(तारालाल %&'को उप,यास सपनाको समा2धको एक अ5श)
मा7म क ध8नस9ग; ए<=ब?ड Aत2वAत तिCबरहF क=Gय8टरका िCIनभ2र चलमलाए । 2वयोगका 2वसMगत
शNद–2व=बहF तिCबरहFस9ग; सलबलाए...

ʻ...कPन; 2दन 2तमी Rरा ला2ग STछौ....जसरी म 2तXा ला2ग रोए9....कPन; 2दन 2तमीY मलाई

ग8माउTछौ....जसरी [Y 2तमीलाई ग8माए9....एक2दन 2तमी पछा2ड फ]क^ नछौ....र
_
महस8स गनछौ,
_
2तमीY
` ग¥यौ....सध;9 उCत; सपनास9ग बा9aन8भ,दा....बS मीठो स=झनास9ग; म न8d eस....पटक–पटक [Y बा9aT

fयास गg9....fhiक–पटक 2तमीY वाचा तो2ड2दयौ....अ2न म रोए9, रोइर^9, आ9स8 प8िछ र^9....अदlmय आ9स8हF
प8िछ साnय न; भएन....सपनाबा^क स5सारमा `ही बा9की प2न र^न....अ2न मनमा लाoयो, ओहो ! आजस=म
म 2कन जी2वत;...?ʼ

स8साइड िभ2डयो सामािजक सqजालमाफत
r छsापtयापती 2फि9 जयो । `ही Aण[ स5सारभ2र फvिलयो;
सवw;
d छताछ8?ल ।

आफ,तहF बीच अ2fय आवाज ग8ि,जयो, ʻलौन न 2न, का,छीY त आhमहhया पो ग2रन् g !ʼ
समाचारY प2न भ,यो, ʻअCy&िलया....एzकाईस वष|य एक Tपाली भाषी य8वती}ारा स8साइड िभ2डयो
सावज
d 2नक गरी झ8ि,डएर आhमहhया...।ʼ

`ही Aण[ हजारौ9Y स8साइड िभ2डयो ^ 2रस`को f2त2Iया आयो ।
स~यझ;
d 9 •गवान् ग2तमा उसY आफ,तजनलाई फोन ग¥यो । इRल ग¥यो । एसएमएस ग¥यो । Cकाइप अन[
बCयो ।

उताबाट खबर आयो, ʻआफ•; स5Cकारअन8सार स‚त गदƒ छौ9....मlhय8 स5Cकारका म8„य म,wलाई अM…&जीमा
उ?था गgर त8S,त इRल ग2र2दन~ ।ʼ

उसY का,छी ब2ह नीको सपना स=‡यो । Cटाफ नसd अnययन स2कT2बिˆकv एमबीबीएसको तयारीमा ला‰&
उनको सपनाको िचहान ऊअगा2ड उिभयो । उिभइर‹ो ।

अR2रका प8Œको का,छी ब2ह नीको f&मीY अक• `टीस9ग अकŽ 2दन 2ब^ गदƒ र^छ । साथीझ;9 दाज8लाई सRत
उनको f&मबाg अˆोपˆो 2थएन । उसY आफ•ो व2रप2र f&म न; f&म , f&मी न; f&मी •„यो । ʻf&मY कस;लाई
2कन य2त सा•ो कमजोर बनाउ9छ ह9 ?ʼ, उसY सोaयो ।

उताबाट अकŽ खबर आयो, ʻ...का,छीलाई ‘लहीझ;9 अ,माएर स‚त गदƒ छौ9 । सब; शlMगारY सिजसजाउ
‘लहीझ;9 •िख9द; िछ न्, का,छी । सब;लाई िच,ता निलन~ भ,न~ ।ʼ

2दवा सपना[ ऊ का,छी ब2ह नीको मलामी गयो । झलझली उसका आ9खाअगा2ड मlhय8स5Cकारका दlmयहF
•खा पg; जीव,त ज8लस
8 जCत;; एकपिछ अक’े 2सTमाको दlmयजCत;; सपना[ 2बपनाझ;9; 2बपना[ सपनाझ;9;
स‚तका दlmयहF ऊअगा2ड दौ2डइर^ । 2दन[ रातझ;9; रात[ 2दनझ;9 ।

