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बातावरण :  

      [ म*चमा पदा- खुलेपछ2 म*चको म4य भागमा एउटा बौ	 ग&ुबा दे7ख*छ । (बहानको समय हो भ*ने जनाउन 

नेप:यबाट आइरहेको  चराह�को =चर(बर र बाँसरु�को मधुरो धूनले म	त गद-छ । (बहान भए पAन कालो बादल 

लागेकोले खास ैउCयालो दे7खदैंन । म*चमा �साEरत धु
मल �काशले Gयहाँका आकृAत भने देHन सIक*छ । 

ग&ुबाको चारैAतर नेप:यबाट आएको मानव =चGकारको कोलाहल आवाज सAुन*छ । ग&ुबा पEरसरको एक छेउमा 

एउटा मा*छेको वेवाEरसे लास दे7ख*छ । अकJ छेउमा एक यवुक चुरोट ता*दै झोLाइरहेकोछ । एउटा बौ	 
भ� ु

हातमा Mदयो बोकेर ग&ुबा पEरLमा गदN - ॐ मानेपेमे ... ॐ मानेपेमे ... अलाPपरहेकोछ । अचानक उसका आखँा 

ग&ुबाको अQ भागको एक छेउमा पRुछन,्जहाँ एउटा मानव लास भTूमा ढलेको अव"थामा छ । 
भ� ुआ!चय- चIकत 

हँुदै लास तफ-  केह� पाइला अगाWड बढाउँछ र एYल ैबोZन थाZछ । रातो �काशको Iकरण 
भ� ुर लाश मा केि*\त 

रह*छ । ] 


भ� ु:-  

( अGतािZलएर माला जा]दै ) ॐ मानेपेमे... ॐ मानेपेमे... हे भगवान ! के अनथ- देHदैछु एका(बहान ैAय आखँाले ? 

मा*छेको लास... ? हेर चुलु-&म ैरगतमा डुबेको ...! आल ैज"तो छ । क"तो अपशकुन ! क"तो घोर अनथ- ...! 

ग&ुबा
भ� ैमा*छेको हGया Mदनदहाड ै? कसले मायJ होला यसलाई ...? Iकन मायJ होला ? के (बगारेको =थयो यसले...? 

जसले यो मा*छेलाई मायJ, के फाईदा भयो होला Gयसलाई ? क"तो नौजवान यवुक, कसको छोरो होला ? "वा"नी 

छोराछोर� पAन =थए Iक ? AतAनह�को कGती (बिZलबाठ भयो होला ? कठै,... aव... aव... aव...! शा*ती पावस ्

(बचराको आGमाले ।  

( ग&ुबा
भ� अवि"थत ब	ुको मAूत -Aतर फकb र )  ॐ मानेपेमे... ॐ शा*ती । हे ग�ु ! हे शा*तीका अQ दतू ! यो क"तो 

घोर अनथ- भइरहेछ Aतcो आगँनमा ? Aतc ैआँखाको अगाWड Aतc ैस*तानह� यसर� ढZन था
लसके । Aतमीले 

शाि*तको (बउ छरेको धAत-मा Mहसंाका काँडझेाडीह� झाँगीइरहेका छन ्। Aतमीले "नान गरेका पPव� नद�ह�मा AनEरह 

र AनदJष मा*छेह�को रगत बRन थालेको छ आजकल । जeगलका चराचु�eगी र जनावरह� पAन बसाT सन- 

था
लसके । यो धतf पAन Pपडाले काँPपरहेकोछ,आकाश रोइरहेकोछ,छटपटाइरहेकोछ असgय बेदनाले । यो बढुो 

सगरमाथा पAन धेरै मा=थबाट टुलटुुल ुहेदN आँश ुपhुन बाहेक केह� गन- सIकरहेको छैन । हे मानवताका 
शखा ! हे 



अMहसंाका पजूार� ! हे शा*तीका सवJaच नायक ! यहा ँमानवता द7ुखरहेकोछ, यहाँ शा*ती छटपटाइरहेकोछ, यहा ँ

अMहसंा चहया-इरहेकोछ । Gयसैले अब आँखा खो
लदेऊ...  

( लासAतर देखाउँदै ) Aय हेर, के यो दद-नाक ि"थती Aतcा आखँा ले Aनसकंोच हेEररहन सYछन ्? Aतमीले 
सकाएको 

अMहसंाको पाठलाई अपमान गरेर Aतc ैकाखमा यती (बjन Aनम-म र बब-र Mहसंा भइरहेकोछ । Gयसलेै म एउटा 


भ�,ुAतcो सaचा 
शkय यह� एउटा 
भ�ा माRन चाह*छु । lयू7ँझदेउ एक पटक,
सफ-  एकपटक र छEरदेउ एकपटक 

फेर� Aय अmानीह�का सब ैइि*\यमा Mदlय mानको CयोAत, पो7खदेऊ शाि*तका Iकरणह� यो जगमा... । ( यस ैबखत 

म*चको अकJ छेउमा झोLाइरहेको यवुकAतर �काशको Iकरण छEर*छ 
भ� ुहठात यवुकAतर लि&कंदै,- ) ॐ नमो 

ब	ुाय... ॐ शा*ती... बाब ु! Aतमी को हौ ? यती धेरै अगाWडदेखी मAूत -वत यहाँ ब
सरहेका छौ, यो बेवार�से लास का 

स&ब*धमा केह� जानकार� छ Aतमीलाई ? 

 

यवुक :-    

 ( चुरोट ता*दै )    यह� अनPवmता  र िजmासा  म  तपाT  सम�  राHन  चाह*छु । यस स&ब*धमा तपाT जती  

जानकार  हुनहुु*छ,  म  Gयसको  एक  कण  जती  पAन  छैन ।  Iकनकn  धAत-मा  उCयालो  ख"न ु अगाव ै घटना  

भइसकेको  हुनपुद-छ ।  यसथ-मा  ब�  तपाTलाई  न ै थाहा  हुन  सYछ । म त उCयालो भइसकेपछ2 भख-रै यहा ँआएर 

बसेको हँु । 


भ� ु:- 

 घटनाको पवू- �कृAत मलाई थाहा छैन । जAतबेला मलेै थाहा पाएँ, GयAतबेला मेरा Aय आँखाले 
सफ-  ढलेको लास   मा� 

देखेको हँु, जुन अMहले Aतमीले पAन दे7खरहेका छौ ।  

यवुक :- 

 घटनाको यो (ब*दभु*दा अAघZलो oीeखला कसर� घpयो, Gयो त तपाTलाई थाहा होला Aन  ? 


भ� ु:-  

अ ँहँ ... Gयो पAन केह� थाहा छैन मलाई  ।  

यवुक :- 

 Gयसो भए शायद  आज राती तपाT ग&ुबामा ब"नभुएन  ? 


भ� ु:- 

 ब"न त ग&ुबाम ैबसेको =थएँ, केह�बेर 4यानमा मRन भएँ, Gयसपछ2 (बoाम सँग ैभसुYुक Aनदाएछु, (बचमा केह� 

थाहा भएन । (बहान उठेर हेदा- य"तो घोर अनथ- देHनपुरय्ो ।  

यवुक :- 

 स&भवत:  यो घटना रातको अि*तम �हरमा घटेको हुनपुद-छ र शायद यो घटना ग&ुबा
भ� नभएर यत ैकत ैनिजकै 

छेउछाउमा  भएको हुनपुद-छ ।  


भ� ु:- 

 तर यो लास ……. ? 

