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<text><body>
<p>
</p>
यद्यपि उनीहरू दिन बाध्य थिएनन ्, तर नदिने तर्क िनन त थिएन ?
<p>
सबै ब्रह्मार्ो सष्ृ टि थियो र स्वयम ् ब्रह्माले समेत त्यसमाथि आखा गाडेर बस्न हुन्छ भने, </p>
मैले कर्न नहुने ?
<p>
यस तर्कर्ो समुथित उत्तर प्राप्त हुन सर्ेर्ो थिएन। यद्यपि यस प्रश्नर्ो उत्तर खोज्न </p>
त्यस बखतर्ा घघडानघघडान पवद्वान ् र अनुसन्धानर्ताक लगाइएर्ो थियो।

<p>

ती तलबी पवद्वानहरू
प्रश्नर्ो उत्तर िाइनासाि तलब निाइने भयले र्ष्पित भएर्ाले, </p>
्
उत्तरले आउन िाहे तािनन, त्यसला

रोर्ेर बसेर्ा थिए।

<p>

आफ्नो र्ायकर्ो प्रगनत-पववरण भने नतनीहरू ननयममत रूिमा तीनै िे वताला

<p>

र्ुनैले भन्यो--“धेरै दिन लाग्यो नन त ?”

<p>

बुझाउँ िे।

</p>
</p>

पवद्वानहरूले
उत्तर दिन्िे--“जुन प्रश्नर्ो उत्तर खोज्न ब्रह्मा, पवटणु, महे शले समेत, </p>
्
हामीला

तलब ख्वाएर राख्नुिर्यो, त्यस्तो प्रश्नर्ो उत्तर हामीले र्सरी तत्र्ाल खोज्न

सर्ौँला भन त?”
<p>

यसले तीनै िे वता प्रसन्न रहन्िे। उनीहरूर्ो महानता यी मनोनीत पवद्वानहरू
समेत </p>
्
स्वीर्ार गिक छन ्।

<p>

त्यसिनछ र्ैयौँ दिनसपम सष्ृ टिमभत्र अनेर् क्रीडा र लीला गनकर्ा लाथग िे वताहरूले पविरण </p>
गरररहनि
वर्षौ सरु क्षित अनभ
्
ु ने हुनाले पवद्वानहरू
ु व गिक िे।

<p>
<p>

त्यसबाहे र् जन
ु एउिा ननयम बाँधेर्ा थिए, त्यसले इन्रला

एउिा उत्तर त दिन््यो नै।

</p>

ब्रह्माले सष्ृ टि गने ष्जपमा मलएर्ा थिए, पवटणुर्ो रिा गने उत्तरिानयत्व थियो। त्यसमभत्र </p>
ती अलभ्य ििािकहरूर्ो िनन रिार्ो भार आफ्नै अथधर्ारिेत्रमभत्र िने भनेर उनी भन्न
सक्तिे।

<p>

त्यसले िनन र्ोही मानेन भने संहार गने अथधर्ार महे शर्ो थियो। सल्लाह यही थियो। </p>
बढ्ता र्िर्ि हुन िाल्यो भने सारा नटि गररदिएर मशवजी दहंडडदिन्छन ्।

<p>

त्यही दहँड्नला

सष्जलो होस ् भनेर उनी दहमालयमा बसेर्ा थिए। िाररर्ो र्ुनै नछमेर्ी </p>

ग्रहमा बस्न जाने गरी।
<p>

बेलाबेलामा इन्रला

धपर्ी िनन दिइन््यो, बढी भयौ भने असरु बाि मुष्क्त होइन कर् अरू </p>

बढी असरु उत्िन्न गरे र नतनला
नतनीहरूले नतमीहरूला
<p>

ब्रह्माजीबाि वरिान दिलाइदिन्छौँ, जसर्ा प्रतािले

र्ान समाएर ननर्ामलदिन सक्छन ्।

त्यसै िनन र्ुनै िनन लोर्मा र्सैले िनन र्ुनै राम्रो र्ायक वा तिस्या आदि गनाकसाि </p>
सबभन्िा िदहले इन्रर्ै मसंहासन हष्ल्लन््यो।

<p>

मसंहासनर्ा

साि

इन्र

हष्ल्लन्िे।

त्यसले

इन्र

र्ेही

भोगपवलासिनछ नतनर्ो सारा समय इन्रासन हल्लाउनेला
लाथग उनी धन, सुरा, सुन्िरी सबर्ो पवथधवत ् प्रयोग गिक िे।
<p>
<p>

बोल्ने

ष्स्िनतमै

थिएनन ्। </p>

जगाउनमा खिक हुन््यो। त्यसर्ा

प्रधानमन्त्रीले लगेर्ो भवनर्ो बीिमा एउिा ढुङ्गार्ो मेि जस्तो थियो।

</p>

माननसर्ो धारणा थियो यही त्यो इन्रासन थियो, जुन सत्ययुगमा ननरन्तर हष्ल्लरहन््यो। </p>
अदहले र्मलयुग भएर्ाले ढुङ्गार्ो बन्यो।

<p>

तर र्ुनै बेला यो रत्नजडडत मसंहासन थियो, जसमा बसेर इन्र एर्सेएर् अप्सरार्ा र्ामुर् </p>
नत्ृ य हे रररहन्िे र आफ्नो शरीरला
र्ैयौँ अप्सराला

<p>

िनन सन्तुटि िानि
ुक िक ्यो।

एउिा भनाइ छ, ष्स्ििदिज इन्रर्ै िरबारबाि िामलएर्ो हो। िनछ ि्
ृ वीमा िठाउँ िा </p>
आर्ाशर्ो

<p>

उत्तेजना सप्लाइ गराहरहन्िे। उनले आफ्नी स्त्रीबाहे र्

िर वा िप
ु बर्ीय र्ारणले यसर्ो मागक बिमलयो र यो िष्श्िममा िामलयो।

बादहरबाि आउने माननस भयो भने, र्ेिीर्ो िान गन्ती गरे र िाहा िाउँ ्यो प्रधानमन्त्रीले </p>
र्नत खाएर्ो छ र त्यनत खाएर्ो बेलामा र्नत वा र्स्तो र्ुरा गनुक उियुक्त हुन्छ? अिवा
र्ेही नबोलेर प्रधानमन्त्रीला र्ेिीहरूला आफ्ना िुराना प्रेमप्रसङ्ग, सु-प्रेमप्रसङ्ग सुनाइरहे र्ै
अवस्िामा छाडेर दहँड्नु बेस।

