेरो भावना अिल जोिडएको महशुस भयो।

हामी यो रथ र योसँग स���त जा�ा सबैलाई यही नाम जोडेर बु��ौ।ं रथया�ा सु� भएपिछ यसले िव�ाम िलने सबै
चोक-चोकमा आ�नै �थानीय रौनक र सहभािगता जोिडँदै जा�ो।

पु�चोकबाट गा:बहा: �ँदै पूव� महापाल, मंगलबजार, सौगल, सु�ारा पुगेर 'युटन�' गरी पुनः पि�म, अिन मंगलबजारबाट
दि�ण मोिडँदै लगनखेल, इित र अ�मा जावलाखेल पुगेर भोटो देखाएसँगै जा�ा सिक�छ।

 रातो म���नाथ रथको िच�, पु�चोक, सन् १९८२– सुरज�काश थापा (िज�ी)



रथया�ासँगै पाटनका �े�-�े�मा ‘�ेला बु’ को िदन �ेला पा�छ। ‘भु�ा’ को िदन पूजाआजा र भोज ��छ। गा:बहा:मा रथ
रोिकएपिछ �सव�रप�र पूण�च�ी, िप�हाल, महापाल लगायत �े�मा �ेला बु र भु�ाको �म च�छ। यही �रतमा नुग:-
सु�ारा पुगेपिछ सौगल, धलाछँे, चंकी, िपलाछँे, िपछँे लगायत �े�, लग:�-लगनखेल पुगेपिछ टंगल, मंगलबजार,
�ासल, नकबही, कु�े�र लगायत �े�मा �ेला बु र भु�ाको �म च�छ।

पाटनका �ाय: कुलमा ‘देउपूजा’ अथा�त् कुलपूजा पिन यसै दौरान ��छ।

लगनखेलबाट थितमा पुया�एर न�रवल खसालेपिछ थितबाट इित टोलमा रथ �ाउँदा भने मिहलाह�ले मा� ता�े चलन छ।
�स िदन एकल मिहलाह�ले 'याक: िमसा भु�ा' मनाउँछन्।

'याक: िमसा' भ�ाले एकल मिहला। घरमा कोही नभएका एकल मिहलाह�ले अगािडका भु�ा छुटाएका भए यस िदन
उनीह�ले भु�ा मनाउने पर�रा छ। यो एकल मिहलाह�लाई पिन जा�ामा समेट्ने �यास �नुपछ� । एकल मिहलालाई
समेट्ने जा�ाको यो प� मलाई रमाइलो ला�छ।

 'बु��' को रथ ता�ै मिहलाह�। फाइल त��र: नारायण महज�न/सेतोपाटी

अ�मा, 'जा ��ू �:' मा पुगी ‘जा ��ू जा�ा’ मा �पा��रत ��छ।

�हाँ रथ पुगेको ते�ो िदन िझसिमसेमा स�झेजित देवगण, भूत�ेत, िपशाचका नाममा चारै िदशामा व�रप�र भात छन� िविध
पूरा ग�र�छ।

नेवारीमा 'जा' भनेको भात, '��ू' भनेको छन� र '�:' भनेको चउर। जा ��ू �:, यािनकी ‘भात छन� चउर’ काला�रमा
‘जावलाखेल’ नामले �थािपत भयो।

रथ पुगेको चौथो िदन यही ँभोटो देखाएर जा�ा स�� ��छ र देउतालाई �ही रात बंुगमती लिग�छ।

'जा ��ू जा�ा' �ाउली जा�ाका नाममा �पा��रत भयो। �सको अ��म उ�ष� नै भोटो देखाउने पर�रा हो। जा�ा
भन� जानेह� 'जा ��ू जा�ा ए भोटो कयउं सो विनउ', यािनकी 'जा ��ू जा�ामा भोटो देखाएको हेन� जाने भ�े।'

काला�रमा यो जा�ाको पिहचान नै भोटोजा�ाका �पमा भयो।



‘बु��’ को अ��� ‘म���नाथ’ मा र 'जा ��ू जा�ा' �ाउली जा�ा �ँदै ‘भोटोजा�ा’ को पिहरनमा किहलेदे�ख
ढािकयो, मलाई यादै भएन।

 बु�मतीमा बु��– क�णामय। त��र: िकरणकृ� �े�



म���नाथ, गोरखनाथ, मीननाथज�ा यो जा�ासँग जोिडएका नाम, स�भ� र िक�द�ी गलत भ� खोजेको कदािप
होइन। खाली हा�ो जनिज�ोमा बोिलने श� र योसँग जोिडएका नाम कसरी ओझेल पद� अक� नामले प�रिचत �ँदै
जा�छन् भ�े स�भ� स�झन खोजेको मा�ै हो।