यवुक :- 

 घाइत ेअव"थामा ऊ भगवानको शरणमा छटपटाउँदै आएको हुन सYछ र भगवानको काखमा उसले �ाण Gयागेको 

हुन सYछ ।  




भ� ु:- 

निजकबाट हेयq Gयो लास लाई  Aतमीले ? 

यवुक :- 

छैन ।  


भ� ु:- 

गोल� लागेको हुनपुद-छ,िजउ रYता&मे भएकोले ।  

यवुक :- 

सामा*य मानr यसलाई ।  


भ� ु:- 

क"तो Aनद-यी र कठोर कुरा गरेको बाब ुAतमीले ? 

यवुक :- 

मनb र मानb खेलमा अsय"त समाजको ला=ग के अनौठो हो र यो ? 


भ� ु:-                                                                                                                                                                                       

( लामो सास तानेर )   ध*य भगवान… !  (बचराको आGमाले शा*ती पाओस ्। ॐ शा*ती... ॐ नमो ब	ुाय... ॐ 

मानेपेमे... अ ँत बाब,ु Aतमी हेदा- AनYकै भलाuी र =चि*तत म\ुामा दे7ख*छौ । को हौ Aतमी, के =च*ता छ Aतमीलाई  ? 

यवुक : - 

म समयसँगको पrठेजोर�मा नराcर� पछाEरएको मा*छे हँु । आvनो िज*दगीदेखी आँफै डराएर भागेको मा*छे हँु म । 

आvन ैजीवनको अथ- नभेटेर भrतार�ईरहेकोछु म ।  


भ� ु:- 

 के भयो Aतमीलाई Gय"तो ? 

यवुक :- 

 म लMुटएकोछु, म ठ=गएकोछु, िज*दगीले मलाई नराcो गर� धोका Mदएकोछ । (लास Aतर देखाउँदै ) मा*छे यसर� 

अकालम ैमदNछन ्र माEरदैछन ्। म त मन- चाह*छु र पAन मन- र माEरन सIकरहेको छैन । AनयAतले ममाथी ठुलो 

अ*याय गEररहेकोछ ।  


भ� ु:- 

 त*नेर� छौ, व
लkठ छौ, जोश र जाँगर 
लएर जीवनपथमा Mहँwनकुो सxा Iकन Mह&मत हादNछौ ? 

यवुक :- 

 त*नेर� र व
लkठ त Gयो मदुा-को �पमा ढ
लरहेको यवुक पAन =थयो । हुन त Gयो बाँaने रहर हँुदाहँुदै माEरएको हुन 

सYछ । तर मेरो ससंार Gयती स*ुदर छैन । मेरो मटुु कालेजो लMुटएकोछ, मेरो सव-!व अपहरण भएकोछ, AछयाAछया 

भएर मेरो मन मटुु भRन भएकोछ । म केह� भएर पAन केह� हुन सIकरहेको छैन । कुन ैअि"तGव र छवी छैन मेरो । 

मेरो चारैAतर खाल� खाल� छ, खोLो खोLो छ ।  


भ� ु:- 

 पEरि"थतीसँग मकुा(बला गनb साहस गनु-पद-छ Aतमीले । हरेक समय सधy एकखालको हँुदैन । Mहजो, आज ज"तो 

=थएन र भोल�, आज ज"तो पYकै हुनेछैन । तसथ- Aतcो जीवन भोल� फूZन पAन त सYछ Aन ।    

यवुक :- 



 समयका हरेक शत-ह�सँग स&झौता गEरसकz  मलेै । समयको गभ-
भ� जती पAन �ाणीह� छन,् हरेकले हरेकलाई 

मा"न खोिजरहेका छन ्। मा*छेह�
भ� मानवताको पखा-ल भािGकएको छ । �ेमको  Mदयो  Aन
भसकेकोछ । यहाँका 

एक एक �ाणीह� Gयसमा पAन मा*छेह� कुMटल र AघनलाRदो "वाथ-को दलदलमा भा
सएका छन,् कMहZय ै

नAनि"कने  गर� । मा*छे{वारा सताइएको मा*छे हँु म । मेरो चारैAतर मा*छेले थापेको धोका र Pव!वासघातका 

ए&बसुह� छन ्। जीवन  मनु-  न बाँaनकुो दोसाँधमा 
भरको =च|डो भएर छटपटाइरहेकोछ । जीवन र मतृय्मुा केह� 


भ*नता छैन यहा ँ। "वाथf र दमन�पी मा*छेको समाजमा �ाणलाई खुकुर�को धारमा राखेर अनथ- िजउन ुभ*दा 

मतृय्कुो अकJ लोकमा शा*ती पाउने आशा गरेकोछु मलेै । Gयसलेै य"तो अभागी,AघनलाRदो,उराठ र उदास 

जीवनभ*दा मतृय् ुन ैबढ� उGतम ठानेकोछु मलेै ।  


भ� ु:- 

 मा*छेले चाहेको बेला मनb र चाहेको बेला बाँaने गन- सYने भए शायद okटाको नीती Aनयम र भगवानको अि"तGव 

यो ससंारमा रहने =थएन होला । मा*छेको आय,ुजीवन र मतृय् ुत उसले ज*मदै 
लएर आएको हु*छ । यो सब 

भगवानको खटन हो । मा*छेले आvनो कम- अनसुारको फल पाउँछ । राcो काम गनbले राc ैपाउँछ र नराcो काम 

गनbले नराc ै। भगवानका आखँा सबकैा ला=ग समान छन,् भगवान ले सबलैाई सह� माग- Aनदbशन गद-छन ्। बाटो 

छोडरे कुबाटो Mहwंन खोCने र Mहwंनेलाई पAन भगवान ले हरेक तEरकाले सझुाव र चेतावनी Mदएका हु*छन ्। Gयो Mद�य 

हु*छ, ब}ुन सYन ुपद-छ । Gयती हँुदाहँुदै पAन कुकम- न ैगEररहने र खराब बाटो न ैMहँWडरहनेले भगवानको सजायको 

भागी ब*न ैपद-छ । Aतमी Iकन आिGत*छौ ? भगवानमा Pव!वास राख, द:ुखमा आिGतने र सखुमा मािGतने कMहZय ै

नगर । इमा*दार र बफादार बन, भगवानले Aतcो र�ा गनbछन ्।  

( 
भ� ु- ॐ मानेपेमे ... ॐ शा*ती,... ॐ नमोब	ुाय .. भ*दै माला ज]न थाZदछ र (ब"तारै ग&ुबातफ-  ल&के झy गर� 

Gयहाँबाट ओझे
ल*छ  । यवुक फेर� चुरोट सZकाउँछ, र केह� सोच ेझy एकोहोEर*छ, �काश अझ ैमधुरो हँुदै जा*छ । 