<p>
<p>

प्रायः आगन्तुर्हरू त्यही गिे।
प्रधानमन्त्रीला

</p>

आफ्ना िुराना प्रेमप्रसङ्गहरू, ती अपववादहता र लगभग अित युवतीहरूर्ा </p>

सामु सुनाउनु अत्यन्त रुथिर्र थियो।
<p>
<p>
<p>

तर र्ुनै अवस्िामा िनन उसला

िरु
ु र्षला

सन
ु ाउन मन्जरु थिएन।

</p>

त्यही प्रधानमन्त्री भोमलिल्ि नतनै र्ेिीहरू भेि हुँिा अिररथित र रुि व्यवहार गिक ्यो। </p>
र्ेिीहरूला त्यसर्ै िनन बानी िरे र्ो थियो।
ती र्ेिी र्ो थिए, र्हाँबाि आउँ िे, र्सले बन्िोबस्त ग्यो, त्यसबारे त्य अत्यन्त मौन </p>
भएर्ाले भन्न नसकर्ने भयो।

<p>

जे होस ्, प्रधानमन्त्रीर्ो जीवनमा िे खखएर्ो हलुर्ो रोमाष्न्िर् िि त्यनत मात्र थियो। त्यो </p>
िनन मदहना-िन्र दिनमा मात्र आउँ ्यो।

<p>

तर यहाँ त त्यो िि िनन िे खखन िाएन। र्ेिी र्म हुनाले प्रधानमन्त्रीर्ो िेग िनन घिे र्ो </p>
थियो।
</p>
एर्िम हाइजेननर् डोजमा झरे र्ो थियो।

<p>

त्यसले गिाक सेवनर्ा र्ारण बबरामी िने आशङ्र्ै भएन।

<p>

त्यसर्ारण प्रायः सारा माननसले अडर्ल र्ािे प्रधानमन्त्री त्यही प्रार्ृनतर् दृश्यावलोर्नले </p>

<p>

</p>

गिाक िला िर्यो।
<p>

उसर्ो शरीरला

भावुर्ता सुि गिै गिै न। त्यस दिन भावुर्तार्ो आथधक्य भयो, शरीरले </p>

अस्वीर्ार गररहाल्यो।
<p>

ि ु िार ममनेि भएर्ो भए िेग्िो हो। ऊ घण्िौँ बािल, वर्षाक, बबजुली र वनर्ो ज्यािै </p>
मुग्धभावले अनवरत अवलोर्न गरररह्यो, त्यो उसर्ो सपिूणक जीवनिद्धनतर्ा पवरुद्ध थियो।
त्यसला

<p>

िापन नसर्ेर उनर्ो यस्तो अवस्िा भएर्ो थियो।

अन्ततः साराले एर् मतले ठहर गरे , त्यही दृश्यावलोर्नर्ा र्ारण प्रधानमन्त्री बबरामी </p>
िरे र्ो थियो।

<p>

उसर्ो पिएले भन्यो--“त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीज्यल
ू े एउिा हररण िे खखमसएर्ो र र्ोइलीर्ो </p>
आवाज श्रवण गररमसएर्ो थियो रे ।”

<p>

--“अिेल ज्यािै र्दठन छ जीवन बाँच्न भाइ।” सुरेशले भन्यो--“धेरै हे रेर र्सो उहाँर्ो आँखै </p>
गएन।”

<p>

“र्ुष्न्न त्यो िनन !” स्वर्ीय सथिवले भन्यो--“धममलो िे ख्छु त भन्नुहुन््यो।”

</p>

<p>

त्यसै बखत प्रधानमन्त्रीले आज्ञा दियो--“नतमीहरू जसरी भए िनन एउिा डाक्िर खोज। नत्र </p>
ज्यान जाला भन्ने आशङ्र्ा भयो मला । नतमीहरू जस्तै मला

िक्र्ा पवश्वास भएर्ो छ,

मेरो यस्तो अवस्िा त्यही अष्स्तर्ो दृश्यावलोर्नले बनाएर्ो हो, कर्नभने मेरो जीवन त
सारै सन्तल
ु न र संयमले िररिण
ू क छ। त्यही मात्र एउिा असंयममत िण थियो मेरो

जीवनमा। अब जे हुनु भइगयो। यहाँ भएर्ी एउिी र्ेिीला नछिै मननर िठाइिे ऊ। त्यसले
नसकर्ो र्ाम गछे । अरू र्ेही गनक नसर्े मेरो र्िाल थिथिदिन्छे , तातो िानी तताएर खान
दिन्छे र मला
<p>

दृश्यावलोर्निे खख रोक्ने प्रबन्ध ममलाउन सक्छे ।”

र्हाँ खोज्ने डाक्िर? तर यसर्ो समाधान त्यसो त एर्ैनछनमा भयो। र्सैला

ठ्याक्र् </p>

स्मरण भएर्ो थियो, यहाँ स्वास्ियमन्त्री िनन त आएर्ो छ। त्यो त डाक्िरै हो। त्यसैला
िठाइदिऊँ।
सुिुत्रहरूले तत्र्ाल बािासपबन्धी संशोधन गरे र सगवक तिा मशर उिालेर आफूला

</p>

<p>

नतनीहरूले सीतारामला

</p>

<p>

सीताराम, यनत ननधो भइसर्ेर्ो थियो, क्राष्न्तर्ा दिनर्ो स्मरण गिाकगिै िनन राम्ररी उमभन </p>

<p>

सीतारामर्ा औरस िुत्र घोपर्षत गने ननणकय गरे ।

माझमुझ गरे र िलक्र् िल्र्ाएर प्रधानमन्त्रीसपमुख उभ्याइदिए।

सकर्रहे र्ो थिएन। प्रधानमन्त्रीर्ो अथगष्ल्तर ढल्नु हुँिैन, यनत िेतना थियो, नत्रभने िेतना
िनन मनमनै समाएर राखखछाडेर्ो थियो, अत्यन्त बल गरे र। त्यो िेतना भन्ने ििािक वा
अििािकर्ो िनन अवस्िा थिन्ताजनर् थियो।
<p>

त्यसमाथि अमलर् र्मकठ िे खाउन छोराहरूले बाबर्
ु ा हातमा एउिा बब्रफर्ेस िमाइदिएर्ा </p>
थिए। उक्त बब्रफर्ेसले ठूलो त र्नत बनायो िाहा छै न, सीतारामला

एर्ानतर हलर्
ु ो

िोब्य्राइदिएर्ो थियो। जुन हातले बब्रफर्ेस समाएर्ो थियो त्यतानतर। उसला

बब्रफर्ेस

िापन गारो िरररहे र्ो थियो।
<p>

प्रधानमन्त्रीले सहायता गर्यो। सीतारामला

थिन्नासाि अङ्र्माल गर्यो।सािोमा सीतारामले </p>

िनन अङ्र्माल गनि
ुक र्यो। त्यसर्ा लाथग उसले बब्रफर्ेस भुइँमा स्वाभापवर् कर्मसमले राख्न
िायो। र्सैले िाहा िाएन, बब्रफर्ेसले गिाक उसर्ो शरीर बाङ्थगँिै गइरहे र्ो थियो।
<p>