य�ै ओझेल परेको नाममा पाटनको 'कु�े�र' पिन हो, जसलाई नेवारीमा हामी ‘को�ी’ भ�ौ ंर भ�छौ।ं

पाटनको पशुपित बराबरको अ��� भएको यो िशव म��रछेउ भगवती म��र छ– बगलामुखी। बगलामुखी पाटनका
श��िपठम�े एक �न्, जहाँ कालराि�को रात बिलसिहत हामी पूजा गन� पु��ौ,ं हरेक दस�को नवमीमा।

यसबाहेक �ो प�रसरमा �ाँटी पूिण: अथा�त् जनै पूिण�माको िदन ठूलो मेला ला��ो।

कु�े�र म��र �ांगणको एक कुनामा जिमनको सतहबाट १०-१२ खुड्िकलो तल एउटा पानीको मूल रहेको ठाउँ िथयो।
'थो िसलुया ल ख' अथा�त् 'यो िसलुको पानी हो' भ�ै बा पानी हातमा िलएर टाउकोमा छक� नु��ो। हामी पिन �सै ग��।

'िसलु' भनेको गोसाइकु�को नेवारी नाम हो। यसरी गोसाइकु�सँग स�� जोिडएको कु�े�र र को�ी दुवै नाम अचेल
ओझेल प�रसके। सबैले �स प�रसरलाई बगलामुखी भनेर भ� र िच� थाले।

को�ीको नाम ओझेल पनु�मा उसैको िनयित होला। बगलामुखीलाई 'िहट' बनाउनुमा भने हा�ो पालाका ��ात �ोितषी
मंगलराज जोशीको देन छ। उनी राज�ोितषी िथए।

राजाको राज ��ेल काठमाडौकंा कम�चारी र राजनीित� �ोितषीकहाँ खासै जाँदैन िथए। राजा पिन जाँदैन िथए। �ोितषी
नै राजाकहाँ धाउँथे। सायद �ोितषी र राजा दुवैले एकअका�लाई �रझाए।

�रझाउने �ममा अि�य घटनाबारे सोझै भ�े संकोच ब�ो होला। खबरदारीका श� चुके होलान्। िनसंकोच बो�नुपन�
पेसामा संकोचको �हण ला�ो होला। राजै रहेनन्, �ोितषीले धाउनुपन� ठाउँ नै रहेन।

२०४६ सालमा राजत� पूण�कालीक शासन �व�थाबाट संवैधािनक �व�थामा सीिमत भएपिछ मंगलराजको दरबार
धाउने ध�ा कम भयो। उनकोमा धाउनेह� भने बढ्न थाले। भा�िवधाता राजाकै भा�मा खोट दे�खएपिछ उनको
आकष�ण कम भयो। उनको भूिमका ओझेल पय�। उनको �भाव िविलन �ँदै गयो।

कम�चारी र नेताह�मा भने दैवीश��को भूत चढ्दै गयो। देउता भेट्ने कुरो भएन। मा�मको खोजीमा �ोितषीह�कहाँ
िभड बढ्दै गयो। �ोितषीको आदेशअनुसार िपठ-िपठमा पूजा, औलंा-औलंामा रंगीचंगी प�रको �चलन बढ्दै गयो।

घरमा कसैको ज�िदन आउन ला�ा जात:, िचना देखाउन आमा मंगलराजकहाँ धाउनु ��ो। वष�को एकिदन
�ोितषीको रायमा िपठह�मा गएर शा��-��ी गन� चलन िथयो। यसमा संकटा, महांकाल, भैरव�थान आिद �मुख
िथए।

 राज�ोितषी मंगलराज जोशी। त��र �ोत: िविकपेिडया



मंगलराजकहाँ जाँदा १०-१५ िमनेटमा काम स���ो। िव�ारै कम�चारी, सेना, �हरी र राजनीित�का �ीमतीह�को िभड
बढ्दै गयो। ३० िमनेट, ४५ िमनेट �ँदै घ�ौकंो लाइन च�ै गयो।

मंगलराजले पूजाको ग�� तो�े �ममा बगलामुखी दोहो�रन था�ो, तेहे�रन था�ो। बगलामुखीको पूजा ‘श�ुनाश’ का
लािग गन� चलन िथयो। श�ुनाशको आकां�ासिहत बगलामुखी धाउनेह�को लाइन िबहीबार बढ्न था�ो। के हा�ो
समाजमा श�ु बढेका �न् त?