म*चमा कालो बादलको म"ुलो झन ्मडाEरएको दे7ख*छ, मानौ रात ज"त ैअ*धकारको आभाष हु*छ Gयहाँ  ।  

यस(ैबच एक पागल =चaयाउँदै �वेश गछ-  । ) 

पागल :- 

 खबरदार... ! यहाँ कसलेै कसलैाई मान- पाउने छैन... । ( यवुकAतर हेदN ) एई... तँलाई के भो ? Pपर परेकोछ ? Iकन 

बोZदैनस ्? चुरोट खाको ? ख ैले मलाई पAन । Iकन एYल ैखा*छस ्? कती खा*छस ्एYल ै? अझ ैअघाइनस ्? होइन, 

Iकन बोZदैन यो ? के तरेो पAन भाई मयJ ? के तरेो भाईलाई पAन AतAनह�ले मारे ? के तरे� "वा"नीलाई पAन अपहरण 

गरे ? के तरे� अधा-e=गनीको पAन बलGकार गरेर हGया भयो ? के तरे� मायाल ुपAन तँलाई छोडरे गई मलाई ज"त ै? तरेो 

�ेम खो
सयो ? ( यवुक अझ ैबोZदैन ) होइन, Iकन बोZदैनस ्हँ तँ ? Iक यो मा*छे होइन... ? मतूf पो ज"तो छ । 

(पागल गलल हाँ"छ र एYल ैफतफताइरह*छ ) थुइYक... म पAन क"तो नबोZने मतुf सँग पो गफ गEररहेको रहेछु । 

ए तँ राम होस ्? कृkण होस ्? महादेव होस ्? Iक अZलाह होस ्? Iक यश7ु~kट होस.्.. ? होइन, होइन तँ ब	ु होस ्। 

Iकनभने ग&ुबामा तँ ब"छस ्। ( �*च े"वरमा )  हे भगवान ! मलाई माफ गEरदेउ । सारा =चजह�को हGया भइसYयो । 

खाल� मेरो खोLो शर�र मा� बाँकn छ । (ब*ती चढाउँछु �भ,ु Aत रा�सह�ले गनु- गरे । ( Eरसाउँदै ) ए यो त भगवान 

होइन ज"तो छ । ( यवुक अकJ चुरोट सZकाउँछ ) फेर� चुरोट पो सZकायो यसले त... । यसलाई पAन पYकै ठुल ैPपर 

परे ज"तो  छ । तरेो पAन भाई,"वा"नी मेरो ज"त ैहो...? पख,् अब हामी दबु ै
मलेर खोजr । ( छेउको लास लाई देHछ र 

=चaयाउँदै ) एई,... यता हेर तरेो भाई यहाँ रहेछ । आरामले सAुतरहेको रहेछ । आइज, उठाऔ ंर लजैाऔ ं। ( लास लाई 

चलाउँछ,छा&छ, स&ुस&ुयाउँछ र फेर� =चaयाउँछ ) भेटz... मेरो भाई भेटz । यो तरेो भाई होइन, मेरो भाई हो ब7ुझस.्.. । ( 



उठाउन खोCदै ) उ� मेरो भाई, कहाँ गएको =थस ्मलाई छोडरे ? तरे� भाउज ुखोइ ? ( शर�रभर� रगत देHछ र झन ्

=चaयाउँदै ) तँलाई कसले यो हालत बनायो मेरो भाई ? तँ कती Mदन देखी वेवार�से छस ्हगी ? 

तरेो लास लाई उठाउने मलामी स&म पाइनस ्हगी तyले ? कसलेै वा"ता गरेन हगी तँलाई ? ( यवुकAतर हेदN ) यो 

हEरल�कले केह� सहयोग गरेन हगी तँलाई ? के ग:यJ, यो आँफै मरेतZुय छ । तर तरेो आGमाले अव!य शा*ती 

पाउनेछ, Iकनभने तरेो �ाण ब	ुको काखमा गएकोछ । तँ ध*दा नमान भाई, म तरेो ला=ग मलामी खोजेर Zयाउँछु । ( 

यवुकAतर हेदN ) एई,... मेरो भाईलाई छोलास ्Aन ? म आउ*जले Gयह�ं ब"दै गर है ! ( यती भनेर पागल बरबराउँदै 

एकसरूमा AछटोAछटो बाMहEर*छ । )  

( पागलको �"थानसँग ैठुलो आँ=धहुर� चZन श�ु हु*छ, मेघ गज-नसMहत (बजुल� चि&क*छ । म*चमा  कालो बादल 

झन ्बािYलदैं जा*छ । नेप:यमा गोला बा�द र ब*दकु पwकेको आवाज कान ैफुpला ज"तो गर� सAुन*छ । नेप:यबाटै 

हGया... Mहसंा... अपहरण... बलाGकार... शlद सMहत गहुार... गहुार... मा*छेको =चGकार सAुन*छ । �काश यवुक Aतर 

बढ� केि*\त हु*छ । ) 

यवुक :- 

 क"तो अभागी प"ुतामा ज*मेछु म ... अAन Aय जबज-"ती बाचँेका मा*छेह� । ( आLोश र Pपडा 
म=oत भावमा एYल ै

गनुगनुाउँदै ) ब	ुको छातीमा बा�दको ग*ध आइरहेकोछ, शा*ती र अMहसंाको मटुुमा भाला रोपीईरहेकोछ जतातत ै। 

अशा*ती,कल,झगडा,वमैन"यता,हGया,Mहसंा,अपहरण,बलाGकार... उफ्... यगुले कती न
मठोगर� ठRयो मलाई । Gयो 

पागल, (बचरा... मनु-भ*दा बहुलाउनकुो Aनयती "वीकार�रहेकोछ जबज-"ती... । ( बम र मा*छेको कोकोहोलो झन ्

Aत� सAुन*छ । ) हे भगवान ! यहा ँफेर� के अनथ- हुन लाRयो... ? यो प:ृवी न ैIकन भा
सदैंन... ?? यो सारा जगत नै 

Iकन डुlदैन... ??? 

( यवुक २ को �वेश ) 

यवुक २ :- 

 ( आिGतदैं आएर यवुक १ लाई समाउँदै ) गहुार... गहुार... लौ न म त बबा-द भएँ । ए दाई, लौ न केह� त गनN परय्ो ।  

यवुक १ :- 

 के भयो Aतमीलाई ? 

यवुक २ :- 

 मेरो त सव-!व न ैभयो Aन दाई । मेरो अ=धकार खो
सयो,मेरो खुशी लMुटयो । म प�न चाह*छु, म आvन ैखुशीले 

Mहडंडुल गन- चाह*छु, आvनो घरमा आन*दले Aनि"फLn ब"न र रमाउन चाह*छु म... ।  

यवुक १ :- 

 खासमा भाको चाँह� के हो ? जो फलाकnरहेका छौ । 

यवुक २ :- 

 घरबाMहर ब*दकु पwकाइयो, घर
भ� आगो लगाइयो,लMुटइयो,Pपट�इयो,अपहरण गEरयो... तर म बाँaन 

चाह*छु,भाRन चाह*छु... लौ न दाई केह� गनु- परय्ो ।  

यवुक १ :- 

 म केह� गन- सYने भए शायद, यसर� समयको कोरा- खाइरहन ुपनb =थएन होला । जाऊ, भगवानसँग गनुासो पोख ।  

( यस(ैबचमा फेर� एक ब	ृको �वेश हु*छ । ) 

ब	ृ :- 



 लौ न हजुर,... मेरो जहाज डुlयो, मेरो उMठबास भयो । मलेै आvना छोराछोर�,बहुार�,"वा"नी,खेत-बार�,घर-

स&पGती... केह� भ*न पाइन, सब ैतहसनहस भयो, सब ैखरानी भयो । ( यवुकAतर हेदN ) लौ न हजुर, अब के गनb होला 
? 

