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<text><body>
<p>
एक दिन जिल्लाको एउटा माननस भेदटयो। पदिले त्यनि परिचय ि थिएन, िि िे खािे ख </p>
अवश्य थियो। काठमाडौंमा एक्कासस भेदटिंिा, त्यसले खश
ु ी भएकै िे खायो। मैले ि अचेल

एकिम झीनो रूपमा परिथचि िस्िो लाग्ने अनि
ु ािलाई समेि यसो टम्याएि नमस्िे गनन
िासलसकेको थिएँ। यसलाई पनन गिें । नमस्िे पाएि त्यो प्रसन्न भयो--“भाइ किाबाट ?”
<p>
<p>

मैले भनें --“यि िं छु।”

</p>

यनि खेिसम्म मैले आफ्नो आत्मववश्वास गुमाएको थिइन। त्यसकािण त्यो माननस पनन </p>
झजु क्कयो। त्यसलाई लाग्यो, कक ि म एम. ए. आदिमा अध्ययन गिै छु कक कुनै पोष्ट

पड्काइसकें, त्यसैले यत्रो चिु फुि छ। त्यसलाई के िािा, यो चिु फुि निे खाए, माननस मेिो
छे उछाउ पनन ककन आउँ ने ि अडडने ? त्यस कािण त्यो मिोिय पनन मेिो आत्मववश्वासको
िेिमा अजल्झयो ि सोध्यो--“किाँ काम गछौ ?”
<p>

अब मैले ‘िाइट टाइम’ ठानें ि मनमनै िोल्सिोईलाई पनन धन्यवाि दिएँ। मैले दिगि </p>
थिथचदिएँ। भनें --“काम खोज्िै छु िाइ, ििूिलाई ि िािा छ, िामीिस्िाको काठमाडौंमा कुनै
सोसन िुँिैन। ििुि पदिलो व्यजक्ि िो, केि गनन सक्ने खालको मैले काठमाडौंमा भेटेको। सो,
इफ यू कुड डू काइण्डल समथिङ्ग फि मी, आइ बबल अबलाईज्ड थ्रु आउट माइ लाइफ।”

<p>

त्यो माननस अकमजक्कयो। झरिकयो। िईु कािणले खश
ु ी पनन भयो। एउटा ि मैले उसलाई </p>
आफ्नो पदिलो सोसनवाल व्यजक्ि मानेको थिएँ। िोस्रो, मैले उसलाई अिंग्रेिी बुझ्ने, अझ भनँ,ु
एउटा बबद्वान व्यजक्ि मानको थिएँ। यद्यवप मलाई िािा थियो, त्यसले एस.एल.सी को

नाउँ सम्म सुनेको थियो, अनुिाि िे ख्न पाएको थिएन। त्यनिकै कमन क्षेत्रमा पिापनण गिे ि
मिान बनेको वीि पुरुष थियो।
<p>

नोकि दिलाउनु त्यसकालाथग पननसमस्या ि पक्कै िुँिो िो, त्यस कािण ऊ ननकै बेि </p>
घोरियो। िि मैले ववनम्र भएि उसलाई दिएको सम्मानको उपेक्षा पनन गनन सकेन। यस्िो
सम्मान पनन ि वविलै पाइन्छ?

<p>

अिंग्रेिी बोलेकोमा ऊ प्रसन्न भएको कसि िािा भएको थियो भने, उसले अन्त्यमा मलाई </p>
आश्वासन दिएि िाँिा नेपाल

बोल्िाबोल्िै एक्कासस भनेको थियो--“ओके, ओके, डण्ड,

माइण्ड, ओके।”
<p>

मलाई, ववशेष गि उसले ‘डण्ट माइण्ड’ भन्िा िाँसो उठे को थियो। िि मैले त्यो समयलाई </p>
िाँस्ने ‘उथचि समय’ ठाननन।

<p>

त्यो माननस गयो। िि प्रभाववि भएिै गएको ििे छ। त्यसले दिएको समयमा म त्यसको घि </p>
िाँिा त्यो केि

माननससँग बसेि कुनै िािनैनिक समस्यामाथि ववचाि प्रकट गरिििे को

थियो। मैले केवल यनि नै सुन्न सकें--“यस्िा अथधकाि खोज्नेलाई बङ्बङ् बुट दिकानएि ठीक
पानुन पछन , सब ठीक िुन्छ, बुझ्नु भो?”
<p>

िसलाई त्यो बुझाइििे को थियो, िी सब त्यसबाट ननकै प्रभाववि िे खखन्िे। पनछ िािा भयो, </p>
निनीिरू त्यसै प्रभाववि भएि त्यसको िािनैनिक िशनन सुननििे का थिएनन ्। निनीिरू यस
कािण सुननििे का ि सिमि पनन भइििे का थिए कक त्यो माननस स्कूल आदिको कौसीमा

बसेका चिािरूलाई गुलेल िानेि बबद्याध्ययन गिे को भएपनन, प्रनिजष्ठि ििे छ। कुनै मिंत्री

मिोियको पी.ए.ििे छ। अनन ि के कुिा ? मैले पनन उसको बुटवािको अिंश टाढै बाट भएपनन
सुननसकेको थिएँ। म सुन्नासाि टाढै बाट यस्िि