•खा पg; जीव,त ज8लस
8 जCत;; एकपिछ अक’े 2सTमाको दlmयजCत;; सपना[ 2बपनाझ;9; 2बपना[ सपनाझ;9;
स‚तका दlmयहF ऊअगा2ड दौ2डइर^ । 2दन[ रातझ;9; रात[ 2दनझ;9 ।

उताबाट अि,तम खबर आयो, ʻबो?न माw नसzT ‘लहीझ;9 का,छीको दाहस5Cकार ”9द; छ ।ʼ
थ8f; 2थए g, मलामी । पर पराइ–भ~िम मा एउटा अिCतhव 2वलीन भयो । का,छी क?पनामा माw जी2वत
र2ह न् । सपनामा माw; सीिम त भइन् ।

का,छीलाई िच,Tजा,TY भT, ʻ2तनलाई नप8oदो ` 2थयो र !ʼ
का,छीको आhमहhयाबाg अTक 2टका2टGपणी आइर^ । उसY hयसलाई स82नर‹ो । प2ढर‹ो । पचाइर‹ो ।
च8पचाप ।

ऊ अR2रका उड्नअ
8 2ग अदlmय आ9स8 बो`का उसका आ9खाY आफ•ो जीवनलाई फकरd ^¥यो । आफ•ो अतीतलाई

फकरd ^¥यो । वतमानभ,दा
d
बलवान् 2वगत । आगतभ,दा अम~?य 2वगत । रातभ,दा लामो सपनाजCत; उसको

जीवनकथाका अन2ग,ती `–ा–`–ा एकपिछ अकŽ ऊअ2ग उिभए । पट्यारलाoदो पख’इभ2र । ऊ उड्नअ
8 2ग
।

x x x
2बहान झापाको आकाश ”Cस8Y ड=[ ढा`को 2थयो । अिलअिल शीतलहर प2न । िचसो उिˆकv ।
फPटपाथको पसलमा 2बहान; मा2नसहF िचया 2पउन ज=मा भइस`का 2थए । उनीहF hयही9 प8Œ । आगाको
राप व2रप2र 2रzसावालाहF प2न झ8ि=म एका 2थए । समीAाY िचया–2बCकPट खान थािलन् । उनीहFY
िचया माw । fतीAालाई अब Rगमको गाइड ब,न82थयो । ज2तसzतो जानकारी िलन82थयो । Rगमलाई
जानकारी 2दन82थयो ।

ʻहज8र लोकल ”न8”,छ हो ?ʼ, fतीAाY होचो–होचो कदका दा•ीज89गा र कपाल पाYका एक अधब;9<लाई
सो2धन् ।

ʻहोइन, म त —ोइलर ”9 ।ʼ, उसको उˆर स8Tर िचया 2पइर^को एकजना िचया न; स]कT गरी हा9Cयो । अ2न
सब; गल?ल हा9< । सब;Y fतीAालाई भ,दा प2न Rगमलाई ^ 2रर^का 2थए । Rगम अzक न बzक भइन् ।
ʻ—ोइलरको मतलब ?ʼ, fतीAाY Cप˜ीकरण मा2गहािलन् ।

ʻमतलब, म िभwको मा2नस ”9 ।ʼ, उसको यCतो उˆर स8Tर प2न सब; जना प8नः गल?ल हा9< । Rगमको
अन8हार रातो2परो •िखयो ।

ʻिभwको ? अझ; कPरा ब8िझ न9 ।ʼ, fतीAाY प8नः हCतA&प ग2रन् ।
ʻम शरणाथ| ”9, िश2वरिभwको । लोकल होइन । अब त ब8‡न8भो ? कहा9बाट आउन8भाʼको हौ, तपाई9हF ?ʼ,
उसY ब?ल अिल Cप˜ कPरा ग¥यो ।...