यवुक १ :- 

 कत ैतपाTको पAन घरमा ब*दकु पwकाइएन ? आगो त लगाइएन ? 

ब	ृ :- 

 हो हजुर, मेरो बढेुसकालको लौरो भाँ=चयो, ओत लाRने छानो भिGकयो । मानb न ैभए म ैबढुोलाई मानु- Aन ब� ! Iकन 

मेरो खाउँखाउँ-लाउँलाउँ उमेरको छोरालाई मानु- ? सGयानाश ैभयो Aन �भ.ु.. ! 

यवुक :- 

 �यथा सबकैो उ"त ैहो । तपाTको,मेरो, उसको, हामी सबकैो... । समयले आज सबलैाई झटारो हाAनरहेको छ 

अ*धाध*ुध अ*धकारमा । Gयो Lुर समयको Aनद-यी ढंुगाले Mहजो मलाई लाRयो, आज तपाTलाई  र भोल� उसलाई 

लाRनेछ । तर लाRनेछ सबलैाई एकMदन अव!य । अब Iक त �Aतकारमा उ�न ुपरय्ो Iक त चूपचाप सहन ुपरय्ो 

Aनयतीको झटारो । 

यवुक २ :- 

 आ7खर Iकन य"तो भइरहेछ ? ज*मेपछ2 बाँaन पाउन ुमा*छेमा�को नभएर सारा �ाणी मा�को नसै=ग-क अ=धकार 

होइन र ? 

यवुक १ :- 

 यो सब ैमा*छे�ती मा*छेको Eरस र डाहको उपज हो । बाँaन त उAनह� पAन चाह*छन,् जसले अ� मा*छेको बाँaन 

पाउने अ=धकार खो
सरहेका छन ्। तर मा*छेको (बबेक श*ुय भएपछ2 बहुलाउँदोरहेछ ।  

ब	ृ :- 

 यो धAत-मा पापी न ैपापीको साcाCय भइसYयो । मा*छे नै मा*छेसँग 
मZन सकेन भने Gयो भ*दा (बड&बना के हुन 

सYछ र ? अब भगवान ले फेर� एकपZट अवतार नल�ई हँुदैन यहा ँ।  

यवुक १ :- 

 वा"तवमा अब ईAतहासको पनुरागमन ज�र� भइसकेको छ । Gयो ईAतहास, जहा ँसGय =थयो, मानवता 

=थयो,मेल
मलाप =थयो । य	ु र (बरोध त GयAतबेला पAन हु*:यो तर Gयो य	ुमा बहुजन Mहताय को 
स	ा*त छल-eग 

=थयो । Gयो य	ुमा "वाथ- =थएन,क]pयाT =थएन अAन सा&�दाAयकता =थएन । Gयहाँ एउटा भYती,अमर
सहं र 

भलभ\ मद-:यो तर 
सeगो जात,धम-,सँ"कृAतको ला=ग अAन 
सeगो भगूोल र�ाको ला=ग मद-:यो । 

"थाAयGव,शा*ती र अमनचयनको ला=ग लwद:यो र ब
लदानी हु*:यो । जुन सम"त लोक Mहत को प�मा हु*:यो । 

Gयो य	ुमा,Gयो मतृय्मुा अAन Gयो �ाि]तमा सारा जगतले गव- गद-:यो र अमरताको गीत गाउँदै 
शर उठाएर 

िज*दाबाद भ*द:यो । जुन ओिजलो गीत अMहलेको प"ुताले पAन भZुन सIकरहेको छैन । तर आजको य	ु... लडाT... 

झगडा... ! भ"ुयाहा कुकुरह� कुMहएको 
सनोमा अझ भनr एउटा Iकरा पEरसकेको हwडीमा लछुातानी गEररहेका छन ्। 

hया... ! सि&झदा पAन Aघन लागेर आउँछ ।  

यवुक २ :- 

 तर यो सब कसर� र Iकन भइरहेछ ? यसको समाधानको कुन ैउपाय छैन ? 

यवुक १ :- 



 यहा ँसब ै"वाथf र मती�kटह� मा� छन ्। सम"या बQेZती ज*माउँछन ्तर समाधान खोCनकुो सxा ख�च ेथापेर 

पEरि"थती चका-उँछन ्। (बष रोपेर अमतृको आशा गनbह�, कp
मरो  महGवकां�ाको (बजारोपण गरेर लकंा िजGने 

सपना देHने ठेpनाह� र अ|डा न ैनफुटाई अ&लेट खान खोCने पाख|डीह� जबस&म सखाप हँुदैनन,् तबस&म 

जगतले य"त ैअपशकुन  �यहोनु- पनbछ शायद... ।  

ब	ृ :- 

 तपाT ज"ता Pववेकn स*तानह� Iकन अ� पAन ज*माइनन ्आमाले ? तपाTले धेरै mानका कुरा गनु-भो, के तपाTह� 

ज"ताको �यासले यो सम"या  Iकनारा नलाRला ? 

यवुक १ :- 

 लाRन सYछ, तर यहा ँराcो कुरालाई समथ-न र सहयोग कहा ँहु*छ र ? फेर� मलेै त देखेको र भोगेको कुरा राखेको 

मा� हँु । Gयसमा पAन मेरो जीवन त झन ्तपाTह�को भ*दा जज-र छ, म आँफै परैु EरिGतसकेको छु । मलेै के गन- 

सYछु र एYललेै ? यो सम"याको समाधानको ला=ग Iक त यहा ँएकपटक ब	ु न ैजि*मन ुपद-छ Iक त यहाँका 

मा*छेह�मा ब	ुGव भEरनपुद-छ । 

 ( यिGतकैमा नेप:यबाट ए&बलेु*स, कुकुरको �वाई, लाटोकोसेराको एकोहोरो "वर, हुर� बतासको Aत� बेग, आद�-

इGयाद�  ज"तो लाRने चकJ र अनौठो आवाज आउँछ, सब ैचपु लाRछन ्। म*चमा �काश }या]प ैAनsछ । Aन"पx 

अ*धकारको साcाCय ।  ) 

                                 @ @ @ 
 

 !य :  २  

"थान :  उह�  

समय :  पMहलाको  भ*दा केह� Aछि]पदंो (बहानी   

बातावरण : 

 ( म*चमा (ब"तारै मधुरोबाट केह� उCयालो �काश �साEरत हुन थाZदछ Lमश: । ग&ुबाको पेट�मा 
भ� ुआvन ै