त्यसिनछ प्रधानमन्त्रीले सीतारामर्ा िुत्रहरूप्रनत उन्मुख हुँिै भन्यों--“िुत्रहो, अब हामी ि ु
प्रािीन र पप्रयममत्रहरूला एर्ान्तमा छाडेर र्ेही िणला बादहर जाओ।”

<p>

प्रधानमन्त्रीर्ो त्यस्तो आत्मीय विन सुन्नासाि, तीनै िुत्रहरूले िदहले प्रधानमन्त्रीर्ो </p>

</p>

त्यसिनछ आफ्ना बाबुर्ो िाउ क्रमशः छोए।
<p>

वर्षौंिे खख िाउ नछोइएर्ो बाबु थियो। हर्षाकनतरे र्ले पवह्वल िे खखन िाल्यो। प्रधानमन्त्रीिनछ </p>
िाउ छोइनल
ु ा

उसले पवश्लेपर्षत गर्यो, िदहले बाबर्
ु ो िाउ नछोएर मेरा थिरञ्जीवीहरूले

आर्ाङ्िा प्रर्ि गरे , िे शमा प्रधानमन्त्रीिनछ िोस्रो स्िान तेरै होस ्।
<p>

प्रधानमन्त्रीले एर्ान्तमा सीतारामला

भन्यो--“सीताराम, नतमी मेरा बालसखा हौ।”

<p>

सीतारामले तत्र्ाल नतमस्तर् हुँिै भन्यो--“हजुरले सुिामा र र्ृटणर्ो र्िा सपझेर यस्तो </p>

</p>

सपबोधन गरे र्ो होला, तर त्यस्तो होइन। र्ेर्ो बालसखा ? मत हजुरर्ो िाउर्ो सेवर् हुँ।
मला त्योभन्िा बढी िजाक दिने आवश्यर्तै छै न।”
<p>

--“नतमी अझै त्यागी नै छौ कर् क्या हो ?” प्रधानमन्त्री झस्क्यो--“िजाक दिने आवश्यर्तै </p>
छै न भन्छौ ?”

<p>

<p>
<p>

सीतारामले भन्यो--“मैले र्ेवल बालसखार्ो िजाक दिने आवश्यर्ता छै न भनेर्ो हुँ हजुर। </p>
अन्य िजाकर्ा लाथग त यो सेवर् तत्र्ाल िे शसेवर् बन्न तत्िरै छ नन !”
</p>
प्रधानमन्त्रीले भन्यो--“नतमी र्नत क्राष्न्तर्ारी थियौ ! मभन्िा बढी।”
--“अब हजरु र्ो िास बन्न िाहन्छु।” सीतारामले भन्यो--“क्राष्न्त गने दिन गए। स्वन्त्रता </p>
िाएिनछ, क्राष्न्तर्ारी बन्नार्ो प्रयोजन िनन स्वतः समाप्त भयो। अब म स्वतन्त्रता र

स्वेच्छािूवर्
क हजूरर्ो िासत्व वरण गनक िाहन्छु। वरणर्ो स्वतन्त्रता त ज्याँ िाल सात्रे
जस्तो िाशकननर्ले िनन मानेर्ै छ नन !”
<p>
<p>

--“ज्याS िाल? र्सर्ो नाउँ मलयौ?” प्रधानमन्त्रीले ननधार खप
ु च्याएर सोध्यो।

</p>

यस ििर् िानी िलाक भन्िाभन्िै िे शर्ो आर्ाशमा बािलर्ो एउिा झुम्रो िनन िे खखएर्ो </p>
थिएन।

<p>

मर्ैबालीमा त्यसर्ो सोझो असर ििै गएर्ो थियो। बाल्यर्ालिे खख नै िरररता भोग्ने मशशुझ ैँ </p>
मर्ैर्ा ससाना झारहरू, िदहले ओइमलएजस्ता िे खखए। त्यसिनछ क्रमशः नतनर्ो शरीरर्ो
हररयोिन बबिा माग्िै दहँ ड्न िाल्यो।

<p>

त्यनतन्जेलसपम िनन िे शमा आशा र्ायम थियो। र्ृपर्षमन्त्री आश्वासन दिँ िै थियो, बाली </p>
सपप्रन्छ। प्रधानमन्त्री जनतार्ो मनोबल बढाउँ िै गाउँ गाउँ घप
ु िै भननरहे र्ो थियो, िानीर्ो
धमक नै हो िन,ुक त्यसर्ारण अमलर् दढलो वा िाँडो त्यसले निरी सख
ु ै छै न।

<p>

त्यसिनछ ऊ आर्ाशतफक हे िक्यो। ननरभ्र आर्ाश िे ख््यो। उसर्ो स्वयपर्ो मनोबल छाँगो </p>
जस्तै झनक िाल्ि्यो, तैिनन उसले आफ्नो भार्षणर्ो क्रम ननरन्तर र्ायम राखेर्ो थियो।

<p>

अन्त्यमा, िे शभररर्ो मर्ैर्ा िातहरू र्मलपित्तर्ा झोलमा िोपिएर ननस्र्ेजस्ता िे खखन </p>
िाले।

<p>

तैिनन िानी िरे न।

<p>

अन्त्यमा सारा उत्साह र मनोबल िे शभरर रोि-गोड गिाकगिै िनन, मर्ैर्ा दृष्टिले िे श त्यस्तै </p>

</p>

भयो जस्तो र्ुनै र्लर तष्स्बर एक्र्ामस ब्य्ल्यार् एन्ड ह्वाइिमा िररणत भएर्ो होस ्।
<p>

पवरोधर्ा वक्तव्यहरू आउन िाले। मसँिाइमा ध्यान िुर्याउन नसर्ेर्ो र शन्
ू य आर्ाशर्ो </p>
ियामा ननभकर सरर्ार एउिा उत्तरिानयत्वपवहीन सरर्ार हो, आदि।

<p>

मर्ैर्ो सािो पवरोध अमलर् बढी नै लहलहाउन िालेिनछ प्रधानमन्त्री सोच्न िाल्यो, मर्ैले </p>
नै मेि हल्लाउने आँि गरे िनछ, र्नत तल्लो स्तरर्ो राजनीनत हुन िालेछ िे शमा ? ‘मर्ैिवक’
र्नतिोदि बेहोने होला िे शले !