सब;भ,दा 2वशाल शरणाथ| zया=प घ8मीसाni 2थएन । हजारौ9 झ8पडी । एकv ठाउ9मा आधा लाखभ,दा बढी

सब;भ,दा 2वशाल शरणाथ| zया=प घ8मीसाni 2थएन । हजारौ9 झ8पडी । एकv ठाउ9मा आधा लाखभ,दा बढी
शरणाथ| । 2व›—œा•डका सब; कPरा एकv ठा9उमा थ82fएजCत; । बो?न खोžदा कोही सहज, कोही असहज ।
कोही प2ठत, कोही अप2ठत । सब; Cवभावका मा2नस 2थए, िश2वरिभw ।

सा9झ पनd थािलस`को 2थयो । उनीहF कPन; िश2वरिभw अवmय बास पाइT आसमा 2ह 29 डर^का 2थए ।

िश2वरिभwको एउटा चोकमा झ8=म मा2नसहF Ÿला भएका 2थए । तीन जना य8वाहF मौन 2थए । अन8हार
अnयारो । ती घो<म8,टो लगाइर^का 2थए । अिल पाकाहFY 2तनलाई हकादƒ 2थए । अधब;9<हF खासख8स
गफ गदƒ 2थए ।

ʻअब खोžन कता जाT त ख;, रात प2रसzयो !ʼ, था`र लखतरान पाका उRरका आGपा बोY ।
ʻ न कता प8Œ त हौ, बडाउ ?ʼ, एकजना होचो कदको अधब;9<Y भ,यो ।
ʻख;, ब~ढा कPन; Fखमा फिलस` 2क त !ʼ, अकŽ मोटोघाटो `टो Gवाzक बो?यो ।
ʻअश8भ नबोल असˆी । सब; ब~ढाखाडा Sखमा फ?द;नन् ।ʼ, एक ब~ढी आ[Y हका2रन् ।
fतीAाY अिल पर उिभर^की आ[लाई स8टz
8 क सोध&पिछ थाहा पाइन्, ¡–ो •श प8नव’सका•डY

छोराछोरी र ब8बा–आमा बीच 2ववाद बढ&पिछ बडाबाउ घरबाट 2निCकएर eपˆा भएछन् । ¡–ो

•शका•डY त,Tरी र ब~ढाहF बीच 2ववाद बढ्द; जा9दा थ8f; ब~ढाब~ढीY Sखमा झ8ि,डएर आhमहhया ग2रस`का

2थए । घरझगडाका कारण कPन; ब~ढाब~ढी झ8पडी छाड&र 2ह 9ड& 2क ʻकत; Sखमा फिलसzयो 2क ?ʼ भ,T wासदीY
आफ,तलाई 2पदŽर^छ । राती Sख2तर पो टचd बाYर मा,¢ खोžदा र^छन् ।

2व•शी गोरी `टी Rगमलाई zया=पिभw Ÿ£पिछ एकजना 2नकv आध82नक हाउभाउको `टो उनीस9ग प2रचय
गनd आइप8oयो । fतीAा अिल पर; 2थइन् । hयो `टो Rगमस9ग मCकीमCकी बोिलर^को fतीAाY •िखन् ।

^द’ लाoयो ऊ शरणाथ| िश2वरिभwको होइन । RगमY एक य8वकलाई उसका बाgमा स8टz
8 क सो2धन् । ऊ

िश2वरिभwकv शरणाथ| र^छ । नाम, एGपY दाइ । आइफोन•िख, आइGयाड र ?यापटपस=म एGपल —ा,डको
बो2क2ह 9ड्T भएकाY य8वाहFY उसको ना[ एGपY दाइ रािख2दएका र^छन् ।

ʻए भाइ शरणाथ| `टा`टीस9ग लाखौ9 Sप;या9 पन_ एGपल —ा,डका सामान 2क,न प;सा कहा9बाट आउ9छ ह9 ?ʼ,
fतीAाY स8टz
8 क सो2धन् ।

ʻ2ददी, या9 ऊ माw; होइन, अ,य CवSपका एGपYहF प2न ध&र; छन् । यी िश2वरिभw दस Sप;या9 न”T

कMगाल•िख दसवटा नाइट बस र बजारमा थ8f; पzका घरहF भएका करोडप2तहF प2न सब; समानझ;9 उCत;
छाfामा ब<का छन् ।ʼ, `टाY म8CकPराउ9द; भ,यो ।
–2तनहFस9ग Tपाली नाग2रकता छ त भाइ ?
–2कन न”न8, छ 2ददी ।

–कसरी िल,छन् त 2तनY नाग2रकता भाइ ?

