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�वषय �वेश:
‘तथा�प’ रौतहटको इ�तहास र यादवगो�ीय राउतह�सँग स�बि�धत �व�भ�न पौरा�णक
अनसु�धेय �वषयह� जो�डएर बनेको एक �नब�धस��ह हो । यो प�ुतक �व�श�ट
सा�ह�यकार शीतल �गर�ले लेखेका हुन ् । सा�ह�यकार शीतल �गर�ले आ�नो जीवनको
अ�धक समय जा�गरमा �बताए ताप�न उनले यो �कताब �ाचीन इ�तहासको शोधखोज,

�वा�ययन र अनसु�धान गरेर लेखेका छन ् । उनले रौतहट आ�नै ज�मभ�ूम भएकाले
यो �कताब ले�े �नण�य गरेका हुन ् । यो �नब�ध स��ह नेपालको �ाचीन सामािजक
�वषयव�तलुाई आधार बनाएर ले�खएको छ । यसमा रहेका �वषयव�तलेु रौतहटको
ऐ�तहा�सक कालदे�खको प�रवेश पाठकमाझ �च�ण गद�छ । सम�मा यस �कताबमा
१३ वटा �नब�ध रहेका छन,् जहाँ लेखकले रौतहटको स�ुवात, �यहाँको �वकास तथा
इ�तहासमा भएका �व�भ�न अनमुा�नत घटनालाई ��ततु गरेका छन ्।

�वषयव�त:ु
प�हलो �नब�ध ‘ब�जी गणरा�यको अ�भन�दन’ मा लेखकले यादवगो�ीय राउतह�का
साथसाथै ब�जी गणरा�यको अि�त�वको इ�तहास �च�ण गरेका छन ् । यसमा
लेखकले पौरा�णक मा�यतालाई प�न जोडकेा छन ् । लेखकको अनमुान अनसुार
दासरा� य�ुधप�छ यादवगो�ीय राउतह� आय� भ�ूमबाट पवू�तफ� हा�नँदै, बागमती
नद�को पि�चमी तटमा पगेुप�छ �यसै ठाउँमा ब�न थाले । रौतहटका राउतह�मा
जातीय भावना, मा�यजनको चलन र ज�मदे�ख म�ृयसु�मको सहयोगी भावना पाउन
स�क�छ र यसको �माण उनीह�को इ�तहास नै हो । राउतह�ले आ�नो जातीय गौरव
बचाउन भोगेका क�ट र भोको पेट लेखकले �माण �व�प यी �नब�धमा राखेका छन ् ।
राउतह� य�ुधप�छ कोह� उप�यकातफ� लागे त कोह� रौतहटमा ब�न थाले । ब�जी
गणरा�य एक पशपुालक गणरा�य �थयो र ब�जीस�घका राउतह� घमु�ते पशपुालक
भएको कुरा लेखकले बताएका छन ्।

‘छल’ �नब�धमा द��ण भारत कणा�टकका राजा �व�मा�द�य, उनका सेनाप�त
ना�यदेव र उनको शि�तशाल� सेनाले उनको सा�ा�य �व�तार गन� ब�जी गणरा�यमा
आ�मण गरेको प�रवेश रहेको छ तर य�ुधमा �व�मा�द�य ब�जी गणरा�यका



गणप�त मो�हतसँग परािजत भएर घाइते हु�छन ् र ना�यदेवले सि�ध ��ताव राखेर
घाइते �व�मा�द�यलाई �लएर आ�नो रा�य फक� �छन ् तर १ म�हनाप�छ सि�धको
वचनलाई �म�या बनाई ना�यदेवले गणप�त मो�हतको ह�या गरे र �यसर� छल गरेर
कणा�टक रा�यको पराजय �वजयमा प�रणत भयो ।