�न पिन बढुवाका लािग ��ासीलाई श�ुझ� पछान� चलन जो सु� भएको छ।

लाइनसँगै �ल बढ्न था�ो। मंगलराजले पठाएकाह�का साथै सुनेका भरमा आउनेह� पिन बढ्दै गए। औषिध पसलमा
डा�रको �े���निबना आ�नै अ�ाजले औषिध िक�ेको िभडज�ै।

मंगलराजसँग स���त मेरो एउटा �रण यहाँ ��ुत गन� चाह�छु।

सन् १९९८ ताकाको कुरा हो। म डकुमे�� ी बनाउने काममा संल� िथएँ। �सै दौरान नव�को एनआरके िटभीको काममा
संल� भएँ।

नव�बाट �हाँका ��ात िटभी ���� िपटर नोम (पे�ेर नो�ा) पिन संल� रहेको जानकारी िथयो। क�रब दुई साता
हामी िमलेर काम गय�। काठमाडौ ंउप�का वरपर र �ाङ्बोचेस�।

�सै वष� �ा�मा आयोिजत िव�कप फुटबलमा नव� पिन खे�ै िथयो। िटभीमा ��� �सारण हेद� गदा� नव�को �ेअर
ब�मा झुलु� िपटरलाई देखे।ँ उनी खेलाडीह�सँग हात िमलाएर गए। �हाँ अ�ले उनलाई गरेको �वहार देखेपिछ
िपटर मैले सोचेभ�ा मािथका �थािपत ���� �न् भ�े महशुस भयो।

कामको अविधभर उनले सरल �वहारबाट आ�नो यो ���� पट�ै भान �न िदएका िथएनन्।

नेपालको धािम�क एवं आ�ा��क िव�ासबारे काय��म बनाउने योजनाअनु�प हामीले �ोितषी िव�ा पिन समेट्ने र
�ितिनिध पा�का �पमा मंगलराज जोशीलाई भेट्ने योजना बु�ौ।ं

 प�पािण �पको पौवा।



पाटनको �ा�ुबाट पाटनढोका जाने बाटोमा धलायचाको पुरानो औषिध पसल िथयो। िस�ी मेिडकल अगािडको
ग�ीिभ� उनको ठेगाना िथयो। हामीले केही िदन उनको िदनचया� प�ायौ।ं कुरा रमाइलो भयो। तर, िटभीका दश�कका
लािग देखाउने �� र रोचक कोणको अभाव महशुस भयो।

टोलीमा स�ाह भयो– नव�का कुनै ब�चिच�त ���को िचना बनाउन लगाउने, अिन �ोितषवाणी यथाथ�सँग िभडाउने।

मैले मगलराजसँग ��ाव राखे।ँ उनले सहष� ��कारे। भने, 'ज� िमित, समय र ज� �थान लेखेर िदनू।'

िपटरले �सैअनुसार लेखेर िदए– २० जुलाई १९७३, ओ�ो, नव�। समय भने कित लेखे �ा�ै याद छैन।

मंगलराजले दुई िदनपिछ आउनू भने। हामी िन��यौ।ं बाटोमा मैले िपटरलाई कसको ज�िमित िदएको भनेर सोधे।ँ

उनी मु�ुराए। भ� मानेनन्।

दुई िदनमा हामी फे�र पाटन पु�ौ।ं मंगलराजले िचना िनकाले। सँगै अंकै-अंक केरमेट गरेको पाना पिन िनकाले। र, भ�
थाले, 'यो ���को राजयोग छ। उसको िज�गीको १६-१७ वष�ितर एउटा बाधा–खड्को दे�ख�छ, जुन उसले पार गछ�  र
अठारौ ंवष�मा ठूलो उपल�ी ��छ...।'

अ� पिन धेरै भने, अिहले सबै याद छैन। िपटर र उनका साथीह� �ा� परेर सु�े। िहसाब गथ�। औलंामा साल ग�े,
फे�र सु�े।

मंगलराजको वाणी स��एपिछ िपटरले उनलाई सोधे, 'यो कसको िचना बनाउनुभयो थाहा छ?'

मंगलराजले खासै चासो देखाएनन्। खाली मु�ुराए। र, नाकको िडलमा अडेको च�ामािथबाट मितर हेरे।

िपटरले भने, 'यो हा�ो युवराज हा�नको िचना हो। १८ वष� उमेरमा उनी युवराज घोिषत भए। उनी ज�ँदा नव�को
संिवधानअनुसार ग�ीका उ�रािधकारी जेठा छोरा नै �ने िथयो। �समुतािबक उनी युवराज घोिषत �ने प�ा िथयो। तर,
१९९० मा (उनी १६-१७ वष�को �ँदा) संिवधान संशोधन भएर जेठा स�ान ग�ीका उ�रािधकारी ब�े भयो। हा�नभ�ा
मािथ उनकी िददी िथइन्। �सैले, केही अ�ौल छायो। पिछ १९९१ मा १८ वष� उमेरमा उनी युवराज घोिषत भए।'

