


 

 
 

 

� (नेपाल  कथाह को संगालो) 
 
 
 

 

� ुव थापा 
 



आ"ो भनाई   

मलाई थाहा छैन सािहत्य के को लािग िसजर्ना गिरन्छ ? हो म िकन लेख्छु त्यित भने थाहा छ । 

त्यो हो मेरो मनको अिभव्यिक्तहरु। जुन म आफ्नो पिरवेस समय र कालान्तरमा देखेको वा भोगेको 
हुनु्छ त्यसैलाई लेख्ने गछुर्। त्यसैल ेअंग्रेजी र नेपाली बाहके िहिन्द र बंगला भाषामा समेत लेखेको 
छु। समय , संगत र पिरवेशको कारणले गदार्नै हो मलाई अन्य भाषामा समेत लेख्न प्रेिरत गरेको। 
अिहले भने नेपाली र अंग्रेजीमा मात्र लेख्न रुचाउछु।    

म िभत्र रहकेो मनको  आरोह-अवरोह, आवेग-संवेग, आग्रह-पूवार्ग्रह, देस काल र पिरिस्थित 
आिदलाई व्यक्त गनर्नै म लेख्ने गछुर् । त्यसैल े यस कथा संग्रहमा मेरो सु्कले जीवन देिख 

िबश्विबद्यालयको अध्यन कालसम्ममा  मेरो मनमा उिब्जएका भावनाहरुनै अिभव्यक्त गरेको छु, 

मलाई लाग्छ मेरा कथाहरु सािहित्यक िहसाबल ेकथा नहुन पिन सक्छ िकनभने कुनै पिन कथाले 
एउटा परम्परागत दशर्नलाई बोकेको हुनुपछर् भन्न े कुनै अकाट्य िनयम नभए पिन सामान्य दैिनक 

व्यवहारको अिभव्यिक्त भने हुनैपछर् जस्तो लाग्छ र त्यिह कुरा र धटना क्रम यस कथा संग्रहमा पाउनु 
हुनेछ । 

अिहले आएर लगभग तीन दसक पिछ मैले लेखेका यी कथाहरु मलाइन ैनौलो लाग्छ िकनिक 

कथाले पाठकको हृदयलाई कथामा व्यक्त गरेको त्यस समय र घटनाक्रमलाई  डोराएको हुन्छ र 
अिहले आएर ित कथाहरु पड्दा कालान्तरमा धेरै पिरवतर्न आइ सकेको हुनाले अनौठो लाग्न सक्छ। 
यिद यस कथा संग्रहले पाठक लाई त्यस समय र घटना क्रममा पुयार्उन अिलकित पिन सक्षम भयो 
भने मेरो यो कथा संग्रह प्रकासन गनुर्को उद्दशे्य पूरा भएको ठान्ने छु ।   

 यो मेरो पिहलो कथा संग्रह हो र चाड ैदोश्रो संग्रह समेत लेिख रहकेो हुनाले चाड ैप्रकासन गनेर् 
सोचमा छु, जुन कथाहरु यस कथा संग्रह भन्दा बेग्लै हुनेछन । यस सग्रहमा मेरा लगभग दईु दसक 

अिघ लेिखएका १६  वटा छोटा छिरता कथाहरु  संग्रिहत छन् । यस पुस्तकमा मैले िबद्याथीर् कालमा  
देखेका र भोगेका घटनावलीलाई शब्दहरूका माध्यमद्वारा िजवन्त िदन खोजेको छु।यो कस्तो लाग्छ 

यसको लेखाजोखा नेर् िजम्मा िनतान्त पाठक, समालोचक र सािहत्यको िबद्याथीर्लाई छोडकेो छु।
साथैयस पुस्तकमा अिभव्यक्त गिरएका सम्पूणर् कथाहरु काल्पिनक हुन् जुन कसैको जीवनसँग मेल 

खान गए संयोग मात्र हुनेछ। 
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�  
समपपण 
�  

  
 
“िि दगीका उकाल  ओराल ह मा िधै िर उच्च राखेर आफुमा 

भएको ान र क्षमता अनिुार ििउन िकाउने, हरेक िखु दखुमा 
ियंम र िचेत भएर अ ि ब न ेरणा दनहुुने मेरा ि मदाता उह  
परम ्पु य बबुा र आमा मा िम ित”……. 
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� डलिले कमाएको टाटस ् 
 “िािी म त बरबाद भए”, अचानाक िेल फोन उठाउन भ्याएको 

िईन उताबाट आवाि आयो, मैले िोधे, “हैन के भो एघत वहानै ? घतमी 
किर  वरवाद भयो मि, दहि माि हामी फोनमा कुरा गरेको हैन घतमी 
त धेरै खुिी ियौ◌े त, एघत धेरै वषिपघछ िपररवार भएकाछौ भरखरै 
पररवार नेपालबाट आएको, के भयो मि ? भनन”् । िािी फोनमा 
भक्काघनदै भन्न िाझछ, “हैन मि घतमी एकक्षण मेरोमा आउन म त 
केदह िोच्नै ि कन , यदह आएर घतमीलाई िबै कुरा िुनाउछु”  उस्ले फोन 
रा खददयो ।  मैले केदह बोझनै पाएको िईन फोनको लाईन कट । मन भि 
िुप्रै प्रश्नहरु आउन िाले , आ खर के भयो त उस्लाई? हतार हतार नुहाएर 
गाडी घनकालेर िोिै उस्को डरेाघतरलागे ।  

 
यो अमेररकामा खै के 

के हुन्छ हुन्छ? िाहै पाउन 
गाह्रो । मनमा चस्ि चिो 
पस्यो कत ै स्टोरमा काम 
गदाि गोल  त चलेन? कत ैउ 
िाईत ेत भएन? दहि आि घनक्कै यस्ता िटनाहरु िुघनन िालेकाछन ्धेरै 
नेपाल हरुले वनाकारणै ज्यान िमेत गुमाएकाछन,्  हैन, हैन िायद अरुनै 
केदह कारण हुन िक्छ, िे होि आ खर उत ैिादैछु िाहा भईहाझछनी ।  
उ बिेको िहर मेरोबाट कररव एक िन्टाको दरु मा छ त्यदह पघन यो 
अमेररकाको िडकमा दुर्त गघतमा गाडी चलाउदा, नेपालमा हो भने कररव 
चार िन्टा लाग्न िक्छ, त्यघत दरु लाई तय गनि, यदहत विेषता छ 
अमेररकाको हरेक िहरलाई िडकले िोडकेो छ र त्योपघन दुर्त गघतका 
हाईवेले िहाँ प्रघत िन्टा ित्तर  माईलको गघतले गाडी चलाउन पाईन्छ 
भने िडकमा नेपालमा िस्तो गाई बाख्रा र माघनि ररक्िा दौडदैन  । 
त्यह  मािी जि प एिको माध्यमले एक स्िान दे ख कदहले नपुगेको 
स्िानमा िान िमेत किैको िहयोग लन नपन जि पएिमा गन्तव्य 
स्िानको ठेगाना िेट गय  र गाडी दौडायो हावाको गघतमा  । म पघन 
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उस्को नया डरेाका ठेगाना मलाएर उस्लाई भेटन भनी गाडी लएर 
घनजस्कए । आि आईताबार भएकोले म वदामै िए र िरमा त्यघत काम 
पघन िएन मेरो श्रीमघतपघन िरमा िइन उ   छोराको कराटे क्लािमा 
गए क िई र फोनमा उस्लाई िािीको मा िादैछु  खै के इमेरिेन्िी पय  
रे बोलाएको छ भनेर  िरबाट घनजस्कए । म बाटो भरर के के िोच्दै उ  
बस्ने नजिकको िहरघतर  लागे ।  

आहाँ कस्तो राम्रो ददन रहेछ, यो क्या लफोघनियाको विेषता भनेकै 
यहाँको मौषम हो िन हामी बिेको यो बकि ले त वास्तवम ैस्वगि छ न 
कदहले गरम हुन्छ न मुटु कमाउने िाडो । अन्य राज्यमा वस्ने िािीह  
गरममा उखर माउलो गरम भएको र िाडोमा दहउपरेर िरबाटै घनस्कन 
निकेको िानकार  गराउछन ्तर आफुभने िदावहार मौिममा रमेर बिेका 
छौ । त्यदह मा ि कदहले कादह अ लक ग मि भएमा मररनाको चिो हाँवा 
खान त कदहले बकि ले दहलको नागबेल  िस्त ैगोरेटोमा गाडी दौडाउदै गझफ 
कोिि िम्म िानको मज्िा मलाई कदहलेपघन बोस्टनमा बस्दा होि वा 
रोड आईलयाण्डमा बस्दानै लाग्यो । यदहको मनोरम वातावरणमा मेर  
श्रीमघत माचि अ प्रल लागेपघछ बकि ले दहलमा लटरम्म फुलेको लाल  गुरािँ 
छोरालाई देखाउदै भन्छे, हेर त बाबु त्यह  हो हाम्रो नेपालको राजष्िय फुल, 

छोरापघन मक्ख परेर भन्छ तर मैले त नेपालमा कदहलेपघन दे खन त यो 
फुल फुलेको ? उस्का बालिुलभ प्रश्नको िवाव दददै भन्छे हैन हामी 
नेपालको तराईमा वस्छौ र यो दहमाल  वा पहाडी क्षेिमा फुलने भएकोले 
न देखेको हो , तर यि पाला नेपाल िादा घतमीलाई देखाउला है , उ पघन 
मक्ख पद भन्छ हामी नेपाल कदहले िाने?  

मेरो आठ बष छोरोलाई नेपालको बारेमा िजत्त कुरा ि ◌ुनाएपघन 
िधै एउटै प्रश्न गरर रहन्छ, मम्मी नेपाल त्यघत िुन्दर छ भने हामी यहाँ 
कन बिेको त? यि प्रश्नको िावाफ न मैले आि िम्म ददन िकेको छु 
न त मेर  श्रीमघतले नै तरैपघन हामी िरमा उस्लाई नेपालकै िंस्कार र 
िक्षा ददन चाउछौ र भन्नु पदाि उ यहाँ नििर  दे खनै पडदै आएको 
भएपघन नेपाल  भाषा उस्ले व ििएको छैन र एउटा नेपाल को बच्चाले 
िस्त ै बोझन िक्छ, यदहमा हामी िन्तुष्ट छौ ।  तर यहाँ रहेका धेरै 
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अ भभावकह  आफनो बच्चा ित िरमाप न नेपाल  नबोलेको देख्दा दक्क 
लाग्छ र वहाँह  आफनो िन्तानले नेपाल  भन्दा अंगे्रिीमाि बोलेकोमा 
दंग पछिन ्र भन्ने गछिन ्हेन ि न हाम्रो बाब ुत अमेररका आएको दईु 
बषि भएको छैन नेपाल  त बोझनै छाडयो, कस्तो राम्रो अगें्रिी बोझछ, 

हुनप न य ह बस्ने हो नेपाल  बोलेर के पो हुन्छ र ब  उस्को अंगे्रिी 
बोझने लविमा नेपाल  प्रभाव परेर यहाँकाह ले िस्तो बोझन िक्दैनन ्
त्यिैले हामी त आफनो छोरा छोर लाई य हको रहन िहन र भाषा अनुिार 
हडन िकाउछौ ।  

एक दनको कुराहो म मेरो एक िना मिको छोरोको िन्म दनको 
पाट मा गएको िए, त्यहाँ िुप्रै नेपाल  बच्चाह  आएका िए तर को हप न 
नेपाल  बोझन न िान्ने , मैले धेरै बच्चाह लाई नेपाल मा बोझन खोिे िबै 
मलाई त कुन ग्रहबाट आए िस्तो गरर हेरे त बच्चाह ले । तर त्यह  
छमेकमा मेरो एक िना अमेररक  िािीको पररवार प न बस्ने गछिन 
उस्लाई फोन गरेर िोधे के उ िरैमा छ भनेर? उस्लेप न म आएको िाहाँ 
पाउना िाि मलाईप न छोरालाई लएर आउन आग्रह गय , मेरो छोरो 
उस्को छोरो ित खेझन नक्कै चाउछ, कनभने त अमेरर क दम्पतीले 
नेपालबाट बच्चालाई धमिपुि बनाएर झयाएको छ र हरेक बषि गम  वदामा 
नेपाल लै िाने गछि त्यि बच्चालाई,  िािै मेरो छोराकै स्कुलमा पडने 
भएकोले होला नक्कै मझछन दईुिना, िािै उ नह  नेपाल मा बोझन 
पाउछन ्र नेपालको बारेमा िानकार  दने धेरै िामग्रीह   उस्को छोराको 
कोठामा ििाएर राखेको छ, उ ि हलेप न मलाई भेटने िाि खै यस्लाई 
नेपाल  पडाउनुपन यहाँ त्यस्तो के ह व्यवस्िागनि िके राम्रो हुनेथ्यो भ न 
रहन्छन । उ नह  नेपालमा पिकोरमा धेरै बषि बताएको र नेपाल 
भनेप छ मररहत्त ेगछिन ्र ि हलेप न भन्छ हामीलाई एउटै चन्ता छ क 
हाम्रो यि छोराले नेपाल र नेपाल  भाषा क हले नभुलोि िे भएप न उ 
त नेपाल  हो न । तर मलाई दखु लागेर आउछ िब हाम्ररै् नेपाल ह  
आफनो िन्तानले नेपाल  बोझन िान्दैन त भनेर गवि महिुि गरेकोमा ।  

अचानाक मेरो अ ि दौ डरहेका गाडीको ग त कम भयो र मेरो 
ध्यानप न भंग भयो, एिो हेरेको बाटोमा मोटर िाईकल र एउटा कार 
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ठोजक्कएछ , एकै क्षणमा हवाई पु लि र एम्वुलेन्ि आएर बाटो जक्लयर 
बनाउन िाझयो । लगभग दि मनटपघछको कावटपघछ फेरर गाडीह  
आफन ैगघतमा दौडन िाझयो, म मन मनै िोच्न िाले हेर यहाँ यस्तो 
दिुिटना हुदा िमेत केदह बेरमै बाटो खाल  हुन्छ नेपालमा भए ददन भरर 
चक्का िाम हुने ियो ।   

फेरर गाडीह  आफन ै गघतमा दौडन िाझछ र यो मनपघन आफन ै
गघतमा फेरर त्यह  िािीको बारेमा िोच्न िाझछु, के भयो होला उस्लाई 
फोनमा कुरै गनि चाहेन, यिर  कदहलेपघन मलाई यिर  अचानाक बोलाउदैन 
ियो ? िे होि म उत ैिादै छु िाहा भईनै हाझछ घन,  मलाई लाग्छ   
िायद आठ बषि भयो होला मैले उस्लाइ चनेको◌ े , नेपाल बाट भखिर 
भखिर आएको ियो, पुव  नेपालको एउटा िानो गाउँको हो भन्थ्यो , िायद 
धरान दे ख भि चतरा िाने बाटो भएर िान पछि भन्थ्यो, अदहले मलाई 
िाहाँ भएन उ त्यहाँ कुन गाउको हो भनेर तर उस्ले भने अवस्यपघन 
मलाई आफनो गाउको बारेमा ि ◌ुनाएको ियो । उ एक ददन उ काम 
खोज्दै मकहाँ आएको ियो र  मैले एकिना चनेको मिकोमा काम 
लगाइददएको िए । आि िम्म त्यह  स्टोरमा काम गरररहेकोछ  । 
यहाँको दैघनक मा ददन रात हैन तर बषि वतकैे िाहा हुदैन आि आठ वषि 
वतछे । एघतका बषिमा उस्ले िधै आफनो श्रीमघत र िात बषिको छोर को 
कुरा माि गन । उ िाहै्र िािो, इमान्दार कदहले मौि मजस्त र अमेररकाको 
हावा नलागेको मान्छे, । मदहना मनि भ्याएको छैन िब ैडलर नेपाल पठाई 
हाझने । कदहले गाडी िमेत कनेन, िदहलेपघन िावििघनक यातायातमै 
दहडने हुनाले उ त्यघत केत ैिादैनथ्यो । िदहलेपघन नेपालको बारेम ैिो च 
रहने, कदहले नेपालको बदलदो रािनैघतक पररजश्िघत त कदहले नेपालमै 
िाजन्त हुने भएत यहाँ वदेिमा के को यस्तो दखु गरेर बस्नु भनेर 
भन्थ्यो, तर उ बाध्य ियो, िाधारण पररवारको छोरो िायद घनक्कै किाि 
टाउकोमा उठाएर वदेि आएको हुनुपछि , उ भन्ने गथ्र्यो मलाई त वदेि 
आउनै मन िएन के गन श्रीमघतले िदहलेपघन िािी भाई,  इस्ट मिले 
गरेको प्रगघत देखाएर के जिवन भर हामी दखैुमा जिन्दगी वताउनु भन्ने 
गरेकै कारणले आि उ वदेि आएको भन्थ्यो । एता आएपघछ उस्ले 
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श्रीमघत र छोर लाई पघन गाँउबाट काठमाडौ िकाएको ियो, भनौ उघनहरुनै 
गाँउमा वस्न नमानेकोले काठमाडौ डरेा लएर बस्न िालेका िए ।  

उ िधै पररवारकै बारेमा चन्तीत रहन्थ्यो र उनीहरुकै भ वष्यको 
लागी भनेर ददन रात मेहनत गथ्र्यो  ।  कदहले छोर को  स्कुलको बारेमा 
त कदहले श्रीमघतको बारेमा मलाई िुनाउने । छोर  नेपालकै वेस्ट बो डगमा 
हालेको छु, यहाँ मैले िे गरेपघन िबै घतनीहरुकै लागी त हो, यस्त ैगन्िन 
िदहलेपघन िुनेउने मलाई फोनमा । उस्लाई कदहले यहाँ मनोरन्िन गरेको 
वा त्यस्ता गघत वधीमा िररक भएको आि िम्म मैले देखेको छुईन, यहाँ 
िम्म क उ यहाँ हुने नेपाल हरुको कायिक्रमहरुमा िमेत दे खदैन ियो , 

िधै िर पररवार छोर को भ वष्यको चन्ता हुन्थ्यो उस्लाई । ददनमा 
कदहले कादह अठारह िण्टा िम्म कामगरेको िानकार  ददन्थ्यो मलाई । 

म गा ड ििर  आफनो गघतमा चलाई रहेको िए त्यो भन्दा पघन 
दुर्त गघतमा मेरा ददमागहरु एस्कै बारेमा िोच्न वाध्य भईरहेथ्यो , एकददन 
फोन गरेर भन्दै ियो, “हेरन कस्तो मुजस्कलले पेपर बनाएर  पररवार 
िकाउन लागेको आमा छोर नै आउददन भन्छन,् िम्िाई ददनुन”, मैले 
भने, “हैन यो पररवाररक मामला हो िम्िाए मानीहाझछननी, माघनिहरु 
अमेररका भनेपघछ नेपालमा िर खेत िबै बेचरे दहडछन, त्यिै पेपर 
बानाईददन्छु, भषा मलाईददन्छु भनेर पन्र बीि लाख खाईददन्छन,् कन 
के भयोर अमेररका नआउने?”, “खै◌े कदहले कदहले के कदहले के बहाना 
लाउछे छोर पघन एि एल िी ददएर माि आउने भन्छे ”◌े । एकददन फेरर 
फोनमा िुनाउदै िया,  “हैन नेपाल कस्तो महंगो भयो यार, मदहनामा एक 
लाखले िर चझदैन भन्छे , छोर पघन स्कुलमा िािीहरुको बिि ड ेर पादटिमा 
िानुपछि खाल  हात गएर भएन डडैी अमेररकामा वस्ने मचाह  िाबो चार 
पाच हिारको उपहार ददनु िािीलाई भन्दै गुनािो गद भन्छे ,  डलर 
अ लक धेरै मेरै नाममा पठाउनुपय  हिुरलाई के मेरा िािीहरुको िाम ु
लजज्ित भएको मन पछि ?  मत छक्क पछुि त्यस्ती फुजच्च नेपालमा छोडरे 
आएको अदहले अमेररकामा बस्ने बाबुले छोर को पकेट मनी पयुािउन हम्मे” 

। यस्त ै यस्त ै उस्का पररवार ित भएका फोनका वातािलापहरु मलाई 
ि ◌ुनाउने गछि उ  । मलाईपघन लाग्न िाझयो  िायद अमेररकामा बस्ने 
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श्रीमान र डैडीको स्टाटि मेन्टेन गदाि गद देखा िेक मै काठमाडौको 
आधुघनकताले गािेछ उस्को पररवारलाई, ।  उभने यहा  लभींगमा 
िाहुकैमा कामगद त्यह  स्टोरमा िको एउटा कोठामा िात बषि वतायो, 
हालै माि नया एपाटिमेन्टमा िरेको ियो त्यह पघन पररवार आउदै छ 
भनेर । तर िेहोि उस्ले पररवारलाई िम्िाउन िकेछ र गत मदहनामाि 
पररवार आइपुग्यो भनेर मलाई िुनाएको ियो मलाई एयर पोटि लन 
िान अनुरोध गरेको ियो तर म आफनो कामको िल िलामा बादहर 
गएको हुनाले उस्लाई िहयोग गनि ि कन, पघछ िाहाँ भयो उस्कै िाहुको 
छोरोले पररवारलाई एयर पोटिदे ख झयाउन मदद गय  रे  ।   

उस्को पररवार आईिकेको िाहाँपाए पघछ एकददन फोन गरेर भेनको 
िए “ ल एकददन भाउिुलाई लएर म कहाँ खाना खान आउने, मैले बधाई 
दददै भनेको िए ।”  उस्कै बारेमा िोच्दा िोच्दै म उ बस्ने डरेा नजिकै 
पुगेछु, अचानाक रातो बत्तीमा आफुभन्दा अघि दौ डरहेको गाडी रो कएपघछ 
मपघन हत्तन पत्त गाडीको बे्रक हान्न पुग्छु, तर भाग्य राम्रो मेरो अगा ड 
भएको गाडीकै कारणले रोक्न िफल भए नि रातो बजत्तमा दहडेको भए 
? मन ढक्क फुलेर आयो या त मेरो गाडी अरु गाडी ित ठोजक्कनन्िो वा 
िा फक लाईटमा भएको क्यामेराले फोटो खचरे चार िय डरल र टा फक 
क्लाि लन िानपन हुन्थ्यो । िे होि केदह भएन । म जि पएिमा हेरेर 
त्यिकै घनदिन अनुिार उस्को िर नजिकको बाटोको कनारमा गाडी 
पाकि  गरेर उस्को िर घतर लागे,  उस्ले ददएको ठेगाना अनुिार उस्को 
कोठाम पुग्न केदह कदठनाई भएन, यदह विेषता छ यहाँको िर नम्वर वा 
कोठा नम्बर भएपघछ र त्यि स्िानको िह ठेगाना भएपघछ जिन्दगीमा 
कदहले नपुगे्को स्िानमा िमेत पुग्न कुनै मुजस्कल पदन , मपघन उस्कै  
कोठामा पुगेर कलबेल बिाउन पुगे । तर कल बेल बिाउदापघन  कोदह 
आएनन ढोका खोझन, एिो धकेलेको ढोका खुलै रहेछ, र ल भगं रुममा उ 
िच्च बिेर िोक्राई रहेको । “हझलो मि के छ हाल खबर? खै त भाउिु, 
छोर ?” , मलाई देख्ने वजत्तकै उ त रुन िाझयो, “खै के भन्ने मलाई छाडरे 
कहाँ गए घतनीहरु , म त बरवाद भए, म ित नबस्ने रे, मेरो र उघनहरुको 
स्टाटि मलेनरे छोर पघन मलाई डडैी भन्न लाि लाग्छरे, म त त्यह  
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गाउकै ि तो पाखे छुरे” , हातमा च्यापेको प  देखाउदै वलौना गनि िाझछ  
.................... म चुपचाप उ को बलौना िु नरहे, मेरोमा के ह ि दै िएन 
उ लाई िम्िाउने ।  
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� आ खर यहाँ के िएको थयो यस 
राि ? 