<p>

तैिनन सरर्ारर्ो गल्ती साबबत गररदिए भने त, िन
ु ावमा गुन्डा र िैसामा वपृ द्ध गरे र िनन </p>
भ्याएन भने, अन्य र्ुन मलयार्तले िन
ु ाव ष्जत्नु र ष्जताउनु ?

<p>
<p>
<p>

त्यसर्ारण अत्यन्त थिन्तातुर भएर उसले र्ृपर्षमन्त्रीला

बोलाउन िठाएर्ो थियो।

र्ृपर्षमन्त्री आएिनछ सोध्यो--“िानी कर्न िरे न ?”

</p>

--“हजरु यो त मौसम तिा जलवायपु वज्ञानर्ो पवर्षय िर्यो।” मन्त्रीले भन्यो--“त्यसले िनन </p>
िनेनिने त बताउन सक्ला, कर्न िरे न भन्न त मष्ु स्र्लै िे ख्छु।”

<p>

</p>

प्रधानमन्त्रीले भन्यो--“तैिनन िानी निनकमा सरर्ारर्ो र्ुनै गल्ती छै न भन्ने र्ुनै वक्तव्य </p>
त इस्यु हुनुिर्यो नन त ! नत्र साराले िानी निरे र्ोमा हामीला नै िोर्षी ठहर्याएर्ा छन ्।
िे शै यस्तो छ, र्े गने र जस्तो भए िनन राज्य त िलाउनैिर्यो !”

<p>

र्ृपर्षमन्त्रीले एर्नछन गपभीर भएर सोच्यो र बोल्यो--“प्रधानमन्त्रीज्यू, िे श यस्तो िनन त </p>
छ। हामीले आर्ाशमा बािल नलाग्नमा हाम्रो र्सूर छै न। एउिा जुनसुर्ै तहर्ो तर्क भए
िनन दिनैिछक । नत्र मान्िै नन ्।”

<p>

--“त्यसो भए र्े भन्ने, बािल त लागेर्ो थियो, बङ्गालर्ो खाडीभन्िा अमलर् िरनतर </p>
मस
ु ाहरूले र्ादिदिए, लग
ु ा र्ाट्न निाएर आक्रोमशत भएर्ाले ?” प्रधानमन्त्री हाँस्न िाल्यो।

<p>

उसले सोल्िीमा आफ्नो बलात्र्ारर्ो रजतजयन्ती समारोह मनाउँ िा, यो छब्य्बीसौँ र्ेिीला

</p>

समेत आमष्न्त्रत गरे र्ो थियो। त्यनतन्जेल, उसले भाग्ने िररष्स्िनत आएर्ो थिएन। उसले
यो र्ेिी अमलर् बेग्लै खालर्ी र राजनीनतर् वंशबीजर्ा र्ारण यसला

पववाह गने विन

दिएर्ो थियो, आफ्नो मसद्धान्तपविरीत।
<p>

नगरर्ा महानमहान
्
् हस्ती त्यो अिूवक समारोहला

सुसष्ज्जत र िलर्िार बनाउन आएर्ा </p>

थिए। समारोहमा र्ेवल यनत लेखेर्ो थियो रजतजयन्ती-समारोह, सन ् 2000।
<p>

र्ेर्ो रजतजयन्ती, त्यो र्सैला

िाहा थिएन। सन ् 2000 र्ो रजतजयन्ती भन्ने िनन </p>

सोच्न ममलेन, ननर्ैले सोधे--“यो र्ेर्ो रजतजयन्ती समारोह हो बाबू ?”
<p>

यो िट्ठो, र्ेवल मस
ु क्
ु र् हाँसेर अथग बढ्ि्यो। र्सैला -हजरु ष्ह्वस्र्ी ज्यन
ू ार होस ् भनेर, </p>
ग्लास मगाइदिन््यो, जसमा िहेँ लो रङ्र्ो स्र्ि िल्र्ेर हष्ल्लरहे र्ो हुन््यो।

<p>

सोध्ने माननस जनतसर्
ु ै बौपद्धर् भए िनन अन्त्यमा मनमनै सोच््यो, जेसर्
ु ै र्ो भए िनन </p>
ल्यामभस िािी दिएर्ो छ, र्मसेर्म ष्ह्वस्र्ी र्हाँ छ भनेर सोधखोज गिै त दहँ ड्नुिरे र्ो
छै न।

<p>

त्यनत सोिेिनछ बुपद्धजीवीला

लाग्न िाल्यो, प्रश्नर्ो वास्तपवर् उत्तर नै यही हो। त्यसिनछ </p>

प्रश्नर्ताक उत्तर प्राप्त गनक सर्ेर्ो सन्तुष्टिमा डबल वा दििल हाल्न लगाएर ष्ह्वस्र्ी
हल्लाउनमा संलग्न हुन िाल्ि्यो।
<p>

एर् जनाला

िट्ठाले उत्तर दिएर्ो थियो--“सर, आज मैले िच्िीस बोतल मसवास फोरे र्ो </p>

छु, त्यसैर्ो रजतजयन्ती हो।”
<p>

श्रोता अमलर् अलममलयो, यस्तार्ो रजतजयन्ती हुन सक्छ कर् सक्तैन?

</p>

<p>

उसर्ी छब्य्बीसौँ र्ेिीले एर् ििर् भनी िनन--“नतमी कर्न वास्तपवर्ता बताउँ िै नौ ?”

<p>

उसले भन्यो--“र्े बताऊँ, जबरजस्तीर्रणी रजतजयन्ती-समारोह हो यो ? र्ैि गिै नन ् </p>
मला

<p>

? मला

</p>

र्ैि गर्यो भने, नतमीमसत बबहे र्सरी गने नन ?”

र्ेिी हाँस्न िाली। धेरै हाँसो उठे र्ाले त्यहाँ उमभइरहन सकर्न। मुख छोप्िै र्ेिीहरूर्ो र्ुनै </p>
हूल खोज्िै दहँ डी।

<p>

संयोगले ऊ त्यही हूलमा िुग्यो, जहाँ िच्िीस र्ेिी गोल बाँधेर बसेर्ा थिए। यी नतनै र्ेिी </p>
थिए, जसर्ा नाउँ मा ‘रजतजयन्ती’ मनाइँिै थियो। तीमध्ये प्रत्येर् र्े ित्ता लगाउन
ष्जज्ञासु थि , अन्य र्ेिीर्ो, त्यो िट्टोमसत र्स्तो सपबन्ध थियो?