–कान8न 2क,छन् र िल,छन् 2न । Tपाली कान8न 2क,न ` म8िCकल छ र 2ददी । यहा9 प;सा ”TY सिजल; कान8न
2क,छन्, आ9ख;अगा2ड कान8न 2क2नराʼछन् ।

–कान8न 2क,छन् र िल,छन् 2न । Tपाली कान8न 2क,न ` म8िCकल छ र 2ददी । यहा9 प;सा ”TY सिजल; कान8न
2क,छन्, आ9ख;अगा2ड कान8न 2क2नराʼछन् ।

कताकताबाट लोकल रzसीको ¤ाCस ग,ध आयो । चप|बाट 2नC`को नर2ब˜ाजCतो प2न 2थयो hयो ग,ध ।
fतीAालाई सकसक लाoयो ।

–म 2दरापानका कथाचा2ह 9 कCता छन् 2न भाइ यहा9 ?
–कPरा गरी साnय छ;न 2ददी ।
–यसको मतलब ?

–यसपािल दस;9मा माw बा2ह र दमक बजारमा भ,दा एउट; िश2वरिभw ¡Nबर 2बयर 2बzयो g । अ,य म 2दरा
करोडौ9को 2बzयो g ।

–कसरी थाहा भयो भाइ ?

–पw–प2wकाY Y¥का 2थए, 2ददी ।

fतीAाY चाल पाइन्, महलमा माw डलर बस,न
d र^छ । क2ह Yकाही9 झ8पडीमा प2न ह 2रयो डलर
ब]सदोर^छ ।...

x x x
2बहान सeर; िश2वर न; थ]कT गरी मा2नस रोएको आवाजY उनीहF 2बउ9िझ ए । बा9सको खाटमा स8¡की
Rगमको शरीर eCमारी ‘िखर^को 2थयो । अग¦ी अR2रकी `टीका ला2ग ती िश2वरिभwका बा9सका खाट

छोटा 2थए । fतीAाका ला2ग hयो कPन; समCयाको 2वषय 2थएन । शौचालयको बार•िख ढोकास=म प2न सब;
बा9सकv । बा9स र शरणाथ| जीवनस5Cकार बीचको स=ब,ध •¥र Rगम च2कत प2रन् ।

ʻ` गन8d बाब;, हामी त बा9स; खाT, बा9स; ओड्T, बा9स; ओछsाउT, बा9स; eन,_ बा9स;Y घ&न_ र बा9स; e§र बा9aछौ9 ।
मgपिछ प2न बा9स;मा2थ स8¡र जा,छौ9 । हामीलाई त बा9सस9ग बानी प2रसzयो ।ʼ, आ[Y 2बहान; बा9सको
जीवनदशनस
d 2ह त 2फका िचयाY Cवागत ग2रन् । उनकी ना2तनी र समीAाY िचयास9ग िचउरा खाए ।
ʻआ[ 2बहान; को S9द; छन् । राती हाˆीY `ही गg 2क ?ʼ, fतीAाY सो2धहािलन् ।
ʻ2कन ”,¨यो नानी, प?लाघg आधा स,तान एिXका उड्द; छन् 2न । hय;9ʼको Sवाबासी 2न । यता त यCत; हो ।
fhiक 2बहान SवाबासीY बन न; ग8ि,ज,छ ।ʼ, आ[को कPराY Rगमको प2न कान ठाडो भयो ।

उनीहF च]तकला ^ नd अR2रका जाT सम~हको पिछ पिछ लाŒ । उनीहFलाई अन8भव बट8?न82थयो । बस !
Rगमलाई त झन् hयो दlmयY 2नकv छोयो । स5•दना र सहान8भ2~ तको खड&रीजीवन बा9§की अR2रकीलाई