धुनमा माला ज]दै 4यानमRन दे7ख*छ  । म*चमा अघी दे7खएका  ब	ृ र यवुक २ Gयहाँबाट अलप भइसकेका  हु*छन ्

। कालो बादल झन ्उQ हँुदै मडाEरदैंछ । पानी अझ ब�ला ज"तो छ । Gयसलेै यAतबेला  यवुक १, ग&ुबा पEरसरम ै

अवि"थत ओत लाRन 
मZने पाट�को फलyचामा  चुरोट ता*दै केह� सो=चरहेको भान हु*छ । ग&ुबाको वEरपर� र 
भ� 

ब
लरहेका Mदयोह� हावाको झोYकाले केह� Aनsदैछन ्भने केह� Aनsन खोCदै फेर� बZने कोशीस गEररहेका छन ्। 

पMहले दे7खएको यवुक को लाश यथा"थानम ैदे7ख*छ । घर�-घर� गज-ने चकJ मेघ र (बजुल� च&काइले  म*चको  

बातावरण लाई झन ्भयावह बनाइरहेकोछ । म*चमा �साEरत अ*य �काश भ*दा केह� उCयालो �काशको Iकरण 

यवुक १ मा पEरचा
लत हु*छ  ) 

यवुक:- 

 ( एYल ैगनुगनुाउँदै ) उफ्... मा*छेले मा*छेलाई मानb जमाना, चोनb जमाना, लpुने जमाना,घात गनb 

जमाना,अ(ब!वासी जमाना... ख ैक"तो जमाना हो यो ? AनयAतको ल�ी पAन क"तो Aनद-यी ? अबोध,AनEरह र 

कमजोरह� माथी न ैबि�रहने Aनर*तर । घडीको सइु ज"त ैअथक । मा*छेह� बाँaने रहर हँुदाहँुदै पAन जबज-"ती मन- 

Pववश हु*छन ्। कोह� भने मतृय्कुो ढोका स&म पगेुर पAन फकb र उह� Aनरस जीवन िजउन वा4य हु*छन ्। हरेक 

मा*छेलाई AनयAतले ठगेपछ2 जीवन गलाको पासो ब*दोरहेछ । उफ्... मेरो मन Iकन भाँWडदैछ ? मेरो मनको मदैानमा 



Iकन मतृय् ुर जीवनको दोहोरो 
भड*त भइरहेछ ? Iकन जीवन र मतृय्ु एउटालाई रोCने साहस आएन ममा ? Iकन 

MदR�
मत छ मेरो मन ? Iकन दधुको दधु पानीको पानी हुन सYदैन म 
भ�को मन ? दोधार र दोसाँधमा कAत*जेल 

िजउने ? के पाउन ुर गमुाउन,ु सखु र द:ुख,उCयालो र अ4ँयारो हरेक जीवनको ला=ग okटाले स&ुपेको "वभाPवक 

oीeखला होइन र ? Iकन मेरो मन �ाि]तलाई मा� सवJपर� ठा*छ ? Pपडा,(बरYती र द:ुखाइ त जहा ँपAन lया]त छन ्

Aन । ऐश,आराम र खुशी मा� ैभयो भने पAन िज*दगी िजउनकुो के मCजा आउला र ? Gयो यवुक, जसको Gयती 

क
ललो Iकशोराव"था छ, सव-!व न ैलMुटदंा पAन ऊ अद&य साहसका साथ समाधान खोCन उGसकु छ । Gयो ब	ृ, 

जसको ससंार चुलु-&म ैडुबेकोछ र पAन अझ ैकेह� गनु- पद-छ भ*ने Mह&मत बोकेर Mहडंकेोछ । आ7खर Gयो पागल पAन त 

बहुलाउनकुो Aनयती भोगेरै पAन बाँaदैछ । ब	ु ज*मेको,राम ज*मेको,रावण ज*मेको अAन Mहटलर ज*मेको पAन 

समय न ै=थयो । अAन यो पAन समयको एउटा पाटो रहेछ । Gयसबेला पAन मा*छे बाँचेकै =थए । okटाको (बधान 

अनसुरण गनु-भ*दा अकJ (बकZप कहाँ रहेछ र खै... ! ( लामो सास ता*छ । ) 

( यिGतकैमा एक यवुती =चaयाउँदै �वेश गछb  । ऊ पानीले  
भजेIकछे, उसको केशराशीबाट पानीका थोपा शर�रतफ-  

झEररहेका छन ्। 
भजेकोले गदा- उसले लगाएको कपडा र मासकुो स&ब*ध निजक दे7ख*छ । भनौ, कपडा बMहर बाटै 

उसको शर�रका सबेंदन
शल अeगह� �kटै दे7ख*छन ्। उसले सार�-चोलो लगाएकn छे । ) 

यवुती :- 

 बचाऊ... बचाऊ... । ए, लौ न कोह� छ यहा ँ... ? 

यवुक :- 

 ( आवाज आएको ईलाकाAतर हेदN नहेर� आvन ैधुनमा बोZदै ) यहा ँथु� ैछन ्। यो ग&ुबा, 4यानमRन 
भ�,ु ब	ु, एउटा 

वेवार�से लास  र एउटा िजउँदो लास पAन । त, यो आवाज चाँह� कुन समाज बाट Aतर"कृत भयो फेर�, र कुन लोक बाट 

उAछMxएर आयो यहा ँ? 

यवुती :- 

यह� समाजबाट, यह� लोकबाट,यह� ंबाट, तपाTकै निजक बाट । क"तो Aनद-यी र उदेक लाRदो कुरा गदNहुनहुु*छ तपाT 

? यो आवाज �दयको द:ुखाईबाट, आGमाको =चGकारबाट अAन यो आवाज तपाT ज"त ैमा*छेको मटुुको घाउबाट ।  

यवुक :- 

यो पकुार कसका जुनाफमा ? कसलाई छोला यो बेदनाले... ?  

यवुती :- 

जो सह� अथ-मा मा*छे छ । Gयो मानव �दय भए तपाTकै ला=ग ठा*नसु ्। 

यवुक :- 

( यवुकको मखुम\ुा अझ ैयवुतीको आवाज आएको भ*दा (बपEरत Mदशा तफ-  नै  फIक- एकोछ )-  कुन कुराको जाहेर� 

गन- चाह*छ यो =चGकार... ? 

यवुती :- 

 प!चातापको आँधी... Aनरासाको भमूर�... अAन जीवन�Aतको Pवतkृणा... । 

यवुक :- 

 ( अब यवुकको  4यान आवाज आएको ईलाका तफ-  आकृkट हु*छ  । आ!चय- मा*दै यवुतीतफ-  फकb र ) क"तो कुरा 

गदNhयौ Aतमी ?  बचाऊ,..बचाऊ… भ*दै जीवन�ती गहुार पAन मा=गरहेकn hयौ, अAन Gयह� िजवन�ती Pवतkृणा पAन 

जाहेर गर�रहेकn hयौ ? 



यवुती :- 

 ( यवुकलाई =चने झy गरेर ) हँ,... �भाकर Aतमी ... ? 