<p>

तर ित्ता लाथगरहे र्ो थिएन, कर्नभने र्ोही र्सैला

<p>

छब्य्बीसौँ र्ेिी िग
ु ेिनछ सबले उसला

र्ेही बताइरहे र्ो थिएन।

झस्र्ेर हे रे, तर सबले आफ्नो त्रमसत हृियला

</p>
</p>

तत्र्ाल सापय िारे यो रजतजयन्ती हो। अनन यो छब्य्बीसौँ र्ेिी हो, त्यसर्ारण यो हुन
सष्क्तन।
<p>

तर तत्र्ाल नतनीहरू प्रत्येर्र्ो मनले प्रश्न गर्यो--‘कर्न हुन सष्क्तन ? यो िच्िीसमभत्र िनक </p>

सक्छे । हुन सक्छ, छब्य्बीसौँ र्ेिी यो नभएर र्ोही अरू होस ् ?’
<p>

यस्ता र यो जस्ता अन्य र्ुराहरू स्मरण गरीगरी ऊ आनष्न्ित भइरहे र्ो थियो। उसले ती </p>
सारा र्ेिीला

समेत मनमनै धन्यवाि दियो, जसले उसला

गरे र्ा

यद्यपि

थिए।

बलात्र्ार

गनकमा

सहयोग

भन्नु

बलात्र्ार गनकमा सहयोग

भार्षावैज्ञाननर्

दृष्टिले

ननर्ै

पवरोधाभासी वाक्यांश िे खखन््यो, तािनन अदहले योभन्िा अन्य वाक्य उसले सोच्न सर्ेन।
<p>

पवद्वानहरूमा
पविे शर्ो तयारी िल्न िाल्यो। यो तयारी होडर्ा रूिमा िल्ने गिक ्यो। होड </p>
्
र्ेर्ा लाथग भने, त्योभन्िा म बढी प्रनतभाशाली छु, बौपद्धर् छु। त्यो गयो र म जान िाइनँ

भने मेरो बेइज्जती हुन्छ। मेरो योग्यताप्रनत आशङ्कर्त हुन िाल्नेछन ्। यो िे शमा
योग्यतार्ो र्िर छै न। त्यसर्ारण जेर्ो र्िर छ त्यही गरे र भए िनन पविे श भ्रमण त
गनैिर्यो।
<p>

यस्तो सोिेर मुलुर्र्ा बुपद्धजीवीहरू ‘नवरत्न भवन’ र बालुवािारबीि एउिा अदृश्य </p>
र्ेबलर्ारमा ओहोरिोहोर गरे रै आफ्नो जीवनर्ा स्वखणकम दिनहरू र्ादिरहे र्ा थिए।

<p>

नवरत्न त जाने नै भए। तीबाहे र् र्ररब तीस जना अन्य अन्वेर्षर्हरूला

िनन </p>

उिारतािूवर्
क आमष्न्त्रत गररएर्ो थियो। सारा धिेडी स्वाँस्वाँ, त्यही तीस जनामा िनकर्ा
लाथग थियो।
<p>

बडाहाकर्म, हाकर्महरू िोरै समयमै िे शला

यनत ठूलो सफलता दिलाउन िाएर्ोमा </p>

गौरवाष्न्वत थिए। त्यस गौरवमा आआफ्नो प्रिम तर भव्य पविे शभ्रमणर्ो स्वगकसख
ु समेत

सामेल थियो। सारा घम
ु ेर र्ेही लाख रुपियाँसमेत जोथगने स्िटि िे खा िरररहे र्ो थियो। र्ुनै
िनन नेिाली योभन्िा बढी सौभाग्यर्ो र्ल्िना गनक सक्तैन्यो।
<p>

पविे शर्ो सूिी तयार हुनेहुने अवस्िामा थियो। बडाहाकर्म र्दहले मुदित नेत्रले प्रमुदित </p>
हुन््यो, र्दहले मलस्ि हे रेर नाउँ मा फेरबिल गिक ्यो, र्दहले िे मलफोन घम
ु ाएर
प्रधानमन्त्रीसँग राय मलन खोज्ि्यो।

<p>

तर प्रधानमन्त्रीर्ो िे मलफोनमा प्रायः प्रधानमन्त्रीबाहे र् अन्य सबै फेला ििक िे। बडाहाकर्मले </p>
अन्य सारा मन्त्री र िरराटिमन्त्रीसँग िनन त्यसै िे मलफोनबाि र्ुरा गर्यो। मलस्िअनुसार

जान लागेर्ा राटिर्ा पवद्वान ् प्रनतननथधबारे र्ुरा गर्यो। त्यसमा तत्तत ् मन्त्रीहरूर्ा माननस
िनन थिए।
<p>

राज्यमन्त्री र सहायर् मन्त्रीला

ऊ फोन गिै न्यो। नतनीहरूला

ऊ आफू जस्तै भीर्द्वारा </p>

बनेर्ो ििाथधर्ारी ठान्ि्यो। यस्तो बखत त ऊ झन ् िाढै रहन््यो। नतनीहरूर्ो र्ुनै र्ोिा,
यस मलस्िमा राख्न ऊ अमलर्नत िनन इच्छुर् थिएन। ऊ कर् त आफैं र्सैला

र्ृतज्ञ

तल्
ु याउन िाहन््यो कर् प्रधानमन्त्रीर्ो आज्ञा मानेर आफैँ अनग
ु ह
ृ ीत हुन िाहन््यो, तर
प्रधानमन्त्रीमसत सपिर्क नभएर्ाले ऊ छििि गरररहे र्ो थियो। िै ननर् रूिमा प्रधानमन्त्रीसँग
उसर्ो सािात्र्ार वा िे मलफोनद्वारा सपिर्क भएन भने ऊ िे शर्ो िि
ु क शामाथि थिन्तन गनक
िाल्ि्यो।
<p>

यद्यपि ऊ स्वतन्त्र थियो। उसर्ो संस्िा, सरर्ारबराबरर्ै थियो, तैिनन बुपद्धमान थियो </p>
बडाहाकर्म, बुझ्ि्यो। न्यायाधीश र सभामुख िनन त बराबर नै छन ्, तर प्रधानमन्त्री,
प्रधानमन्त्री हो। त्यसै गरी म िनन प्रधानमन्त्रीभन्िा ठूलो हुँला, तर प्रधानमन्त्री हुन्नँ।

<p>

उसला

िूणक ज्ञान थियो प्रधानमन्त्री भनेर्ो र्े हो र यसरी प्रधानमन्त्री भन्िा ठूलो हुनु </p>

भनेर्ो र्े हो ?
<p>

प्रधानमन्त्रीर्ो फोन र्ुने र्ारण त्यही थियो।

</p>

<p>

रानत साढे एघार बजेनतर प्रधानमन्त्रीर्ो फोन आयो।

</p>

<p>

ऊ अत्यन्त हपर्षकत भयो।

</p>

<p>

प्रधानमन्त्रीले भन्यो--“हुन त अदहले धेरै रात िररसक्यो, तर एउिा िःु ख दिन्छु नतमीला ।”

</p>

<p>

--“हजुरबाि िःु ख प्राप्त नभएर म िख
ु ी थिएँ।” बडाहाकर्मले भन्यो।

</p>

<p>

प्रधानमन्त्रीले भन्यो--“िसिन्र ममनेििनछ नतमीर्हाँ एउिी र्ेिी आउँ छे ।”

</p>

<p>

--“मैले र्े सेवा गनि
ुक र्यो हजरु ?”