Tपालीको 2वयोगको <ि,स2बिलटीY ख~ब छोयो । आइओएमका स8रAागाडd र कमचारीको
d
रोहबरमा एउटा
ठ~लो सम~हलाई Cथाना,तरण गgर ¡–ो •श प8नव’स ग2र9द; 2थयो । िश2वर; थ]कT गरी ST Iम एकपिछ
अकŽ थ2प9द; 2थयो । तमासा ^ नहF
_ र 2तनलाई ©यMoय गनहF
_ प2न कम 2थएनन् ।
ʻलौ जाऊ

गाईखाT •श । आफª माw सि=झ T hयो सहर ।ʼ, एउटा `टाY आफ•ी `टीसाथीलाई यी शNदY

अि,तम 2बदाइ ग¥यो । `टी झन् डा9को छाड&र Sन थािलन् । ऊ प2न रोयो । अ,य प2न रोए । आइओएमको
बसCटपस=म आइप8oदा सब; जना रोइर^का 2थए ।

ʻयता «वा9zक पा•को उता स8,द;÷ स89¬द; स8hन बानी पgकाहF एिXकामा ` 2टzन सक¦ान् र ख; !ʼ, अ,तg बा

ʻयता «वा9zक पा•को उता स8,द;÷ स89¬द; स8hन बानी पgकाहF एिXकामा ` 2टzन सक¦ान् र ख; !ʼ, अ,तg बा
आफ,तजनस9ग ग2फ9द; 2थए ।

एउटा छाfामा आगो स?क-दा सात सय छाfा ज?T गरी ग8जम
8 8žज जMगल¢उ एकv ठाउ9 ब<का यी शरणाथ|
अब अR2रकी र अ,य पि®मा गगनच8=बी कM2Iट जMगल2तर जा9द; 2थए, 2तत2बतर बTर । आफ,तजन
कामका खा2तर को कता प8‰ & हो, अˆोपˆो 2थएन । आफ,तकv Ÿटघाट अ2नि®त 2थयो । S9द; प8नव’स
रोžन8को 2वक?प 2थएन ।

ʻएकv ठाउ9मा एक लाख बCता तीनचार हजार fहरी–<ना भएको भ8टानी शासकको अhयाचार2वS¯

आ,दोलन गनd एक ”न नस`का ना° Tता ¡–ो म8लक
8 मा 2ततर2बतर भएर अि,तम आ,दोलन गन_ फPटानी

हा9zत; छन् । प2ह Y आफv9 पलायन भएका छन् । ¡–ो म8लक
8 प8नव’सलाई ʻ2डउgबल सोल8सनʼ भनी वकालत

गदƒ छन्, ʻ2डउgʼ उपब8±8कहF ।ʼ fतीAाY भखर;d पढ&को एक अखबारमा fकािशत ¡–ो •श प8नव’स2वरोधी
Tताको अिभ©यिzत सि=झ इन् ।

उनीहF बस2बसौनी प8Œ, जहा9 जाwाजCत; मा2नस Ÿला भइर^का 2थए । स8नौलो 2बहानीमा सब; एकोहोरो
रोइर^का 2थए । ʻIाइङ ?कबʼजCत; ।

ʻयो S,§ चोक हो ।ʼ, एक जना बौलाहा Cवभावको मा2नसY धाराfवाह भाषण गदƒ 2थयो, ʻअR2रकी तथा

पि®मा प89जीवादीहFY `ही ह 2रया डलर ”¥याए । ‘लािभw अिCतhव ल8काई बा9§का 2स2बgहF लाइनमा
छाती फPलाएर उिभन आए । पि®मी सपना बो`र बा9§ । ड&ट आएको Aणमा भT यसरी हा9Cताहा9Cत; Sन
थाY । 2कन 2क ʻड&टʼ भTको ʻड&थʼ हो । fhiकपटक 2बहान; यी S9द; जा,छन्, जो फ]कएर आउ9दन
; ् । ती