िािंस्िै त्यसिफन लम्कें, िस्िो त्यसले

िे शलाई उँ भो लगाउने एक मिामिंत्र दिएको िोस ्।
<p>

मेिो अनि
ु ाि िे खेि ऊ पनन प्रसन्न यस कािण भयो कक उसलाई लाग्यो, मेिो अनि
ु ाि केवल </p>
उसकै उक्ि मिंत्रका िेिले िै दिप्यमान भएको छ। ऊ गिाउन िान्िछ भने, यनि ि म पनन

ि गनन िान्िछु। िाम्रो कुिा के िो भने, ऊ यो िान्िै न, मैले के िे खाएको छु। ऊ केवल
िे खेको िान्िछ।
<p>

यस्िोमा एउटा िमाइलो कोि कोि को बेलामा के भएको छ भने, मैले, अचेल अनुिाि िे िेि </p>
मात्र कसले बबिे गछन भन्िा, कोि

िुँिो िो, भववष्यमा पनिको सिायिा गने दिसाबले

‘प्रवेश/प्रस्िान’ को बोडन चलाइसकेकी, त्यस्िी केट भने, मैले त्यसो भन्नासाि, आफ्नो

कुमारित्व िशानउन िुन रुनेधन
ु े, कोपने-थचिोने गिे, झसङ्ग ि सशिंककि भएि मनिि िे नन

िाल्िे, किै यो गधाको सिंकेि कुमारित्वको िाँचबुझ केन्र खोल्ने खालको ि िोइन ? त्यो
पनन िशननीय िुन््यो।
<p>

यस्िो िे ख्िािे ख्िा म पनन अनुभवी भएको थिएँ, त्यसकािण बुझाइदिन्िें, पदिले कसले के </p>
गयो अिवा पदिले को के थियो, प्रेममा त्यसिफन िान िुन्न। यद्यवप यो एउटा िािनैनिक
रूपमा फकाउन अिवा समल्यो भने भ्रष््याउन बोसलने आवश्यकिाभन्िा बढ नै प्रचसलि
वाक्य थियो, मैले िोमान्सकालाथग पैंचो सलएको थिएँ ि म पनन िािनीनिमा िस्िै बेस्सि
व्यविािमा ल्याउँ िें। बबथग्रनेलाई बबगानन यो िस्िो सजिलो वाक्य मैले पनन पाएको थिइन।

<p>

एकदिन शीला नाउँ गिे की एउट केट लाई यसै कोठामा ल्याएको थिएँ। िववलाई भननदिएको </p>
थिएँ, म यिाँ दठट ल्याउँ छु, िँ ससनेमा िे िेि आ।

<p>

िवव यस्िो बखि केि बोल्िै न थियो। उसले भन्यो, िुन ऊ सधैं भन्ने गिन ्यो--“ससनेमा िे नन </p>
ि म गइदिन्छु िि दटकट पाइएन वा कफसलम छोटो भो भने मलाई िोष नदिनू।”

<p>

--“दटकट नपाइने प्रश्नै छै न” मैले भनें --“िँ धेिै दिन चलेको कफसलम िे नन िा। वरु आउँ िा </p>
िोश्री केट समेि मैले भ्याएँ भने, मलाई िोष न दिनू िँ पनन ?”

<p>

--“मूखन िोस ्। उसले भन्यो।”

</p>

<p>

--“ककन, ब्रह्मचयन भङ्ग गनन आँटे भनेि ?” मैले सोधें।

<p>

--“गधा, िैंले ल्याउने पदिल केट नै मैले िे खेको छै न भने िोश्री वा िेश्री नै ल्याइस ् भने </p>

</p>

पनन मलाई कसि िािा िुन्छ ?”
<p>

यसो भनेि िवव बादिि ननस्क्यो।

</p>

<p>

शीला आउनु, अिवा मैले ऊ ससि चलिल गनुन पटक्कै मित्वपूणन िोइन।

</p>

<p>

केट एक्लैमा यस्िि पस्छन ् भने, िी पनन केि ियाि ि गिे िै पसेका िुँिा िुन ्। कमसेकम </p>
मनोवैज्ञाननक ििविले। त्यसमाथि कोि अझै बुविमिी भई भने केि भौनिक ियाि पनन
फेला पनन सक्छ, िस्िो एकपटक एउट केट ले, सभत्र ब्रा को िुक लगाउन बबससनछ। िोश्री
केट ले, प्याण्ट यस्िो लगाएि आई िसको इलाजस्टक खक
ु ु लो भएि मैले केि गनुन अगावै
त्यो िवाइििाि बम्प गिे िस्िै गिे ि एकैपटक घुँडामा अड्ककन आइपुग्यो।

<p>

कोि कोि फाटे का सभत्री लुगा लगाएका िुन्िे, िसले गिान त्यो एउटा आथिनक प्रश्न पनन </p>
लाग्न िाल्ि्यो। िि त्यसबखि भावुकिा वा िुःु ख िे खाउनु िस्िो मूखि
न ा िनु नयाँमा अरू

केि िुँिैन, म िान्ििें। त्यसकािण िख
ु ी भए पनन, पनछ। निनीिरूलाई पनन त्यि मन
पिन ्यो। पनछ िख
ु ी भएपनछ केि उपिाि पाइने सम्भावना िुन््यो। अथग िख
ु ी भएि के
पाइन््यो?
<p>

मैले कसैकसैलाई निनको ब्राको साइि सोधेि निनलाई उपिाि दिएको पनन थिएँ। निनीिरू </p>
साइि भन्िा ि उपिाि सलिंिा एकै ककससमले लाि मान्िे। लाग््यो, एउटै कफल्म िईु पटक
िे िैछु।