अचानक त्रबहानी पख बादहर हो हझला भयो, िबै िना कराउन िाले 
कोदह एता त कोदह उत्ता दौडन िाले , अचानक यो के भयो ? िायद 
भूकम्प त आएन ? अह होइन भूकम्प आएको त पक्कै होइन कन भने 
केदह हजझलएको छैन हजझलएको छ त िबैको मन , िबै के के नै भएिस्तै 
भाग दौड गरररहेका छन,् म भने त्रबदेिमा धेरै बषि बिेर आिै राती माि 
िरमा आइपुगेको मान्छे , त्यदह मा ि िेट झयाक र िमय पररवतिन को 
कारणले रात भरर ददउिो िस्तै िाग्राम बिी रहेको यो िुनिान र 
चकमन्न त्रबहानी पखको मठो घनन्रामा िबै गाउलेहरु कन यिरर भाग 
दौड गरर रहेछन िान्ने इच्छा भयो र ढोका खोलेर बादहर घनजस्कएको त 
बादहर र मता छ, मलाई पघन त्यो र मता हेनि मन लाग्यो र हतार हतार 
ज्याकेट भरेर बादहर बाटो घतर दौ डए , अचानक मेरो एक िना मि 
ित िम्का भेट भयो," ए हेर घत म पघन कन यिरर घनन्रैमा आएको 
िरमा अरु कोदह छैन र एक ददनपघन आराम गनि न ददई खेदेछन हेर...." 

म केदह बोझनै लागेको िािी त अध्यारोमा कता त्रबलायो कता... 
हतार हतार म पघन चोक घतर लागे यो िब के भइ रहेछ िान्न... तर 
किैलाई फुिित िएन मेरा जि ािा िान्त पारर ददने िब ैिहाि छु नै 
आटे िस्तै गरर भागी रहेका िए. 

त्यघतनै खेर मेरो अक  िानै दे खको घछमेक  मि लाइ देखे , िे होि ्
यिलाई त िमातरैे भएपघन िोध्नु पय  आ खर के भएछ भनेर , तर अह 
उिले पघन छनक पाई हाले िस्तै मलाई हेदाि पघन न हेर  त्रबपररत ददिा 
तफि  भाग्यो... म अलमझल परर रहेकै अवस्िामा तझलो िरे हिुर आमा 
देखा पररन, लगभग ९० बषि को हाराहार क  बुडी िमेत ..... म त जिझल 
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परे यो िब देखेर तर किैलाई फुििद छैन मेरो प्रश्न को िवाब ददने . के 
तपाइँ ित यिको िवाब छ ? वास्तबमा त्यहाँ के भएको ियो? 

म यिको िवाब खोज्ने प्रयािमा िए अचानक अमेररकाबाट फोन 
आयो गफमा भुले र कोठा भि पिे कुरा गद .....केदह बेर पछी के गरौ 
के गरौ भइ रहेको ियो झयापटप घनकालेर फेिबुक हेनि िाले खै के त्रबचार 
आयो र फेिबुकको स्टाटि मा यदह िटना लाइ लेखेर िुत.े... 

भो लपझट कम्प्युटर खोलेर हेरेको त कररब तीि, पैतीििनाले कमेन्ट 
लेखेका रहेछन.... ििमा भघनएको ियो... 

x िायद खानेपानीको लाइन हलो 
x होइन ग्यािको ला ग िबै भागेका हुन ्

x िायद गाउमा डकैघत भयो क? 

x पाट को िगडा होला घन अरु के हुन्थ्योर ? 

x मि आिै नेपाल आएको हेद िाउ के के देखछौ, पदहलेको िस्तो 
छैन नेपाल अदहले... 

x होि ्गर है कतै घत मलाइनै.......... यस्तै यस्तै..... िेहोि केदह 
त पक्कै भएको ियो राघत... 

अब नुहाएर बादहर घनजस्कन्छु िाहा भइनै हाझछ घन .. यस्त ैिोच्दै 
धाराघतर लागे तर अचम्म िानै दे ख नुहाउने गरेको त्यो मुिलधारे पानी 
आउने  धाराको त्यहाँ त नामो घनिाना िएन...... उफ यो पानी को 
हाहाकार अब हाम्रो गाउमा पनी आएछ..... 

�  
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� अ ानिा क िो ियानक हु छ 
एकददन ानबहदरु बिार िादै ियो अचानक बाटोमा नेिप्रि लाई 

भे यो उिको िािमा एकिना लगभग िोरह िि बषिको िस्तो केटोपनी 
ियो तर उिले त्यि बालकलाई कदहले 
पनी भेटेको िएन, ान बहादरु छेवैमा 
गएर नेि प्रिादलाई नमस्कार गरेर 
होलीको िुभकामना ददयो, आि हो ल 
भएकोले िारा िहरकै रौनकता रं गन 
ियो, त्यो देखेर बालक अ लक डराइ रहेको 
ियो, उिले नेिप्रिा लाई च्याप्प िमातरे 
चच्चाउन िाझयो, त्यो के हो िबै अनौठो 
रुप धारण गरेर एतै आउदै छन ् , 

त्यस्पजच्छ त्यि बालकले नेिलाई िोडले 
िमातरे आखा चजम्लयो, मलाई यहाँ बाट 
लानु होि ्म यहाँ बस्न िजक्दन, यो के हो 
यहाँ के भइ रहेछ? उिको कुरा िुनेर ान 

बहादरुले भन्यो बाबु डराउनु पदन आि हो ल हो र िब ैरंग खेझदै छन.् 
घत म पनी िाउन हो ल खेझन कन डराउनु, केटा केटी त रंग भने पजच्च 
कदहले हो ल आउछ भनेर प्रघतक्षा गरेर बस्छन तर घत म भने एघत ठुलो 
भइ िक्दा पनी हो ल खेलेका छैनौ? कस्तो अचम्म रंग र होलीको रौनक 
देखेर केटा केदटहरुत ददन भरर िरमै आउदैनन , तर घत म भने? 

त्यि बालकले ानबहादरुको कुरा िुनेर अ लक हौिला बटुलेर भन्यो 
हो ल भनेको यदह हो? अघन यो कस्तो रंग हो ? मैले देखेको रंग त िबैएउटै 
ियो त ? यो कस्तो भन्नता? कन एघत धेरै भन्नता ? बालक को कुरा 
िुनेर नेिप्रिादले िम्िाउन िाझयो , हेद िाउ यो िंिार कस्तो िुन्दर र 
त्रबत्रबध रंगले भररएको छ त्रबहानीको िुय दय दे ख िुयािस्त िम्म र काल 
रात्रिमा प्रकृघतले कस्तो रुप र रंग पररबतिन गछि यदह जिन्द ग र यिैमा 
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िीवन रमाउछ बाब,ु हेद िाउ घतम्रो यो डर पनी त्रबस्तारर भाग्दै िान्छ.... 
उिको कुरा िुनेर ान छक्क पय  एघत ठुलो केटो लाइपनी एउटा 
नाबालकलाई िस्तै िम्िाई रहेछ कस्तो लाटो रहेछ यो केटो..... 

तर नेिले भने अिै िम्िाउदै ियो त्यो बालकलाई. बालक भने उझटै 
प्रश्न गछि यो िबै रंग एउटै भए कजत्त राम्रो हुन्िो होला, हेनुिहोस्त कुनै 
रंग कजत्त राम्रो छ भने कुनै रंग कस्तो न राम्रो छ मलाई त मन परन 
यो रंग पनी हाम्रो व भन्न िाघत धमि िस्तो पो भयो िबै आफुलाई 
अिल र राम्रो िात्रबत गनि लड ेिस्तै .. यो कस्तो त्रबत्रबधता यो कस्तो 
भेदभाव , कन िबै एउटै हुन िक्दैन.... बालकको एस्तो दाििघनक कुरा 
िुनेर ान्प्रिाद दंग पय  तर यो त्यदह बालक हो िो माघनि हरु हो ल 
खेलेको देखेर डराइ रहेको ियो तर अदहले भने कस्तो कुरा गरर रहेछ? 

बालकको कुरा िुनेर अचम्ब मान्दै नेिलाई प्रश्न गनि तम्िन्छ तर 
अचानक नेि केदह बोझन लागेको िुनेर चुप लाग्छ र उिको कुरा िुन्न 
िाझछ, नेि भन्दै गरेको हुन्छ, हेर बाबु रंग िस्तै यो िाघत धमि राष्ि िब ै
एकै हुन ्तर हेनको दृजष्टकोण मािै फरक हो नि कन यहाँ िाघत धमि र 
रास्िको नाउमा युर्द् हुन्छ िबै आफुलाई अिल र राम्रो िात्रबत गनि 
तम्िन्छ तर यो भुझछ क एउटालाई राम्रो भन्नु भनेको अक  लाइ तो 
नराम्रो होि ्भन्नु िरह हो यिैले िबै मझनु पछि ... िबै एक हुनु पछि ... 
राम्रो लाइ अंगाझनु पछि र नराम्रोलाई हो लका िलाए िस्तै गरर िलाएर 
हरेक माघनिको दु षत मान िकतालाई िलाउनु पछि ... हेर त होल को यदह 
रंग िब एक अकािमा दझदा कस्तो डरलाग्दो दे खन्छ भने त्यदह रंगलाई 
एउटा कलाकारले कस्तो िुन्दर तजस्बर बनाउछ , यो रंगको दोष होइन 
दोष हो यिलाई हेन र यिलाई किरर प्रयोग गन भन्ने को ... 

यो कुरा िुनेर केटो केदह खु ि दे खन्छ तर उनीहरुको कुरा िुनी 
रहेको ान भने अवाक हुन्छ, यो कस्तो दतु्रबधा... हैन हैन यो केटो को 
मानि कता दठक छैन यो केटो पक्कै पनी पागल हुनु पछि यिलाई त 
डाक्टरको मा लानु पछि नि भने यिको भ वस्य अन्धकार हुन्छ, िायद 
यो कुरा नेिप्रि लाई िाहा छैन होला, उिलाई िम्िाउन पछि , उ आफ्नै 



भूत ित एक रात 19 

कुरा मनमा खेलाई रहेको हुन्छ त्यजत्तनै बेला एउटा नार को आवाि 
गुन्िन्छ हो बाब,ु यो िब दृजष्टको खेल हो, न देखुन्िेल िबै एकै लाग्छ 
तर देखे पछ  प्रकृघतको हरेक बस्तुमा त्रबत्रबधता छ तर प्रकृघतले यो 
त्रबत्रबधता एक अकािलाई िानो ठुलो वा राम्रो न राम्रोको ला ग बनाएको 
होइन, िबैको आ आफ्नो स्िानमा आफ्नै खाले महत्व छ र यिलाई 
हामीले जस्वकानुि पछि , यो कुरा िुनेर ाने त्यघत घतर हेछि त्यहो नेि क 
बदहघन भावना हुन्छे, उिलाई देखेर पदहले त चन्ने िकदैन तर उिको 
कुरा गराई बाट िाहा हुन्छ पक्कै यो नेिको बदहघन भावना हो.. उ भन्दै 
गरेक  हुन्छे, हेर त त्यो िुयिको करणमा त्यहाँ कुनै रंग छैन तर त्यदह 
िुयिको करण िब पानीका कण हरु ित मझदछ र त्यह बाट कस्तो 
िुन्दर ईन्रधनुि बन्दछ, एक ददन त्यो पनी घतमीले हेन छो बाब,ु यो 
िंिार त्रब चि र िुन्दर छ यिलाई हेनि र बुिन िमय लाग्छ एकै ददनमा 
िबै हेनि ि कदैन दहड िरमा अब आराम गनुि पछि ...त्यि पछ  भावना 
त्यि केटो लाइ लएर दह नै आटेको हुन्छ. तब ानबहादरु पच्छ  बाट 
कराउछ , िुन त बदहघन एउटा कुरा मलाई चत्तै बुिने एक फेर तपाइहरु 
एता आउनु होस्त, एउटा िझलाह ददनु छ, बाबु घत म त्यदह बस्दै गर है 
भनेर नेि र भावनालाई बोलाउछ, अ लक पर पुगेपघछ, यदद तपाइहरु 
ररिाउनु हुन्न भने एउटा कुरा राखौ भनेको... यो केटा को हो? मलाई त 
उिको ददमागी हालत अ लक दठक लागेन कदहले कस्तो राम्रो ानी कुरा 
गछि भने कदहले रङ, हो ल माघनि र प्र कघत देखेर अनौठो कुरा गछि , यदद 
तपाइँ हरु ररिाउनु हुन्न भने एकपझट केटोलाई मान िक डाक्टरको मा 
देखाउने होक ? 

उिको कुरा िुनेर दवुै छक्क पछिन तर ररिाउदैनन, त्रबस्तारै भावना 
भन्न िाझछे हेर दाइ, केदह िझलाह ददनु अघि त्यि त्रबियमा िानकार  
लनु िरुरर हुन्छ त्यजत्तकै मनमा लागेको कुरा भन्दा त्यो गलत पनी 
हुन ्िक्छ , के िाहा छ तपाई लाइ मेरो छोरोको बारेमा , यि अघि कदहले 
भे नु भएको ियो? कदहले देख्नु भएको ियो? उ डराई डराई िर 
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हझलाउछ , न ररिाउनु न बदहघन मलाई उिको कुरा कस्तो कस्तो अनौठो 
लागेर भनेको.... नि त... 

हैन ानबहादरु दाइ तपाइको कुराले मलाई ररि उठेको छैन तर दया 
लागेको छ तपाइको िोचाई प्रघत ...हेनुि होित उिलाइ एक फेर कस्तो 
खु ि दे खदैछ िाहा छ उ कन यस्तो कुरा गद छ उिको निरमा के 
तपाइँ खुिीको अभा देख्नु हुन्न ?यो िब कन भने उ िन्मै नेिहीन ियो 
उिको भाग्य राम्रो एकिना त्रबदेिीले उिलाई दवुै नेि दान गरेर यो िंिार 
हेन बनाएको छ र आि पदहलो पझट उिको अपरेिन पच्छ  पदहलो पझट 
उिको आखाको पद  खो लएको छ र उिले पदहलो पझट आखा देख्दा 
आफनै िन्म िलोलाई हेन इच्छा भएकोले दहि माि उिलाई लएर म 
अमेररकाबाट आएको हु र आि उिको पद  खो लएको छ र यो िंिारलाई 
उिले आि िम्म महिुि माि गथ्य  र मेरो आखा बाट हेन गथ्य  तर 
आि आफ्नै आखाले यो िंिारलाई नजिक बाट हेदाि उिका अनेकौ 
अनुतररत प्रश्न हरु जि ािाको रुपमा राखी रहेको छ, उिको ददमाग 
डाक्टरको अनुिन्धान अनुिार तपाइँ हाम्रो भन्दा धेरै तीक्ष्ण छ रे अब 
यो िंिारलाई पदहलो पझट देख्दा कस्तो महिुि हुन्छ त्यो तपाईलाई के 
िाहा र?.....त्यघत भघन िकेर उनीहरु उकालो बाटो घतर लागे र ान 
बहादरु भने आफ्नो अ ानता र न िोची प्वाक्क बोझने बानी प्रघत आत्मा 
ग्लानी गरररहेको ियो र मनमनै िोच्दै ियो यो अ ानता कस्तो भयानक 
हुन्छ भनेर ....... 
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� “िूि सि    एक    िाि”  
 

 यो िटना िन १९८५ मई ३ ता रकको हो । त्यि िमय  म कक्षा  
नउमा अध्यनरत िए । िानै दे ख खेलकुद र व भन्न कायिक्रममा भाग 
लने गि । यिैले म एन.िी.िी. को िु नयर कमाण्डेण्ट िए, त्यि िमय 
दाििि ल डमा रािष्िय एकता क्याम्पको आयोिना गरेको तयो र 
कालेबु डको तफि बाट म र अन्य दईु िािीह  छ नएका िय  त्यि 
क्याम्पमा भाग लन हामीलाई ३ ता रकको दन लेवो डको ि वरमा 
उपिस्ित हुने पि आएको ियो िबै िामतह  ठक पारेर दउिोको ठक 
दईु बिे हामी कालेबु डदे ख प्रस्िान ग¥य  । एउटा याक्िीमा यिर  
एउटा नौलो उम ड र िोि लएर ििवनको िुनौलो अनुभवह  बटुझन 
अ ि ब यो  । अभाग्यवि िब हा ो गाडीले टष्टा बिार नािेर पोिोकको 
नागवेल  रोड छदै डरलाग्दो उकालो बाटो लाग्यो मेरो ि ररमा एकप्रकारको 
चिो पस्यो कारण यो बाटोमा प हलो चोट  आउदै िए । हुनत भाग्यले 
आििम्म प न दाििि ल ड प न पुगेको िएन यिैले होलो मेरो 
दय भिबाट खु ि र िहरन एकैचोट  निस्करहेको ियो । अचानक 

हामी चटेको गाडी ढलमलाउन िाझयो । गाडीको चालक नकै िपालु र 
अनुभ व रहेछ चाढै गाडीलाई आफ्नो नयन्िणमा लयो र अ लक मा ि 
अ लक त ो ियो त्यह  गाडी रोक्यो रोक्यो । गाडी भिका यािुह  िब ै
कराउदै डरले हतार हतार गाडीबाट बा हर एर गाडी ब ग्रएछ, अब प¥यो 
फिाद के गन हामी न दिष्ट िमयमा ि वरमा पुग्नु पन गाडी िान 
निक्न ेभयो । िे होि हामीमा आत्म वश्वाि ियो र ियो एक िोि 
यिैले हामी तीन िािी उकालो लाग्यौ िमयलाई खेर नफाल  हामी हडकेो 
देखेर अन्य दइुिना प न हामी ि“ग आउन िाले । हामीलाई हतार ियो 
र आि ियो एक दईु कलो मटर हेडपे छ मा ि बिारमा गाडी भे टनेछ 
भनेर । यिर  ह दा ह दा क रब ५ बिे तर एउटा याक्िी आयो 
तलबाट बझल बझल ठूलो आि िाग्यो त्यिैले िुिण्डएर भएप न हामी 
आफ्नो गन्तब्य स्िान तर लाग्य  । िाच्चै नै भनै भने यो एक प्रकारको 
मठो अनुभव नै भयो मेरो नम्ती ह रया चयाका बोटले ढाकेका पहाड 
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त्यि मा ि ि ल डमा पोकाका पोका चया पत्तीह  धुम्म परेको पहाड 
चरदै कारखाना तफि  ब डरहेको चारै तर ह रयाल  चिो िरेटो चलेको 
िाच्चै त्यिबेला मलाई लाग्यो क दाििि ल डलाई “पहाडक  रानी ”भ नदो 
रहेछ भनेर ।  

 

नकै मा ि िुम िोर ब डलमा आएप छ  िानो रेल कु–कु गद कराउदै 
आयो तराईमा ठूलो र लामो रेल देखेको यो िानो रेल देख्दा एक कारको 
नौलो अनुभू त भयो त्यो भन्दा प न िा“ि र दाउरा िानेह ले यि रेलको 
योग देख्दा अचम्म लाग्यो । त्यिबेला मेरो एकिना मि िो िहा“ 

यहा“ धेरै पझट आएकोले यो िानकार  दयो यहा“ त मा निह  िा“ि 
दाउरा हाझछन र तल िरनेर िागुरो बाटो भएर गएर चया र खादै 
पखिन्छन धेरै बेरप छ रेल पहाडमा अ ि प छिर्िदै आईपुग्छ । यि िटनाले 
िन एक कारको नौलो रोमान्चक बनायो मनलाई यिर  चारै तर नयाझदै 
र ाकृ त आनन्द लदै हामी बि बिौनीमा आईपुग्यो य ह रहेछ 
दाििि ल ड अंगे्रिह ले १८५० तर आफ्नो बहलाउन आउने र बस्ने ठाउ“ 
चारै तर अग्ला अग्ला धु पका खह , लाल  गुरा“िका खह  बच यो 
िहरले हामीलाई नै स्वागत गनि मुस्कुराई रहेक  िईन । अध्यारोमा 
िलमल बित्त बालेर यहा“ आईपुग्छ रातको िात ना ि िेकेको ियो । 
म र वंगाल  िािी त्यिै यता उता हेनि िाझयो अकाि लाप्चे िािी चाह  
गाडी खोज्न यताउता दगु न  िाझयो र अन्तमा आएर भन्यो  गाडी िबै 
गई िकेछन ्। अब के गन यहा“दे ख लेवो ड नकै टाडो छ .............। 
“अब के गन र उझटा श्न राख े ? िािी त्यह  वे ड ड मा ि थ्याच्च 
बस्यो र म प न िायद िाकेर लखतरान भएछ  ।  

 