यवुक :- 

 ( सम्Aृततफ-  फक� दै ) यद� मेरो ठ&याई गलत नभए, Aत... मी… अना
मका हुनपुछ-  ।  

यवुती:- 

  हो,.. हो... म अना
मका न ैहँु । ( उनी यवुक को साम*ुनेमा जाि*छन ्। )  

( यवुक र यवुती आपसमा निजIक*छन,्उAनह� (बचको दरु� छोMट*छ अब ।  �काश केह� उCयालो भएर उAनह� 

रहेको पाट�मा केि*\त रह*छ । ) 

यवुक :- 

 अAन Iकन आयौ त यहा ँ? 

यवुती :- 

 म जीवन र मतृय्कुो दोसाँधमा छटपMटदै भrतार�ईरहेकn =थएँ, शायद गलत ठाउँमा आइपगेुछु ।  

यवुक :- 

 कथा उ"त ैछ यता पAन, एउटै साझा Aनयती खेPपरहेका रहेछr हामीले । Iकन Gयसो भनेकn अना
मका... ? Aतमी 

गलत होइन, एकदम सह� ठाउँमा आएकn पAन त हुन सYhयौ Aन... ! 

यवुती :- 

 तर म मन- चाह*छु ।  

यवुक :- 

 मन- त म पAन चाह*थz, तर अब बाँaन चाह*छु ।  

यवुती :- 

 फेर� क"तो कुरा गदNछौ Aतमी ? मनु- र बाँaन ुदईु (बपEरत �ुब हुन ्। मन- चाह*:यौ र फेर� बाँaन चाह*छौ, के अथ- छ 

यसमा ? 

यवुक :- 

 Aतमीसँगको (बछोड पछ2 ममा जीवन�ती Aनराशा छायो । जीवन उदास,उराठ र Aनराश लाRन थाZयो । समाजका 

हरेक कुरालाई म A�णा गन- थालz, र समाजले पAन मलाई A�णाको पा� बनायो । जतातत ै"वाथ-, घात,Mहसंा,अशा*ती 

... जीवन झन ्भ	ा र बेकार लाRन थाZयो । मन बझुाउने कोह� भेMटन । देशका lवाँसा र समाजका ध
मराह�ले मलाई 

सखुले बाँaन पAन Mदएनन ्। मेरो घर पAन खोLो बनाइMदए । म घर मा ब"न सIकन, भर कसकैो भएन, जीवनको अथ- 

न ैरहेन । "मायाँ" भ*ने =चज पAन अच&मकै हँुदो रहेछ । मलेै Aतमीलाई र यो देशलाई अRघोर मायाँ गरेको =थएँ । 

Aतमीह� दबुलेै मलाई योRय ठानेनौ । Aतमीले मलाई छोडरे गयौ, देशले Aनक&मा ठा*यो । मलाई कसलेै जeगल र 

कसलेै दरबार पसाउन चाहे । तर म यो देशको समलु Mहत चाहने मा*छे Gयसर� टुILन मेरो "वा
भमानले Mदएन । 

अ*तत: एYलो वहृ"पAत झुxा हँुदोरहेछ । यAतबेला म एउटा फरक (ब\ोह�को �पमा आvन ैजीवन र मतृय् ु(बचको 

अनौठो Lाि*त गEररहेछु । 

यवुती :- 

 अAन, अ4ययन कहाँ पयुा-यौ ? 

यवुक :- 



 के अ4ययनको कुरा  गhयq ? जसको जीवन नै साँचो अथ-मा जीवन रहेन भने Gयसको अ*य कुरा र �गतीको के ... ? 

यवुती :- 

 ( (बचैमा ) तर आज फेर� ... ? 

यवुक :- 

 आज Aतमीलाई देखेर, Aतमीसँग भेट भएर बाँaने रहर जागेर आयो । िज*दगीको अथ- भेटे ज"तो लाRदैछ ।  

यवुती :- 

 तर म Aतमीभ*दा परकn भइसकेकn छु । Aतcो र मेरो सा
म]यतामा ठुलो दरु� छ अब । म Aतcो ससंारबाट 

अलRगीईसकेIकछु ।  

यवुक :- 

 Gयसो भए Aतcो ला=ग स*ुदर ससंार हँुदाहँुदै Iकन मन- चाह*hयौ ? 

यवुती :- 

 अMहले मेरो कुन ैससंार न ैछैन । न मेरो कुन ैअि"तGव र पEरचय छ । तसथ-, म य"तो अथ- (बMहन जीवन िजउन ु

भ*दा मन- चाह*छु ।  

यवुक :- 

 ( आ!चय- मा*दै ) अAन Aतcो oीमान ? घर पEरवार ? 

यवुती :- 

 ( �ँदै ) भो �भाकर ! मलाई यहा ँभ*दा बढ� नकोpयाउ । ममा साम:य- पAन छैन, यो भ*दा अघी ब�ने ।  

यवुक :- 

 तर Aतमीले भ*न ैपछ-  यथाथ- कुरा ।  

यवुती :- 

 मलाई धेरै कर नगर �भाकर । यद� Aतमीले मेरो वा"तPवकता थाहा पायौ भने, मेरो त हालत य"त ैहो , Aतमी पAन 

दखुी हुन सYछौ ।  

यवुक :- 

 तर Gयो सब सहन सYने साम:य- छ ममा । Iकनकn मलेै दज-नr द:ुखका जeघारह� तर�सकेकोछु ।  

यवुती :- 

 Aतcो पPव� �ेमलाई लGयाएर म ... ( भYकाAनदै ) Gयो रघवुीर को कुरामा लागz । उसले मलाई िज*दगीका अनेकr 

अस&भव सपनाह� देखायो । नाना तरह ले फकायो । उसका हरेक चकलेट� कुराह� साँिaचकै ज"तो लाRयो मलाई । 

उसका कुराले म Mदन �AतMदन गZदै गएँ । अ*तत: मलेै उसँग Pववाह गर� । उसले मलाई कMहZय ैघरमा लगेन र 

देखाएन पAन । ( झन ्भYकाAनएर �ँदै ) एकMदन उसले मलाई एका*त जeगलको (बचमा रहेको एउटा घरमा लाRयो । 

Gयहाँ उसका केह� सा=थह� पAन =थए । रYसीले मातकेा उAनह� सबलेै मलाई सामMुहक बलGकार गरे । Gयसपछ2 

बेहोस भएछु । lयू7ँझदा अ"पातलको बेडमा =थएँ, मलाई कसले Gयहाँ लRयो पGतो भएन । म Gयहाँबाट भागz । धेरै 

पटक मनb कोशीस गरz तर कस ैन कसलेै बँचाए । भनेको बेला (बष पAन नपाईने रहेछ । मMहनौ (बAतसYयो, रघवुीर 

कहाँ हरायो थाहा छैन । िज*दगीमा गरेको सानो भलूले आज म आvन ैजीवन देखी डराउन थालेIकछु । प!चातापको 

आगोले मलाई जलाइरहेकोछ । ( �*छे ) 

यवुक :- 



 तर Aतमीले मलाई केह� गन- नसYने,हुतीहारा, गर�ब भनेर छोडकेn =थयौ होइन ? 