गोरो वण�को अनुहार रातो बनाउँदै िपटरले भने, 'िदस इज अमेिजङ।'

मंगलराज �िति�यािवहीन मु�ुराइरहे। मानौ ंउनलाई सबै थाहा िथयो।

ओझेल परेको नाम ‘बु��’ को स�� पाटनको दि�णी भेगमा पन� बंुगमती भ�े गाउँसँग छ। यसका अनेकन नाम छन्–
क�णामय, प�पािण, अवलोिकते�र वा म���नाथ।

पाटनमा रातो म���नाथ, र� अवलोिकते�र भएज�ै काठमाडौमंा सेतो म���नाथ छ, जसको रथया�ा तीनधाराबाट
सु� भएर काठमाडौकंा ग�ी प�र�मा गछ� । यसको बास असनछेउको जनबहालमा रहेकाले काठमाडौमंा यसलाई
‘जनबा�’ पिन भिन�छ।



 सेतो म���नाथ ब�ैको िच�, तीनधारा, सन् १९८२- सुरज�काश थापा (िज�ी) 
 

यता बु��को �थायी ठेगाना बंुगमतीमा अव��थत िशखर शैलीको अलौिकक म��र हो, जुन दुभा��वश २०७२ को
भुइँचालोमा पूण� �पमा �ित�� भयो। हाल पुनिन�मा�ण �ँदैछ। �सैले म��र प�रसरकै एउटा टहरामा म���नाथ
�थापना ग�रएको छ।

बु�� पाटनको इ�देव, चाड, जा�ा हो। म पाटने भइकन बंुगमतीसँग प�रिचत भएको ८-१० वष� मा� भयो।

एकिदन घु�ै जाँदा बंुगमती पुगेको �ँ। �ही ँम��र भएको बहालका का�िश�ी राजभाइ शा�सँग िचनजान भएपिछ
मेरो बंुगमतीको ओहोरदोहोर ब�ो।

क�णामयबारे धेरै कुरा उनै राजभाइबाट थाहा पाएको �ँ। उनी काठमा देउताको मूित� कु�े भएकाले देवी-देउताबारे रा�ो
जानकारी रा�छन्। मैले एकपटक उनलाई क�णामयको मूित� कु�े स�ाह र रा�ो भए िक�े ��ाव राखेको िथएँ। उनले
अ�नाउँदै भने, 'गा�ो छ, क�णामयको �प किहले �ीको ��छ, किहले पु�षको। एउटा �ितमा सो� र कु� गा�ो छ।'

मलाई यो कुरा नौलो र चाखला�ो ला�ो। थप सु� चाहे।ँ

उनले भने, 'क�णामय न पु�ष हो न �ी। भगवानको हामी दुवै रीित पुया�उँछौ,ं �ी मानेर र पु�ष मानेर। �ीका �पमा
इही ँ(बेल िववाह) आिद र पु�षका �पमा केतापूजा (�तब�) आिद सबै रीत पुया�उनुपछ� ।'

राजभाइ बो�ै िथए, मेरो मनमा भने क�णामयको पिहले किह�ै नसोचेको �प अिघ आयो।



 राजभाइ शा� आ�नी प�ी मनदेवीका साथ बंुगमती��थत काय�शालामा। त��र: िकरणकृ� �े� 

 राजभाइ शा�ले कँुदेको अवलोिकते�रको िव��प �ितमा, ��जर�ा�को एक �ालरीमा। त��र: िकरणकृ� �े� 
 

क�णा भनेको सोच हो। किहले पु�षले मिहला भएर सो�ुपछ� , किहले मिहलाले पु�ष भएर। �सैको िब�का �पमा मैले
क�णामयलाई िलन थाले।ँ

क�णामय न पु�ष मा� हो, न मिहला मा�। क�णामय पु�ष पिन हो, मिहला पिन।



समाजले, भाषा खेलाउने सािह�कारले, किवले मलाई क�णामय िपता भनून नभनून्, मेरी छोरीह�ले मलाई �ो िवशेषण
�योग गन� छन् भ�े िव�ास छ। कारण, मैले उनीह�लाई माया, ममता, क�णा सबै देखाएको छु, िसकाएको छु। समय
प�र��थित हेरेर मिहला, पु�ष दुवैको भूिमका खेलेको छु।

न मलाई मिहलाको भूिमका िनवा�ह गरेकोमा हेय अनुभूित भएको छ, न पु�षको भूिमका गरेकोमा द�। दुवै िमलाएर
अिघ बढ्न िसकाउने, �े�रत गन� क�णामय, प�पािण, अवलोिकते�र, जनबा�, बु��, म���नाथ सबैलाई ध�बाद।
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