 अचानक क रब ९ बिे तर एउटा याक्िी आयो म दगुर ्िदै गएर 
रोके िहंयार  िाने रे मलाई िाहा िएन । िहं मार  लेवो ड दे ख एता 
पछि क  उता र िोध हैन हामीलाई लेवो ड िान छ कृपया लानु हुन्छ । 
ड्राईभर एक छन िोक्रायो र भन्यो लेवो ड हेन म भाले ढु ड िमय 
पु¥याउन िक्छु कारण मेरो िर त्यत ैपछि । िेहोि आधा बाटो त पु गने 
भयो हामी िहमती भय  र िब ैगाडीमा च य  । केह  ण मै गाडी रोक्यो 
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र भन्यो भाई यहा“ दे ख धेरै टाढो छैन आ खर तपाईह  घतनिना 
हु◌ुनुहुन्छ िानु िक्नुहुन्छ होला ......। ििक्दन किर  भन्ने ल।्ऋ।ऋ। 
को पदहरतमा िपाह  िस्त ैदे खने भएपघछ र भन्यो हवि त धन्यावाद 
यहा“बाट हामी िान िक्छ  ।  

 

 हामी एक श्रण अनकनाय  अब कला िाने िािी िो अघि िम्म 
हामीलाई  दाििि ल डको वषयमा िब वणिन गद आएको ियो उ पघन 
एता कदहले नआएको के गन ? प्रश्न मा ि प्रश्न ....... अचानक त्यघतकैमा 
एकिान बुढ  आमै एउटा पोको बोकेर त्यहा“ आईपु गन र हामीलाई 
िो धत नानीह  कता दहडकेो ििं ड भय  हामीह  लाप्च ेिािीले िवाफ 
ददयो यहा ल।्ऋ।ऋ। क्याम्पिमा आएको खै आधा रात भयो कता हो 
कता ........ ए उ त्यह   पर त हो नी लेवो ड दे ख अ लक मा िबाट 
ओरालो िनुिपछि हामी त्यि बुढ  आमैलाई अघि लगाएर उनकै पघछ पघछ 
लाग्य  कररब एक िण्टा िघत दहडकेो हुनुपछि तब िंगल छेउमा 
आइपुगेपघछ त्यि वुदढ आमैले हामीलाई उभो देखाएर भघनन ्उ यह  मा ि 
हो ददन भरर िुप्रै आइरहेकाछन ्। घनकै मड छ त्यता त ............ त्यघत 
भनेर त्यो बुढ  आइमाई कता गईन कता धन्यवाद िमेत भन्न पाएन  । 
िे होि दढलै भएपघन आफ्नो गन्तव्य स्िानमा त आईपुग्य  लामो िा“ि 
फेरय  हामी िबैले र फेरर उकालो लाग्य  िानो गोरेटो बाटो अन्धार ियो 
िंगलमा कता कता ध मलो िुनको प्रकािमा ढु डह  टिझकदै िए । 
िेनतेन हामी मा ि पुग्य  चारैघतर क्याम्पि िा पएको रहेछ एक दईु 
ठाउ“मा मधुरो प्रकाि दे खदै ियो अब कता िाने वस्तार  वस्तार  अघि 
ब य  अ लक पर उज्िायालो देख्य  र त्यत ै बढय  त्यहा“ दइुिना 
अ फिरह  रहेछन ्गोखाि राईफझिका । हामीह लाई देखेर भन्यो “क्या 
हो यो बेला हो क्याम्पि आउने ददनमा कहा“ गय  ........... हामीले हाम्रो 
िटना िुनाउनै लागेका िय  बि बि िब मालुम है उ त्यहा“ घतम्रो 
क्याम्पि छ िाआं◌ै ....... ।अके ल प्रश्न गरयो क्या खाना खाय  ? मैले 
भने हिुर दढलो भयो र बिारमै खाय  । खाईन किर  भन  यहा“ कस्ले 
एघत बेला पकाएर देला र त्यिपघछ मलाई हामी हाम्रो ि वरमा पस्यां◌ ै
बंगाल  िािी भोकले घनकै स्िघनएछ , मालाई गाल  गनि िाझयो तैले 
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कहा“ खाईि ..... मत भोकले मनि आटे ............ मैले िान्तबनाइददन 
िाले हेर यो क्याम्पि हो तरेो मामा िर हैन यहा“ कस्ले बुझ्छ हाम्रो 
िमस्या ..... यहा“ त टेघन ड गनि आएका ह  मौि मजस्त गनि हैन 
............ । लाप्च ेिािी चुपचाप एक कुनामा ब ि रहेको ियो उठेर लुगा 
फुकाझन िाझयो र ओछ्यान मलाउन बंगाल  िािीलाई अब भोक र 
अन्धकारमा डरले िताउन िाले छ । एई हामी यदह िुत्ने हेर डरलाग्दो 
िंगल छ चारैघतर ........ । लाप्च ेिािी बोझछ “अ” अदहले त्यो फौिीले 
तलाई गेष्ट हाउिमा लान्छु पखिदै गर ........ उ ररिले चुप भयो र 
खस्या“क खुस्रुक्क गनि िाझयो बेगमा एक श्रण पघछ वस्कुट घनकाले छ 
एई खान्छि भने ला मत मनुि आटे भोकले । हामी िबै त्रबस्कुट खान 
िाझय  र फिबाटा पानी ...... रातको कररब ११ बिेको हुनुपछि । िब 
िुनिान कता कता स्याल र लाटकोिेरो कराएको िुघनदै ियो र क्याम्पकै 
केदह पर केदह दगुरेको िै लाग्यो िायद कुकुर होला मनमनै िोच े । 
अन्तयमा हामी घतनै िनाले एउिै ओछ्यान बनाय  र गुटुमुटु परेर िुत्य  
। 

 

 वहान भएछ चराह  कराउन िाझयो मेरो दवुै िािी उठेछन ्र 
मलाई उठाउदै रहेछन र म भने अघिझलो ददनको िाकानले उ न मन 
लागे कै िएन  घतनीह  एकोहोरो िचिचयाएर उठाउदै िए । बझल 
आखा“ खुझयो र कराए के भाको िुन्तपघन दददैन” िािीह को अनुहार हेर 
डराए िस्तो लाग्यो” एई हेर त हामी कहा“ िुतछे  उ न घछटो हेर त 
........ म पघन आ“खा मच्दै चारैघतर घनलाझछु तर ....तर यो के  चारैघतर 
िंगललै िंगल कतै कुनै क्याम्पि छैन । अचम्म लाग्यो आखा मच ेकतै 
यो मेरो  भ्रम त हैन भनेर तर अहा ...... हामी क्याम्पमा पगेुका रहेनछ  
हेछुि आफू पघन उिाड ठाउ“मा िािीह  तफि  हेर उनीह  पघन अचम्म 
मानेर चारैघतर निर दौडाउदै िए ........... हामी एउटा भग्नाविेिमा 
बिेछ  चारैघतर िंगलै िंगल कत ैकोह  छैन, राती क्याम्पमा बजत्त कत ै
छैन ......... अब भने आ ड फुझयो चारैघतर चहानै चहान रहेछ वंगाल  
िािी हताररन िाझयो चाडो दहड  कालेबु ड अब क्याम्प नगन भनेर लाप्चे 
िािी चुपचाप बादहर परिम्म दह यो र फकर आयो “हेर यहा“ दे ख 
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अ लकपर अकाि◌ ेक्याम्प छ त्यह  िाऔ ंिायद हाम्रो क्याम्प त्यह  होला 
। हामी िब िामन बोकेर हतार हतार त्यहा“ वाट दह यां◌ै दह य  के एक 
प्रकारले भाग्य  अचानक  हामी एउटा आलो चहान नर आईपुगेर अ डय  
हो यदह िम्म हामीलाई त्यि बुढ ले रा त झयाएको ियो र हराएक  िई 
। चारै तर बा“ि िोिो कपडाह  आधा िलेका बा“िका दाउराका टुक्राह  
िम्िदै आ ड फुलेर आयो हतार – हतार हामी त्यहाबाट  प न भाग्य  । 
भि मनमा एक प्रकारको डर अिै गएको िएन लाप्च ेिािीले भन्यो 
दठकै छ एक रात भएप न भूति“ग बा“ि बस्य  खा तर राम्रै ग¥यो भन  
......... मनभरर डर र रोमान्चकता लएर हामी अगा ड बढन िाझय  आि 
दोस्रो ददनमा प न हाम्रो क्याम्पमा पुग्न िकेका िएन  । भोकले भ“ुडी  
िुकेको ियो तर खु ामा भने अिै  दह ने तागत ियो । िायद डरले 
हो क करले ......... बंगाल  िािी भन्न िाझयो हैन अब फयाि◌े यो 
क्याम्प छाड  तर हामी दईुिना भने िविरिस्ती उस्लाई प न कर लाएर 
मल टेर  केन्टनमेन्ट तर लाग्य  । बझल क्याम्पमा पुगेर िाहा लाग्यो 
हाम्रो पहाडमा िरे छ अब के गन ......... त्यह  आम  अ फिमा पस्य  र 
पुछताि गरेप छ उनीह ले भने भाईह ले नकै दःुख उठाउछन िे होि 
रामैर् फकि नु भयो । यहा क त िना यिर  त्यता राती गएर बेहाि भएका 
छन ्भने धेरै वषि अ ि एकिना िपाह  प न मरेको भेदटएको ियो रे 
..... । िम्पूणि िटना िुनेप छ आ ड फुलेर आयो अन्तमा हामीलाई फौिी 
गाडीमा चढाएर आफ्नो क्याम्पमा पु¥याइयो, हामी अिन्तम केडटे ियो  
अब िब आ–आफ्नो काममा िुदट िेकेका रहेछन त वस्ततृ िानकार  
िी.ओ. लाई ददय  । र वा“हाह ले हामी हौिला दददै भने दठक छ िवान 
हो तर एंिा यिर  हाम्रो यो रािष्िय एकता क्याम्प बि ददन चझयो र 
अिन्तम ददनमा व भन्न पदकह  र िदटि फकेट ददएर वदाई भोि ददइयो 
। िहा“ हामीले त्यि वषिको िबै भन्दा मुख्य मेडल एडभेनचरि अवाडि 
पाय  । यो िटनाले आि प न िस्काई रहन्छ र यो वै ा नक युगमा 
प न के मुतपे्रत छ तर एउटा प्रश्न िध मलाई िताई रहन्छ ।   
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“अधुरो ेम” 
 

  
धनमाय आि पघन वहानै उठेर नुहाई, धुवाई गरेर िर िफा गनि 

िाल  र गएर मजन्दरमा धुप िलाएर फ कि  उिको यो घनय मत कायि मध्ये 
एक हो । िुन कायि उ धेरै वषि दे ख गर्िदै आइरहेक  छे िरमा आएर 
उिलाई खाना बनाउन मन लागेन मन पघन किर  लागोि यि 
बुढेिकालमा एक्लो िीवन वताउन परेपघछ दहिोआि त बादहर घनस्कदा 
केटा– केट ले बोक्िी बुढ  भनेर जिस्काउ“छन ् । हुन पघन यहा“ दा“त 
िरेपघछ र केि पूmलेपघछ िबैले बोक्िी भन्न िाझछन ्। त्यह  मा ि 
एक्लो भएपघछ िब बोझन कोह  हुदैन एक्लो िीवन दे ख वाक्क भएर 
एक्लै भूत भूताउन िवाय के पो गनि ि कन्छ र यो त उिैलाई िाहा 
हुन्छ । ििले यस्तो िीवन वताइरहेको छ । त्यस्ताको हरेक चाल चलन 
िमािले िंकाल ुभएर हेदिछन ्। यहा“ िम्मक  नुहाएर धुप बाझदा िरररमा 
तले मा लि गदाि बोक्िी ान िकेको भन्छन ्। यस्त ैछ हाम्रो रुढ बाद  
िमाि ।  

 
 कन कन आि धनमायाको मन उदाि छ उ अघततका 

िटनाहरुलाई िम्िदै कदहले रुने र हा“स्ने गछ आि पघन उ अघततका 
ददनहरुमा कता हराई कता ........ उिको मजस्तष्कमा आफू माि उन्नाइि 
(१९) वषिको हुदाको िटना आउ“छ िनुबेला उ यि िानो गाउ“मा िब ै
भन्दा िुन्दर फूल िई , ििलाई हेनि युवा नयनहरु िध उिको िरको 
चारैघतर िुमी दह थ्ये । चारैघतर उिको गुणगान र िुन्दरताको प्रिंिा 
हुन्थ्यो । िवानीको बेला हो, किै ित मन मझनु र िघनष्ट हुन त 
स्वभा वक नै हो यिै र उिको हेम खेम पघन यिै गाउ“को व लष्ठ यूवक 
मैत े ित प¥यो उ िधै गाउ“को  हरेक कामना अघि ब थ्यो ,िारै 
मलनिार ियो िायद यह  गणुले पघन होला धनमाया उ प्रघत आक षित 
भएक  । उ धेरै ििो खेतालापात िादा दाउरा िा“ि िादा पघन मैत ेि“ग 
हुन्थ्यो◌े । िनु कुरा यो िानो गाउ“मा आ“गो िरह फैलन स्वाभा वक 
पघन हो ।  
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 धनमाया िाहै्र डराउ“िी कारण उ पुरोदहत बािेक  एकलौट  छोर  

र मैत ेिानो िानको अकािको पाखुरेको छोरो यिैले पघन उनीहरुको पे्रम 
िफल हुने िम्भावना कम ियो । एक ददन यिर  नै मैत ेर धनमाया 
गाउ“ले दठटा दठट हरुि“ग िंगल गएका िए धनमायाले एकान्तमा पारेर 
मैतलेाई कघत ददन त्रबताउने यिर  एक्लै लुक्दै घछप्दै कघत ददन त्रबताउने 
िाउ यि गाउ“ छाडरे अन्यिै र वहे गर  तर मैतलेे भन्यो हैन धनमाया 
घतमीलाई िाहै छ घतम्रो बुवाको यि गाउ“मा किो इज्ित छ, फेरर नभन 
हामी भागेर पघन त कहा“ िाने बुढाको पुहच टाठा–टाठा िम्म छ माछिन 
। धनमाया उत्तेजित हुन्छे हैन मैतदेाई हामी एक अकािलाई मन पराउ“छ  
हाम्रो िीवन िुखी हुन्छ कन िमािको डरमा िीवन बवािद गन र मैतलेे 
भन्छ हेर धनमाया हामी भागेर गए मेरो बुढ  आमाको कस्तो विोग 
हुन्छ म यो पाप गनि िजक्दन ्। धनमाया ठुजस्कन्छे ‘त्यिो हो भने आि 
िम्म घतमीले मलाई के िोचरे पे्रम गरेको त धनमायको आ“खाबाट आ“िु 
टलपल गनििाझछ िो मैतलेे िहन िक्दैन र भन्छ दठक छ धनमाया 
हामी भाग  तर आमालाई .............. । मैतकेो घनम्ती यहा“ िदटल िमस्या 
भईददन्छ उिको बुदढ आमा ििलाई उ यहा“ एक्लो छाडरे पघन त िान 
िक्दैन फेरर आमा पघन मान्नु हुन्न तब के गन  .........? तर उनीहरुको 
पे्रम यघत अघि बदढ िकेको ियो क उनीहरु यी िब छाडरे भाग्न तत्पर 
भए तर गररब मैत ेिहर नदेखेको दठटो धनमायालाई लएर कहा“ िाने उ 
अकाि◌ े गाउ“मा िरण लन पुगे तर पुरोदहत बािेको ििमान भएको 
गाउ“मा उनदहरुलाई िमात्न पुरोदहत बािेलाई त्यघत िाह्रो परेन गाउ“मा 
झयाएर धनमायालाई िरमा िुनेर राखे र मैतलेाई कुटेर गाउ“बाट खेदाए 
िारा िमाि मलेर ।  

 
 यिर  मिबुत धनमायाको पे्रमको हत्या भयो र पुरोदहत बािेले 

हवझदार िेठो ित ववाह रचाए उ भखिर ररटायडि भएर आएको ियो र 
पदहलो स्वास्नी केह  वषि अघि स्वगिवाि भएको ियो । तर हवझदार 
िेठोले वहे गरेको केह  ददनमै नाता भाघतका कुरा िनुाउन िाले 
गाउ“लेहरुले र हवझदार िठेो ददनरात िा“ड रक्िी खाएर िरमा 
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धनमायालाई मैतके  स्वास्नी मेरो िम्पजत्तमा रिाई गनि आएक  भन्दै 
कुट पट गनि िाझयो । ददनरात िा“ड रक्िी िुवा तािमा लागेपघछ हवझदार 
िेठोले भएभरको िम्पजत्त स्वाहा“ पा¥यो र एकददन गाउ“ छाडरे दहडकेो 
कहा“ गयो किैलाई पत्तो भएन गाउ“मा कोही भन्छन म¥यो भनेर कोही 
भन्छन अकाि◌ े लएर िहरमा पस्यो  । तर बाजस्वकता केहो आििम्म 
धनमायालाई पघन िाहा छैन । उनीहरुको एउटा छोरो पघन ियो तर 
िुकेनािले र खाना राम्रो नपाएर तीन वषिमै मरेको ियो । 

 
 हुन त पुरोदहत बािेलाई आफ्नो भूलको अहिाि नभएको हैन 

छोरीको यस्तो विोक देखेपघछ त्यिैले धनमायालाई माइतमा नै बोलाएर 
राखेका िए र पघछ छोरीको दःुख र िारा जिवन िोचरे मैतलेाई खोज्न 
पठाएका िए तर मैत े कहा“ गयो गयो किैले भन्न िकेनन ् । 
धनमायालाई भने अडकल ियो पक्कै पघन मैत ेआिाम गएको हुनुपछि 
। मामाहरु उता छन भन्िे हुन त धनमायालाई भगाएर मैतलेे आिाम 
लान चाहेको पघन हो तर त्यघत टाढो किरी पुग्ने वचरो गररब मैतमेा 
पैिा नै कघत ियो र नि आि िायद उनीहरुको िीवन कघत िुखमय 
हुने ियो होला ।  

 
 िस्त ैठूलो चोटपघन िमयको मलहम प ीले घनको हुदोरहेछ बि 

कदहले न म ने दाग रटाटो छाडरे धनमाया पघन अब त एता उता दहडडुल 
गनि िालेक  िइ ता गाउ“िरमा माघनिहरुले उिलाई कघत लाश्रण लगाउिे 
उ घय िब िहने भइ िके क  िई । हुदा हुदा यपुरोदहत बािे पघन मरेर 
गए अब धनमाया एक्ली छे िािमा अघततका िटनाहरु र अधुरो पे्रमहरु 
। दहिोआि धनमाया िर छाडेर दह न निालेको पघन धेरै भयो । िायद 
बुदढ भएर होला उिका घत िनु्दर केिहरु मुहार िम्मै कुरुप भएको छ 
बुढेि कालले गदाि मुखका धेरै ििो दा“तहरु फुजस्कएका छन ्। बादहर 
एक्लै घनस्कदा केटाकेटीहरु तििन्छन र बोक्िी बुढी बोक्िी बुढी भन्दै 
जिस्काउ“छन ्। तर वचरी धनमाया घय िब दःुख कष्ट िहेर पघन एउटै 
आिमा बा“चके  छे र उिलाई एउटै आिामा बा“चैक  छे र एउटै चाहनाले 
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जिउदो राखेकी छे त्यो हो मनि अघि एकपझट भएपघन मैतकेो मुहार हेन 
।  

 
िमाप्त 
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� “डायि मा अजझिएको जजन्दगी” 
 
 “दाज्यू”– “दाज्यू” कता कता किैले बोलाएको िै लाग्यो र मेरो 

एकाग्रता अनायिै भंग भयो म चुपचाप एक्लै यि िाडो याममा पातलो 
िाम ताप्दै गद िए । अझछे मनले हर  क नहेर  हुदै वस्तार  प छिझतर 
फकएर हेर कोह  िएन म ठानेर त्यिै टोझयाउन िाले पढन ्भ न लएर 
आएको कताब मेरै प्र तक्षामा बेन्चको एक छेउमा िुस्ताई रहेको ियो । 
उठाएर एक टक लगाएर आवरण नयाझन िाले र फरर.... गरेर पाना 
पझटाउन िाले । फे र प न पुनः दाज्यु दाज्यु िब्द िुनेप छ पक्कै प न 
किैले बोलाएको हनुपछि मेरो पाइला स्वत त्यि तर लम्कन िाले मनभ र 
के के कुरा खेलाउ“दै ।  

 
 एक िमय यो िु पको ख िाच्चै मनोरम िुन्दर ियो िध पे्रमी 

पे्रमीकाका यूगल िोडी यिको आडमा िण्ट  पे्रमिागरमा डुब्ने गि । तर 
हालै किैले धु प काट  दएको छ यिलाई िायद नष्ठुर पनको प हचान 
देखाएर होला यो ख हिोआि किैको प्र तक्षामा बिेको पे्र मका िरह 
एकान्तमा एक्लो भएर बा“च्नु र मनुिको दोधारमा बा“चकेो छ । यहा“ अब 
कुनै यूगल िोडीले मलन स्िान बनाउन छाडकेो छ । म खको नििक 
पुगी िेकेको हुन्छु, त्यहा“ एउट  यूवती पुराना फाटेका मेला कपडामा एक्लै 
आफ्नै िंिारमा मस्त भएर बरिबराई रहेक  हुन्छे उिको हातमा एउटा 
पुरानो आधा फा“टेको फोटोको टुक्रा हुन्छ ििलाई िुम्िमुाउ“दै चुम्दै 
एक्लै के के बरिबराई रहेक  हुन्छे । अनायिै उिको ध्यान फोटोवाट हटेर 
म तफि  पछि वस्मात भएर मलाई हेछ र मु◌ु◌ुिुक्क मुस्कुराउ“छे लाग्छ 
हलोमा फुलेको कमलको फुल िस्तो मुहार क त नश्चल अवोध मुहार 
हतार हतार उ त्यो फोटो छा त भि लुकाउ“छे र म तफि  ब छे “दाई 
तपाईले मेरो महेिलाई देख्नु भयो ?” म अन्योलमा पछुि को महेि अ“ह 
मैले देखेको छैन । उ हतार हतार फोटो देखाउ“छे भन्छे य यो महेि 
क्या त हामी िंगै कलेिमा प थ्य  न उह  महेि ।” 
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 म अन्योलमा पछुि को होला यो महेि र कुन िालमा प थ्यो 
होला ? खै के िवाफ ददने उ मलाई राम्रर  नयाझछे र भन्छे अ“...... अ“ 