यवुती :- 

 मन भ*दा धन ठुलो ठानेर "वाथf र महGवकां�ी बनz म । आड&बरको खोल ओढेको पाख|डी समाज मेरो आदश- 

ब*यो । रघवुीरसँग Pववाह गरेर भौAतक �पमा सखुी र स&प*न ब*ने लालसाको भतूले मलाई समाGयो । रघवुीर 

स*ुदर पAन =थयो र सतह� �पमा मेरो Aन&ती उसले AनYकै पसैा पAन खच- गरय्ो । तर Aत उसका सारा कृयाकलाप 

मलाई फसाउने चाल मा� रहेछन ्। Aतमी त मेरो ई!वर रहेछौ, मलेै =च*न सIकन । ( �*छे ) 

यवुक :- 

 अAन GयGती जाबो कामको ला=ग रघवुीर ले Aतमीलाई मबाट खोसेको रहेछ ? 

यवुती :- 

 उनीह�को आपसी कुराबाट एउटा छनक पाइ*:यो । बलाGकारपछ2 उAनह� मलाई भारतको वे!यालयमा लगेर बेaन 

चाह*थ े।  

यवुक :- 

 अAन Aतमीले कुन ै�Aतकार गEरनौ ? 

यवुती :- 

 म त बेहोस भईहालेछु । फेर� Aत दानव�पी रा�सह�को अगाWड म एउट� अवला नार�को के जोड ? 

यवुक :- 

 देश र समाजका श� ुसब ैय"त ै�कृAतका हु*छन ्। नार�लाई मनोर*जनको साधन,खेलको मदैान र Lय-PवLयको 

व"त ुठा*ने नरPपशाचह�को आँखा फुटाइMदएर,हात-खुxा भाँ=चMदएर भाले गधाको हुलमा छोWडMदने काननु ब*न ुपनb 

। तर नार�ह� पAन कम दोषी त कहाँ छन ्र... ? 

यवुती :- 

 अPववेकn नार�को एउटा उदाहरण त म नै भइहालz । ( म*ुटो Aनहुया-उँछे ) 

यवुक :- 

 GयिGतका Mदन Aतमी रघवुीरसँग ब"यौ , उसको कुAनयतको अ
लकती पAन सकेंत स&म पाइनौ Aतमीले ? 

यवुती :- 

 उसले मेरा हरेक इaछा र चाहना परुा गEररहेको =थयो । Gय"तो कुन ैकुराको शकंा र हेYका भएन मलाई । थाहा पाएकै 

भए पAन मलेै के गन- सYन ुर ? म त उसको प*जामा पEरसकेकn =थएँ । तर मलेै जे जGती बझुz,- नेपाल� चेल�बेट� 

बेच(बखनको एउटा नाइके हो Gयो अपराधी ।    

यवुक :- 

 ( Eरसाएर ठुलो "वरमा ) यह� त छ Aतमीह� नार� जाAतको कमजोर प� र (बड&बना । अशं र वशंका नारा उचालेर 

पाEरवाEरक कलहको (बउ रो]छौ । नारा र भाषणमा नार� "वत*�ता,अ=धकार र आर�णको राग अला]छौ, तर फेर� 

आँफै बेच(बखनको साधन ब*छौ... ? यसर� कMहZय ैपAन नार�मYुती हँुदैन । नार�ले आvनो �े�ा=धकार आँफy  

Aनधा-रण गन- सYनपुद-छ ।  

यवुती :- 

 ( �ँदै ) मलेै यती अ�&य गZती गरेछु । म खाग बAनसकेIकछु प!चातापको आगोले जलेर । म आँफैले आँफैलाई माफ 

गनु- योRय ठाि*दन । Gयसलेै मतृय् ुन ैमेरो मYुती हो । ( यवुती आकाशAतर अनहुार फैलाएर आखँा =च&म गछb  । ) 



यवुक :- 

( जु�Yक उठेर यवुतीको स&मखु जा*छ र केह� आLो
शत भावमा ) मतृय् ुर मYुती Aतमीह� ज"ताले गनb आधुAनक 

�ेम ज"तो स"तो छैन । फेर� हरेक मतृय्लेु मYुती पाउँदैन पAन । लोक Mहतको ला=ग वरण गEरएको मतृय्मुा मनb र 

बाँaने दबुलेै मYुती पाउँछन,् र यो साथ-क मतृय् ुहो मिुYतका ला=ग । तर Aतमी त खाल� Aतcो Aनता*त �यिYतगत 

"वाथ-का ला=ग मतृय्ु चाहँदैhयौ । छोWडदेउ य"तो बहुल�ी कुरा गन-... । िज*दगीको कठघरामा मतृय्कुो फैसला स*ुने 

बलातकृ्त रहर बोकेर म पAन उ
भएको =थएँ । समयले फाँसीको सजाय सनुाइMदएको भए शायद Gयो मतृय् ु�ा]त 

गEरसकेको हुने =थएँ होला । समयसँग ै(बचार  पAन पEरवत-न हँुदोरहेछ मा*छेको । मलाई बाँaने रहर पलाउँदैछ 

Aतमीलाई भेटेर / देखेर । फेर� Aतमी चाँह� ंIकन... ? 

यवुती :- 

 ( �सeग बदZदै ) म ज"ती "वाथf आईमाईको नाममा Iकन आvनो िज*दगीलाई बबा-द�को स&झौता प�मा 

द"तखत गन- उ	त भयौ Aतमी ? Aतमी ज"तो योRय मा*छेले एक से एक असल यवुती पाउँ:यौ । राcो काम पAन 

पाउन सY:यौ । पाउँदैन:यौ त ? Iकन नया ँजीवनको नया ँबाटो Mहwंन चाहेनौ Aतमीले... ? 

यवुक :- 

 ( lयeRयाGमक हाँसो छोwदै ) हँ,... योRय मा*छेले आvनो योRयतानसुारको काम पाउने भए Iकन (ब\ोहको आगो 

दि*क*:यो यसर� ? अकJ कुरा, के Aतमीले साँचो �ेमलाई बजारमा बेaन रा7खएको 
शलािजत ठानेIकhयौ ? जो 

छानी-छानी मनलागी गन- सIकयोस ्। चोखो �ेम एक जनासँग मा�  गEर*छ अना
मका... ।   

यवुती :- 

 ( भावकु बनेर लामो स"ुकेरा हाZदै ) उफ्.... कती धेरै माया ँगरेको रहेछौ Aतमीले मलाई । कती गMहरो समप-ण भाव 

रहेछ Aतcो म �ती । कGती ठुलो भलू भएछ मबाट । ( �ँदै ) हे भगवान ! कGती पाPपनी रहेछु म, अब झन ्मलेै मनN पछ-  

। ( Aय स&बाद च
लरहँदा नेप:यबाट sवाइ
लनको का�7णक पा!व- धून गिु*जरह*छ । म*च को �काश पAन रातो 

हु*छ । ) 

यवुक :- 

 ( स&झाउने कोशीस गदN ) (बतकेो समय र बगेको खोला कMहZय ैफकb र आउँदैन र Aयनीह�सँग िजि"कने =�kटता 

पAन गनु- हँुदैन । अब प!चाताप मा� गरेर के न ैफाईदा छ र ? ब� जीवनको ला=ग एउटा नया ँउGतम बाटो रोCन ुन ै

oेयkकर ठा*दछु म ।  

यवुती :- 

 म मन- चाहने मा*छे, Iकन जीवनको लोभ देखाउँदैछौ Aतमी ? 