<p>

शीलाको कुिा अझै एकनछन पनछ। मलाई सम्झना छ, मैले शीलाकै कुिा भन्नलाई यनिका </p>
कुिा भनेको िूँ। शीलाअथग अिानि ् अदिले, ित्काल एउट केट कै सम्झना आयो।

<p>

त्यस बखि स्कूलमा पढ्िी। गीिा वा यस्िै कुनै नाउँ थियो। कफल्मको दटकट ब्लल्याकमा </p>
सलन मद्दि गरिदिएको थिएँ। पूिा परिवािलाई। ब्लल्याकको बढ पैसा पनन मैले नै निरिदिएको

थिएँ। निनीिरूले अप््यािो ि ननकै मानेका थिए। िि मलाई पक्का छ, निनीिरूसँग पयानप्ि
पैसा थिएन। त्यसकािण, शुरूमा पैसा निने िोड गिे ि पनछ केवल अनुगिृ ि मुरा िे खाएि
काम चलाए।
<p>

त्यसले िवाफ दिएको थियो--“गैि कानूनी कामकै ि भाउ बढ्छ ििूि, ककनभने त्यसमा </p>
रिस्क िुन्छ। पुसलसले समायो भने ििुििरू ि ननजस्कदिनुिुन्छ, िामी ि सखापै िुन्छौं।”

<p>
<p>

िि पसु लस कदिल्यै समात्िै न थियो। वरु उि िे नन आउँ ्यो। लेनिे न अलग्ग।

</p>

कफल्म सकेि के मनमा आयो, सोचें , िक्सी खाए आि डेिामै खान्छु। िवव छै न। एक्लै </p>
खान्छु। बादिि खान्न। समय धेिै बाँकी थियो।

<p>

कोठामा पुगेि मैले खल्िीबाट साँचो खझकें। ढोका नजिक गएँ। िि अचम्म लाग्यो। अरू </p>
दिनभन्िा ववपि ि ढोकामा िाल्चा झुजण्डएको थिएन। ढोका सभत्रवाट लागेको थियो। यसको
अिन िो, सभत्र कोि छ। रुजक्मणी िोल ; यद्यवप यो समयमा ऊ यिािं िुनु उिे क लाग्िो नै
िो।

<p>

ढोका घच्घच्याएँ। केि बेि उसभनु पर्यो। मेिो आश्चयनले सीमा नाघ्यो, िब मैले िे खें, ढोका </p>
उघाने रुजक्मणीकी छोि थिई, सवविा।

<p>

--“के भो ?” मैले सोधें।

<p>

--“त्यसै...।” सवविाले भनी ि ििािमा िाि धोएि फुत्ि ननस्केि गई। न केि भनी, न </p>

</p>

मलाई िे ि ।
<p>

कोठाको ननि क्षण गिें । के पाइयो भने, वविानको बाँकी भएको भाि खाइििे की िदिछ। </p>
दिनदिनै आउँ ि िो। मैले सोच्ने कुिा ि यि थियो। मलाई अपसोच भयो, म पनन दिनदिनै
ककन आइन ? अिवा उसलाई अझ िाम्रि

र्याखर्याखिी ककन पारिन? त्यसले उसको

मनोबल खजस्कन््यो ि... मेिो मनोबल लजम्कन््यो, आफ्नो उि गन्िव्य िफन।
<p>

मैले ढोकामा नछजस्कनी लगाइदिएँ। ओछ्यानमा पल्टे ि अपसोच गिै सवविालाई सजम्झन </p>
िालें। अथग नै को कफल्म ि सवविाको शि िको क्वायलको समससएको िन्कोको प्रभाव िोला,
धमाधम एकान्िकिया गनन िालें। अथगको अपसोच पनन त्याथगदिएँ। बरु सवविालाई
बािम्बाि कल्पनामा उभ्याएँ, बसाएँ, लडाएँ।

<p>

त्यसै बखि ढोकामा िाप पर्यो। म िुमिुन ाएि उठें । िवव पो आयो कक ? िनि एकान्ि भए </p>
पनन यस्िो बखि असलकनि अत्यास ि आइिाल्छ ?

<p>

उठे ि ढोका उघारिदिएँ। रुजक्मणी िदिछ। ऊ सभत्र आएपनछ मैले नै ढोका फेरि लगाइदिएँ। ऊ </p>
िुठा भाँडा मल्न िाल , िसमा अब ि उसकी छोि कै िाल सामेल थियो।

<p>

म ससिक ओढे ि त्यसै कियालाई ववस्िािै पिू ा गनननिि लागें , िन
ु अधिू ै थियो।

</p>

<p>

यस्िो गिानखेरि म रुजक्मणीनिि िे िे किै उसले यिा निे िोस ्।

<p>

रुजक्मणीको वप्यूँ मनिि फकेको थियो। िे िानिेिै लाग्यो, रुजक्मणीको शि ि पनन कम छै न। </p>

</p>

वस्िा वप्यूँ ि त्यसमुजन्िि धोिी िन्केकोले कजस्सएको िे खखएकी रुजक्मणीलाई नै म आफ्नो
मोडेल बनाउन पुगेछु।
<p>

ऊ यिाउनि गनन उ्िी। उसको अथगल्लो भाग ववशाल ि ब्रा नलागाएकोले स्विुः यिाउनि </p>
छचजल्कन खोज्ि्यो। एक्कासस सबिोक एकिम उत्िेिक भएि आयो।

<p>

मनमा एकपटक आयो, िा, यस्िो सोच्नु िुन्न। िि मैले आफैलाई िकािें , कस्िो सोच्नु </p>
िुन्न ? के यि रुजक्मणी बेलाबेलामा सोजच्िन िोल ? पक्कै सोच्छे । बढ
ू ि भएकी छै न,
अनन ?

