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चौधरी गु ्रप अफ क पनी का ह ती
हुन ् बस त चौधरी। पारसमिण ज तो
चौधरी गु ्रपले जहाँ जहाँ हात हालेक ो छ
यहाँबाट सुन िनकालेक ो छ। य ता
पारसमिण क्षमताका एक सशक्त
नेत ृ वकतार् हुन ् बस त चौधरी। तर
यितमा मात्र उनको पिरचय खु याउनु
उनी मािथ अ याय हुन जा छ। चौधरी
गु ्रपको मािलक हुनुक ा अलावा उनको
पिरचय गीतकारको पमा पिन उि तकै
सशक्त छ जित चौधरीका उ योगको नेपाली अथर्त त्रमा। 'माया ब झेछ ' नामको ए बममा
समािहत उनीद्धारा िलिखत 'ग ँ िक िमठो भूल' नेपाली रोमाि टक गीतको पयार्य मािन छ।
उनले आ नो सांगीितक जीवन 'रेड पलर् ' नामक समू हमा गायकको पमा शु गरेका हुन ् तर
उनलाई आजभोिल नेपाली सं गीतमा गीतकारको पमा िचिन छ। यस अिघ माया
ब झेछ,ितम्रो नाममा र िर लेक् सन अफ लभ नामका ए बम िनकालेको चौधरी चौथो ए बम याउने सुरसार गदछन ्।
व ली लभ नाम िदइएको सो ए बम िरिलजको सं घारमा छ। नेपाली सं गीतमा उनको ची र सं लग्नता बारे सेलरोटीले बस त
चौधरीसँग के ही िजज्ञाषाह राखेको िथयो। सेलरोटी र बस त चौधरीका िबचमा भएका कुराकानीका मु ख्य अंशह :
यापािरक पिरवारबाट आउनु भएको मा छे सं गीत तफर् कसरी लाग्नु भयो?
सं गीतले कसरी र किहले ता यो याक्कै थाहा छै न तर ची कूल प दाताकै देिख हो। हामी सानोमा आदशर् बहुउद्धे यीय
िव यालय सानो िठमीमा प य । यितबेला देिख नै नारायण गोपालका गीतह समूहमा वा एक्ला एक्ल पिन गाउँ य ।
यहींबाट सं गीतको च का पसेक ो हो भ ने लाग्छ।
तपाईंह को त आ नै सांगीितक समूह पिन िथयो नी है न?
हाम्रोमा पाँच सात जना सं गीतानुरागीको समूह िथयो। यो समूहमा सुरेश लाल े ठ,स जीव,रोमी तुलाधर,पु षो तम
िघिमरे,िबजयमान ताम्राकार आिद िथय । सबै सं गीतप्रित हु क्क। एकिदन यसरी एक्लाएक्लै भौतािरनु भ दा या ड बनाउँ
भ ने स लाह भयो र हामीले रेड पलर् नामको या ड खो य । सबै जना पढाईमा वा अ य काममा य त हु य । यही भएर
िबहान बेलुका अ यास ग थ ।
या डमा तपाईंको भूिमका के िथयो?
म भोकिल ट िथएँ। तर मलाई स झना भए अनुसार हामीले यित धेरै परफम सह िदन नपाउँ दै हाम्रो समूह िनि त्र ्कय
भईहा यो।
तपाईंले सांगीितक यात्रा गायकबाट शु गनुर् भएको िथयो तर कितबेला तपाईं रचनाकारमा किहले पिरणत हुनुभयो?
जितबेला हाम्रो समूह िथयो यितबेला मेरो भूिमका भोकिल टको भएपिन म गीत पिन लेख्थ। तर कुन तरको लेख्थ यो
चािहं थाहा िथएन। पिछ समू ह छुटेपिन गीत लेख्ने मेरो आदत भन जारी र यो। पिछ िदपक जं गमले राम्रा छन ् भ ने
प्रितिक्रया िदएपिछ हो रहेछ भ ने लाग्यो।
िदपक जङ्गमको प्रसङ्ग आयो,तपाईंको पिहलो ए बम उहाँकै सं गीतमा तयार भएको िथयो,सं योग कसरी जुय अिल िब तत
ृ
पमा बताईिदनु न?
२०५३ सालमा हामीले बुबा आमाको नाममा सािह य कला मि दर भ ने सं था खोलेक ा िथय । िदपक जङ्गम सं थाको
सद य हुनुहु यो। मले उहाँलाई प्रितिक्रयाका लािग मेरो डायरी देखाएँ। उहाँल े राम्रा गीत छन ् भ ने प्रितिक्रया िदएपिछ
िदपक जङ्गम,िदपक खरेल सबै िमलेर माया ब झेछ नामको ए बम तयार भयो।
गीत रेकडर् गराउन पिहला प्रयास गनर्ु भएको िथएन?
यसलाई प्रयास भ ने िक नभ ने तर मले आ ना केही गीतह गोपाल यो जनलाई पिन छािडिदएको िथएँ। उहाँले पिन राम्रै
छन ् भ ने प्रितिक्रया िदनु भएको िथयो। तर कसो कसौ काम गनर् भन पाइएन।
अिहले उहाँसँग काम गनर् नपाएकोमा कि तको पछु तो लाग्छ?
