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साहित्यकार डा. कविताराम श्रेष्ठको आज नोभेम्बर १९, २०१७ का हिन िे ह्बसान
भएको खबरले अत्यन्तै ममााित बनाएको छ । बबस २००४ सालमा विता नन्िराम श्रेष्ठ र
माता मनमाया श्रेष्ठको कोखमा जन्मनभ
ु एका श्रेष्ठको ७० बर्ाको उमेरमा देह्बसान भएको छ ।
औिचाररक नाम रामबिािरु श्रेष्ठ रिे का डा. कविताराम श्रेष्ठले समाजशास्त्रमा एमए

र िीएचडी शशक्षा प्राप्त गनभ
ुा एको थियो । ३१ िटा भन्िा बढी कृततिरु लेखन र सम्िािन

गनुा भएका श्रेष्ठका मेरो प्यारो ओखलढुुंगा, िानीको िोिा, कशमलाको किा, अनौठो यारा,
माटोको व्यिा, वििे शको सिना, मािलीको यारा, बकिर, Confession, From the Mango

Tree, जस्त्ता किािरु, उिन्यासिरु, नाटकिरु छन ् भने यसका अततररक्त श्रव्यदृश्यका क्षेरमा
ितन उिााँको उविकै सुंलग्नता रिे को थियो । सबोत्कृष्ट िस्त्
ु तक लेखन-२०३९ र २०४७, साझा

बाल िरु स्त्कार-२०५८, सबोत्कृष्ट चलथचर किा लेखन- २०४८, सबोत्कृष्ट चररर अशभनेता२०४८, मिे न्र बबद्याभर्
ू ण-१९९८, र बर्ा िरु
ु र् २०५१ मा िरु स्त्कृत श्रेष्ठलाई प्रबासी साहित्य

िररर्ि, अन्तरााष्ट्ष्िय नेिाली साहित्य समाज, उध्योग िबरका, बबगनेिाल डटकम, सन
ु ौलो
िस्त्
ु तकालय आहिबाट अशभनन्िन गररएको थियो थिए । बेलायतको University of

Aberdeen को शभष्ट्जहटुंग प्रोफेसर, ककष्ट मेडडकल कलेज, काठमाडौँका डाइरे क्टर, Precious
National College, Kathmandu का वप्रष्ट्न्सिल समेत रिनु भएका डा. कविताराम श्रेष्ठको

सामाष्ट्जक तिा साुंस्त्कृततक क्षेरमा ितन उविकै योगिान रिे को छ । िाल केिी समययता

बेलायत रिनु भएका डा. श्रेष्ठ क्यान्सर रोगबाट विडडत िुनि
ु ु न््यो । उिााँको तनधनले नेिाली
साहित्यमा ठूलो क्षतत िग
े ो छ । िख
ु क
ु को यस घडीमा हििङ्गत आत्माको चीर शाष्ट्न्तको
कामना गिै शोकाकूल िररिारजनमा िाहिा क समिेिना व्यक्त गिा छु ।
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