<p>
<p>

यस्िो लाग्न िाल्यो, मैले नै रुजक्मणीको उद्दाि गनुन पछन ।

</p>

ठीक छ साले, अब कुनै पजण्डि बनेि ्वाट लाउनु पलान। िि यस्िो प्रश्न सोध्िा त्यो </p>
पजण्डि के ग्यो, के भन््यो, यसले त्यि मसँग खोज्ला, गधा। मैले मनमनै सोचें । किै

त्यो मोिो पजण्डि भनाउँ िो कुनै लज्िािनक चाकि पो ग्यो कक, झ्याक्नेिरूको के ठे गान?
एम.ए.पास भए पनन, प्रोफेसिै भए पनन त्यसो गिे ि बाँथचििे को िुन सक्छ, त्यो पजण्डि। कक
बबिष
ू क नै थियो कक ?”
<p>

मैले बीचको बाटो अँगालें। िािमल्िै , घुमाउँ िै , डिच्च िाँसेि बससििें । ववशेष ध्यान केमा दिएँ </p>
भने, मेिो िाँसो ि िाि मलाई असलकनि भए पनन िोक्कि िालको पनन िे खखयोस ्। उसको
मनोििं िन िुने भए पनन िोस ् असलकनि।

<p>

ऊ साँजच्चकै िाँस्न िाल्यो--“लोकल खान्छौ कक स्कच?”

<p>

मैले िे खें मेिो वविष
ू यक मर
ु ाले सकािात्मक प्रभाव नै पनन िालेको छ। त्यसै उत्सािमा मैले </p>

</p>

भनें--“स्कच नै खाउँ ििूि, धेिै दिन भयो।”
<p>
<p>
<p>

--“ए” उसले भन्यो--“त्यसो भए एक पटक िक
ु े ि चाट ि?”
मैले बुखझन। त्यसैले मैले सोधें--“ के मिी भाको ििूि?”

</p>
</p>

--“िक
ु ि आफ्नो िक
ु चाट अनन स्कच पाउँ छौं भनेको पजण्डि?” उसले भन्यो। अब प्रष्ट </p>
पनन भयो।

<p>

म अपमानले पीडडि भएँ। --“ििूि यस्िो ि असल... कदिल्यै नगिे को घदटया काम...।” मैले </p>
िच्कीिच्की भनें।

<p>
<p>

--“नकिा पजण्डि, बढ्िा स्वाि पाछन ।” उसले भन्यो--“बरू म नयनीिरूलाई पठाइदिन्छु।”

</p>

साँजच्च भन्ने िो भने, निनीिरूको उपजस्िनिले म झन ् अपमाननि अनभ
ु व गरिििे को थिएँ। </p>
त्यसमाथि ववषय ि प्रसङ्ग न त्यस्िै थियो।

<p>

त्यनि भन्नू थियो, िी िईु िना िाजष्िय पिंचायिका मयानिापालक झैं अिबसाि उठे ि दििंड।े

</p>

<p>

--“अब चाट।” चन्रप्रसािले िाँि को्याउँ िै भन्यो।

<p>

कोठामा म ि ऊ मात्र। सामुन्ने ब्लल्याक लेभल थियो, िसबाट असलकनि मात्र कोदिएको </p>
थियो। अथग ससलबालसँग असलकनि खाएको किा पुथगसकेको थियोकिा। अब, िसलाई

</p>

बलविी

इच्छा

भन्िछन ्,

ब्लल्याक

लेबेल

ससि

त्यो

टाँजस्सएको

थियो।

त्यो

गधा

अगाधपनाकासाि लडेको थियो। िककयामा अडेस लगाएि।
<p>
<p>

<p>

मैले भनें --“पदिले यसो एकिईु पेग लगाउँ अनन आँट आउँ छ कक िििु ?”

</p>

</p>
त्यो झन ् िठी भयो--“अिँ , त्यस्िो ि ज्यान गए िुँिैन। उि पनन मैले के आफ्नो िक
ु
चा्न भनेको छु ि ? निम्रै आफ्नै िक
ु ि िो नन ?”
म असल निम िुन िालेको मैलाई अनुभव भयो। मैले भनें--“िक
चा्नु सािै </p>
ु े को िक
ु
दिनाइिी िो भन्छन ् नन ि ?”

<p>

--“कल्ले भन्छ ? को छ यिाँ भन्न िाने ? म भजन्िन, निमी भन्िै नौ। उसले आश्वासन दििंिै </p>
भन्यो--“आफ्नो मुखसभत्र िक
ु िुन्न कक क्या िो ? त्यि िक
ु एक पटक बादिि ननस्केि
मुखसभत्र िाने ि िो नन चा्िा ?”

<p>

उसको िकन िे थियो, त्यो ि छँ िै थियो। खिाब के थियो भने म आफै पनन उसको िकन </p>
ठीकै िो कक भनेिस्िो किाकिा सोच्न िालेको थिएँ कक िस्िो निाननिो आभास मलाई
िुन िालेको थियो। त्यसले म डिाएको ि थिएँ, आफ्नो बेइििी आफैले गिाउँ ला कक भनेि।
िि यो मोिो बिुलािाले, त्यसो नगि एकिोपो िक्सी मख
ु मा चदु िन नदिने भो।

<p>
<p>

मैले भनें --“िक
ु ै चा्नु पने िििु ?”