उ तपाई िस्त ै ियो हेर हास्दा त ि का ी कु ी तपाई िस्तै, तपाई मेरा 
महेि हैन ?  म अचम्म र अिमन्ििमा पछुि के गनुि र किो गनुि हुन्छ 
हत्त पत्त म त्यहा“बाट प छ िछुि र बाटो लाग्छु मनभरर त्यह  युवती र 
महेिलाई बोकेर, को होला त्यो महेि कहा“ होला अदहले म िस्त ैअनुहार 
भएको। अ लक पर पुगेर प छ फ कि एर हेछुि त्यो युवती त्यह  उ भरहेक  
हुन्छे । फेरर अचानक उ तरहेछुि िायद उिको महेिलाई भे न होला । 
भो ल पझट म फेरर पाकि तफि  आउ“छु िधै◌ै◌ ंम बस्ने बेन्चमा दईु िना 
वदे ि पयिटक फोटो खच्दै गरेका हुन्छन ् । म िुस्तर  त्यह  धुपीको 
खतफि  लम्कन्छु त्यहा“ पुरानो भई िकेको एउटा अंगे्रिी पुस्तक खोल 

प न च्या तिेकेको हुन्छु हेछुि व्गमष्ति ◌ःअझबगनित ले लेखेको 
ध्िष्तलभि, ◌ःि ◌ीयखभ   र ◌ेछ ।  िरििरिती पन्ना पझटाएर हेछुि 
त्यहा हररयो रं डमा अंगे्रिीमै ले खएको हुन्छ । “पे्रम िदहत तम्रो िन्म 
ददनमा िानो भेट” र तल ले खएको हुन्छ – “महेि” । म विस्मत बन्छु 
अवश्य प न य यूगल िोडी ि क्षत हु◌ुनुपछि । अब भने मलाई 
यनीह को वषयमा िान्ने चाहना तब्र भएर आउ“छ तर अफिोि, िवाय 
त्यो कताब त्यहा अ  केह  हुदैन र िोध्ने प न किलाई । म त्यो 
उपन्याि आफैि“ग लएर िरतफि  लाग्छु, तनीह  कै वषयमा िोच्दै ।  

 
 यिर  िमय वत्दै िान्छ म नय मत त्यि पाकि मा िाने गछुि 

। तर त्यि केट को वषयमा य त माि िान्न पाउ“छु क उिको नाम 
ि मिला रहेछ र काठमाण्ड बाट दाििि ल ड पढन आएक  रदहछ । एक 
ददन अचानक मलाई फेरर ददउ“िो तर पाकि तर िाने इच्छा भयो कारण 
आि क्रिमिको छु ी ियो र िाडो प न नकै बढेको ियो । तर त्यि 
पाकि मा िाम भने अवश्य दे खन्थ्यो । म िोिै पाकि तफि  लिम्कए र त्यह  
बेन्चमा बिेर एता उता निर दौडाउन िाले िायद म भि त्यो केट लाई 
भे ने इच्छा तव्र भएर आएको हुनुपछि । केह  क्षण पश्चात कुदहरो भिबाट 
एउटा नार  आकृ त अ ि ब दै गरेको देख े र उ िोिै त्यह  ख तफि  
लिम्कइ, म भि व भन प्रश्नह  एकिाि उठे र अन्तमा निश्चन्त भयो 



भूत ित एक रात 33 

पक्कै पघन त्यह  युवती हुनुपछि तर मलाई उ तफि  िाने िाहि भएन  र 
कारण पघन िएन । तर पघन केह  क्षण पश्चात मन बेचैन भयो र 
िुस्तर  टोझयाउदै उतैघतर लागे । ” उ खत्का छोडरे हा“िी म िि ड भए 
र उ एक्ल ैभन्दै िई महेि हेर  उ त्यो आकािमा घतम्रो र मेरो िपना 
उ दै छ, हेर त हामी पघन मा ि मा ि उ दै छ  । उ चुपचाप हुन्छे म 
िोच्न िाझछु घयनीह  किर  यिर  छुद ए होलान आि यि युवतीको 
अवस्िा किर  यस्तो भयो ? िबैले उिलाई पगल  भन्छन ्। वास्तवमा 
के उ िाच्चैकै पगल  हो ? मलाई पत्यार लाग्दैन िायद हैन होला । 
अनायिै मेरो तन्रा टुटछ कारण उ खत्का छो दै दगुनि िाझछे तलघतर 
कन कन मेरो पाइलाह  पघन उिलाई पछ्याउन िाझछ िाहै हुदैन म 
पघन उिको पघछ दगुनि िालेछु । कघत माघनिले हामीलाई देखेर के –के 
िोच े होलान ् । अचानक मेरा पाइला टक्क अ डन्छ म वास्त वकतामा 
फकि न्छु र अप् यारो लाग्छ उिको पघछ दगुनि उ तझलो िुिम्त नािेर 
ओिले हुन्छे म पघन एक्लै आफ्नो होस्टल तफि  लम्कन्छु । होस्तलतफि  
हतार हतार आप्नो कमरामा आएर भिबाट ढोका बन्द गरे र पलं डमा 
ढिझकएर त्यो डायर  खोले, आि भन्दा िात (७) वषि अघिको िाल अ कंत 
रहेछ । िरिर  त्यो डायर  प न िाले अचानक किैले ढोका ढकढकाएको 
िस्तो लाग्यो , भि मनमा चिो पस्यो कत ैत्यह  यूवती त हैन ियालबाट 
चहाएर हेरे िािी बािार बाट आईपुगेछ हतार हतार डायर  लुकाएर ढोका 
खोले । फेर  ओछ्यानमा ढिझकएर िोच्न िाले ।  

 वचर को कस्तो कमि िाच्चै माघनिले यि िंिारमा कस्तो कस्तो 
िटनाको िामना गनुि पदाि◌ेरहेछ, त्यि डायर मा त्यि िमयदे खको िटना 
ले खएको रहेछ । िब घतनीह  यि कलेिमा प न आएका िए र 
घतनीह को माया प्रघतका अटुट यादगारह  र बाध्यताबि घतनीह  भागेर 
मिन्दरमा ववाह गरेका क्षणह  ।  

तर यहा“ भाग्यको कस्तो वडम्बना िुनददन दे ख महेिले ि मिलालाई 
ववाह गरेर िर गएका िए त्यिैददन महेिले इन्टरभ्यूको कल पाएको 
ियो कलकत्ता बाट िपी ड करपोरेिनमा र भोल  नै त्यहा“ पुग्नु पन 
र उ त्यिैददन दहडकेो ियो कलकत्ता तफि  ि मिलालाई आमाि“ग िरमा 
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छाडरे िुप्रै िपनाह  र िुनौलो भ वष्यको कझपना गद तर भाग्यको 
वडम्बना कस्ले देखेको छ िब उ कलकत्ताबाट फ कि एको ियो तब 
अचानक उ चढेको गाडी िोनादह छेउमा आएर दिुिटना ग्रस्त भयो र त्यि 
दिुिटनामा अन्य यािु िदहत महेिको पघन मतृ्यु भयो । यो खवर िब 
ि मिलाले पाउछे तब उ दगुद िदर अस्पतालमा पुग्छे िहा“ उिको पे्रमी 
उिको पघतको अनुहारनै न चने अवस्िामा ल डरहेको हुन्छ ।  

 
 यि िटनापघछको वणिन भने त्यि डायर मा िएन भघनन्छ 

त्यिैददन दे ख ि मिला पगल  िरह भएर महेि महेि भन्दै त्यह  पाकि  
कलेि र बिार तफि  दगुर  रहेक  हुन्छे । मलाई पघन त्यि िटनाले िाहै्र 
दु खत पा¥यो अनायिै म उठेर बादहर ए त्यो डायर  बोकेर तर देख्छु 
बादहर अन्धकार छाई िकेछ िडी हेछुि दि बिे छ फेरर ममा आएर हेछुि  
िािी आफ्नै धुनमा अध्ययन गररहेको हुन्छ म केह  प न िजक्दन टाउको 
दखेुको बाहना गरेर खाना पघन नखाइ िुत्छु । वहानै उठेर हतार हतार 
म पाकि तफि  लम्कन्छु आि त्यो पाकि  घनकै टाढो लाग्छ बाटो अप्ठयारो 
लाग्छ ठेि लाग्दै म त्यह  धु पको ख नेर पुग्छु त्यहा“ त्यह  यूवती 
िुघतरहेक  हुन्छ, िुस्ततर  छेउमा गएर घनयाझछु हातमा त्यह  महेिको 
फोटो हुन्छ र भाव िुन्य िायद रातभररको िाडो र उिको अजन्तम बा“च्ने 
िहरा यो डायर  हराउकोले उ दु खत भएर लडके  हुनुपछि वस्तार  
बोलाउ“छु उ त यि िंिारलाई िदाको घनजम्त छाडरे गई िकेक  हुन्छे 
मेरा हातबाट उिको डायर  र दईु िोपा आिु टप–टप िछि उिको चहेरामा 
। 

२४– ४ – ९१ दाजिि ल ड 
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� “वास्ि वकिा”  
 
 आि आइतबार वश्व व यालय गई रहन पन बाध्यता िएन 

बझल लगातार एक िप्ताह प छ पानी पनि िा मएको छ, धेरै दन धुन 
नपाइएका मैला लुगाह  िकेर बाझट  भरर फिाई राखे । िािी आि 
वहानै िर गएको छ खचि ि कएछ म प न पउनको प्र तक्षा गदाि गदाि 
हिो माि ैएउटा च ी ले ख पठाएको छु िरमा । 

 
 त्यि ै आि मन खन्न ियो । बा हर खको फेदमा मडुा 

नकालेर प न मन लाग्यो र मेरो िे मनारको वषय नकाले र त्यिै 
पन्ना पझटाई रहेको िए िनिंख्या वृ र्द्मा िरकारले के कस्तो पाराले 
रोकिाम गरररहेको छ त्यह  प दै िए र िोच्दै िए वश्वमा प हलो 
पझट िरकार  तवरमा िनिंख्या नयन्िण तफि  अग्रिर हाम्रो देिमा 
िनिंख्या भने कम हुनुको िाटो वृ र्द् भई रहेकै छ ।  

 
 अचानक एउटा वरृ्द्को चत्कारले वास्त वकतामा झयायो मलाई 

नििकको मैदानमा केटाह  क्रकेट खेझदै िए बलले लागे छ त्यि वरृ्द्लाई 
हत्तपत्त कताब एका तर राखेर त्यता दगुरे खुन त आएन छ तर नकै 
िोडले लागेछ नलो दाग प्रष्ट दे खयो नधारमा । एउटा ठटोलाई 
(वंगाल मा) पानी झयाउनु लाए वस्तार  वस्तार  िेक  दए“ । वचरा 
डरले लग लग काम्दै ियो । िहारा दएर उठाए“ र मेरो डरेा तफि  झयाए 
र बिाले । 

 
 िेतै◌े फूलको िुपैर् ठाउ“मा फा“टेको कता कता टालेको कमीि 

र खरानी रंगको धोती लाएको एउटा िोिो तर ब लयो िोला खु ामा एउटा 
रातो अकाि◌ े नलो फता भएको चप्पल लगाएको आ“खामा मोटो चस्मा 
(झयान्ि क्लबको दएको) लागाएको मैले त्यि बुढोलाई यहा“ आए दे ख 
नै लगातार दे खरहेको छु क हले वश्व व यालय भि, प्रोफेिर क्वाटर 
अ ि त क हले बिार तर क हले म बिेको ठाउ“मा िायद नििकै कत ै
बस्दो हो । तर िरवेट लाई के दया िागेछ । दईु गलाि चया लएर 
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आइन र एउटा मलाई र अकाि◌ ेउिको लोग्न े(पर िाम ता परहेको ियो 
भखिर नुहाएर) लाई लगेर दइन फेरर भिबाट एउटा वटुकामा चया झयाएर 
त्यि बरृ्द्लाई प न दईन । 

 
 चयाको चुस्क  तान्दै मैले त्यि बुढोलाई हन्द मा तम्रो िर 

कहा“ हो ? िोधे उ मु◌ुिुक्क मसु्कुराएर उत्तर दन्छ । हन्द  मै कहा“को 
यहा“को क देिको “मेले िपे देिको, ओ िर हारदोई ििझलाको भि 
देहातमा छ िुरिामा मैले िोच ेिायद उत्तर प्रदेि होला तर िो धन, फेरर 
िोधे िरमा को–को छ अ न के गदछन ्। एकै स्वाँिमा चया नझदै एता–
उता हेरेर अप्ठयारो मान्दै भन्न िाझयो ठूलो छोर  ियो वहे भयो छोरा 
कलेिमा प दै छ गोरखपुरमा । मलाई वश्वाि लागेन फेरर िोधे के अरे 
। उ फेरर भन्न लाग्यो िाईन्ि लएको छ यि वषि िक्छ उिैको ला ग 
त यहा“ बुढेिकालमा दि गाउ चारेर य यो माला बेच्दै टका लाई ददै 
ह नु पछि क हले छोराले काम पाउ“छ र मलाई आराम मझछ ।  

 
 म उिलाई हेरेको हेरै भए वश्वाि लागेन उिको उच्च वचार र 

आत्मा वश्वाि प्र त मेरो श्रदा िाग्यो र लाि लाग्यो हाम्रो िामिप्र त 
त्यिै िोत्लन िाले एउटा भखार  िरह हातमा कालो धा“गो र टका दईु 
चारवटा हनुमान िवको लकेट बोकेर ह नेको वास्त वकता िानेर मलाई 
खन्न र अचम्म लाग्यो । हाम्रा िमािका िुप्रै यूवाह  स्कूल फाईनल 
िम्म प न नप ढ त्यिै कुण्डल िुण् याएर लामो केि पालेर आमा बाबाका 
िपनाको वपररत हडकेो िंिदा ििलाई िब प्रकारको खु ि दएको छ 
उिका आमा बाबाले तर उनीह  भने फेिनको अन्धो अनुकरणमा आफ्नै 
भ वष्य ित खे लरहेका छन ्।  

 
 ती िब िम्िदा हामी अिै क त पछौटे िस्तो लाग्यो मलाई 

एकोहोरो िोररएको देखेर होला उ क त खेर उठेर हडीिकेछ । िाहै भएन 
हुन प न उिको किो ििम्मेवार  छ छोराको भ वष्यको िस्लाई िमिमा 
उच्च स्िानमा पु¥याउनु छ उस्को पताको पुि प्र तको कतिव्य नभाउनु 
छ ।  
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 मलाई आि भने व वास ला यो दईु वषि अ ि िु ता सलाउन 
ला दा एउटा मो चलाई सोधेको न क उसको एउटा छोरा कानपुरमा 
िु ता क पनीमा काम गद गरेको र अकाि◌ ेचा ह डा टर  पढाउदै गरेको 
अ न मैले व सि पढाए हा ो देशको िनसं या र बेकार  सम या र याद 
आयो गा धीले देखेको यो देश तको एउटा मठो सपना  

उ तर वंगाल व व व यालय                      ७।३।९५ 
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� “िड कएको आत्मा” 
 
 “नानी यो त्यह  िालको त िटना हो िुन बेला वकाि ित 

तपाई यहा“ पदहलो पझट आउनुभएथ्यो ।” यघत भनेर मानध्वि बािेले 
रािेिलाई चया पउने अग्रह गद भन्छन ् । “नानी चया पघन पउदै 
गनुिहोिन िेलाई िक्यो होला ........ । ए हे तपाईकोमा आइपरेको त्यिो 
ठूलो बज्रले त आि मलाई नै लागे िै भयो बािे तपाईको मुखबाट त्यस्तो 
िटना िुन्दा त्यिो ठूलो आपत आइपरेछ तपाईह मा मलाई भने िाहा 
िम्म पघन िएन । रािेि मुजस्कलले चयाको एक िुटको घनझछ र लामो 
िुस्केरा तानेर एता उता के हेरर पठाउछ िाच्चै यो त्यह  िर हो िहा“ 

हषिको वषाि भई रहन्थ्यो किो ठूलो िपनाह  िजिएको ियो घय भत्ता 
र छानाह मा, यहा“को हरेक िजिएको बस्तुमा िपना ियो उस्को र  घय 
भत्ता र छानाह मा र हरएक वस्तुमा तर तर आि कस्तो अवस्िा भएछ 
वकािको फोटो त्यह  हो िनु म यहा“ आउ“दा पघन त्यह  भत्तामा 
िुजण्डएको ियो अघन आि पघन त्यह  तर आि भने त्यहा“ िेतो “खादा” 

लगाई ददएको रहेछ उस्का कताब खाताह  पघन त्यजत्त कै रहेछ मानौ 
भखिर मलाएर राखे िस्त ै, एउटा ताकमा वकािले कलेि र स्कूलह मा 
जितरे झयाएका पुरस्कारह  पघन त्यिर  नै ििाएर रा खएको ििर  
वकािले राख्ने गथ्र्या◌े तर  आि त्यहा“ मा◌ुकराले िालो हा ल िकेको 
रहेछ । ितातत ैिायद ती कताबह  पघन कघत मु◌ुिाह ले िन्म लदै 
बुढो हुदै मररिक्यो  होला आ खर त्यिलाई हेन पघन कस्ले र हेरे तापघन 
अब त पढ  ददने कस्ले ? 

 वकािको वषयमा त्यिै िोच्दै गरेको हुन्छ रमेिले र उिको कानमा 
पघन केह  भघन रहे िै लाग्छ र उ िचते बन्दै ध्यान ददन िाझछ 
मानध्विेको कुराघतर, बािेले भन्दै गरेको हुन्छ ...... “त्यि िमय 
तपाईलाई लएर वकाि यहा आइेपुगेको ियो । उ कघत चन्चल भएथ्यो 
कजत्त ह षित ियो त्या,◌े हुन पघन क नहोि आ खर त्यिले व.ए.को 
पररक्षा िमाप्त गरेर आएको ियो । उस्लाई िाहा छ  त्यि कमानमा 
पदहलो पझट नेपाल ले व.ए. िम्म पुगेको नै वकाि ियो । वकाि हुन 
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पघन िबैले िमण्ड गि अघन भन्िे भ वष्यमा वकाि एक महान मान्छे 
बन्नेछ ..... । त्यिैले मैले पघन यो डुवििको ख प निक्नु िाम र पानीको 
वास्तै नगरर यिलाई पढाउन िाले कारण त्यिको आमाको पघन त्यह  
इच्छा ियो क वकािलाई एक ददन ठूलो मान्छे बनाउने तर अफिोि 
उिैको भ वष्य बनाउन ददन रात काम गदाि क लल ै उमेरमा त्यिको 
आमालो पघन यो िंिार छा यो ........ यघत  भनेर बािे रो कन्छन ्। 
का“धमा िुिण्डएको गा“म्चाको फेरले घनधारनको प िना पुस्ने बाहानाले 
दवुै ििल नयनह  पुघछ पढाउछन ् । िायद अघततका िटनाले घनकै 
दखुाए छ । एक क्षण चुप लागेर टोलाई रहन्छन ्र फेरर मन दह्रो पारेर 
भन्न िाझछन ्। हुन त मािी मिन्िबाबुको छोरा पघन यिै ि“ग पढन 
भघन कालेबु ड पठाएथ्यो तर नराम्रो िंगतमा लागेर आि िा“डको अ डा 
र मत्िुहरको हुलमा दहडेको दे खन्छ ।  

मिन्िको छोरा ि“ग कालेबु ड प ने भन्दा िझयास्ि रािेिलाई र 
महेन्रको याद आउ“छ िो तीघनह ि“ग ैएउटै क्लािमा पढथ्यो अघन िदा 
वकािलाई हेप्ने र धमाि ददने गथ्र्या◌े र त्यिो केटाह को िाम ु
वकािलाई एई कुझल को छोरा भघन िम्बोधन गथ्र्या◌े तर वकाि भने 
िदा चुप रहन्थ्यो । कनक  उिमा िहन िलता िस्तो गुण ियो । 
त्यिर  नै एक ददन मेला ग्राउण्डमा फूटबल खेझदा खेझदै अचानक वकाि 
ित िगडा गरेथ्यो महेन्रले हुन त भूल महेन्रकै ियो तर उ भूल 
िस्वकानि चाहदैन ियो । यो उिको विेषता नै ियो ।  

 
 यिर  नै ददनह  वत्दै गए स्कूलका व याि ह  िम्मै पाि 

भएर कलेि तफि  लागे । वकाि र रािेि पघन तर महेन्र भने एक वषि 
अघि नै स्कुल छोडरे दहडी िकेको ियो ।त्यिै ददन दे ख रािेिले 
महेन्रलाई भेटेको िएन । त्यिर  नै घतनीह को त्रबचको मिता अि 
िघनष्ट हुन िाझयो भने एता िमयले वछो डने ददनलाई पघन घनम्त्याई 
रहेथ्यो । एक ददन कालेबु ड कलेिमा वदाई िमारोहको आयोिना 
गररएको ियो अघन त्यिै अविरमा वकाि एउटा दय वदारक गीत 
गाएथ्यो िम्मै दििकह को मुटु घछया“ घछया“ पान गरेर हुन पघन उ एक 
गायक माि नभएर िफल किाकार र एक महान नेतामा हुने गुणले 



भूत ित एक रात 40 

पररपूणि भएको युवक ियो ििलाई आि यि कलेिले गुमाई रहेछ । 
पररक्षाहरु िम्मै िके पश्चात रािेिलाई पघन ि“ग ैिर लाने घनणिय ग¥यो 
वकािले घतनीहरु ियगा“व वि चढेर दटष्टा खोलाको डल हुदै बाँि पूल 
तरेर हाघनए िोिै डुवििको मनोरम चयावार को दृश्य हेद । रािेि पघन 
कमानको अनौठो रौनकतामा बा“ धएर एक िातािम्म अजझियो र हाघनयो 
आफ्नो िर तफि  फेरर भे ने बाचा दददै तर रािेि  िरमा केह  ददन बिे 
पश्चात धरानघतर हाघनयो एउटा िपाह को जिवन त्रबताउने लालिा बोकेर 
तर भाग्यमा वररष्ट यूवक िस्को लक्ष्य नै िपाह  बन्ने ियो  तर बन्न 
पुग्यो एउटा स्कूल माष्टर िायद िमय ित िबैले एक ददन अवश्य नै 
िंिौता गनुि पदाि◌ेरहेछ उ पघन त्यह को रौनकतामा भू लयो अघततलाई 
एउटा ध मलो यादगार बनाएर । िमय िस्को उदेश्य नै अघि ब ड रहनु 
हो र अघि बदढ नै रहयो । यिै त्रबच घतनीहरुमा धेरै पररवतिन आउन 
िाझयो र एकददन गनपन ववाह पघन ग¥यो रमेिले तर उिले वकािलाई  
पठाएको काडि पायो पाएन िायद पाएन होला र त उ उिको ववाहमा 
िररक हुन िकेन । िायद यिैले भघनन्छ निीक हुदामाि माया मोह 
िघत टाढो उघत पराया । 