</p>

<p>

--“सेवा उसैले गछे नतम्रो।” प्रधानमन्त्री फोनमै मुसक्
ु र् हाँसेर्ो थियो, जसला
िे ख्न िाएन--“त्यसला

<p>

बुबा

मेिमा

नतमीले आफ्नो िोलीमा सामेल गनि
ुक छक ।”

बस्नुभएर्ो

थियो।

िाँिसात

जना

र्ोठामभत्र

िसे।

बडाहाकर्मले </p>

नतनीहरूला

उहाँले </p>

घूसभ्रटिािार ननयन्त्रणिोलीमा राख्नुभएर्ो थियो। िे शबाि भ्रटिािार र्सरी ननमल
िाने
ूक
यसबारे र्ेही गोटठीहरू िनन गराइसर्ेर्ा थिए। भ्रटिािारीपवरुद्ध अमभयान िलाउने पवमभन्न

र्ायकक्रम िनन तयार गरे र्ा थिए। अनुगमनिोली बननसर्ेर्ो थियो। यो हे न,क िे शबाि
भ्रटिािार ननमल
ूक भयो कर् भएन अिवा र्नत प्रनतशतले भयो ?
<p>

प्रजातन्त्रमा र्ेही शब्य्िले ननर्ै लोर्पप्रयता प्राप्त गरे र्ा थिए। एर् दिन बडाहाकर्मले र्ेही </p>
पवद्वानला
्

<p>

सोध्नुभयो--“अिेल र्ुनर्ुन शब्य्ि प्रिमलत छन ् ?”

एर् पवद्वानले
् भन्यो--“र्ायकिल, अनुगमन, प्रत्याभूनत जस्ता र्ेही शब्य्ि अिेल बढी िलेर्ा </p>
छन ् सर ।”

<p>
<p>
<p>

--“घस
ू , भ्रटिािार त भनेनौ नन ?”

</p>

--“ती अब शब्य्ि मात्र र्हाँ रहे र हजुर ?”

</p>

--“त्यसो भए सबै प्रिमलत शब्य्िर्ो एर्ौिा िोली गठन गररिे ऊ।” बुबाले भन्नुभयो--“अनन </p>
प्रत्येर् िोलीर्ो एर्ौिा अनुगमनिोली बनाइिे ऊ।”

<p>

पवद्वानले
् भन्यो--“अन्य िोली त गठन गनक ममल्ला िनन, तर प्रत्याभूनतिोली र्सरी गठन </p>
गने ? प्रत्याभूनतर्ो अनुगमनिोली झन ् र्सरी बनाउने होला ?”

<p>

बुबाले भन्नुभयो--“प्रत्याभूनतिोलीले जनताला

प्रजातन्त्रर्ो प्रत्याभूनत गराउने र्ाम गनेछ। </p>

अनुगमनिोलीले प्रत्याभूनत भएनभएर्ो जाँि गछक ।”
<p>
<p>

त्यसिनछ सारा पवद्वान ् सन्तटु ि भएर फर्ेर्ा थिए।

</p>

अदहले जन
ु समह
ू ले प्रवेश गरे र्ो थियो, त्यो भ्रटिािार-ननमल
ूक िोलीर्ा सिस्यहरूर्ो थियो। </p>
बडाहाकर्मले नतनीहरूला

प्रिारप्रसारद्वारा घूस र भ्रटिािार मनुटयेतर र्ायक हो भन्ने

प्रमाखणत गनकर्ा लाथग खिाउनुभएर्ो थियो।
<p>
<p>

त्यसर्ारण बडाहाकर्मले सोध्नुभयो--“र्ेही िररणाम आयो ?”

</p>

--“र्ेही लागेन हजुर।” संयोजर्ले भन्यो--“दिभी, रे डडयो सारामा भ्रटिािारीमाथि िर्
ु -खर्ार </p>
सब गरे र िे खाइयो, तैिनन र्ेही सीि लागेन।”

<p>
<p>

बडाहाकर्म गपभीर हुनुभयो--“र्ेही भ्रटिािारीसंग भेिेर र्ुरा गरे नौ ? यसले िे शर्ो </p>
अिकतन्त्रमा र्े प्रभाव िछक ? नतमीहरू मान्छे भएर यस्तो गनक हुन्छ ?”
--“िदहलो त र्ोही आफूला भ्रटिािारी मान्नै तयार हुँिैन।” संयोजर्ले भन्यो--“िोसो </p>

भ्रटिािारर्ा र्ारण र्ोही नतनला

िक्
ु ने लायर् मान्िै न। बरु सबैर्ो पवश्वास छ, ठूलो

मान्छे ले नै भ्रटिािार गनक सक्छ, त्यसर्ारण त्यो सधैँ ठूलै माननस हो िे शर्ो। अर्ो
अष्न्तम र्ुरा छ।”
<p>

--“भन त!” बडाहाकर्मले भन्नभ
ु यो।

</p>

<p>

--“हामीले नतनीहरूला

भन्यौँ, माननस भएर भ्रटिािार गनुक हुँिैन।”

<p>

--“र्े भन त ?”