</p>

--“अँ, िक
ु ै चा्न पने?”

</p>

<p>

--“कसि ?”

</p>

<p>

--“िसि चाटे पनन िुन्छ, मलाई आपनि छै न।” त्यसले भन्यो, उिाििा िे खाइििे झैं।

</p>

<p>

ऊ बेस्सि

िाँसी। मैले िानी बुझीकन, एउटा आथिनक समस्यालाई िनििागात्मक लुगा </p>

लगाइदिएको थिएँ। त्यसको असि पनन भएछ। उसले भनी--“पत्याएँ।”
<p>

--“के पत्याएँ ?” मैले सोधें--“अवववादिि िोइन भन्ने कक यव
ु ा शि ि िोइन भन्ने कुिा ?”

<p>

ऊ फेि िाँस्न िाल । भनी—“कस्िो िानेको ? सिंधै शि ि ढाककिाखखन्छ भन्ने कुिा।”

<p>

मलाई बडी आनन्ि आयो। यो पनन केि

</p>
</p>

अथग लम्केकै िो। िि मैले सोचें , लजम्कने </p>

लम्काउने काम गने िो भने कुनै अरू दिन आउँ ला। आइन्छ नै।
<p>

त्यस कािण म ित्काल ववषयवस्िुनिि लम्कें। त्यो पनन ि प्रभाव पाने एउटा िरिकै </p>
िुनसक्ि्यो।

<p>
<p>
<p>

मैले भनें--‘भाउिू अखवािबाट अदिले ि िाम्रै िोला िोइन ?’

ऊ त्यसपनछ पोखखई--“के िाम्रो िुनु ? सिायक मन्त्री मोिाले धोका दिइिाल्यो... ?”

</p>
</p>

यसले यो भनी। िि वास्िवमा धोका ि सशविामले नै सिायक मन्त्रीलाई दिएको थियो। </p>
एकिम सिंकटको बेलामा िि मलाई के चाँसो?

<p>

मैले सोधें--“कसि धोका दियो ि त्यसले ?”

<p>

उसले भनी--“अको अखबािलाई फाइनान्स गनन िालेछ, यी कुसीवालिरू ि नीचै िुँिा ििे छन ्। </p>
उिाँ मिी िुन््यो, बाबु नभएको भए ि... ििािै डुव््यो।”
बाबु ि के ग्यो? बाबुका बाबु नै थियो नन, िािा। मैले सोधें--“पदिले भन्िा कस्िो छ ि </p>

<p>

भाउिू ?”
<p>

</p>

--“पदिले भन्िा िकम चादििं असल बढ सभबत्रन्छ, िि बाबु ििुिसँग के ढाँ्नु, पदिले भन्िा </p>
िनि मििं गी बढे की छ, त्यसले गिान ि के भन्नु खोई?” उसले यो िोिोिो कुिो गिे की िो। म

खश
ु ी पनन छु, बढ िकम आउँ छ भनेि ि आफ्नो खखन्निा पनन िे खाइ।
<p>

अनन मैले ववस्िािै भनें --“ल भाउिु म त्यसैले िििु लाई अदिले िुःु ख दिन आएको। यो </p>
अखबाि सखबाि छोड्ने भए, अदिले एउटा मौका आएको छ, म एउटा यस्िो लाइसेन्स
दिलाइदिन्छु, िन
ु िे ख्ना सािै लाखौं रूवपयाँ घि बसीबसी आउँ छ। जस्लवपङ्ग पाटन नि बनेि

कमाइििे पनन भयो। यस्िो मौका आउँ िै न। िििु ले िाइसँग सल्लाि गिे ि मलाई यो
नम्बिमा खबि गरिदिइससयोस ्।”
<p>

यनि भन्नासाि म उठें पनन। उसको अनुिािमा बढे को िेिले नै बिाउँ ि्यो। ऊ ‘प्रि प’ </p>
नामक अखबािलाई जस्वच िस्िै ननभाइदिन आिुि ि व्यग्र छे ।

<p>

िैपनन उसले, सके आफ्नो लोग्नेलाई स्मिण गिै सोधी--“अखबाि चादििं छोड्नै पने ?”

</p>

<p>

यिाँ चादििं म दृढ़ वा केि कठोि भएि बोलें --“त्यो, यसको पदिलो ि अजन्िम शिन िो।”

</p>

<p>

अरू मैले केि पनन माननन। उसले थचया खान भनी। मैले माननन। त्यसपनछ सोधी--“चीसो </p>
थचया नन ?”

<p>
<p>

म एकनछन अडडएँ ि िाँस्िै भनें --“अब सबिोक एकै दिन असल्
ु छु, िििु को काम भएपनछ।”

</p>

यनि भनेि म ििाि भएझैं ननस्कें, उसको अनुिाि ि सवानङ्गमा एउटा गदििो कृिज्ञिाको </p>
कम्पन छाडेि।

<p>

कदिलेकि िं बलात्कािको स्वादिलो वणनन पनन गिन िे।

<p>

ववसभन्न कािणले गिान म निनीिरूससि धेिै दिमथचम बढाउने आकािंक्षा िाजख्िन थिएँ। </p>

</p>

निनीिरूका लाथग पनन म एउटा अनुिाि मात्र थिएँ, िसलाई नोट बाँड्ने कामका लाथग
खटाएकाले िे नै पने िुन्छ।
<p>