 
 िमयको आफ्नै गघत हुन्छ पुराना मिहरु ता डदै िान्छन ्नया“ 

मिहरु गा“ िदै िान्छन ्नि आि हाम्रो िाि  के घत िम्पणूि िािीहरु 
छन िो िानो कक्षा दे ख कलेि िम्म ि“ग ैहा“ ि खे ल वताएका िय  
। यिैले पघन रािेिले यघतका वषि वकािलाई नभे नु स्वभा वक नै 
ठानेको ियो । तर आि िण्ड ैएक दिक पघछ पघन कन कन उिलाई 
वकािलाई भेटन लालिा िागेर आयो र उ आि वकािको िरमा छ । 
उ अघतत र वतिमान वच िुिदै गरेको हुन्छ वकाि का बुवा बुढो िेत ै
फूलेको केि लएर के िपना लएर एघतका वषि बा“चकेा हुन िाहा हुदैन, 

िाच्चै मा िनको िीवनमा  िस्त ै ठूलो िमस्या परे पघन जिवन भने 
आफ्नै गघतमा चझदो रहेछ । चाहे घत अघततका िाउमा पजझिएर िीवननै 
कन न वतोि । 

 बुढा रािेिलाई भन्दै गरेका हुन्छन ्यो त्यिै िमयको िटना हो 
िब वकािको ररिझट घनस्क यो भनौ वकािले पदहलो चोट  यि 
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गाउ“बाट व.ए. पाि ग¥यो पदहलो शे्रणीमा र िारा गाउँ लगायत 
आफन्तहरुपघन वकािको यो िफलतामा  अघत ह षित ियौ । 

 वकािलाई कमानको िाहेबले आश्वािन पघन ददएको ियो व.ए. 
पाि गर म नौकर  ददलाउने छु भनेर तर वचरा वकाि लाई के िाहा 
उस्को िफलताले किैलाई घनदियी वनाएको, कनभने मजन्िको छोराले 
वकािलाई आफ्नो अघि ठूलो भएको हेनि निक्न ेयिै र िब वकाि वडा 
िोहबलाई भेटेर खु ि िाि िर फकि दै ियो िाहेबले भो ल दे ख नै यि 
कमानको काम िमाझनु भन्ने अनुमघत पघन ददएछन ्तर मजन्िको छोरो 
आगो भएछ एउटा कुझल को छोरा ठूलो भएकोमा , वुढा आखाभरर आिु 
चुहाउदै अघि िुनाउछन,  घतनीहरु मलेर बाटो मै मेरो छोरोलाई कुटेर मारे 
मेरो वकािलाई घनमिमतापूविक हत्या गरे ............। 

 बुढा आ“खा छोपेर रुन िाझछन ्यि अघि बोझने उिमा केह  
िामिथ्य चझदैन अचानक बुढा रुदै रुदै ल छन रािेि अत्ता लन्छ हतार 
हतार वहालाई पल डमा िुताएर पानी लन दौडन्छ तर अफिोि रािेिले 
पानी झयाउन नपाउ“दै बुढाले प्राण त्याग्छन ् । तब रािेि आवेिमा 
कराउ“छ “महेन् र तलाई छाडददन तैले मेरो िािी र उिको िपना िर 
िब िंहार गररि” रािेि पागल िरह कराउ“छ गाउ“िरका माघनिहरु िबै 
दगुद आउ“छन ्िब रािेिलाई देखेर हतप्रभ हुन्छन ्कारण किैले पघन 
रािेिलाई चन्न िक्दैन । रािेि भने हातमा ना डो खुकुर  बोकेर “महेन्र 
म तलाई छा ददन” भनेर दौडन्छ ।  

 भो लपझट चारैघतर हझल फै लन्छ किैले वकािको हत्या गरेको 
तर किले ग¥यो त्यो कोह  भन्न िक्दैनन ्गाउका बुढाहरु भन्छन ् वचरा 
वकाि अकालम ै मरेको िायद उिैको आत्मा भड कएको हुनुपछि िब 
उिको बाबुको चोला उ यो र नै उिले महेन्रको घनमिमतापूविक हत्यो 
ग¥यो । 

११– ६ – ९२  
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�   “क्या पस लाइफ” 
 
 “िािी आिप न म कलेि िान्न है” अचानक िरोिले िरकको 

चपेबाट बरिबराउछ उिको िािी महेि िो आफ्नै धुनमा गुनगुनाउ“दै 
िुत्ताको लेि बा“ धरहेको ियो । ििस्कएर प्रश्न गरर पढाउछ कन 
िािी िन्चो भएन, िाहा छ तमी कलेि नगएको आि पा“च ददन भई 
िक्यो ......... ।  

 
 मौनता िवाय केह  हुदैन महेि फेरर आफ्नै धुनमा गुनगुनाउन 

िाझछ मान  कमरामा अदहले उ एक्लै छ केह  क्षण पश्चात उिको कान 
फेरर िचते हुन्छ – “ह“ िािी तमीले केह  भन्दै ियौ ? उ िरोिको 
ओछ्यान छेउमा पुग्छ” । खै मैले केह  भने र ? उझटै प्रश्न तिेािउछ फेरर 
केह  िंिदै बोझछ अ“ महेि िरलालाई कलेिमा भेटछि ? “ कन न भे नु 
यस्तैह को नम्ती त ब नएको हो यो क्याम्पि लाि पचके  नकचर  दहिो 
प न ानेन्र ित लह िएर दह दै िई खै के के िुनाउ त्यस्ताह को 
वषयमा .......... ।”  

 
 महेि फेरर िान्त हुन्छ र आफ्नै धुनमा हराउछ उस्को हातमा 

अदहले एउटा नोटबु◌ृक हुन्छ र आिको क्लाि के के रहेछ नयाझछ । 
“उफ पदहले पररयड नै अफ’ िर अिै आइपुगेको छैन । (हुन त यहा“ 

िर भएरै प न क्लाि चझने हैन उनीह लाई तलब भए भइगयो कस्तो 
त्यस्तो वत्दो छ क्लाि लने, व याि  प न आ खर यदह त चाहान्छन ्) 
अ“ यो चादह हुन्छ क त्यह  प न २.४५ म परेछ ओफ । यो कस्तो 
क्याम्पि हो ........... मलाई त कुन ददनमा यहा“ आएछु िस्तै भई िक्यो 
। उ आफ्नै धुनमा एक्लै बरिबराई रहेको हुन्छ ।  

अचानक उस्को वषय बस्तु बद लन्छ र िोच्न िाझछ ।” हुन त 
िरलाको प न के दोष र िब यिर  ददन भरर भरर नै क्लाि अफ भएप छ 
िबैलाई मनोरन्िन त चादहन्छ नै िमय त्रबताउन ......... । तर प न 
िरलाले बुझ्नुपन पे्रम बिारमा पाईने आलु हैन िदहले मन परयो कन्यो 
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ििलाई मन परायो उह  िंग िुम्यो । िाच्चै आियो पे्रम िब्द कन 
यिर  िस्तो बन्दै छ ह“ .........।  

 
 यिर  एकोहोरो िोररएको देखेर िरोिले महेिलाई िस्काउछ 

महेि ओ महेि हन घतमी लाई के भयो ह“ कलेि न िाने एकोहोरो भएर 
त्यो कापी हरेको पघन एक िण्टा भई िक्यो “महेि ििं ड हुन्छ र 
अ लक अप्ठयारो महिुि गछि “ओहो” एिार बिी िकेछ” उिको मुखबाट 
एघतमाि घनष्कन्छ  र फेरर मौन बन्छ उता िरोि पघन आफ्नै धुनमा 
कताबका पानाह  पझटाउन िाझछ  महेि फेरर िोत्ल न िाझछ । “एता 
यो िरोि भने अब ििवनमा दोश्रो पे्रम गददिन भनेर अ डग रहन्छ । उता 
िरला उिलाई छाडरे अ  नै युवक ित िुम्न िाझछे मान  उ िरोिलाई 
न चने िै गरेर िरला कस्ती केट  प्रत्येक िप्ताह िस्तो उिको पे्र म 
बदलन्छ िायद यो उिको प हो ििको आकषिणमा हरेक यूवक िहिै 
उिलाई अपनाउन पघन िकेको ...... ।  

 
 महेि, िरोि र िरला ित वताएका ददनह को िम्िना गनि 

िाझछ एक ददन उ पघन घतनीह  ित िुम्न गएको ियो, घतनीह  यहाको 
मनोरम स्िान ििलाई िबैले “लवर पोइन्ट” भनेर चनीन्छ त्यहा“ िुम्न 
गएको ददनको िम्िना गछि , उ अ लक पर एक्लै भूइमा ितुरे आकाि 
घतर घनयाल  रहेको हुन्छ तर ध्यान भने घतनीह को घतर नै हुन्छ । उिको 
कानमा िरलाका िब्दह   गुन्िन िाझछन ्िरला भन्दै गरेक  हुन्छे ’ 

िरोि मेरो देवता घतमीत्रबना िाच्चै यो ििवन नै अधुरो छ, यदद घतमी वा 
मलाई केह  भई वछो डन परे िाच्चै िरोि म बा“च्न ििक्दन, िरोि 
पघन पे्रममा मख्खबन्दै भन्छ “िरला यस्तो निोच हामी आिीवन एक 
अकाि दे ख छु ीने छैन  । हाम्रो पे्रम अमर बन्ने छ एक मिाल बन्ने छ 
.......... ।  

 
 तर त्यह  यूगल िस्ले ि“गै मन ि“ग ैबा“च्ने बाचा बा“धेका 

िए । कन यिर  अलग बने अ खर कन ...... ? िायद उ िोडले 
कराउ“छ आवेिमा आएर र िरोिले उिलाई िोड िोडले बोलाउदै 
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िचिच्चाई रहेको हुन्छ – “महेि महेि घतमीलाई आि यो के भइरहेको 
छ ..... के भनेको घतमी कस्को कुरा गद छ  – को अलग भयो घतमी ित 
को ? महेि छक्क पछि र िोच्छ” आि मलाई के भईरहेछ ? िायद िािीको 
यस्तो दयघनय अवस्िा देखेर हुनुपछि ।  

 
 घतमीह मा एक क्षण एता–उताका कुराह  हुन िाझछ र अन्तमा 

महेि कापी च्यापेर बादहररन्छ अनायिै उ िम्िन्छ ओ हो आि खाना 
खान पघन भू लएछ । “हेझलो महेष कहा“ गय  वहान ? क्लाि आएन  त 
? वियले कलेिको गेट मै प्रश्न तिेािउछ । महेि छक्क पछि कन क्लाि 
भयो र िर त आउनु भएको िएन त ? िंदेह बोझछ विय – “यार क्लाि 
हुदा माि ैकलेि आउनु त ? खै महेि घतमी त अिै पघन हाई स्कूल को 
व याि  िस्तो पो छौ त । यो कलेि हो मि कलेि उिको आवािमा 
कलेि िब्द घनकै िोडले उच्चारण हुन्छ िायद उ स्वयंमलाई कलेिको 
व याि  भन्नमा िमण्ड महिुि गछि ।  

 
 तब अनयािै घतनीह को वतािलाप टु डयाउछे मन्िुले िो 

वियको हात िमातरे तान्दै भन्छे हन ददन भरर गफ मािै गन क ? 

तब विय र मन्िु बिारघतर लाग्छन लौ त यार अ नोटि क प गर ल 
भरे बेलुका लान्छु िायद हामी क्लाि गनि भ्याउदैनौ होला मन्िु पघन 
िहमघत ददन्छे । महेि अघि लम्कन्छ क्याम्पि भरर िता–ततै हझलै 
हझला माि गुन्िन्छ उ िोच्न िाझछ ओफ । यो के हाट बिार हो क 
िनेमा हल उ िोिै आफ्नो कक्षा तफि  लम्कन्छ भखिरै क्लाि िंचालन 
हुन िालेछ त्यहा“ प्रध्यापक रािनैघत िास्िको फण्डा मेन्टल राइ िको 
वषयमा लेक्चर दददै गरेको हुन्छ व याि ह  आफ्नै धुनमा आफ्नो 
िायद फण्डा मेन्टल राइ िको प्रयोग गरर रहेका हुन्छन ् ।  

 
 यिर  नै ियम वत्दै गरेको हुन्छ र िबैले आ–आफ्नो िीवनको 

उपभोग आ–आफ्नै तररकाले गरर रहेका हुन्छन ्। िमय वत्दै िान्छ अब 
फाइनल पररक्षा नजिग आईपुग्छ र महेि पघन कलेि धाउन कम हुन्छ 
कारण ममा नै कलेिको भन्दा धेरै ान हा िल गनि ि कन्छ । कलेिमा 
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त िफि  िमय फाझनु माि हो आ खर कोिि पघन त ि कयो । यहा“ यस्त ै
हुन्छ किैले किैलाई करलगाउने र वास्त वकता बुिाउने हुदैन आफैले 
आफ्नो उत्तरदाघयत्व बुझ्नुपछि नि यहाको माहोलमा भ वष्य व ग्रएको 
किैले पत्तै पाउ“दैन आफै िचते बन्नुपछि यिैले त यिलाई कलेि 
भघनन्छ । व यालय न भनेर ।  

 
 आि धेरै ददनको अन्तराल पघछ िरोि र महेि कलेि िाने 

तखिरमा हुन्छ कारण दट ड र एड मट काडि आइ िकेछ र घतनीह  
लाग्छन कलेि तफि , धेरै ददन पघछ आएकोले होला कलेिको वातावरण नै 
अकाि◌ ेलाग्छ तीन वषि वताएको कलेि कता कता नौलो िै लाग्छ, धेरै 
नौलो व याि  भएछन ्िब अपरर चत िै भान हुन्छ ।  

 
 अचानक त्यह  विय देखाहपछि उिको िािमा अकै नौलो यूवती 

हुन्छ िरोिले उिलाई देखेर हात हझलाउछ र केह  क्षण एता उताको गफ 
गनि िाझछन ्। अचानक वियले केह  िंि ेिै िरोिलाई भन्छ ..... औ ं
िरोि क्या त हाम्रो क्लािको िरला घतमी ित ियो घन । िरोि वचम ै
कुरा का छ । यार छा डदेउ घत अघततका िटनाह लाई ....... । फेरर 
विय भन्न लाग्छ ...। “हैन हैन कहा“ मैले घतम्रो कुरा को याएको हो त 
उिलाई आि बि स्टयाण्डमा देखेर पो भनेको त वचमा कुरा का दै 
महेि बोझछ के भयो त आि पघन कुन चादह ित िई होला हैन ? 

विय अचम्म मान्छ र भन्न लाग्छ  िायद घतमीह लाई िाहा छैन 
क्यारे िरला आि भन्दा दईु घतन मदहना अघि कलेि छाडरे गएक   
पोइल गएक  ..... फेरर महेि कै प्रश्न के आि पघन त्यह  केटो ित 
आई त .....? के हुन्थ्यो िरलालाई लएर गए पघछ बम्बईमा छाडरे एक्लै 
लापत्ता भएछ िायद यिले बेचकेो हुनुपछि िरलालाई तर उ बाठ  िई 
भागेर आईछ । तर कन कन मलाई त त्यिको मगि दठक लागेन 
त्यस्ती राम्री केट  आि फा“टेको र मैलो लुगामा एक्लै लमक लमक 
एउटा गाडी दे ख अकाि◌ ेगाडी घतर चयो गद िई किैलाई खोिे िै गरेर 
।  
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 अनायसै वियलाई उ सत ैउ भएक  केट ले ि काउछे महासय 
के न िाने हो ? न िाने भए म त हड ेलौ तमी गफ गद गर य त भनेर 
यो युवती अ ि बडछे विय प न पखिन म िु कन रसाएक  भ दै 
वदा लएर अ ि ब छ । महेश फे र िो र छ सा चै आिका युवाह लाई 
के भएको छ ह“ । कसैलाई आ नो भ व यको रि तभर च ता छैन सब 
मदहोस छन सब भूलेका छन यह  स तो  मनोर िनमा यसर  एउटा 
सरलाको ििवन ववािद भएको समाचार सुनाउदै अक  सरलालाई िुमाई 
ह छन शायद य ह हो या पस लाईफ क ? ......                    

१६–६– ९०   
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किा बाल िादहत्य 

�  
�  

� “न्याहुल आज पतन िोई हह छ” 
 
 एउटा िंगलको वचमा ठूलो पोखर  ियो, त्यहा हिारौ प्रिाघतका 

चरा चुरु डी र वन्य िनावरहरु मलेर बस्िे । त्यिै हुलमा एउटा न्याहुल 
र ि“ुगा पघन ियो । घतनीहरुको एक अकािमा प्रगाढ पे्रम ियो । न्याहुल 
िध गाउने र ि“ुगा भने व भन्न गतको िब्दहरु ििृना गरथ्यो । 
घतनीहरुमा मिता हुनुको मुख्य कारण पघन त्यह  ियो । उनीहरुको 
मिता देखेर िबै िनावरहरु इश्र्या गदििे । 

 
 िमयको अन्तरालमा घतनीहरु माि पघन अिन्तुष्ट हुन िाझयो 

एक अकाि प्रघतको पे्रम भाव, िमपिणको क म दे खन िाझयो  एक ददन 
िंगलको रािाको मतृ्य भयो, र अव िंगलको घनयम अनिार नया रािाको 
चयन हने भयो । रािा वनाउन िवै आ आफनो िमििन िोगाढ गनि िाले 
र िंगलमा वष दे ख मलेर विेका िनावरहरुमा मत भन्नता दे खन 
िाझयो । रािघनतीले िदहलेपघन यस्तै वभािन झयाउछ । दैव िंयोग  
न्याहुल चलको पक्षमा लाग्यो भने िु“गा मयूरको पक्षमा लाग्यो । चलले 
आफ्नो प्रघतघन ध स्वरुप न्याहुललाई उठायो तर ि“ुगा भने मौन िमििन 
िै बस्यो यिै त्रबच घतनीहरुको मितामा िंकाको विारोपन भयो, पे्रम 
खोक्रो भन्यो ।  

 
 िमय र िागरले किैलाई पखिदैन,िमयमा भोट भयो भयो मयूरले 

बहुमत पाएर विय बन्यो भने चल पराजित भई आत्मा ग्लाघनले अन्यिै 
भागेर गयो – न्याहुल पघन हुलमा म िन छा यो एक्लै बस्ने भयो, उता 
िु“गा भने िवैको िहमतमा मन्िी घनयूत्त भयो तर उ दःुखी ियो यि 
पदमा कारण उिले आफ्नो परम मि गुमाएको ियो । िु“गाको लाख  
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प्रयत्नमा पघन न्याहुलको दय िित्न िकेन ब  उ स्वयम चन्ता र 
दःुखले अस्वस्थ्य भयो, ददन प्रघतददन उिको अवस्िा अि क ण हुदै गयो 
। यिै िोकले एकददन ि“ुगालाई  अघत ितायो उिको उपचारको घनिम्त 
अन्यिै पठाइयो, धेरै   चराचु डी उिको स्वास्थ्यको कामना गनि आए 
तर न्याहुल आएन अब िन अघत अिहघनय भयो िु“गालाईि । उिले 
अन्तमा मन्िी पदबाट रािीनामा ददएर देि वदेिको भ्रमणमा घनिस्कयो 
उपचार गन घनहु“मा, हु“दा हुदा िु“गा धेरै देि िुमेर घनकै अनुभव बटुझदै 
लोक प्रयता हा“ िल गद गयो र एक ददन िारा पिु पंक्षीले ि“ुगालाई 
आफ्नो रािा ठाने तर िु“गा यो िब िस्वकानि अिमिि ियो कारण उ 
अघत महत्वकाक्षी र न्याय प्रय ियो यिै र उिलाई रािा हुन उ चत 
लागेन कारण उिलाई मन नपराउने उिकै प्रय िािी ियो । 

 
 उिको वचारमा फेरर मिलाई भे ने प्रगाढ चाहना ब यो र 

आफ्नो पुरानो ठाउ“ फकि ने भयो । उिको यहा“ धुमधाम ित स्वागत 
भयो िारा पिुपंक्षीलाई घनम्त्याइएको ियो उिको स्वागतको घनिम्त तर 
त्यहा“ अफिोि न्याहुल आउन िकेको िएन । ि“ुगालाई यो िारा स्वागत 
घनरििक लाग्यो र उ वलह भई िंगलतफि  लाग्यो आफ्नो पुरानो िािीको 
खोिमा ।  खोज्दा खोज्दा िंगल वचमा उस्ले न्याहुललाई एक्लै चुपचाप 
बिेको पायो । उ अघत ह षित भयो कारण न्याहुललाई उ ित फेरर फकर 
आउने छ उघनह को मिता यिावत कायम रहने छ तर न्याहुल भने अक 
भइिकेको ियो लाख  मनाउदा पघन उ फकि न चाहेन । उिलाई भडमा 
आउन दहम्मत र िाहि िएन कारण उ िोच्दथ्यो क त्यहा उस्को अपमान 
हुनेछ भनेर, र  आफ्नो अपमान कस्लाई मन पदिछ र उ त्यहा िाओिे । 
िु“गाले धेरै विन्त ग¥यो  िंिायो िारा पिुपंक्षीले घतम्रो प्रघतक्षा 
गरररेहछन भन्यो तर न्याहुल आफ्नै अंहकार र िमण्डले माघतएको ियो 
िु“गाको याचनामा उिले व्यग्य देख्यो । अन्तयमा हार भएर ि“ुगा 
फ कि यो तर उ अघत दःु ख दय लएर त्यि स्वागत िभामा िान िकेन 
उिले आफ्नो िारा ान मान, प्रघतष्ठा िारा घनरििक देख्यो उस्ले आफन ै
परम मिलाई खुिी तुझयाउन िकेको िएन र आफुले हा िल गरेको 
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सारा ान उ लाई यिि ला यो । उसमा अिै आफू त कमी र अस तुि ट 
पायो र अ तमा सु“गाले म  वछोडको वरहमा आ मा ह या ग¥यो ।  