<p>

--“हाँसे। भन, नतमीहरू जेसुर्ै भन, भ्रटिािार िूणत
क ः मानवीय र्ायक हो। जनावरहरूले </p>

</p>
</p>

भ्रटिािार गरे र्ो हामीला

आजसपम िाहा छै न, त्यसर्ारण अन्य तर्क ल्याउँ छौ भने ल्याऊ,

सुनौँला, तर भ्रटिािार मनुटयेतर र्ायक हो भन्नेजस्ता गल्ती तर्क र्दहल्यै नगन।ूक ”
संयोजर्ले भन्यो।
<p>

यस्तै एउिा अर्ो िुरुर्षािक िनन गरेँ । मैले उसला

एउिा थिठी लेखखदिएँ। त्यो मेरो जीवनर्ो </p>

प्रिम र अष्न्तम ित्र थियो। त्यसैले जरुरी जस्तो लागेर्ो होला। यस्तो थिठी-<p>

पप्रय तष्न्रर्ा,

<p>

म यो थिठी कर्न लेख्िै छु िाहा छै न। नतमीला

</p>
िनन अिपम लाग्ला। अिेल यस्ता र्ैयौँ </p>

र्ाम छन ्, जुन म गछुक, तर तर्कपवहीन भएर, र्ोमा जस्तोमा।
<p>

आज ननर्ै िाँडो बबउँ झेँ। माथि गएँ। घुमेँ। सूयोिय हे रेँ। हावा प्रेम जस्तो शीतल, वातावरण </p>
नतमी जस्तो ताजा र सूयक नतम्रो मुस्र्ुराइरहे र्ो अनुहार जस्तो रष्क्तम िे खखयो। आज,

र्ौसीमा घुपनु िनन राम्रो लाग्यो। घुपिाघुपिै प्रर्ृनतर्ा पवमभन्न र्ुराहरूमसत नतम्रो तुलना

गनुक िनन राम्रो लाग्यो। त्यनतर्ैमा र्तैबाि र्ुनै फूलर्ो बास्ना आयो। नतमी त थिइनौ नन !
मैले त्यही हरक आएर्ो सुगन्धला

नतमी आएर्ो ठाननदिएँ। उमभँिाउमभँिै नतमीला

एउिा

र्पवतार्ा रूिमा उभ्याइदिएँ। जनत उभ्याए िनन नतम्रो एउिा र्ल्िना न हो। नतमी त...
अदहले त सुतेर उठे र्ी िनन छ्यौ कर् छै नौ ?
<p>

र्ेही दिनअनघ एर् दिन नतम्रो मुड बबग्रेर्ो थियो। हुन सक्छ, नतम्रा आमाबाबुले नतम्रो </p>
बबहार्ो र्ुरा गररदिए। हुन सक्छ, नतम्रा दििीहरूले र्ेही टयाकयुक्त विन बोले। नतमीले र्ुरा
त स्िटि िाररनौ, तर नतम्रो त्यो उिास र एर् प्रर्ारर्ो िछुताउले िनन भररएर्ो अनुहार म
बबमसकन सष्क्तनँ। मैले सोधेर्ो थिएँ--“नतमीला

<p>
<p>

हाम्रो सपबन्ध र्स्तो लाग्छ ?”

नतमीले भने एर्तमासर्ी भएर जबाफ दिएर्ी थियौ--“खोइ र्स्तोर्स्तो लाग्छ भनँू ?”
िाहा छै न, त्यस बखत नतमीला

र्े भएर्ो थियो ? मला

तोडमा मैले भनेर्ो थिएँ--“नराम्रो लाग्छ भने भन। मला
नतमीला

</p>

िनन ररस उठे र्ै हो। त्यसैर्ो </p>

जनत िःु ख लागे िनन खप्छु।

बरु, यो नराम्रो लाग्छ भने, यसबाि मुक्त हुनसमेत मद्दत गनेछु।”

<p>

अनन नतमीले मला

<p>

त्यसिनछ कर्न हो एक्र्ामस, नतमीले मेरो छातीमा िाँमसएर भनेर्ी थियौ--“म िनछष्ल्तर </p>
िनन नतमीला

<p>

ननरीह भएर हे िै जबाफ दिएर्ी थियौ--“मुक्त हुन सकर्ँिै न नन त !”

सष्पझरहन्छु। बरु नतम्रै घिे जस्तो छ।”

नतम्रो त्यो आशङ्र्ा, अमभयोग जेसुर्ै होस ् मला

त्यस बखत िनन मन िरे र्ो थियो। </p>

अदहले िनन मन िरररहे र्ो छ। सर्े मैले योथिठी लेख्ने र्ारण यो िनन हुन सक्छ। यो
थिठी मेरो प्रमाण हो, म िनन िनछष्ल्तर नतमीला र्नत सपझन्छु ? अरू भेिमा। अदहलेला
बबिा...।

</p>

<p>

थिठीर्ो सवाकथधर् मानोरञ्जर् िि र्े थियो भने, बबिा वा अरू भेिमा भनेर लेखे िनन </p>
थिठी उसले मेरो सामुन्ने नै िढे र्ी थि । बरु अथगष्ल्तरै थिठीमा लेखेर्ो, अरू भेिमा र
बबिा िढे िनछ बबिा भएर्ी थि ।

<p>
<p>

बबिा हुँिा ऊ हाँस्न िालेर्ी थि ।

</p>

र्ेही माननसर्ो भनाइ थियो, तष्न्रर्ा एउिी भावुर् प्रेममर्ा थि । यो त म िनन जान्ििेँ। </p>
ऊ एर् दिन, यो भनेर िनन िख
ु ी र आँसु बगाउने भएर्ी थि , मान्छे ले िन्रमाला

समेत

िन्रमा रहन दिएन।
<p>

--“कर्न?” मैले सोधेर्ो थिएँ।

<p>

उसले भनेर्ी थि --“िदहले िन्रलोर् भन्िे, िन्रमा िे वता माननन््यो, िन्रमासपबन्धी </p>

</p>

र्नतिय र्िा प्रिमलत थिए, िन्रमार्ो सौन्ियक र्ुनै र्ेिीर्ो रूिर्ो प्रशंसा गने संसारर्ो
सवकश्रेटठ उिमा थियो। अब ती सब खत्तम भए।”
<p>

यस्ता र्नतिय उिाहरण थिए, जसले तष्न्रर्ाला
झाने िमता भएर्ी र्ेिी प्रमाखणत गरे र्ा थिए।

<p>

एर् अनतशय भावुर् र तत्र्ाल आँसु </p>

नतनै मेरा घननटठ ममत्रहरूर्ो राय थियो, जन
ु भावर्
ु तार्ा र्ारण ऊ मेरो जीवनमा आएर्ी </p>
थि , वास्तवमा त्यही भावर्
ु तार्ा र्ारण अब ऊ मेरो जीवनबाि बबिा हुन सक्छे ।

<p>

--“र्सरी ?” मैले सोधेँ।

</p>

<p>

--“प्रसन्नप्रनत त्यस्तै अनतशय भावुर्ता उलकनाले।”

</p>

<p>

--“अनन मप्रनत?”