पछुतो नै त छै न। हुन नसकेको कुरामा पछुतो मानेर के ही फाइदा पिन छै न। तर जोसँग काम गर र गिररहेक ो छु,उहाँह पिन
आ नो ठाउँ मा कम हुनुहु न।
तपाईंको गीत लेखनको प्रेरणा के हो?
साँि च भनँु भन मेरो पिरवार सांगीितक पिरवार है न। यहाँ सबैर न त सरगम गु ज यो न त वा यवादनको झ कार। तर
कसरी कसरी गीत लेखनमा लाग यो स झँ दा म आफ पिन अच ममा पछुर् ।
तपाईंका धेरै जसो गीतमा प्रेमरसको मात्रा पाइ छ,िवशेष के ही कारण छ िक?
िवशेषकारण के ही पिन छै न। प्रेम मेरो लािग एउटा शा वत स य हो र यसको कुनै पिरधी हुनु हुँदैन भ ने लाग्छ। भएन
रोमा स रोमा च िबनाको जीवन अित िनरस हु छ ।
तपाईंले लेिखसकेपिछ सबैभ दा पिहला कसलाई देखाउनु हु छ?
सबैभ दा पिहला त आफलाई देखाउँ छु। आफू लाई िच त बु यो भन छोरी मेघा चौधरीसँग पिन प्रितिक्रया िल छु। अिहले
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वाईं पारस शाक्य जो अि तम ग्रहण नामक या डको मे बर हुनुहु छ उहाँलाई पिन देखाउँ छु।
दईु वषर् पिछ पुन : नयाँ ए बम िलएर आउँ दै हुनुहु छ, के िवशेष छ यो ए बममा?
मेरो िहसाबले यो ए बममा मेरो स पूणर् उजार् लगाएको छु। यि तको एकाग्रता अ कु नै काममा लगाएको िथइन। व ली लभ
प्रािविधक पले पिन उ कृ ट ए बम हो। ए बम िनमार्णमा कुनै पिन कमी नहोस ् भनेर स पूणर् काम ब बईमा लगेर
गिरएको छ। सबैभ दा ठू लो कुरा ए बमका स पण
मे टको प्रयोग गिरएको छ। यसै गिर ए बमका
ू र् गीतमा लाइभ इ
तीनवटा गीत पिन ब बईमा रेकडर् गराएका छ । यस पटक पिन ए बमका स पूणर् गीतमा यू बज्राचायर् क ो सं गीत रहेको छ।
क कसको वर समे नु भएको छ?
ए बममा ज मा ११वटा गीत समेटेका छ । जसमा ेया घोषाल,कैलास खेर,िशव पिरयार,रामकृ ण ढकाल,हेम त राना, ेया
सोताङ्ग,िसने गु ङ्ग,िरमा गु ङ्ग,योगे वर अमा य,िनल जना भट्टाचायर् आिदको वर सु न सिक छ।
ए बमका कु न गीतबाट आशावादी हुनुहु छ?
हामी चार वटा गीत प्रित आशावादी छ । जसमा िशव पिरयारको वरमा सिजएको'खु लम खु ला', ेया घोषालको वर रहेको
'छाएछ बस त',कैलास खेरको'बो नै पछर् भ ने के छ र? र योगे वर अमा यको वरमा सिजएको 'ितम्रो आँखा'बाट हामी धेरै
आशावादी छ ।
अिहले त सु ने भ दा पिन हेन गीतको जमाना छ, यूिजक िभिडयो पिन बनाउँ दै हुनुहु छ होला?
िन चय नै । मलाई िर लेक् सन अफ लभ िनका दा देिखनै अब हेन गीतका िदन आएछन ् भ ने लागेक ो िथयो यही भएर
हामीले यो ए बमका धेरै गीतको यूिजक िभिडयो बनाएका िथय । यो ए बममा पिन यो क्रम जारी रहनेछ। कै लास खेरको
वरमा सिजएको गीतको िभिडयो प्रश न पौडेलको िनदशनमा तयार हुँदैछ । अ को पिन योजना बनाउँ दैछ ।
चौधरी गु ्रपले मनोर जन उ योगमा पिन हात हा दै छ भ ने चचार् छ,यसका बारेम ा प्र याईिदनुस ् न?
तपाईंले सुनेको कुरा साँचो हो। चौधरी धेरै उ पादकमूल क क्षेत्रमा हात हा यो। िशक्षा क्षेत्रमा यसको लगानी छ। अब
मनोर जन उ योगमा पिन चौधरी गु ्रपले लगानी गदछ।
य तो लगानी िभत्र के के पछर् न?
्
मनोर जन उ योग िभत्र पन सबै क्षेत्रमा यसले लगानी गन योजना छ। यसमा यूिजक क पनी,िफ म िनमार्ण क पनी
लगायतका यावत ् गितिवधी पछर् न।् 'व ली लभ'िसिज इ टरटेनमे टको पिहलो प्र तिु त हुनेछ।
-By samipyaraj Timalsena
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