 यो खवर सारा िंगलमा फै लयो याहुलले प न सु यो र अब 
भने उसको सारा िम ड समा त भयो ब ल उसको आ“खा खु यो तर 
अफसोस अवधेरै ढलो भइसकेको ियो । उसले वयमलाई सु“गाको 
ह यारा ठा यो र उसमा भएको कला यो सुमधुर गीत सदा–सदाको नि त 
हरायो फल व प आि प न याहुल वन िंगलमा ए लै दै वहल भएर 
म  वयोगमा ल त भएर ए लै  बन िंगलह मा रोई हडकेो दे ख छ 
।  
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� “दइु फूल एक िूल”  
 
 आि घनलाको घनजम्त िारा गाउ“ नै उिाड र उराठ लो भई ददएको 

छ हुन पघन कननहोि उिको दयको एक टुक्रा टु क्रएर धेरै पर 
पु गिकेको छ । आि वहानै दे ख िुन्यमा हराएर उ स्वयंमलाई कहा“ 

कहा“ उडाई रहेक  िई अचानक आमाको आवािले उिको तन्रा टुटछ 
आमाबोलाउदै गरेक  हुजन्छन । “घनला ए घनला हन आि पघन खान 
खादैनि क क्या हो प न िान दढलो भएन ” हतार हतार घनला भान्िा 
िर तफि  लम्कन्छे िम्पूणि बेदनालाई व ििएर ।  

 खाना खाइिकेर आफ्नै कोठामा आउछे र फेरर काझपघनक 
िंिारमा हराउछे उिको पवनले दहिोमाि भनेका िब्दह  उिको कानमा 
गुन्िन िाझछ हेर घनलु मैले यिर  प न नगए हाम्रो भ वष्य अन्धकार 
हुने छ आ खर तीन वषि त हो त्यिपघछ त ........... । उ प्रत्युक्तरमा 
माि आिु बगाई रहेक  िई िायद उ त्यह  आिुले पवनको कदमलाई 
रोक्न चाहजन्ि ।  

 
 यिर  िमय पल पल वत्दै िान्छ त्यि अन्तरालमा दवुै तफि बाट 

पिको आदन प्रदान भई नै रहन्छ र उनीह  आफू भिका उकुि मुकुि 
भएका भावनाह  यदह घनजििव पाना वारा अ भव्यक्त गनि िाझछन ्। 
यिर  िमय ि“गै उघनह  िम्िौता गनि िक्छन ्। र आफ्नो कायिमा 
व्यस्त हुन्छन तर कदहले का“ह  भने नीला फेरर म लन बन्छे र िण्ट  
एक्लै ममा िोक्राई रहन्छे तर आि भने उ अघत ह षित छे कारण 
पवनको पिमा उिको दिैमा आउने ददन घनजश्चत भएको हुन्छ उ कोठामा 
आएर त्यि पिलाई छाघतमा टािेर घनकै बेर एक्लै बो लरहन्छे मान  
उिको िाम ुपवन उ भरहेको छ ।  

 
 आि पवन आउने ददन वहानै दे ख नीला बेचैन छे छटपटाई 

रहेक  छे उ कस्तो भयो होला मलाई देखेर पदहला उ के भन्छ होला 
इत्यादद । पवन पघन दठक िमयमा दईु ददनको बाटो गाडीमा वताएर 
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आईपुग्छ उ घनकै पातलो र म लन दे खन्छ िोिै िरमा िान्छ र आमालाई 
ढोग गरेर आम ित गफ गनि िाझछ बाबु िरमा  हुदैनन िहर दिैको 
िौदा गनि िानु भएको हुन्छ । केह  क्षण पश्चात उ िािीलाई भे ने 
वाहाना गरेर िरबाट घनस्कन्छ र िोिै लाग्छ उनीहरुको मलन स्िलघतर 
। त्यहा घनला बेचैन भएर एक िण्टा अघि दे ख नै प खि रहेक  हुन्छे । 
घनकै ठुजस्कन्छे र िुरिकाउदै नबोल  बस्छे तर कघत बेर ......? आ खर 
पवनको उपजस्ितले स्वयमलाई मौन राख्न िजक्तन । घतनीहरु वच लामो 
गफ हुन्छ र अन्तमा िर फकि न्छन ्।  

 
 तर दि र घतहारको छु ी वत्न कघत िमय लाग्दो रहेछर  फेरर 

पवनको फकि ने ददन आउछ नीला लाई छाडरे, कारण उिलाई िाहा छ 
उिले घनलाको घनजम्त भएपघन भ वष्य िुघनजश्चत बनाउनु छ र उ फकि न्छ 
। तर कलेिमा एकददन उस्को िुघनला ित भेटहुन्छ िो उ ि“ग ैप छे 
हुनत यो पदहलो भेट हैन तर आि घतनीहरु घनकै लामो वातािलाप हुन्छ 
क्लाि अफ भएकोले र उनीहरुको वातािलापले चाढै एक अकािलाई आक षित 
गराउ“छ र मिमा गा“स्छन यि परदेि ठाउ“मा । कारण पवनलाई 
ददनरात घनलाको यादले िताएको बेला किैले मठो बो लमा बो ल दददंा 
पुरुष हृदय न हो एक अकाि प्रघत आक षित नभई रहन िक्दैन कारण 
पवनको िझदै गरेको हृदयमा ितलता पाएको ियो नौलो ठाउ“मा ।  

 
 वचर  िुघनला पघन यदह चाहाजन्ि उ पघन यि ठाउ“मा अपरर चत 

िई कोह  िघनष्ट मि िएन उिको पघन र उनीहरुको मिता प्रगाढ 
भएर गयो मान  पवनले िर र नीलालाई केह  क्षणको घनजम्त भएपघन 
भूलेर यि वातावरण र अध्ययनमा राख्ने िाहरा पाएको ियो भने उता 
िुघनलालाई यि अपरर चत ठाउ“मा िहारा र एउटा मन मझने िािीको 
खा“चो ियो । 

 
 यिर  उनीहरु एक अकािमा घनकै नजिग हुदै गए भने उता 

घनलाको याद ियम ि“ग टाढो हुन िालेको ियो । यिर  पवनले पघन 
िम्पूणि िटनाहरु िुघनलालाई भन्ने गथ्र्या◌े तर कदहले पघन घनलाको 
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वषयमा भने बोझन िक्दैन ियो । कारण अिै पघन उ नीलालाई पे्रम 
गथ्र्या◌ े। िािै िुघनला पघन पवन ित घनकै िघनष्ट भई िकेक  िई 
हरेक कुरा उ पवनलाई िुनाउिी र घनधिक्क पवनको डरेामा आउ िई र 
पवन पघन उिकोमा िाने गदथ्यो ।  

 
 आि कलेि बन्द ियो र पवन वहान अ लक दढलो उ यो हुन 

त उ घछ ो उ न ेपघन कदहले हो र ? िधै िात त नािेकै हन्थ्यो । आि 
पवन िम्मै मलैा लुगाहरु घनकालेर भिाउन िाझयो र कमरा पघन िफा 
गनि िाझयो । चया नास्ता खाएर अब भने उ लुगा धुन वािरुम भि 
पस्यो । यिै िमय िुघनला पघन पवनलाई भे न आइपुगी तर कोठामा 
पवनलाई नदेखेर फि कि न लागेक  िई िर मा लकघनले पवन बािरुममा 
भएको िानकार  ददइन र बस्दै गनि भनेर आफनो काममा ला गन िुघनला 
पघन िध आउने यि कमरामा पवनको अनुपजस्िघतमा पघन उ घनधिक्क 
भि पिी र त्यिै टोझयाउन िाल  अनायिै उिको नयन िरानमा रहेको 
डायर मा प¥यो िध पवनले िरान मुघन राख्ने आि िफा गदाि राख्न 
व ििएछ क्यारे िुघनला एक नार  िो िध  िंकालु स्वभावको हुन्छ 
वस्तार  त्यो डायर  घनकालेर पझटाउन िा ल पदहलो पेिमै ले खएको 
ियो “ यो घनिी डायर  हो किैले पघन नहेर  ददनुहोला र तल ले खएको 
ियो पवन ।  

 
 किैलाई पघन नगुनि र नहनु भनेको चि नहेर  छा न मन 

लाग्दैन त्यह  मा ि पवनको डायर  िस्लाई उ हृदयबाट चाहन्छे किर  
स्वयमलाई घनयन्िण गनि िजक्ि र पन्ना पझटाउन िाल  दोश्रो पन्ननामा 
ले खएको ियो घनलु िध घतमी मेरो हृदयमा टा िएर बिेक  हुन्छ  चाहे 
घतमी िजत्तनै टाढा कन नहोि ......... लाख प्रत्यन गर्िदा पघन म 
घतमीलाई भूझन िजक्दन ......... । घतमीलाई कदहले धोका ददन िजक्दन 
.......... । िुघनला छा“गोबाट खिे िै भई उिका नयन आ“िुले भररन 
िाझयो तर पघन स्वयमलाई िंयम राख्दै पन्ना पझटाउन िाल  एक ठाउ“मा 
ले खएको ियो आि म घतमीलाई भूझन िक्छु क भनेर िुघनला ित 



भूत ित एक रात 53 

मेरो जिवनको एक अध्याय गािेको छु । आिा छ घतमीले यि भुलको 
घनजम्त क्षमा ददने छ  .........।  

 
 अब उिमा यि अघि प ने िामथ्र्य रहेन हतार हतार डायर  

त्यह  छाडरे आ“िु पुछदै दगरु  आफ्नै डरेातफि  एता पवनले भने चाल 
पघन पाएन क िुघनला आएक  िई भनेर अचानक िुघनला कलेि पघन 
आउन छाडी पवन पघन आफ्नै अध्ययनमा व्यस्त भएकालेले उिलाई 
भेटन िान िकेन यिर  िुघनला कुनै िुचना नददई बिेको पदहलो चोट  
हो नि पवनलाई िदहले पघन भनेरै कत ैिाने ग िि एक िप्ताह वत्दा 
पघन िब िुघनला आइन तब पवनलाई िंका भयो कत ै वराम त पररन र 
आि कलेि पघन नगई िोिै िुघनलाको डरेातफि  लजम्कयो िरमा ताझचा 
मारेको रहेछ । घनराि मन लएर पवन फ कि  नै लागेको ियो िरवाल क  
छोर ले बोलाई “पवन दाई” पवन दाई घय तपाईको पि तपाई ित भेट 
नभएर ददन पघन पाइन” पवन पि लएर िोध्छ अन्त िुघनला खै घन ए 
ददद  त िर िानु भएको छ खै कदहले आउने हो िाहा छैन । उ िर तफि  
लागी र पवन डरेातफि   डरेामा आएर उिले च ी खोझयो ले खएको ियो 
“पवन .... िाच्चै पु ष दय कस्तो कठोर हुदो रहेछ आत्मा एउटालाई र 
फुस्रो पे्रम अकाि◌ेलाई ददएर बा“च्न िक्ने िाच्चै घतमी महान रहेछ  ......... 
िहा“ अब म अटाउन िजक्दन..... अब उिो म िीवन भर घतम्रो िामु पन 
छैन । ..... यदद म बाट भूल भए क्षमा ....... । अ मैले घनलालाई च ी 
लेख े कन लेख ेम िाजन्दन तर नले ख ि कन ......... उिको ठेगाना 
घतम्रो डायर मा ियो .......... । ....... मैले घतम्रो डायर  पघनपढे िायद 
भूल गरे क्यार । ........... तर मलाई लाग्छ मैले भूल गररन कारण 
िायममा नै पढेर स्वयमलाई िमाझन िफल भए नि ......... दइुवटा 
ढुगांमा उ भएर कोह  नदद तनि िक्दैन ...... वि अल वदा घतम्रो अभा गन 
।  

िुघनला  
 
अब भने पवन छा“गोबाट खिे िै भयो र िम्पूणि वास्त वकता उ 

िमक्ष आयो यिै वच एक ददन घनलाकोबाट पघन पि आयो ििमा 
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ले खएको ियो । पवन िंिार वश्वािमा अडकेो हुन्छ िुन वश्वाि 
िंहालेर म बिेको िए अब धेर त्यो वश्वािमा बस्न निक्ने भए नार को 
भ वष्य भघन वश्वािमा अ डएको हुन्छ ...... िुन आि ढझयो मेरो िारा 
िपना छताछुझल पानलाई म िायदै क्षमा ग “ला म बाबा आमाको इच्छा 
मुता वक ववाह गदछु ....... घतमी त पढेका धेरै बुझ्ने घतम्रो भ वष्य 
उज्िल छ िुनौलो छ ... पवन िके यि अभागीनलाई क्षमा गररददने 
घतमीले ददएको वचन अुन प घतम्रो प्रघतक्षा गनि ि कन .... आ खर प्रघतक्षा 
गरेपघन ........ । बि घनला । 

 
 पवनले केह  गन िकेन पररक्षाले उिलाई छोपेको ियो र मन 

ब लयो गरेर पररक्षाको तायर मा लाग्यो र अन्तमा कलेिबाट वदाई 
िमारोह ि कए पघछ िर फकि ने तयार  गनि िाझयो । उ अिमन्ििमा ियो 
र िोच्न ि करहेको िएन क उस्ले िीवनमा के  पायो र के गुमायो भनेर 
। यदह  दोिाधमा िर तफि  ला ग रहेछ िम्पूणि िटना उिको िामु नाची 
रहेछ िरर घनला त िरर िुघनला उिको अघि आएर उिलाई ििस्काइ 
रहेछ । अदहले उिका दयमा एउटा िाउ र दईु दईु वटा प्रहारले आिात 
भएको छ । गाडी गन्तब्य स्िानमा आएर रो कयो यहाबाट उ रेलमा िानु 
पछि आफ्नो िरतफि  अचानक उ िमान उताद ियो छेउबाट एउटा टेप्पोमा 
िुघनला एक अपरर चत यूवक ित गए िस्तो लाग्यो, उ स्वयमलाई भुलेर 
िुघनला िुघनला भन्दै दगुनि िाझयो यि भड र अघत व्यस्त िडकमा 
कस्ले िुन्ने उिको आवाि अचानक एउटा िक आएर उिलाई धक्का 
ददएर ..... अघि बढयो चारैघतर अन्धकार छायो ।  

 िब उिको होष खुझयो उ अस्पतालको पंलगमा ियो र छेउमा 
ियो एक िोडी बेिाखी उ िोडले चच्चायो िब उिले आफ्नो हात दादहने 
खु ामा पुग्यो कारण उिको खु ा दिुिटनामा परेर कादटएको ियो , उिका 
आ“खाबाट ब लन्र आ“िुका धारा बहे निि आएर उिलाई िान्तवना दददैं 
िोध्यो हेनुिहोि तपाईको एउटा खु ा त गयो ज्यान त गएन ........ तर 
उिलाई के िाहा ज्यान रहे  पघन उिको बाच्ने िाहारा खो िएको तब 
उिले नििलाई बेिाखी माग्यो र भन्यो निि यो वैिाखी हैन नीला र 
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िुघनला हो नििले केही बुिीन चुपचाप बादहर घनस्की पवनलाई त्यही छाडरे 
। 
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� “मुक सम्िौिा” 
 आि योगेि आएको खवर पाएर होला िुघनता बेलुकापख 

योगेिको पुरानो िरमा देखाहा परर मनभरर िंकोच र हषि बोकर । िरको 
माजस्तरबाट घनयाझछे कत ैयोगेि बादहरै छ क यदद बादहर रहेछ र उिलाई 
अकस्मात देख्दा के िोच्ने हो मन भि एकप्रकारको रोमान्चक दौडन्छ तर 
िर घनर िुनिान पाए पघछ वस्तार  तल िछ र ियालबाट घनयाझछे 
भि मंगल आफ्नै धुनमा मस्त खाना बनाउन व्यस्त हुन्छ । 

 
 “मंगल ए मंगल हन िुत्यो क क्या हो” िुघनताको ठूलो आवािमा 

कराउछे वास्तवमा उ आफ्नो उपजस्िती योगेिलाई ददन चाहेको हुनुपछि 
मंगल अत्ता लदै बादहर आउछ “ए मत योगेि दाई पो आउनु  भयो 
भनेको त । िुघनता, अघन योगेि दाई खोइ घन । खै आउने वजत्तकै एउटा 
ि र  काम छ भनेर घनजस्कएको ............ तपाईको मा त िानु भएन ? 

अह“ िुघनता मुन्टो माि हझलाउदै र भि योगेि को कोठा तफि  ब छे र 
मंगललाई खै गछ “ हन यो मंगल के िाह्रो अझछे हेर िरभरर माकुराको 
िालो माि ैिम्मै भत्ताभरर यो के हो ? मंगल टाउको कनाउदै मुस्कुराउछ 
माि । अनायिै िुघनता एउटा ग ड वस्तु ित ठो गन पुग्छे हेदाि योगेिको 
व्याँग रहेछ खोझन पघन नभ्याएको िुस्तर  व्याँग उठाउछे र टेबलमा राख्दै 
िोच्छे खोलु क नखोलु भन्दै तर मनले जितरे होला एक क्षण पघछ व्याँग 
िुम्िुमाउछे योगेिको छाघत िै गरेर र वस्तार  ित नार  दयमा 
उजब्िएको िंका र प्रलोभन बोकेर व्याँगको चैन खोझन िाझछे उिका 
िंि कत हात भि– भि घनयाझन पुग्छ एउटा आिा बोकेर पक्कै पघन 
मलाई केह  झयाई ददएको हुनुपछि भन्दै । 

अह उिलाई त्यस्तो केह  छ िस्तो लाग्दैन तै पघन एकटक लगाएर 
घनयाझन छाडददन र अन्यािै तल घनकै तल केह  चि पैकेटमा भएको 
अुनभव गद आकार बमोजिम पक्कै पघन िाडी हुनुपछि मलाई झयाई 
ददएको  आफै कझपना गनि िाझछे । फेरर िंि कत बन्छे हुन िक्छ अ  
किैलाई झयाई ददएको पो हो क मन भि अ मलो भएर आउछ र त्यिै 
ि िल बन्न पुग्छे िायद अ  कै .......... फेरर उिका औलंाह  ि क्रय 
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हुन िाझछ र हातमा पछि योगेिको डायर  हतार हतार िक्छे कारण 
उिलाई िाहा छ योगेि िधै डायर  लेख्ने गछि तर डायर बाट एउटा च ी 
भूइमा खस्छ िुघनताको ध्यान डायर बाट च ीमा पुग्छ र िंि कत बन्दै 
हतार हतार खोझछे र वचमा पुगेर अ डन्छे िहा“ ले खएको हुन्छ .......... 
तपाई आउने खवर िुनेर म बहदै ह षित छु मलाई अ  केह  चादहदैन बि 
तपाई िकुिल आइपुग्नु भए मलाई पुग्छ ........।”  र अन्तमा ले खएको 
हुन्छ बि तपाई कै म अनायिै िुघनताका आ“खाबाट दईु िोपा आ“िु 
टलपल हुदै पिमा िदाि उ तििन्छे उिको आिुले उिैलाई गज्िायाई 
रहेको भान हुन्छ र हतार हतार च ी डायर  भि हालेर बेग ित िर तफि  
िुक िुकाउदै दौडन्छे ।  

 
 “मम्मी मम्मी आि कन दढलो आउनु भयो ?” भनेर पे्ररणाले 

ढोका म ैउ भएर प्रश्न गदाि माि िुघनता िस्कन्छे र िंयम बन्दै छोर लाई 
बोकेर िुस्तर  िर भि पाइला चाझछे भि उिक  आमा आफ्नै धुनमा 
बजत्त कात्दै गरेको हुन्छ न र उ चुपचाप आफ्नो कोठातफि  लाग्छे र ढोका 
बन्द गरेर धेरै बेर िम्म एक्लै ई रहन्छे, अनायिै अघततका िटनाह  
उिका मानिपटमा चल चि िस्त ैभएर आउ“छ ।  

 
 आि भन्दा कररब एिार वषि अघि योगेि र िुघनता िंगै खेझने 

िं◌ंगै व यालय िाने एकक्षण नछुदटने गि । योगेिको वाब ुमाि ियो 
र िुघनताको अमालाई आमा िस्त ै गिाि◌ े । तर एक ददन अचानक 
दयगघत रो कएर योगेिको पताको पघन मतृ्यु भयो र योगेि पूणि टुहुरो 

बन्यो । योगेिको यस्तो जस्िघत देखेर उ प ने व यालयका 
प्रधानध्यापकले उिलाई िम्पणूि पढाई खचि र खान ेबस्नेको जिम्मेवार 
लएको ियो । योगेि पघन राम्रै ित प दै गयो र फस्ट ड भिनमा 
माधय मक पाि गरेर कलेिमा प न भघन िहर तफि  लाग्यो एता िुघनता 
र योगेिको मिता िमय ि“ग ैपे्रममा पररनत भई िकेको ियो िुघनताले 
योगेिको हर इच्छामा िाि ददएर हौिला बढाएर अघि ब न िहयोग 
पु¥याई रहेक  िई । अचानक एक ददन िुघनताक आमा र मामाले 
िविरिस्ती ित िुघनताको वहे गराई ददई गाउ“कै एउटा दठटो ित 
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कारण गाउभरर हझला फै लन िालेको ियो उघनह को प्रणय गािाको । 
तर भाग्यको वडम्बना िुघनता त्यि केटोको कूलत र ददनरातको रजक्ि 
पउने र योगेिको रख्याल भन्दै कुटने गरेकोले हार खाएर माइतमा नै 
आएर बस्न िा ल  यदह आएपघछ पे्ररणाको िन्म भयो । आमाले पघन 
छोर को पर र द◌ुु◌्◌ःख िंिेर लोग्ने ित िान बाध्य गराउन ि कनन ्
।  

 
 यता योगेि भने िुघनताको ववाह पघछ अक भई िकेको ियो 

िबै िंग खो व्यवहार गन र राम्रै कुरा गदाि पघन िकि ने उिको स्वभाव 
नै भई िकेको ियो तर दःुख िुख आफ्नो अध्ययन भने िार नै राखेको 
ियो ।  

 एक ददन फेरर िुघनता माइत मै आई भन्ने िुनेपघछ उ भि 
कताकता एक प्रकारको उम ड छाएको ियो र एक वहान उ त्यि ै
आगनको दढलमा बिेर के के िोच्दै ियो िुघनता आइपुगी “योगेि योगेि 
” हन िरमा छैन क क्या हो । िुघनता आगनमा आइपुग्छे र देख्छे योगेि 
च्यापुमा हात राखेर एक्लै के के िो च रहेको । 