धेिै पनछ मैले अडकल गिें । त्यो पैसाले, निनीिरूले गने काम ज्यािै ठोस ि भौनिक </p>
प्रकािका िुने गिन िे।

<p>
<p>
<p>

ववस्िािै भनँु ? कदिले काि िं, ित्या पनन।

म सोच्ििें, एक दिन यस्िो निोस ्, म आफ्नो ित्याका लाथग आफैले पैसा बाँडु।

</p>
</p>

िुन प्रसाि िािासँग म काम गिन िें, ऊ असलकनि सनकी छ भन्ने कुिा ि अब प्रमाखणि </p>
पनन गनँ पिै न।

<p>

िववलाई यस्िो यिािनको पटक्कै ज्ञान छै न।

</p>

<p>

यो आन्िरिक यिािनको।

</p>

<p>

उसलाई मासलकको एउटा कायनलयमा लगाइएको छ। त्यिाँ उसको काम के मात्र थियो भने, </p>
िाम्रो मासलकलाई दिइने ननवेिन, कफिाि वा मौखखक गन
ु ासो ि याचनािरू िमबि गिे ि
िाख्ने।

<p>

त्यसकािण िवव कदिलेकि िं मात्र मासलकको ननवासमा आउँ ि्यो। आफ्नो काम सकेि </p>
ित्काल फककनन््यो, कक ि मासलकले आफै केि कुिा सोध्न बोलाउँ िा िाजिि िुन््यो, त्यनि
िो।

<p>

त्यस कािण उसलाई सभत्री वास्िववकिाको कदिल्यै ज्ञान िुँिैन थियो, चािे त्यो िनिसक
ु ै </p>
भयानक वा घीन लाग्िो िोस ्।

<p>

म सभत्र काम गिे। त्यसैले मलाई भने केवल भयानक यिािनको ज्ञान िुन््यो। कदिलेकि िं </p>
मेिो ज्ञानले मै भयभीि िुन्िें।

<p>

िि िीवन मोिमा बबनिििे को थियो। त्यस कािण यसबाट छुटकािा पनन खोिेको िोइन </p>
मैले।

<p>

कदिले काि िं मनमा आउँ ्यो, यो िे शमा म िनि पनिि अरू को िोला, मै मात्र छु क्यािे ? </p>
िि यिाँ केि समय काम गिे पनछ मलाई धेिै िोलो अनभ
ु व भएको थियो।

<p>

म ि िवव िस्िो पो िे खखने ििे छु नयनीिरूका बीचमा ? अिानि ् नयनीिरू झन ् कस्िा िोलान ् </p>
बुझ्न सककन्छ।

<p>

अदिले पनन पखखनििे को थिएँ। चक्कुले योनन थचनेिरू आउँ छन ् त्यसकािण निनकालाथग </p>
खाममा िकम िासलििे को थिएँ।

<p>

रूवपयाँ ि ठीक थियो। िि खाम सािवटा मात्र थिए। मान्छे आठ आउने।

</p>

<p>

एउटा घिमा लोग्ने ि स्वास्नी िव
ु ै िला पिे का थिए। केवल ववसभन्न उमेिका केटाकेट

</p>

िोजग्गएका िे खखन्िे।
<p>

िोजिनाले ित्काल काखको सशशक
ु ा लाथग िध
ू िानी ि ठूला केटाकेट का लाथग पस्
ु िक ि कापी </p>
खझकाइदिएकी थिई।

<p>

िध
ू िानीमा िध
ू थिएन। िोजिनाले भनी--“िध
ू म िासलदिन सक्छु। िि असलकनि कमन ि </p>
निमीले पनन गनुन पिन छ। निमी आफ्नो िध
ू यसमा िालेि ख्वाउ।”

<p>

आइमाइले भनी--“ििूि, िानीसािे ब, मेिो आफ्नो िध
ू आउने भएिे खख आफ्नै सस्िो मुण्टो </p>
चस
ु ाइिाल्िें नन, यो मिगो माल ककन चादिन््यो ?”

<p>
<p>

िोजिना घोरिन िाल --“निम्रो िध
ू ककन आएन ि ?” उसले सोघी।

</p>

आइमाइले भनी--“पदिले आउँ ्यो, िला पिे िेखख आउन छाड्यो, के गनुन ििुि, सािै </p>
गि बछु।”

<p>
<p>

िोजिनाले सान्त्वना दिई--“िोग लागेपनछ गि ब धनी सबैलाई यस्िै िुन्छ नन ?”

</p>

--“िोइन िििु , पिाि त्यो अको छोिो पाउँ िा, यस्िै वविामी पिे पनन िध
ू आउँ ्यो ?” उसले </p>
भनी।

<p>

--“कसि ?” िानीसािे बले आश्चयन मानी।

<p>

--“पिाि उिाँ सद्दे िुनुिुन््यो, कमाएि ल्याउनुिुन््यो, पेटमा केि
िसाउँ ्यो।”

<p>

िानीसािे ब थचजन्िि भई। पेट ि छािीको सम्बन्घ गीिामा लेखखएको थिएन क्याि। उसलाई </p>

</p>
प्यो अनन छािी </p>

लाग्यो, यो खानेकुिाको लाथग पैसा माग्न यसो भनन ििे कीछे । िि यसलाई पदिले औषधी
चादिन्छ कक खानेकुिो त्यसको ननणनय निुन्िेल म पनन ननरूपाय छु।
<p>