<p>

--“माननसर्ो जीवनमा अतीत र वतकमान त्यसैर्ा लाथग बनेर्ा हुन्छन ्। नतमी अब उसर्ो </p>
अतीतर्ो भावुर्ता बन्िै गइरहे र्ा छौ।”
</p>
मैले भनेँ--“त्यसो भए, भावर्
ु ता र क्रूरतामा र्हाँ फरर् हुन्छ त ? ”

<p>
<p>
<p>

</p>

--“फरर् हुने र्ुनै अर्ो लोर् िनन त होला, भल
ू ोर्बाहे र् ?” एउिा सािीले ठट्टा गरे र्ो </p>
थियो।
उनीहरूर्ो ियकवेिणिनछर्ो ननटर्र्षक थियो, जुन िण उसर्ो प्रेमी अिाकत ् म, त्यो महत्त्विूणक </p>
ििबाि लात खाँिेर ननर्ामलएँ, त्यो र्ेिी अिाकत ् तष्न्रर्ा र्ैयौँ दिनसपम अत्यन्त उिास र
ममाकहत भ । िनछ त्यसै ििमा नयाँ ििाथधर्ारी अिाकत ् प्रसन्न आयो। र्ेिी आफ्नो
प्रेमीप्रनत यनत समपिकत थि ; ऊ प्रेमी बस्ने मेिमसतसमेत प्रेम गिक िी। नयाँ ििाथधर्ारी
आएर त्यही मेिमा बस्न िाल्यो। आफ्नो त्यो प्रेमीर्ो मेिला

प्रेम गने हुनाले त्यसमा ऊ
आफ्नो प्रेमीर्ो सपझनाले मेिद्वारा ज्यािै पविमलत गनक िालेिनछ ऊ उक्त मेिर्ो सेवन
गने नयाँ प्रेमीला

क्रमशः प्रेम गिै जान बाध्य भएर्ी थि । यसरी उसर्ो महान ् प्रेमी बस्ने

मेिर्ो सपमान िनन हुन््यो, प्रेमीर्ो सपझना िनन हुन््यो। यसरी उसले आफ्नो प्रेमर्ो
गदहराइ, समिकण र िपवत्रता प्रमाखणत गरे र्ी हुन सक्छे ।
<p>

तर्क आफूमा र्ाम िलाउ रूिमा ठीर्ै िनन होला, तर त्यसले र्तै िुर्याएर्ो भने थिएन। </p>
ननर्ै समय यसै गरी बबतेर्ो थियो।

<p>

र्ेही समय भयो। यता आएर प्रधानमन्त्रीर्ा प्रविनमा अनिेक्षित िररवतकन िे खा िनक </p>
िालेर्ो थियो। ऊ सौन्ियकित
े , र्ाव्यानभ
ु नू तर्ो ििाक गनक िालेर्ो थियो। फूल, िात,
हररयोिन र बगैँिा, मि
ु ु , प्रेममर्ा र शाश्वत प्रेम झल्र्ाउन िालेर्ो थियो।

<p>

र्ेही पवद्वान ् यसै पवर्षयमा अत्यन्त गपभीर अनुसन्धान गनक िाले। यस्तो र्सरी भयो? </p>
र्दहल्यै नभएर्ो घिना? सधैँ िे श बनाउँ छु मात्र भन्ने व्यष्क्त। िे श बबगानकनतर र्सरी
लाग्यो? उसर्ै िशकन। एर् ििर् िनन िे श बनाउँ छु भन्न छाड्यो भने अमलर्नत िे श त

त्यसै बबथग्रयो। त्यसैले नेताले िे श बनाउँ छु बाहे र् र्ेही उच्िारण गनै हुँिैन। त्यसले िे श बने
िनन नबने िनन मनोवैज्ञाननर् रूिमा र्ेही त बन्छ !
<p>

यस्तो भन्ने प्रधानमन्त्री एक्र्ामस जयिे व जस्तो र्ोमल ििावली गाउन िालेर्ो थियो, </p>
शङ्
ृ गार छकर्कन िालेर्ो थियो, अनन ?

<p>

अन्त्यमा ननटर्र्षक ननर्ालेरै छाडे। त्यसर्ो ताष्त्वर् र्ारण थियो इन्र खनाल, जो सधैँ </p>
प्रधानमन्त्रीसँग रोजगार माग्न जान््यो। प्रधानमन्त्री आफ्नो िै ननर् नीरसताले िीडडत भएर
बोलेरै भए िनन कर्ष्ञ्ित अलग गने िाहनार्ो वशीभूत हुँिै, ऊमसत यस्तो भार्षण ड्राफ्ि
गराउने गिक ्यो। यस्तै र्ाम अराएर इन्रला
ज्यालािारीमा दिएर िठाउँ ि्यो।

<p>

रोजगारभन्िा मूल्यवान ् आत्मीयता िै ननर्

त्यो दठिो त्यस्तो र्पवत्वमय त थिएन। दिनिरदिन भोर् आदि समान प्रर्ारर्ा अनुभवले </p>
गिाक ऊ र्पव बन्न बाध्य हुँिै गएर्ो थियो।

<p>
<p>

त्यस्तो र्पव इन्र, एर् बबहान, प्रधानमन्त्रीर्ो गेिैअथगष्ल्तर मत
ृ अवस्िामा फेला िर्यो।

</p>

त्यसिनछ हो, ऊ राटिर्ो एर् िथिकत व्यष्क्तत्वर्ा रूिमा िररथित, िररभापर्षत र प्रमसद्ध </p>
भएर्ो थियो। लगभग एर् अनाम व्यष्क्त, एर्ाएर् नामैनाममा िररवनतकत भएर्ो थियो।

अखबार, िे मलमभजन, माननसर्ो आत्मा र ष्जब्रो र्हाँ थिएन ऊ ? थिएन भने, संसारमा
थिएन।
<p>

प्रमाखणत भयो, उसले आत्महत्यै गरे र्ो रहे छ। अर्ारण आत्महत्या। दहजोसपम यतै </p>
िे खखएर्ो माननस। आशा-उत्साह सब मभरे र िे खा िरे र्ो माननस। दहजो आत्महत्या गरे न
भने, िौबीस घण्िामै फमेन्िे सन भएर बन्ने र्ारण जीवनमा हुँिैन। दहजोसपम नगनेले आज
आत्महत्या गछक भने त्यो अर्ारण नै त हो?

<p>

एउिाले ठट्टा िनन गर्यो--“नतम्रो भनाइ र्े र्सैले दिनदिनै आत्महत्या गर्यो भने अनन बल्ल </p>
आत्महत्यार्ो औथित्य औथित्य र र्ारण मसद्ध हुन्छ ? तर र्े त्यो सपभव छ, मान्छे ले
दिनदिनै िे खखने गरी वा प्रमाखणत हुने गरी आत्महत्या गनुक ?”

<p>

र्ोही बोलेन। यस्तोमा प्रायः बोल्ने िलन थिएन, तैिनन माननस िनतिूनतकमा यसो ठट्टा िनन </p>
गनक सक्िे। समय र्ाट्नु िनन थियो।
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