 िुघनता फेरर प्रश्न गरर पढाउछ ◌ेहन विन्छो भयो क किो , 

घनधाउरो देख्छु त ? योगेि हैन िुघनता केह  भएको छैन त्यिै अघततका 
िटनाह  िंम्िदै बिेको ....... । 

 
 “पक्कै पघन घतमी मलाई केह  लुकाउदै छौ भनन योगेि के 

भएको छ घतमीलाई प्ल ि ।” खै के भनौ यो व.एस्िी को अजन्तम वषि 
हो पढाईको चापाचापमा केह  काम गनि भ्याउददन फेरर भएन पे्रजक्टक 
पररक्षा ददन युघनभर िट  िानु पछि खानु बस्नु खै किर  पु¥रायाउनु 
िायद अधुरै हुन्छ होला योगेि लामो स्वाि छो छ । ए यघत िाबो िानो 
कुरामा घतमी िुतािएको हेर यो◌ेगेि घतमी अप् यारो मान्दैनौ भने यो 
वषिको िम्पूणि खचि म हेछुि बि घतमी घनजश्चन्त भएर अध्ययन गर 
...........“तर िुघनता घतमी ..........” हैन योगेि घतमी केह  प्रश्न नगर म 
ििर  भएपघन खचि मलाउने छु । “त्यघत भनेर िुघनता हतार छ भन्दै 
िरघतर ला ग र केह  क्षण पश्चात दईु िय लएर आई र योगेिको हातमा 
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राख्दै हेर योगेि घतमी आफ्नो अध्ययन अघि बडाउ म ..... योगेि भाव 
वहल भएर िुघनतालाई अंगालो हालेर न िाझछ ........ ।  त्यिपघछ 
िुघनता घनय मत दःुख िुख अ को िरमा काम गरेर भए पघन योगेिलाई 
पैिा पठाउन िाझछे एउटा उज्िल भ वष्यको कझपना गद । योगेिलाई 
कदहलै पैिाको अभाव हुन ददददन । िमािले िुघनतालाई कित्त लान्छना 
लाउछन तर उ केह  पवािह गददिन । अन्तमा योगेिको अध्ययन िमाप्त 
हुन्छ उ चारैघतर अन्तरवातािको घनिम्त दौडन िाझछ अिै िुघनताले उिलाई 
हौिला दददै िान्छे र एक ददन योगेि खु ि हुदै आउछ र िविप्रिम यो 
खुिीको खवर उ िुघनतालाई िुनाउन दौडन्छ कारण उिले िहरमा काम 
पाउ“छ एउटा हाईस्कुलमा िक्षकको । 

 
 िुघनता आि हषि र वदाईको आिु चुहाउदै योगेिलाई वदा 

गछर,्◌ै र त्यिपघछ घनय मत योगेिवाट प्रत्येक मदहना उिको नाममा 
पैिा र च ी आउन िाझछ । वषिमा एक दईु पटक उ स्वयम पघन गाउ“ 

आउछ र केह  ददन वताएर िहर फकि न्छ । यिर  घनय मत पमा 
िुघनताको नाममा पैिा आउछ र ियमको अन्तराल िंग ै चठ  र योगेि 
गाउ आउन कम हुदै िान्छ । आि कररब घतन वषिपघछ योगेि गाउ“ 

आएको हुनुपछि । िुघनता अघतत दे ख वतिमानमा फ कि न्छे र वस्तार  
उठेर व्याग भि बाट योगेिले पठाएका िम्पूणि चठ हर र मनी अडिरका 
िस्लपह  घनयाझन िाझछे , िबै भन्दा नौलो िस्लप माि २२ ददन अघि 
आएको हुन्छ उिको नाममा  िात िय ले खएको हुन्छ तल घतर यिर  
िम्पूणि अघततका िटनाह  ित दै रमाउदै उ चर घनरामा पछ ।  

 
 भो लपझट वहान उिलाई घनराले चाड ैछोडदैन र दढलो उ छे 

छोर  आमा ित स्कूलघतर ला ग िकेको हुन्छ उ ग ड मन लएर 
धाराघतर गाग्रो बोकेर िान्छे । त्यह  उिको भेट मंगले ित हुन्छ । मंगले 
िुघनतालाई देखेर अ लक अप्ठायारो मान्दै भन्छ  । “िुघनता ददद  दहिो 
राती योगेि दाई ११ बिे घतर आउनु भयो र िािमा िरला ददद  पघन 
हुनुहुन्थ्यो । दाज्युले भनेको उनदह को वहे गरेर आ को रे ”।  
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 िु नता यिप छ  केह  िुन्न ििक्दन उिको चारै तर कालो 
बादलले ढाकेिै हुन्छ र उ चपेारो गझल को भरालो बाटोमा मुछाि परेर 
त्यिै मुडा लड ेिै ल न पुग्छे मंगले िोडले चच्चायाउछ “ िु नता दद ” 

िु नता दद   भने तल तल मडा रदै लडदै गरेक  हुन्छे ।  
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� “िज दगी : एक अ भषाप” 
 
 “अघन उिले लामो िुस्केरा छोडरे चुप लाग्यो । मैले हातको िडी 

हेरे रातको एक बजििकेछ । बझल िाहा“ लाग्यो मलाई घनराले पघन 
िताउदै रहेछ, उ उठेर लाझटेन बोकेर बादहर घनस्कयो म रातको अन्धकारमा 
त्यिै टोलाउन िाले ।  

 
 हो म यि गाउ“मा आएकै ददन दे ख उिको पयानोको धुन 

िुन्न िालेको आि त लगभग िात वषि िघत वघत िकेछ यि धुन िुन्दै 
आएको पघन।  यो धेरै टाढा दे ख आउदैन ियो म बिेकै िरको छेउमा 
भएको एउटा भव्य महल  िस्तो िर ििलाई हेदाि माघनि नविेको िस्त ै
दे खन्थ्यो त्यह बाट आउथ्यो । त्यिर  नै िुन्दा िुन्दा मेरो एकान्त 
िीवनमा यि धुनले धेरै प्रभाव पारर िकेको ियो र नै मैले उिको नाम 
ठेगाना पाउन िफल भएको िए ।  

 उिलाई िबैले पुरणवावु भघन िम्बोधन गि र उिको वषयमा 
किैले एउटै कुरो भन्न िक्तैन िए मान्छे पच्छेको कुरा िुघनन्थ्यो 
उिको वषयमा, तर मेरो मनमा भने एउटै खलबल  रहन्थ्यो उ को होला 
कन एक्लै बस्छ ? ..... यस्तै हिार  प्रश्न तिेािउिे आफैमा र यिको 
िमाधान गनि अिफल प्रयाि गि ।  

 
 मेरो एकान्त तर व्यस्त जिन्दगीले  गदाि यि वषयमा िान्ने 

अ कुनै िफलता पाउन िकेको िइन कारण वहान उठेर पकाउन र खान 
माि भ्याईन्थ्यो बेलुक  अ फिबाट आएर पघन त्यिै गनि माि िमय 
पाउिे तर मेरो एक्लो जिवनको वषय लएर िोरैले धेरै प्रश्न राख ेकघतले 
त िुिाउ र उपदेि पघन ददए िरिाम गरेर बस्नु अव कघत एक्लै वस्ने 
राम्रै काम धन्धा छ भनेर तर आफु िानै दे ख अनाि आश्रममा हु कि एकोले 
आि पघन यि िंिारमा एक्लो बस्न मन लाग्छ र बस्ने पघन छु । तर 
यहा“ आएदे ख रात्रिमा आनन्दको अनुभव गनि िालेक  छु त्यो हो यह  
िुमधुर धुन िो रातको अन्धकारलाई चरेर धेरै बेरिम्म गुजन्िन्छ ।  
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 ददनह  वत्दै गए मदहना र वषिह  पघन वत्दै गए तर यो धुन 
र मेरो एकान्त जिवन भने िदा रदह रहयो िािै मेरो त्यि वाधकलाई 
भेटने प्रयाि पघन त्यिै अजझिरहयो । माघनिले चाहेको कुरो पूरा गनि 
निके मरे पघन आत्माले िाजन्त पाउदैन भने िै मैले पघन त्यि 
मा िनलाई  नभेटेिम्म मेरो दयल  कदहले तपृ्त हुदै भन्ने अनुभव 
काट  िकेको िए र नै आि यघतका वषिह  वत्दा पघन उिलायि भूलन 
ि कन ब  एउटा चाहना भने िदा अजझिरहयो र त्यि चाहनालाई आि 
भने िकार तुझयाउन िफल बन े।  

 
 आि आइतबार िप्ताह भररको िर िामन िोगाड गन र आराम 

गन ददन म पघन आफूलाई चादहने ◌ेिबै कुरा बन्दोवस्त गररिकेर िािै 
िरको काम पघन िब ैिकेर पु ण बाबुलाई भे ने इच्छा लएर ददनको ३ 
बिे घतर िरे उिको िरघतर उिको िर घतर ठूलो गेट खोलेर त्यि भि 
प्रवेि गरे चारैघतर िंगलै िंगलले भररएको र धेरै पुरानो भई िकेको िर 
देख ेत्यिको वररपरर कोह  कोह  िएन िब िुनिान एकान्त । िरािर 
अघि बड ेउिको िरको िामु आएपघछ उ भए उिको िंगीतको धुन घनस्कने 
िमय भएछ क्यारे पयानो◌े बज्न िाझयो त्यि एकान्त र घनििन 
वातावरणलई चन्दै । 

 
 म केह  ििग भई िर भि प्रवेि गरे र एक दईु पझट उिको 

नाउगरर िम्बोधन गरे, केदह क्षणपघछ पयानोको आवाि बन्द भयो िािै 
दैलो उघियो मलाई देखेर उनी केह  श्तब्ध भए तर केह  क्षणमै ििग 
भई मलाई िर भि आउने अनुरोध गरे । म पघन िरािर उ भएकै 
ठाउ“मा पुगे अघन उिको पघछ पघछ िर भि प्रवेि गरे ।  

 एक क्षण िम्म एता ...उताको कुरो भएपघछ मैले यहा“ आउने 
मूल कारण बताए । पुरणबाबु एक घछन टोलाउन खोज्दै िािै अिमििता 
प्रकट गन प्रयाि गनि िाले तर मेरो एकोहोर पनाले गदाि हार भई उ भन्न 
िाझछन ्।  
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 यि ठाउ“मा आउनु भन्दा लगभग ३० वषि अघिको कुरो हो हाम्रो 
पररवार धेरै धघन र िम्माघनत पररवार ियो । िबैले मलाई मु खया“ बाब ु
भघन िम्बोधन गि िािै त्यि ठाउ“को िबै कुरोको भर म मा ि नै ियो 
त्यघत माि नभएर त्यहा“को िबै कुराको अ भभारा िमाझन पथ्र्या◌ ेहामी 
पररवारमा केवल चार िना माि िय  म मेर  स्वास्नी र दईु भाई छोरा 
त्यि िमय हाम्रो जिवन एक प्रकार ऐेश्वयिपूणि ियो तरै पघन लोभले 
लाभ, लाभले ......... । भने िै हाम्रो उन्नघतमा पूणि रफ्तार आउन िाझयो 
मैले दईु भाई छोराको खुिीको घनजम्त िारा धन दौलत िुपार  िकेको 
िए । तर त्यि िमय मैले यो कदापी िोचकेो िइन क मलेै कमाएको 
धनले गदाि कघत गर ब दःुखी भोक भोकै मनुि पथ्र्िा◌ेहोला भनेर । तर 
मलाई ती िबको केह  वास्ता िएन धनले माघनिलाई अन्धो बनाउछ 
भनेको दठकै हो रहेछ । त्यि िमय मलाई पघन धनले अन्धो बनाएको 
ियो । र मेरा छोराह  पघन त्यस्तै भएर घनजस्कए नैघतक िक्षा भने 
कदहले िकेनन ्र उनीह को चघतिकला ब दै गयो र एक ददन त्यिको 
अजन्तम प लयो िस्ले हामीलाई कहा“ दे ख कहा“ झयाई फ्याक्यो ।  

 
 यघत भघन िकेर पुरणबाबुले एक क्षणको घनजम्त चुप भए । 

अदहले उनी दाििघनक िै भावकु भएका िए धेरै टाढा पारर क्षघतिमा 
आफ्नो अजस्तत्व खोिे िै के के खोजि रहेका िए । त्यिपघछ उनी 
भावुक िै बोझन िाझछन ्। कुनै कुराको पघन िमा हुदोहरेछ, त्यि िमा 
नाँिे त्यिले िारा िंिार खोतझदो रहेछ । त्यिर  नै अत्याचारको पघन 
िमा नाघििकेको रहेछ र नै भुकम्प र ज्वालामुखी एकै चोट  प कन 
िक्यो । त्यहा“ दे ख के भयो मेरो छोराले अकािको छोर  चले  मा ि 
अमान वक अत्यचार गद रहेछ तर ती गररब िनाता िो चुप िए अब 
चुप बस्न िक्ने क्षमता नाघि िकेकोरहेछ  र नै िारा िनताले अचानक 
मेरो छोरा मा ि प्रहार गरे र उिलाई त्यह  यि िंिार दे ख िदाको 
घनजम्त वदा गराई ददए िािै घतनीह ले हाम्रो िरमा िमेत केह  राखेन 
िस्ले मेरो प्राण भन्दा प्यारो स्वास्नी िमेतलाई यि दघुनयामा बस्ने 
ठाउ“ ददएनन ् म र कान्छो छोरा भाग्यवि त्यि ठाउ“ दे ख भाग्न िफल 
भय  र भागेर यि ठाउ“मा आयो. । आफूिंग लएर आएको   अ लकता 
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पैिाले यि िरलाई बनाय  र केह  वषि पश्चात कान्छो छोराको पघन ववाह 
गररददए“ ।  

 
 तर भाग्यमा अिै ठूलो आिातह  िहनु पन बाध्यता रहेछ ववाह 

गरेकै एक पषि पश्चात मेरो एउटै घनिानी त्यि छोराको पघन मतृ्यु भयो 
उिको मतृ्यु भएकै केह  मदहना पश्चात एउटा नातीको िन्म भयो तर 
अभागीको भाग्य ैखोटो त्यि ििुलाई लएर बुहार ले पघन मलाई छाडी 
कता गई कता आि िम्म केह  पत्तो छैन मैले त्यिलाई खोज्न के नै 
गररन तर हात प¥यो िदा अिफलतामा कारण मलाई आफ्नो वंि 
िोगाउन ियो आफ्नो रगतलाई यि धघतिमा बा“च्न ददन पन ियो र 
नै मैले त्यिलाई खोज्न धेरै प्रयाि गरे तर ........ उ भन्दै िादै ियो 
“मेरो एक मनले त िोच ेिस्ले मेरो पररवारको यस्तो दरुिदिा बनायो 
घतनीह  िबैलाई िमाप्त पाररददउ भनेर तर आफैले आफैलाई िंिाए यिो 
त भयो भने अिै कन पापको िागरमा डुब्नु कारण यदद पदहले आफूले 
राम्रो ित बस्न िकेको भए र आफ्नो छोराह लाई राम्रो तह लगाउन 
िकेको भए यी िबै िटनाह  हुने िएन तर म अब यस्तो भई िकेपघछ 
कन प्रघतिोधको ज्वालामा पजझिएर यि िीवनलाई दलदलमा डुवाई 
राख्नु ब  मछुि त आफ्नै पश्चातापको आ“गोमा िलेर कन अ लाई 
िलाएर मानुि ।  

 
 यघत भघन िकेर उस्ले कोटको गोिीमा हात हालेर एउटा पुरानो 

फोटो घनकालेर म तफि  बढाउदै भन्छ “घय यदह हो मेरो कान्छो छोरा र 
बुहार  मैले फोटो कन राखेको भने दे ख कुनै ददन मैले मेरो बुहार  नभए 
नातीलाई भेटे यदह देखाई भन्ने छु क यदह हो तरेो बुवा भघन ।” 

 
 मैले त्यो फोटो हातमा लएर राम्रर  घनयाझन िाले कता कता यो 

फोटो परर चत नै लाग्यो  अघन राम्रर  िोच्दा कता कता िानोमा मेर  
आमा मन बेलामा मलाई एउटा फोटो देखाएर भनेक  िईन घय हेर तरेो 
बाबु िो िन्मन भन्दा अघि नै मर  िकेका िए । यो राख कुनै ददन 
भाग्यले िाि ददए र यि फोटोलाई चने तरेो बािेलाई भेटन िक्न ेछि 
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.... । यो बा यह  संिदा कता कता मेरै बाब ुआमाको फोटो हो क 
ि तो ला यो तर हो भने प न म कसर  भ ने क मनै हराएको ना त हो 
भनेर यस पुरण बाबुलाई ।  

 
 म यो फोटो यापेर बसी रहेको हु छु य त खेर उ प न उठेर 

लालटेन बोकेर बा हर नि कयो म रातको अ धकारमा यसै टोलाउन 
िाले । आफु टुहुरा भई बाचकेो िीवन र यी पुरणवाबु आफन ै साम ु
उ भदासमेत म नै हु हिुरको नाती भ न नस नुको वा यतामा कसर  
बा नु र के भनी सहानुभु त दनु वहालाई  िो प चातपको आगोमा 
सि कएर वा च रहेका छन ्। 

 ( ुव ११.३० रा ी) 
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�  “शायद यसैलाई जजवन ितनन्छ ।” 
 
 जिन्दगी कघत िदटल पररजस्ितीको चपेारोमा अधमरो बा“चुन्िेल 

चपे्ट एर बाच्न ववि छ । यहा“ कस्ले के पाएको छ । हो हुनत यहा“ 

केह  नपाउने पघन कोह  छैनन अवश्य नै तरै पघन माघनिको चाहना , 

इच्छा कघत अनौठो छ कस्ले बुझ्न िक्छ ? एउटा प्रश्न िध जिवनमा 
दोहोरररहन्छ माघनि बा“चकेो कन ? हो िस्ले ठूलो ठूलो िपनाह  
ििाएको छ जिउनुको एउटा छु ै अजस्तत्व छ , घतनीह  त्यह  हा िल 
गनि ज्यान िमेत िो खममा हालेर बा“चकेो हुन्छ तर ििको कुनै ठूलो 
इच्छा आकांक्षा छैन घतनीह  ?  प्रकाि आि वहानै दे ख आफ्नै 
जिउनुको उदेश्य के हो खु याउन निकेर एिै आफैलाई एकमा ि अकाि◌ े
प्रश्न र जि ािाको प्रहार गरर रहेको छ । तर िमाधान भने िुन्य िवाय 
केह  पाउन िकेको◌े छैन । आि उ आफ्नो अघत िघनष्ट िािीको 
आकजस्मक मतृ्यको कारणले ममिहात  बनेको छ । उिको अघि चल चिका 
श्य िरह अघततका पानाह  पझटन िालेको छ र उ त्यिैमा व लन हुन 

पुग्छ ।  
 
 प्रकाि र रािेि एउटै कलेिबाट अंगे्रिी िादहत्यमा व.ए. गरेर 

घनजस्कएको र भाग्य भन  या जिवनको गोरेटोले उनीह लाई आ–आफ्नो 
बाटोघतर दहडाएको ियो । प्रकाि क्रमि प दै गयो वश्व व यालयमा र 
रािेिले आफ्नै बाबाले चलाएको धन्धामा हात बा न िाझयो । रािेि 
आफ्नो कायिमा एघत एकोहोरो भयो क उिले ददन प्रघतददन उन्नघत गद 
गयो र हालै उिकोमा के छैन । कपडा उ योग त उिको पुखनी पेिा नै 
ियो हालै िहरमा भव्य होटल खोलेको छ र वदेि यािा त उिको घनजम्त 
िौधा पात गन हाटबिार िस्तो भएको छ । भाग्यले उिलाई अघत  
िम्पन्न बनायो । जिवनमा चादहने हरेक भौघतक िुखको उपभोग गरेको 
ियो ।  

 
 एता प्रकाि हाल िाल ैमाि एउटा कलेिको प्रध्यापक भएको 

उिकोमा पघन केह  कुराको क म छैन कघत िुखी िीवन यापन गरररहेको 
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छ । एउट  छोर  छे दाजिि ल डमा कन्भेन्टमा भनाि गराएको छ, िीवन 
िािी पघन कलेिमा एउटै कक्षामा प ने दाम्पत्य जिवन कघत आन्नद छ 
। 

 
 यस्त ै एकददन प्रकाि कलेि  िादै ियो उिको अघि एउटा 

घनलो कार आएर रो कयो तर उ वास्तै नगर  अघि ब छ पघछ बाट आवाि 
आए िस्तो लाग्छ प्रकाि, प्रकाि उ एकपझट पघछ फ कि एर हेरर पठाउछ 
गाडी भिबाट किैले उिैलाई हातको इिाराले बोलाउदै गरेको हुन्छ । 
त्यघत नै खेर गाडीको ढोका उिन्छ र एउटा युवक उ घतर ब छ हेलो 
प्रकाि अन्त कस्तो छ  त । प्रकाि राम्रर  घनयालेपघछ अरे , रािेि घतमी 
यहा“ कताबाट आय  हेर न यहा“ एउटा होटल खोल  भन्दै छु र िाईट  
हरेर आएको यि िहरमा एउटा गघतलो होटलको घनकै आवश्यकता छ 
कघत ठूलो पयिटक केन्र बन्दै छ यो र याहा“ यिो लगानी गररयो भने 
एक दईु पैिा ... । खै घतम्रो त यो पैिा कमाउने भूत चढेको छ क किो 
अन्त वहे ग¥य  त  प्रकािको प्रश्न । 

 
 अ अजस्त भखिर १ वषि हुदै छ गरेको िािी माफ  पाउ“ है घतम्रो 

ठेगाना नभएर बोलाउन ि कन हुन त घतम्रो िरमा खवर पठाएको िए 
तर त्यहा“ पघन अब त केह  रहेनछ के एतै आय  ? घतमीह  िब ै। अ“ 

यह  छ  हामी बिारमा त्यि पघछ उनीह  छुद न्छन कारण प्रकािको 
कलेि दढलो हुन लागेको ियो । त्यिपघछ घतनीह को भेट ददनहु“ हुन 
िाझयो पुरानो मिता अि क िलो भएर आयो ।  