फ]कएर आउT आधार प2न रह,न । 2तनका इ2तहासको सनाखत प2न ह9ुद;न । 2तनलाई ^gर fhiक 2बहान
S,§ टोल आफv9 S,छ । शरणाथ|को सपनाको िचहानमा2थ शोक मनाएर S,§ टोल प2न रोइर^को छ ।

fhiक 2बहान । धा7म क भजनस9ग; मा7म क Sवाइ S,छ, S,§ चोक । कPख8राको डा9कोस9ग; S,छ, S,§ चोक ।
अR2रका उड्T ʻड&टʼ पाएका भाoयमानीहFस9ग; ʻड&थʼ <2रमोनीझ;9 S,छ, S,§ चोक ।ʼ

Rगम र fतीAा hयो सनकी Cवभावको क2वको शिzतशाली भाषण स8Tर च2कत पg । fhiकपटक 2बहान
¡–ो •श प8नव’समा शरणाथ|लाई Cथाना,तर गन_ Iममा S,§ चोकमा रिम ¡हFको भीड लाoदोर^छ ।

प8नव’सका ला2ग ¡–ो •श उड्TहFको Sवाबासी, आफ,तहFको कोकोहोलो, आhमपराजयको पीडा सब;

आ9स8 बTर समा2ध ”9दोर^छ, S,§ चोकमा । सब; S9दार^छन्, डा9को छाड&र, S,§ टोलमा । सब; उकPसम8कस
P र
पीडा आ9स8 बTर पोिख9दा र^छन्, S,§ चोकमा । आIोश प2न आ9स8 बTर पोिख9द; 2थयो, S,§ चोकमा ।
क=तीमा STस=मको स5•दना बा9की 2थयो, िश2वरमा । S,§ चोक hयसको प8ि˜ 2थयो ।

कPन; ठाउ9 2व´षको नाम अटोR2टक ज8दŽर^छ । सब; ज=मा भएर ST भएका कारण शरणाथ| िश2वरअगा2ड
आइओएम बस रोzT र ¡–ो •शका ला2ग लाइन लगाएर मा2नस बसमा बोzT अ2न Sवाउ9द; लाT टोलY
नया9 नाम पाएको 2थयो, S,§ चोक । अकŽ िश2वरमा अकŽ नाम 2थयो, S,§ डा9डो । अटोR2टक ,वारान
ग2रएको 2थयो, hयस चोकको । hयस डा9डाको । अघो2षत ,वारान ।

क2व अझ्ै बो?द; 2थए, ʻ...यी अ,योलका Sवाइ ”न् 2क अ,यायका ? 2क आhमपराजयका ?....`ही बषप
d िछ

यो S,§ चोक र hयो S,§ डा9डामा यसरी ST मा2नस कोही बा9की ब¶& छ;नन् । अ2न एक¦; हा9¶&छन्––यो S,§
चोक, hयो S,§ डा9डो । एक 2दन S9दाS9द; एक¦; हा9¶छन्, हा9Cदा हा9Cद; एक¦; STछन्, यो S,§ चोक र hयो S,§

यो S,§ चोक र hयो S,§ डा9डामा यसरी ST मा2नस कोही बा9की ब¶& छ;नन् । अ2न एक¦; हा9¶&छन्––यो S,§
चोक, hयो S,§ डा9डो । एक 2दन S9दाS9द; एक¦; हा9¶छन्, हा9Cदा हा9Cद; एक¦; STछन्, यो S,§ चोक र hयो S,§
डा9डो । ^दƒ जाऊ !ʼ

अिल पर; बसी रिम ¡ बTर RगमY S,§हFको ख~ब फोटो िखिचन् । सो• वषमा
d प2रवार hया2ग2ह 9ड्T

स5Cकारमा ” ]कएकी Rगमलाई प~व|य स5Cकारमा प2रवारस9ग छ82·9दाको पीडाको आ9स8को म~?य क2त ”,छ

भ,T महस8स भइर^को 2थयो । fतीAाका ला2ग त झन् ती S,§ दlmय 2बसन;
d नस2कT अन8भ2~ त बTका 2थए ।
समीAा सब; रोएको •¥र आमास9ग टा92सएर Sद; 2थइन् । बस 2ह 9ड¸ो, ”इ92कयो । Sवाबासीको डा9को
उhसगमा
d प8oयो...
...आ...मा...आ...
...छो...री...
...नरोऊ...ब;नी...
...ना...इ9...
ʻ...अब राजा िजoRलाई यहा9 ?याएर रथारोहण ग2रन8 पछ....कP
d
न; शासकY सzछ एकvपटक यसरी