‘�स�ौनगढ र भ�नावशषे’ �नब�धमा �व�मा�द�य र ब�जी गणरा�यको य�ुधप�छको
प�रणामलाई देखाइएको छ । य�ुध िजतपे�छ �व�मा�द�य उ�रपवू� भारतका केह�
�े�लगायत नेपालको ग�डक�दे�ख �म�थला�देशस�म आ�नो रा�य �व�तार गन�
सफल हु�छन ् तर उनको �नधनप�छ ना�यदेव एक �वत�� राजाका �पमा प�र�चत
हु�छन ् । राजा भएप�छ ना�यदेवले �स�ौनगढलाई राजधानी बनाउँछन ् र रा�यमा
सरु�ाको �यव�था प�न गछ�न ् तर तकु� बादशाह गयास�ु�धन तगुलकले �स�ौनगढमा
आ�मण गरेप�छ डोय रा�यको �वनाश भयो । लेखकका अनसुार �स�ौनगढ
भ�नावशषेमा प�रणत भए प�न �यहाँका कला र कथाह� वत�मान प�ुताले थाहा पाउनु
आव�यक छ ।

‘�स�ौनगढ र �व�था�पत’ �नब�धमा �स�ौनगढ र भ�नावशषेको �वनाश भएप�छ
�यहाँका �व�था�पत जनताह� ग�डाटार गएर बसेको लेखकले भनेका छन ् ।
�व�था�पतह�मा एकता भएकाले उनीह�ले ब�ती बसा�न लमाहा र चाँनी नद�को
दोभानमा भएका ग�डालाई भगाएर �यस ठाउँलाई गेडह� नाम राखेको कुरा लेखकले यस
�नब�धमा अनसु�धान गरेर भनेका छन ् । �यसप�छ ‘सगुौना वशं र मधवुन’ �नब�धमा
तकु� बादशाह गयास�ु�धन तगुलकले �स�ौनगढमा �कन आ�मण गरेका �थए भ�ने
कुराको खलुासा भएको छ । गयास�ु�धनको फौजले ब�गालबाट �वजयी भई लटेुको धन
स�प�� बोकेर फक� दा, �स�ौनगढका लटेुराह�ले �यो धन स�प�� लटेुर ल�छन ् �यसलेै
उनले �स�ौनगढको देश�ोह� कामे�वर ठ�कुरको सहयोगबाट �स�ौनगढलाई न�ट गरे
।

अ��यमा ‘ननुथर’ �नब�धमा लेखकले रौतहटमा ि�थत सां�कृ�तक र ऐ�तहा�सक
मह�वको �े� ननुथरको इ�तहास बताएका छन ् । रौतहटको अ�लो भभूागमा पन�
ननुथर �क�द परुाणअनसुार �शर�वज जनकको �म�थला रा�य�भ� पद��यो तर



ना�यदेवले डोय रा�यको �थापना गदा� ननुथर प�न यसै रा�यमा पन� आयो । जब
ह�र�सहंदेव परािजत भए र सगुौना वशंी कामे�वर ठ�कुर ननुथरका राजा भए तब केह�
वष�प�छ मकवानपरुका सेन वशंले यस रा�यलाई हातमा पारे अ�न प�ृवीनारायण
शाहले मकवानपरुलाई य�ुधमा परािजत गरेप�छ ननुथर प�न एक�कृत नेपालमा
गा�भयो ।

मलूभाव:
यस �नब�धले रौतहटको इ�तहासबाहेक अ� थ�ुै �श�ा प�न �दएको छ । ‘छल’

�नब�धले हामीलाई पराजय र िजतको बरेमा एक मह�वपणू� �ान �दएको छ ।
अ��यमा ना�यदेवले छलेर रा�य त �ा�त गरे, तर �यो एक त�रकाले उनको हार प�न
�थयो । उनले आ�नो वचन तोडे र सि�धलाई प�न मानेनन ् । �यसै गर� ‘�स�ौनगढ र
भ�नावशषे’ �नब�धमा हामीले दे� स�छ� �क ना�यदेवले डोय रा�यकाे सरु�ाको
�यव�था �मलाउँछन ् । छलेर िजतकेो रा�य भए प�न उनी एक रा�ै राजा �थए । उनले
राजधानी �स�ौनगढमा पोखर�, �ख, मि�दरह� आ�द बनाए र यसले उनलाई एक
असल राजाका �पमा �च�ण प�न गन� स�क�छ ।