--“नयनीिरूलाई केि

गरूँ, त्यसको उल्टो असि भइदियो भने के गने ?” िानीसािे बले </p>

िामीनिि फकेि भननन ्--“उल्टो अवगाल आइपछन । नयनीिरूको शि ि िाम्रो ननयमले चल्िै न।
शि ि ववज्ञानको सािा ससिान्ि फेल भइदिन्छ।”
<p>

<p>

--“िो ििुि, यस्िोमा चल्नु िुँिैन।” मैले भनें । बुखझसकेको थिएँ, िानीसािे ब के सुन्न </p>
चािन्छे ।
िानीसािे बले आइमाईलाई भनी--“यो कफडिमा माड िालेि भए पनन चस
ु ाइिे उ। मुख्य उद्देश्य </p>
बच्चालाई चप
ु लगाउनु िो। बच्चा त्यसि पनन चुप लाग्ला। ककनभने, िध
ू ि माडको फिक
त्यसले धेिै िािा पाउन सकेको छै न िोला अझै, कक असलकनि चीनी पठाइदिउँ ?”

<p>

यस पटक आइमाइले कफक्का िाँसो िाँसेि भनी--“चीनी िोइन ििुि, सककन्छ भने, यस्िो </p>
गोलसमेि रिजत्िएको घिमा, असलकनि माडै पठाइ दिइबजक्सयोस ्।”

<p>

िानीसािे ब फेरि घोरिई एकनछन। आइमाईको कुिा, सके उसलाई मासमनक लागेको िोस ्। उसले </p>
मलाई अह्राउँ िै भनी--“बझ
ु ें। अलकनि चामल पठाइदिन।ू ”

<p>

िामी सबैले समलेि िानीसािे बलाई बौविक ि कुिाको ममन बुझ्ने साबबि गिे िै छाड्यौं। असलक </p>
ढ लो नै िोस ्, उसलाई यो ि्यको स्पष्ट ज्ञान भएको थियो कक माडका लाथग भाि
चादिन्छ, भािका लाथग... यस्िै।

<p>

उसको यो भनाइमा मलाई पदिले ि एउटा सोझा, अिानि ् ह्वात्ि आउने ककससमको झोंकै </p>
उ्यो। मनमा आयो, बङ्गािा झारिदिउँ िाँठोको, के ठानेको छ मलाई? िि उसका अगाडड
म किै कमिोि पनन अनुभव गिे। त्यसकािण रिसको आवेग ओलननासाि म थचजन्िि भएँ।

त्यसपनछ िलुको प्रसन्निा पनन भयो। साँजच्च भन्ने िो भने, प्रसन्निा नै भयो, त्यो भन्छन ्
नन, के िानि गनुन पने कससिंगि िावाले उडाएि लग्यो ? माने लग्न आँ्यो।
<p>

अब मनमा त्रास बाँकी थियो भने, त्यो कािणको मात्र, िसले गिान यो िववले यत्रो ठूलो </p>
ननणनय सलयो। ठूलै भन्नु पछन , उसको दिसाबले। उसको भावुकिाको दिसाबले। म भएको भए

कुिा त्यस्िो िुन्न थियो। यि ननणनय, म एक नछनमा सलन सक्िें, केवल अवसि आउनु
प्यो। अवसि नपाउन्िेल फेरि मिान ् पनन भइििन सक्िें।
<p>
<p>

अब िे ख्छु, यि िववले नै मलाई मिान बन्ने अवसि दिन आँटेको छ।

</p>

त्यसै अनुरूप मैले सोधें--“िँ भन न, कुन त्यस्िो स्वािन पूनिन िुन आँ्यो िेिो ि आि यसै </p>
क्षण, वषौको सिंगि लत्याएि दििंड्न आँदटस ् ? कदिलेकि िं म पनन आफूलाई स्वािी ठान्ििें,
िि... िैले ि मलाई कनि सजिलै पछारिस ् भाइ, क्याबाि ?”

<p>

यस बीच मैले िववको सिंगि नपाउने िे खेि थगलासको झको नबेसाएि िाफबाट सोझै घाँट मा </p>
ओिाल्न िासलसकेको थिएँ।

<p>

पदिले ि एकनछनसम्म िवव केि बोलेन। अझ धेिैबेि भने पनन िुन्छ। म एउटा नायकले </p>
खलनायक िफन व्यिंग्य ि पीडाका साि िे िे िस्िै िवविफन िे रिििें । िे रूँ न ि, के िवाफ
दिन्छ ?

<p>
<p>

त्यसपनछ िवव बोल्न िाल्यो--“अथग, सवविा... आएकी थिई। मसँग िईु सय मागेि लगी।”

</p>

--“त्यसैले िँ यिाँ नबस्ने?” मबाट नाकयत्व अझैं वविा भएको थिएन। कायम थियो। व्यिंग्य </p>
पनन यिावि ्।

<p>

--“सुन्छस ्?” िववले भन्यो--“िो, त्यसले िईु सय मागेि लगेपनछ नै मैले यो ठाउँ छोड्ने </p>
ननश्चय गिें । सवविा... कस्िी केट थिई, िँलाई िािा छ। आि िईु सय माग्न आउँ िा के
बिाएि गई िािा छ ?”