हजारौ9लाई अR2रका उडाउन ! यी 2स2बgहFY क=ता क˜ ¥¹नन्....मा,¢ नमgको घर; भएन....जलाउन
स5भव नभएर गाड& लासहF बगर[....मलामीपिछ मलामी गए यी....ʻलाŒ लाग मोहनी नw घर[ छ9द; छ
Cवा¶ीʼ भTझ;9 बाईस वषd यसरी यहा9 ब< प2न....2यनका नसानसामा अझ; एउट; क,फPजन छ....परायाY

2डजाइन गgको आकासमा 2यनको अिCतhवको 2बया9 कहा9 अMकPरन भएको राXोः भ8टानमा ? Tपालमा ?
अR2रकामा ? अ,य कहा...?ʼ क2वजी अझ; कड`र बो?द; 2थयो...

ʻगए सब;, सपनाको िचहान2तर ! अब •„छन् बाउको 2ब^ !ʼ, स2तसालझ;9 ¡–ो •श प8नव’स2वरोधी एक

ब~ढाबा प2न क2ड्कए । सब; प2रवार उड&छन् । ?याG§ लाएर उन;Y उडाएछन् । आफª भT एक¦; ब<का र^छन्
उनी ।

ʻसब;लाई ?याG§ हाTर पठाइस`पिछ 2वरोध गgर ”,छ त बा ?ʼ, fतीAाY Gवाzक सो2धन् ।
ʻ` गन8d त ! भ8hलोभाङ, पीठो2प9डाल8 छ;न अ5श माoछन् । साला, हा=Y ज,माएका `टाहFY हाX;अगा2ड

फPटानी लडाउ9छन् । घरमा ब2ससzन8 नभएपिछ S9दS
; द
9 ; ?याG§ ठो`र पठाइ2दए9 ।ʼ, ब~ढाY आIोशस9ग; आफ•ो
2ववशता बताए ।

अिल अगा2डप2· सावज
d 2नक स~चना बोडमा
d ^दƒ ह?लाख?ला ग2रर^का य8वाय8वतीहFको झ8,ड •िखयो ।

कसकसको ड&ट आएछ भ,T ह?लाख?ला चिलर^को 2थयो । िश2वरका म8„य Œटमा प;दल र साइ2कल चढ&र

बा2ह 2रTहF •„ता ज8लस
8 कv झ?को 2द,¨यो । ती सब; बा2ह र काम गनd बा2ह 2र9द; 2थए । zया=पिभw ©यापार

गनहFलाई
_
प2न «याइन«याइ 2थयो । कही9 होटल zयान2टन । कही9 £ल2रङ । कही9 हCतकला । कही9 खसी–
कPख8राको मास8 2बIी भ•डार । कत; zयारमबोडd र तासज8वा । जीवन र जगhका अTकौ9 आयाम एकv ठाउ9मा
•„न पाइ,¨यो शरणाथ| िश2वरमा ।

एउटा िश2वर भएको ठाउ9मा ‘ई दजनभ,दा
d
बढी साइबर 2थए । पा9च दजनभ,दा
d
बढी मनी yा,सफरबाट
करोडौ9 प;सा िभ2w,¨यो । सायद hयस;को प2रणाम 2थए अन2ग,ती भ·ी पसल ।

िश2वरको Œट¢उ नाCता पसलअ2ग य8वाहFको एक झ8,ड िचया 2पउ9द; मžजास9ग हा92सर^को 2थयो ।

िश2वरको Œट¢उ नाCता पसलअ2ग य8वाहFको एक झ8,ड िचया 2पउ9द; मžजास9ग हा92सर^को 2थयो ।

लाo¨यो, ‘ःखिभw; ध&र; आन,दका अन8भ2~ त छन्, 2स2बg िज,दगीमा । बाव8आमालाई छोराछोरी पा?T चरम