यो �नब�ध प�दै जाँदा मलाई लेखकको ले�े त�रका र भाषाशलै� असा�यै मन पय� ।
उनले अनसु�धान त गरे तर उनले �नब�धह�मा आ�ना �वचार र �व�भ�न घटनाबारे
आ�ना अनमुानह� प�न थपेका छन,् जसले पाठकलाई िज�ासु बनाउँदछ । लेखकले
�बच�बचमा जीवनसँग स�बि�धत आ�ना �वचारह� प�न राखेका छन ् । उनले
इ�तहासका ज�टल पानाह�लाई सरल बनाउन स�दो �यास गरेका छन,् जसले गदा�
मलाई �कताब प�दा असा�यै सहयोग प�न भयो । मेरो �वचारमा �नब�धकारले यो
प�ुतकको नाम तथा�प राखेका हुन ् �कनभने हा�ो इ�तहासमा हा�ा प�ुताह�ले
�व�भ�न प�रि�त�थसँग लडरे, आफू बलवान ् र देश��त लगनशील भएर छु�टै इ�तहास
खडा गरेकाे भए प�न हाल �याे इ�तहास ध�ुमल भएज�ताे दे�ख�छ । �वगतमा क�त
शासक आए, क�त य�ुध भए, क�त मा�नस मरे, क�ाक�ा स�यता �वनाश भए, क�त
भाषा स�ंकृ�त लोप भए, �यसै गर� फे�र अ� नयाँ आए, फे�र ती �व�था�पत भए र
�यसर� नै इ�तहासको च� च�लर�यो । यो च� र समयलाई छाडरे हामी
आध�ुनक�करणतफ� ला�गस�य� तर प�न हा�ो देश �वकास भएको छैन । �यसलेै मेरो



�वचारमा लेखकले यस �नब�ध स��हको नाम तथा�प राखेका हुन ् । अ�हले
देशभि�तको �वाला मा�नसह�मा हराइसकेको छ । यस �नब�ध�वारा हामीले नयाँ
प�ुतालाई हा�ो इ�तहास देखाएर, बझुाएर, देशभि�तलाई मन� �दनहँुुदैन भ�ने आशय
लेखकको रहेको छ भ�ने मलाई ला�छ ।

�न�कष�:
यस �नब�ध स��हको म�ुय उ�दे�य मेरो �वचारमा, हामीज�ता नयाँ प�ुताह�लाई
आ�नो देश, ठाउँ, ज�मभ�ूमको इ�तहास जानकार� गराउनु हो । इ�तहासलाई खोजेर,
अनसु�धान गरेर अ�न स�यलाई �च�ण गनु� भनेको एक असा�यै क�ठन काय� हो,
जसलाई परुा गन� मेरो �वचारमा लेखक सफल भएका छन ् । लेखक आ�नो �य�त
जा�गरे जीवनबाट समय �नकालेर आ�नो ज�मभ�ूमको इ�तहासको अनसु�धानमा
लागे । उनको यो लगन�शलता र आ�नो ज�मभ�ूम��तको गौरवबाेधबाट हामीले प�न
हा�ो अि�त�वको इ�तहास खो�ने र �यसबारे नयाँ प�ुतालाई जानकार� �दने �ेरणा
�लन स�छ� । स�ु स�ुमा केह� �नब�ध प�दै गदा� म असा�यै अ�म�लएक� �थएँ । म
प�न आ�नो देशको इ�तहाससँग प�र�चत छैन र पौरा�णक मा�यताह�मा म खासै
�व�वास राि�दनँ तर यो �कताब पढेर मलाई प�न रौतहटको इ�तहासको बारेमा धेरै
�ान भयो । प�हलो पटक सनेुको इ�तहासलाई ब�ुन क�ठन त �थयो तर यो जा�न
आव�यक छ �यसलेै म यो प�ुतक �वशषे गर� १५ दे�ख ३० वष� उमेरस�मका
मा�नसह�लाई �सफा�रस गन� चाह�छु ।
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