 
 प्रकाि फेरर िोररन िाझयो रािेिले कलेि प दा िस्तो भन्थ्यो 

त्यस्त ैभएर गयो किो ठूलो महत्कांक्षी ियो त्यो त्यिैले जिवनमा पाएको 
िम्पूणि िुख पाएको छ उिले हरेक ठूलो महत्वकांक्षा ियो, त्यो त्यिले 
िीवनमा पाएको िम्पूणि िुख पाएको छ उिको हरेक इच्छा पूणि भएको 
छ उ गवि गछि आफ्नो मिप्रघत जिवनमा माघनिले िध उच्च आकांक्षा र 
वचार राखेर दह नु पछि लक्ष्यमा अवश्य पु गने छ ।  
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 आि अचानक रातको १ बिे प्रकािको िरको फोनको िण्ट  
बज्यो हतार हतार उठेर फोन उठाउछ र उ त्यिै ओछ्यानमा लहराले 
िहारा नपाए िस्त ै लरवराएर भुईमा िचक्कै वस्छ र कोहोरो िोररन 
िाझछ । दहिो त हो रािेि ित होटलमा ि“ग ैखाना खाएको आि 
अचानक के भयो उिलाई उ आफैलाई घनयनिण गनि िक्दैन र हतार 
हतार लुगा फेरेर रािेिको िरतफि  प्रस्िान गछि एक्लै ।  

 त्यहा“ माघनिको भड लागेको हुन्छ कोह  रोइरहेको हुन्छ कोह  
एकान्तमा चुपचाप बिेको र छेउमा देख्छ एउटा लाि कपडाले बेरेर भूइमा 
िुताएको उ ििग बन्छ हेर यो रािेि कै लाि हो उ अघि ब न पघन 
िक्दैन िरमा फकि न पघन िक्दैन त्यह  भुईमा िचक्क बस्छ राकेिको 
बदहनी आएर प्रकािलाई अंगालो हालेर न िाझछे बदहनीको क्रन्दनले 
प्रकािको आ“खा पघन रिाएर आउछ र उिलाई फकाउन अिफल प्रयाि 
गछि , बदहनी भने िन िोड िोडले न िाझछे । उिलाई वास्त वक िटनाको 
ान हुन्छ र िोच्न िाझछ रािेिलाई कन यस्तो पैिा कमाउने भूत 

लाग्यो कन उ ददन रात एक गराएर ख छ आ खर कन ? उ आफ्नै प्रश्न 
भि िक डन्छ उत्तर भने केह  पाउदैन । रािेि यिर  रात वरात पैिा 
लएर िर कन फकि नु प¥यो भो लपझट गएपघन त हुने । उ केह  आवश्यक 
िामान कन्न अकाि◌े िहर गएको िएछ ।  आउदा यघत रात भएछ 
आ खर उ त्यह  बिेर भो ल पझट आएको भएपघन त हुने । एक ददन 
दढलो भयो त के वत्ने ियो र यिर  रात वरातमा दह दा त्यिै िडकमा 
ज्यान गुमाउनु त पन िएन ।  

 तब फेरर स्वंयमा हराउन पुग्छ प्रकाि , त्यो जिवन कघत घनरििक 
रहेछ आि तरेो मेरो भनेर दह दा भो ल यो िररर मदुाि भए पघछ विाय 
एक भारर दाउरा र मा चिको िन्का ित िीवन िाटेर आउनुपछि । तब 
उिलाई लाग्छ यहा“ ठूलो ठूलो िपना ििाउनु इच्छा आकांक्षा िन्माउनु 
िब घनरििक लाग्छ फेरर पघन माघनि यिैको पघछ पुग्न चाहन्छ कोह  
पघछ पनि चाहदैन यिैले यो जिवन िदा गघत िल भएर दगुर  रहेको छ 
, दगुर  रहेको छ अघन भ वष्यमा पघन यो यिर  नै दौ डरहेने छ युग  युग 
िम्म पघन ।  

    



भूत ित एक रात 69 

� “जीवन प िक्रमा ” 
 
 हैन भाई मेरो वषयमा िानेर पघन आ खर तपाईले के पाउनु 

हुन्छ र ? म उिलाई फेरर पघन आग्रह गछुि उिको  वषयमा िान्न र 
भन्छु “हैन दाई कन– कन तपाईलाई देखेर एक प्रकारको न मठो लागेर 
आउछ र यो मन कन कन मान्दैन क तपाई यिर  ववािद होि। कन 
तपाई यिर  दःुख गरेर मरर मरर बोकेको भाररको िम्मै पिैा यि िाड ै
रिक्िमा ववािद गनुि हुन्छ आ खर कन ? ” 

 
 उ केह  बोझदैन त्यिै टोलाए िै गरेर एता उता हेरर बस्छ तर 

मेरो एकोहोरो आग्रहले गदाि उ बोझन िाझछ । “भाई िायद घतमीलाई 
वश्वाि नलाग्ला िघत बेला म माि चार वषिको िए मेरो बुबाले मलाई 
टुहुरो  र आमालाई वधुवा बनाई िानुभयो । यि िंिार दे ख हुन पघन 
क्षयरोगको िकारले उन्को िररर हैन तर ह डीको िुप्रो िस्तो माि 
दे खन्थ्यो रे मलाई त त्यघत याद पघन आउदैन भाई िायद तपाइले देख्नु 
भाकै होला पर बिारमा िादहला बािेको दोकान त्यो हाम्रै ियो तर के 
गनुि अिहाय भएपघछ । म पघन िानो िए आमा पघन एक्ल  र आफ्नै 
काका भनाउदोले खोिेर लग्यो हाम्रो िम्मै िम्पित्त र हामीलाई यिर  
बेहाल बनाई ददयो कहा“ िाने आमाको पघन कोह  आफन्त िएनन ्िायद 
भएपघन के नै गि होलान र ।  

 
 उ एक क्षण चुप लाग्छन ् र भ ी पिलबाट झयाएको कोदोको 

िाँडमा पानी िप्छन ्म चुपचाप िुघनददन्छु एउटा परामा बिेर उ फेरर 
छेउमा आएर बस्छन र भन्न िाझछन ्भाई खै के भन  र यो िमािले 
पघन हामीलाई कदहले राम्रो ित बाच्न ददएन एउटा िरमा भाडा लएर 
बिेका िय  त्यहा“बाट पघन घनका ल ददयो र त्यिै यता उघत डुझदै ििवन 
बचाउन बाध्य हुनु प¥यो यस्त ैछ यो िमाि िहा“ िोिा र अिहायले 
बाच्न पाइदैन भाई या त केवल पैिाको इज्ित छ  ब  एउटा गझल को 
कुकुरले आराम ित एक छाक खान र िुत्ने ठाउ“ पाउछ तर हामी िस्तो 
गररबले यहा“ बा“च्न िाह्रो पछि भाई िाह्रो पछि । पैिाले त यहा“ माघनि 
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चोर गुण्डा वेश्या हुन बाध्य हुनु पछि यो आभािे पेटलाई मानि यहा“ 

त्यस्ताह ले इज्ित पाउलान तर इमान्दार   िाि म िस्तो कुझल  काम 
गनले यहा“ िध ठ गनु र हे पनु पछि । य त भ न िकेर उ लामो िाि 
फेछि उिको िु क िकेको िरररलाई भिाउन होला ढुङग्रोमा मुख गा“डरे 
तान्न िाझछ म केह  भन्न ििक्दन मान  मेरोमा बोझनु पन िब्द भण्डार 
नै ररत्तीएको छ र लामो िुस्केरा तानी ददन्छु उिको अ ततको किा िुनेर 
अ न परािित खेलाडीले िै भुईमा िुत्ताको टुप्पोले दहकािउदै त्यिै टोलाई 
रहन्छु अ न केह  क्षण पश्चात टाउको उठाएर उिको कोठाको नररक्षण 
गछुि त्यहा“ माि एक दईु वटा फाटेको वेरा िुिण्डएको हुन्छ । एउटा कुनामा 
िानो चुझहा त्यस्कै छेउमा एउटा माि डके्ची र आधा चोइदटएको कराई 
अ न एउटा िाल त्य त माि देख्छु उिको चुझहामा । एक कुनामा 
िविीको फोटो िुिण्डएको र त्यस्कै छेउको डोर मा केह  पुराना कपडाह  
िुिण्डएको । छाना तर हेछुि ठाउँ ठाउँबाट तारा टलपलाई रहेको र िोच्छु 
वचरा पानी पदाि किर  िुत्दो होला ।  

 
 उिको आवािले म फेरर िचते बन्छु र िुन्न िाझछु उ बोझदै 

िान्छ यिर  िमािले लत्याएप छ मेरो आमाले के  के गनुि परेन होला 
र मलाई बचाउन को निम्त िायद म उिको भ वष्यको िाहारा बन्न 
िक्छु भनेर होला यिर  िहरको िुन्दर कोठा दे ख अचानक एउटा 
दगुिनधले भररएको एउटा कोठामा बस्न बाध्य हुनु प¥यो िायद यिैलाई 
गररबी भन्दा रहेछ र मेरो बाझयकालमा प न त्यह को दगुिन्ध र फोहोर 
मै◌ेलािंग अिझिएर होला त्यस्त ैफोहोर र गन्धगीको िीवन वताउनु 
परेको छ । म िंगैको िािीह  पाठिाला िांदा म बोरा बोकेर िहरको 
कुना कुना चाहानि िाले यि आभािे पेटको िमस्यालाई बोकेर हामी र 
गझल को कुकुरमा केह  भन्नता िएन  कारण गझल को कुकुर िंगै हामी 
प न िकबाट फ्याकेको फोहोर मेलामा कुदेर िान्थ्य  केह  खान ेकुराह  र 
बेच्ने कुराह  पाइन्छ क भनेर त्यिैबेला मलाई प न एउटा कुकुरले टोकेर 
िण्डै मारेको भनेर उ न फलामा भएको एउटा टाटोलाई देखाउदै भन्छन ्
। यो अि प न यिको निान हटेको छैन तर भाई मैले ििवनमा अि 
बेिी दःुख भोग्नु पन रहेछ क्यारे र मेरो आमाको कंगाल भइिकेको िररर 
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धेरै मक्क  िकेको िएछ रोगले र पीरले गदाि र एक ददन मलाई त्यह  
फोहर नालाह मा मलाई राखेर गईन उनी पघन यि ििंार दे ख यघत 
भघन िकेर उ िुक िुकाउन िाझछन ्। िायद अघततले घनकै पोलेछ क्यारे 
। उिले ढुङग्रोमा रहेको अिन्तम िुडको तान्न िाझयो र म चुपचाप उिलाई 
हेरररहे हेरर रहे ..... । िायद िाँड पघन घन ख्रएछ र त्यिमा भएको 
कोदोको दानालाई देखाउदै भन्छन ्“यस्तै  छ भाई मेरो ििन्दगी किैले 
खाई िकेको िा“डको छोक्रा िस्त ैअब यिको कुनै मूझय छैन यिको 
किैलाई आवश्यकता छैन र मलाई कमाएर पघन के गनुि बा“चरे पघन के 
गनुि । िाच्चै भाई तपाईलाई वश्वाि नलाग्ला मैले किर  वताए होला 
त्यो बाझयकालका ददनह  िािै भनौ भने मलाई पघन िाहा छैन म अदहले 
बाझयअवस्िा दे ख युवा भए तर यूवा खै म बुढो भए भाई म बुढो भए । 
िायद िाँडले अिर पानि िालेछ । उिलाई र आ“खपघन िम िम पाद 
भन्छन ्मलाई िाहा छैन तर यघत भने िाहा छ एक ददन काम गनि 
ि कन र पैिा नभएकोले िा“ड पघन खान पाइन भने त्यि ददन भाई 
मलाई रातभरर घनरा लाग्दैन त्यिै रात काटन ि कदैन, रात भर  मुछाि 
पनुिपछि त्यि ैछटपदटदै र भाई यो यघत नखाए िम्म बा“च्नै िारो पछि । 
अघन उ दहस्ि हा“ ि ददन्छ तर त्यि हा“िोमा हषि होइन तर ठूलोबेदना 
लुकेको◌े िस्तो लाग्छ मलाई । यिैले भाइ पैिा कमाएर पघन के गनुि र 
मान  अब त बा“चरे पघन के गनुि यिैले त यो पैिा यिैमा दठक हुन्छ 
........ । यघत भघन िकेर उ त्यिै िोत्ल एर ब ि रहनछ िायद मतृ्युको 
प्रघतक्षामा होला िायद ििन्दगी दे ख वाक्क लागेर होला । म वस्तारै 
उ छु केह  बोझने िाहि बटझछु ििक्तन त्यिैले घनिस्कएर डरेा तफि  बडछु 
र रातभरर मलाई पघन घनरा आउदैन त्यिै रात का छु ।  

 
 आि वहान उ न अबेर भएछ िायद वहान पख घनधाई पठाए 

छु र हतार हतार गररवरर अ फि घतर हाघनन्छु गर  मन लएर विार 
छेउ माि पुगेको हुन्छु मेरो कुनामा िुप्रै कुझल ह को होहझला भई रहेको 
हुन्छ र  एउटा वहार ले भने आफ्नो िामान देखाएर बि स्टयाण्ड िम्म 
िाने मान्छे डा क रहेको हुन्छ िबै केटाह  यतै दगुछिन र हानािाप गरेर 
एउटाले भारर बोक्छ मुिस्कलले उ उ भन्छ कारण त्यघत िानो केटोले 
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य ो ठूलो भार  बोकेको हु छ उ पाइला  लरबरउदै यि मा निको प छ 
प छ ला छ म प न उकालो ला छु मन भ र िु ै भ रयाह लाई बोकेर 
अ न िो छु िा चै यो िंिारमा कि त होलान पेटको  न ती आफूलाई 
छो ने भार  बो नेह  अ न मलाई एक कारको लानी लागेर आउछ काि 
। हामीले ती टुहुरा र ग रब बालकलाई िहायता र िहयोग पु¥याउन िके 
तर अ  मा निको ि त ैम प न केवल एउटा ि बेदनामा ि म त हुन 
पू छु र फे र मेरो मुखबाट य त ा न क छ “काि” ... ।  
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� “साहहत्य पे्रम” 
 
म उिको नाउ ित परर चत भएको धेरै भएको छैन यस्तै तीन चारवषि 

हुनुपछि तर भेट भने आि िम्म भएको छैन व भन्न पि पत्रिका तर 
उिको नाउ कदहले क वताको दादहने तर त कदहले लेख रचनाका पुच्छरमा 
भे िे । हुन त हाम्रोमा यस्तो नय मत नस्कने िादहत्यक पत्रिका प न 
क त होलान िम्मै पि पत्रिका राि न तको मुखपि माि भएर नस्कन े
गछि यििि कदहले काह  वषिददन िम्म प न कत ैउिको नाउ देिख्दन ।  

 
 एकददन पूस्तक पिलमा नया“ पुस्तकह  निस्कएका छन क 

चयो गनि गएको िए रातो खोल भएको एउटा अ लक बुझ्ने निक्ने 
एब्स्ियाक्ट आटिको कभर भएको पुस्तकले मेरो ध्यान आक षित पा¥यो 
पिलेलाई मागेर हेरे अनायिै मेरो मुखबाट अस्पष्ट आवाि निस्कयो  
“ए क वता िंग्रह प न नकाले छ ” पिलेले प्रश्न गरयो हिुरले केदह 
भन्नु भयो,   अह मुन्टो हझलाए कन कन मलाई क वताले कम र त्यिको 
आवरणले र भू मकाले नकै प्रभाव पारयो िरमा िब्िी कन्न निस्कएको 
व ििएर क वता िंग्रह हझलाउदै िरतफि  लागेछु िरमा गाल  नकै िुन्नु 
प¥यो िब्िी नझयाएकोमा तर एक प्रकार खु ि प न लाग्यो िब्िी 
नभएकाले धेरैददन प छ “गुन्रक” खाने िुयोग पाए । हाल ै ि वा भएर 
यि िहरमा आएदे ख िरमा गुन्रकु पाक्न छाडकेो छ । छमेकले कुरा 
गछिन र गुन्रकु गनायो भनेर दहिोआि उ प न िहररया भएक  छे गुन्रकु 
खान लिाउछे हामी यस्त ैक तपय कुण्ठा लएर बाचकेा छौ मन पराएको 
खान लउान र गनि प न छमेकले के भन्छन भनेर आफू भि गु◌ुम्िाएर 
राख्ने गछ  । 

 
 क वतामा त्य त नौलोपन पाइन प्रायः क वताह  एउटै 

वषयबस्तुमा केिन्रत भएर व भन्न िैल ले िगंाररएको रहेछ त्यि मध्ये 
एउटा क वता “कस्तो वविता यो ......? नकै रोचक र िमिाम यक 
लाग्यो र यिले केह  िंदेि बोकेको भान भयो हाम्रो िमाि र िा तत्वको 
। मेरो एउटा अनौठो बानी छ किैले लेखेको कृ त पढेर उिको आचरण 
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दःुख भाव र यावत कुराको वषयमा अडकल लगाउने यिैले म उिको 
वषयमा अडकल लगाउन िाले िायद बेकार  होला भखिर अध्ययन 
िध्याएको अ ववादहत हुनुपछि धेरै मलनिार र िमाि प्रघत धेरै च र 
चाख लएर यिको उत्िानमा स्वयमलाई िमपिण गन मनोवघृत हुनुपछि 
फेरर िोच ेघय िब नुहुन पघन िक्छ । 

 
 र मन अन्यिै केजन्रत पानि खोिे कारण म उिको प्रिंिक पघन त 

हैन मेरो कुनै लेखक ले खका त्यस्तो छैन ििको कताब नपढ  िान्ती 
नपाउने म यि मामलामा स्वतन्ि छु फििदको वेलामा यिो िुन कताब 
मलाई मनपछि त्यह  झयाएर प ने गछुि भनां◌ै यि क्षेिमा म स्वातन्ि छु 
कारण आफ्नो व्यस्त जिवनमा यो माि एक मनोरन्िनको िाधन ठानेको 
छु । अ फिबाट फकि दै िए बाटोमै एउटा भाइले रोक्यो र एउटा पत्रिका 
कन्ने आग्रह गनि िाझयो आग्रह भन्दा पघन उिले घनकै लामो गन्िन 
िुनायो िाकेर आएको उिको लामो गन्िन िुन्ने िामिथ्य ममा िएन र 
नचाहादा पघन कताब लएर पिैा हातमा िमाई ददइ अघि बड ेिबििस्ती 
िोपाररएको कुनै पघन चिको मलाई आक षित पानि िक्दैन चाहे त्यो 
िघत िकै राम्रो कन नहोि । त्यिैले होला आि एक िप्ताह भई िक्यो 
मेरो टेबलमा घनधाई रहेको छ मेरै प्रघतक्षामा । अनायािै िव मेरो ध्यान 
त्यि कतावमा पय  मेरो मन हषिले पफु लत भयो कनक  त्यहा त हमीले 
धेरै अघि खोलेको िस्िाको नाउ ियो यहा िम्मक  हामीले आफनो 
गाउमा भानुियजन्त देवकोटा ियजन्त लगायत व भन्न िांस्कृघत कायिक्रम 
गरेको िय  यो िंस्िानमा तर आि फेरर त्यह  िंि देख्दा हषिको िमा 
रहेन र अनायिै धन्यवाद ददन पुगे त्यह  िादहत्यकारलाई कारण उ 
िवाय अ  कस्ले फेरर पुनरिस्िापना गनि िक्छ यहा,  

 तर क्षणभरमै मेरो भ्रम टुटयो िब मलाई ात भयो क यो त 
त्यहाका अन्ययुवाह ले खोलेका रहेछन र त्यहाका युवाह लाई यि 
वषयमा िोधे तर अफिोच त्यहा उहा हुनुहुदोरहेन छ यहा िम्म क 
उहालाई यि िंस्िाको िभापघत वा िंरक्षकमा बस्नुभन्दा पघन आफनै 
कायि व्यस्तता देखाएर उम्कनुभएछ वहाले यी िब कामकालागी िमय 
ददन निक्न ेरे कारण वहा व्यस्त हुनुहुन्छरे िीझलाका कायिक्रमह  पे्रष, 
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िादहजत्यक गोजष्ठहरुमा ,तब मैले िोधे के वहाले भाइहरुलाई िहयोग 
गरेनन यहाका िमािाई िन चतेना ददने काम गरेनन तब घतनीहरु एक 
स्वरमा बोझछन खै दाई िर त स्कूलपघन कदहले कादह माि आउनुहुन्छ 
िदहले पघन िहर कदहले िादहत्य गोष्ठी र कदहले वमोचन कायिक्रम रे 
यस्त ैके के हो के के यहािम्म क हामीले यि िंिको तफि बाट यिपाली 
दिमा पदहला हिुरहरुले गरेको िस्तै कायिक्रम गनुिपछि िहयोग गनुिहोि 
भनेका िय  मान्नु भएन भ्याउनु  हुन्न रे यहा िम्म क वहालाई प्रमुख 
अघत ि बनाउछ  भन्दा पघन बस्नु भ्याउददन भन्नु भयो, अकाि◌ेले वचम ै
कुरा िप्छ, िर वहालाई त यहाको कायिक्रममा बस्दा उिको स्तर ि छ रे 
उ स्िा पत िादहत्यकार रे उिको जिझलामा व भन्न कायिहरु िमाझनु 
पछि रे र यो गाउले कायिक्रममा िमय ददन िक्नु हुन्न रे ।  

 
 अनायिै मेरो उ प्रघतको िंम्पूणि िम्मान श्रदा एकै चोटी चकनाचुर 

भयो मैले िोचकेो िए हामीले गनि निककोका अधुरा कायिहरु वहाले पूणि 
गनुिहुन्छ भनेर तर आि वहा त आफ्नै नाउ र अजस्तत्वको घनजम्त िादहत्य 
िेवा गनुि हुदोरहेछ । पघछ िाहा भयो वहा पाट को कायिकताि पघन 
हुनुहुदोरहेछ तब लाग्यो िायद उिको आफ्नो स्वाििको घनजम्त हुनुपछि 
कारण पाट  र मन्िालय धाएर व भन्न पुस्तक प्रकािन िो गनि पाउनु 
हुने छ । बझल िाहा भयो वहाको वास्त वकता र लगातार उिको िम्पादन 
र नाउ लएर िजन्मएका िुप्रै पि – पत्रिकाहरु तब भने म अवाक बन े
वहाको िादहत्य पे्रम प्रघत र परे आफ्नै भ्रमिाल भि कदहले आफूलाई 
मुक्त गराउन निक्ने जस्िघतमा । 
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