<p>
<p>

--“के ?” मैले नायकत्व ि व्यिंग्य िव
ु ैबाट स्वेच्छाले झनुन उथचि ठान्िै प्रश्न गिें ।

</p>

--“यनिन्िेलमा” उसले िुःु खी स्विमा ववस्िािै भन्यो “िब
ु ै आमा छोि वेश्या बननसकेछन ्।... </p>
पदिले आमा बनी, छोि का लाथग, पनछ छोि बनी, आमाका लाथग। ि... िव
ु ैको वेश्या बन्ने
िालनी, िैंबाट भयो। पदिले कोि पनन वेश्या थिएन, अदिले िव
ु ै छन ्, िैले गिान।”

<p>

म चप
ु चाप सन
ु ेि बससििें । छोि को कुिा ि मैले बिाउन पनन खोिेको िोइन। छोि लाई </p>
शि िको साटो पैसा दिने िालनी मैले गिे को िोला, म एकिमससि िोइन भजन्िन। िि

आमा ? आमालाई ि मैले पैसा दिएकै थिइन ?
<p>

बडो अजल्झएको कुिोिो, म त्यनि िाजन्िन। िववको ववचाि थियो, मैले पदिलो पटक पिपरु
ु ष </p>
भएि नबबगािे को भए, ऊ वेश्या िुन्न थिई। िवव सि नै छ भनेि, कल्ले भन्न सक्छ? त्यो
आमाचादििंले पनन भन्न सजक्िन, फ्रायडस्रायडले पनन सक्िैन।

<p>

एक पटक एउटा अको शििमा िामी सपरिवाि िाडो बबिाउन गएका थियौं। स्वागि </p>
गनेिरूको कमी थिएन, अब ि कि िं पनन।

<p>
<p>

िवव पनन ननिाश, असफल ि लजज्िि भएि नोकि को खोिीमा त्यसै शििमा पुगेको ििे छ।

</p>

उसले वववाि गनन सकेको थिएन। उसका सािा आफन्ि मिे का थिए। अब एक्लै थियो। उसले </p>
किै पैसा पठाउनु पिै न थियो अब। िि पेटमा अन्न िाल्ने समस्या झन ् उग्र िुन िालेको
थियो।

<p>

यस्िैमा एकदिन नोकि को आश्वासन दिने अकफसिफन ऊ िाँिै थियो। गमीले गिान उसको </p>
मुख च्याटच्याट सुककििे को थियो। एक ठाउँ मा एउटा िािे कल िे ख्यो। ऊ खश
ु ी भयो ि एक
िािले धािोको ह्याजण्डल चलाउँ न िाल्यो। अको िािले धािोको मख
िनु निह्यो। िईु चाि
ु

पटक चलाएपनछ धािोमा पानी भरियो। छचाजल्कन िाल्यो। त्यसपनछ प्राप्ि िुने िजृ प्िको
कल्पना गिै ननिुिेि उसले धािोमा मख
िोिे को मात्र के थियो, वप्यम
ु
ू ा छुिा र्वाम्म
िोवपयो। ऊ त्यि िं ढल्यो ि मछ
ु ान पयो।
<p>

स्िानीय अस्पिालमा पुयानइयो। त्यो अस्पिाल िोगी भनान गनन अिवा िोगी माननका लाथग </p>
प्रससि थियो। कुनै एक िनाको कुिा िोइन, सब समलेि यो काम गिन िे। िाम्रो काम
माननन््यो, त्यसैले िोला।

<p>

मैले सुनें। मेिा स्वास्नी छोिाछोि लाई ि केि भएन। िि सुन्नासाि ममा भने परिविनन </p>
िे खखयो। म ित्काल िख
ु ी भएँ। मलाई थचटथचट पससना आउन िाल्यो। मैले खान पनन
सककन। बादिि ननस्कें।

<p>

के गरूँ के गरूँ भयो ि म अस्पिाल िफन लागे। के गरूिं केगरूँ ककन भयो भने िववको त्यो </p>
अवस्िा म कसि िे रूँ ? खोइ ककन िो, आफूलाई अपिाधी िस्िो लाथग ििे को थिएँ म।

<p>

अस्पिालमा िाँिा त्यिाँ माननस पदिल्यैिेखख िैनाि थिए। डाक्टिग प्रेसि िाँथचििे को थियो। </p>
180/130 थियो। एकनििको सके िादिनेनििको िि नचल्ने थियो। छुिाको घाउभन्िा पनन यो

अकै िदटलिा उत्पन्न भएको थियो। त्यसलाई कुनै कुनै डाक्टि छुिाको असिसिंग पनन
िोडडििे का थिए, िि अरू केि

भने, सिंयोग मात्र िो, उसलाई स्िोक भयो, अन्िि

िक्िस्रावले गिान, िक्िचापले यो िदटलि उत्पन्न गिे को िो भन्ििे।
<p>
<p>
<p>

िोश कदिले आउँ ्यो, कदिले िान््यो। कदिले आधा िोश िुन््यो।

म पुग्नासाि, उसको एउटा भाइले भन्यो--“लक्ष्मी िाइ आउनु भएको छ।”

</p>
</p>

यी भाइ भनििािरूलाई िाम्रो बबग्रेको सम्बन्ध िािा थियो कक थिएन कुजन्न? िामीले कनि </p>
समयिे खख भेटेका थिएनौं, त्यो ि सजम्झने मेिो मात्र जिम्मा भयो। ऊ ि यो जिम्माबाट
िाललाई मुक्ि नै िुने भयो।

<p>

मलाई लाग्यो, ऊ टाउको िल्लाउन नसके पनन नेिो नाउँ सुन्नेबबजत्िकै घण
ृ ाले अवश्य मुण्टो </p>
उिानिि फकानउँछ।
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