िच,ता 2थएन । य8वालाई ध&र; Cवत,wता 2थयो । 2तनका गफY hयसको प8ि˜ गदƒ 2थयो । एउटा ‡याGY कपाल
पाYको आध82नक श;लीको `टाका कPराY सब;लाई ख~ब ह9साइर^को 2थयो ।

ʻए स8न न ! hयो हाXो रन2बgका बाउ छ;नन् ?ʼ, आध82नक जीवनश;लीमा कपाल पाYको `टाY भ,यो ।
ʻअ9 ` त ! ` भयो ?ʼ, अकŽ `टाY सोnयो ।

ʻरन2बgका बाउ ब~ढाY मgʼ2न साइन हा,न जा,न भ2नराʼका र;ʼछन् ।ʼ, उसY कPरा अ2ग बढायो ।
ʻअ2नअ2न !ʼ, अक’Y चाख •खायो र उसY सब;को nयानाकषण
d गदƒ घटनाको वणन
d ग¥यो ।

ʻरन2बgको घरमा त बबाल भ;ʼरा र;ʼछ । रन2बgलाई त रामध8लाइ गदƒ र;ʼछन् । म प8Œ9 । अ2न मžजाY ब~ढाका
पAमा बो?न थाY9 । ʻती गाईखाTका •श जान8”,न....Cव•श; फ]कन8पछ d काका....hयसका ला2ग सब; िम Yर
Rची प8ल प8Œर अकŽ अि,तम लडाइ9 लड्नप
8 छʼd भTर ठो` Yzचसd । ʻयो का,छाY ठीक कPरा ग-यो ....लौ
िचया पका ब~ढी का,छालाईʼ भ,न था?यो ।ʼ `टाY हौस9द; कथा भ,यो ।

ʻअ2न hयसपिछ !ʼ, `टाहFY प2न हौस9द; एकv Cवरमा थप कहानी स8,T िजºासा रा¥ ।
ʻब~ढाY रन2बgलाई औ?याउ9द; ʻका,छा, स=झा यो ʻग8ʼलाई प2न । एिXका म छ8d भTर ब2सखान ¼ा नʼ भ,न
था?यो । [Y 2बCतार; रन2बgका बाउको 2दमाग चाट्न थाY9 । कPरा यसरी थाY...।ʼ
–काका, तपाई9 मgʼ2न ?याG§ हा,न जान8”,न त ?

–मgʻ2न ?याG§ 2द9द2; द9,न । अFजCता ‘ईिज—& म होइन ।

–ठीक सोaन8 भो काका । तपाई9जCता सaचा रा˜½वादी अR2रका जान8”,न ।
ʻRरा कPराY ब~ढो म„ख प-यो । ʻए ब~ढी िचया पा`न भ,या ? का,छालाई िचया िछ टो Y नʼ भ,न था?यो ।
[Y फ¾2र 2दमाग चाट्न थाY9 ।ʼ `टाY भ,यो ।

–तर, काका hयो रन2बg एकदम फटाहा छ । य?Y तपाई9लाई पा?दा 2न पा?द;न । ए?लाई चा2ह 9 पठाइ2दन8स्
अR2रका । यw;2सती । अ2न hया9 •„छ ए?Y बाउको 2ब^ ।

–हन ` भ,छ यो । ए ब~ढी यो त फटाहा पो र;ʼछ त । य; ʻग8ʼको पAमा पो बो?द; छ । अब िचया नY । भएको
यही तीनभाइ हो । मgपिछ अकŽप2· बोzन त एउटा को खोžT भ,T सोिचरा eला9 रन2बgलाई एिXका
पठाऊ पो भ,छ; । जालसा9जी गनd आउT ¡2र=मा...।

रन2बgको बाउ ब~ढाY eपˆा ल¥£को कथा स8Tर सब; गल?ल हा9< । fतीAाY Rगमलाई `टाहFY भTको
कहानी अन8वाद गgर स8नाइन् । Rगम प2न मžजाY हा92सन् ।

`टाहF हा9Cद; अक’ साथीका बाब8को 2दमाग चाट्न भTर िश2वरको ग?ली2तर गए, `ही Aण[ अदlmय भए
।...