यवुक :- 

 Aतमी अघी यहाँ आउँदा जीवनकै ला=ग गहुार माRदै आएकn =थयौ, तर अMहले... ? 

यवुती :- 

 ( (बचैमा बोZदै ) GयAतबेला मलाई खराब आचरण भएका लफeगाह�ले लेखेpदै =थए ।   

यवुक :- 

 ( गलललल   हाँ"दै ) फेर� Aतमी क"तो बेढeगी कुरा गदNhयौ , मन- चाहने मा*छे मतृय्सँुग डराउँछ र... ? Aतमीले न ै

भनेकn होइन ? बाँaन ुर मनु- दईु �ुब हुन,् Aयनीह�को बीचमा केह� समानता हँुदैन भनेर ? 

यवुती :- 



 हो, तर सास रहेस&म डर भ*ने =चज रMहरहँदो रहेछ । फेर� मYुती, मतृय् ुमा मा� ैदेखेकn छु मलेै ।  

यवुक :- 

 यद� Aतमी साँaचै मन- न ैचाह*hयौ भने, यो डर भ*ने =चजले पAन मनु- पद-छ । नपGयाए हेर त, मिुYतको ला=ग 

मतृय्सँुग नडराउने यो	ाह�को डर पAन य	ुको मदैानमा मरेको छैन र उAनह�सँग.ै.. ? 

यवुती :- 

 तर Iकन य"तो हुन सIकरहेको छैन ममा ? 

यवुक :- 

 छोWडदेउ अब सारा (बतकेा कुरा । Pवगतलाई कोpयाएर Iकन वत-मानलाई अ
मZयाउन  चाह*hयौ ? Iकन भPवkय 

ध
मZयाउन चाह*hयौ Aतमी ? 

यवुती :- 

 त म के गरr ? 

यवुक :- 

 पEरि"थतीसँग मकुा(बला गदN जीवन सeघष-मा हो
मदेउ आफुलाई ।  

यवुती :- 

 Aतcो भनाइको मतलव के हो ? 

यवुक :- 

 मेरो मतलव, फेर� अकJ नया ँजीवनको श�ुवात पAन त गन- सYhयौ Aन Aतमी ।  

यवुती :- 

 तर म त बाँaन ैचाह*न र बाँaन ुहँुदैन पAन मलेै । Iकनकn मेरो वत-मान जती �दPुषत र कलeIकत छ, यद� म बाँच े

भने मेरो भPवkय झन ्बढ� �दPुषत र कलeIकत हुनेछ ।  

यवुक :- 

 यसको खास कारण जा*न सYछु म ? 

यवुती :- 

 Aतमी सम� यो भ*न सYने आँट न ैछैन मसँग ।  

यवुक :- 

 साहस बटुलेर भन ।  

यवुती :- 

 ( भ*ने साहस गदN ) म... म... म... । नाई... ! म भ*न सिYदन ।  

यवुक :- 

 ( केह� Eरसाएको भावमा ) Aतमीले भ*न ैपद-छ, कुरा के हो खलु"त भन ।  

यवुती :- 

 नाई... ! यो कुरा, Aतमी सम� मलेै भ*दा प!चाताप,लाज र डर ले एकैचोट� गाँCछन ्मलाई ।  

यवुक :- 

 हरेक सGयको पदा-फास एक Mदन भएरै छोwछ, चाहे Gयो जती न ैAततो Iकन नहोस ्। Gयसलेै खास कुरा के हो अMहले न ै

भने वेश हु*छ ।  



यवुती :- 

 यो सGयको पदा-फास हुन ुअगाव ैमन- चाह*छु म ।  

( म*चमा एYकासी आँधीहुर�को बेग Aत� सAुन*छ, मेघ गज-न सMहत (बजुल� च&केको पAन दे7ख*छ । म*चमा 

�साEरत �काश घर� म*द घर� गाढा हँुदै यवुक र यवुतीमा टिZक*छ । उनीह� फलyचामा घर� ब"दै त घर� उ�दै 

आपसी वाता-लाप गEररहेका छन ्। ) 

यवुक :- 

 ( अ
लक गिज-एर ) मन- त Aतमीले अब यस ैपAन पाउँMदनौ , Iकनभने Aतcो अगाWड म उपि"थत छु । तर समय सँग 

िजि"कने =�kटता Aतमीले गEररहेकn hयौ Aन, Gयो कMहZय ैसाथ-क हुन सYदैन । ( स&झाउन खोCदै ) Iकनभने समय 

कMहZय ैआँफैमा बेइमान हुन सYदैन । चाहे Gयो Pवगत होस ्वा वत-मान या भPवkय न ैIकन नहोस ्। (बहानी घाम 

झुिZकंदाको आर&भ र बेलकुn सयू- अ"ताउँदाको समापन, अ*तत: दबु ैसमय आशा बोकेर हामीमाझ छाउने सGय हुन ्

। Gयसलेै Aतमीले भ*न चाहेको कुरा चाँडो, अMहले नै भने ब� समय �Aतको धम- सा(बत हुनेछ ।  

यवुती :- 

 तर समय कMहलेकह�ं अGय*त ैलाजमदJ तEरकाले आउँदोरहेछ । 

यवुक :- 

 होइन, एकदम गलत । समयका हरेक मा*यतासँग मा*छे समाMहत भएर बहन सYनपुद-छ । �खको बोLा लगाउने  र 

खानेकुरा खाँच ैखाने ढुeगे  यगुमा पAन मा*छेले समय�Aतको मया-दा धानेकै =थयो ।  समयले AनMद-kट गरेका 

आचरणह� अनशुरण गनु- Gयो बेलाको नतैीक 
श�ा =थयो । एउटा यगु मा� एक पZट आउँछ । Gयो यगु GयAतबेला 

आvन ैअि"तGव बोकेर आयो, यो यगु पAन अMहले आvन ैमा*यता 
लएर �"ततु भएकोछ र भो
लको यगु अकN  भएर 

हामी साम ुउपि"थत हुनेछ । Aतमी समय सँग Iकन डराउँhयौ र लजाउँhयौ ? हरेक सम"याले ज*म 
लँदा 

समाधानको उपाय पAन 
लएर आएको हु*छ । यद� हामी समयसँग चZन सकेनr भने हामीलाई समयले कोशr टाढा 

हुGयाइMदनेछ । अAन जीवन झन ्Pवषम हुन सYछ ।  

यवुती :- 

 तर जीवन भोगाई र आदश-मा धेरै 
भ*नता छ । 

यवुक :- 

 यो कुरा मलेै पAन राcर� बझुेकोछु । Iकनकn िजवनबाट हारेर म पAन मतृय्कुो ढोका ढकढकाउँदै Mहडंकेो मा*छे हँु । 

अनभुव र भोगाईमा म Aतमीभ*दा माथी न ैछु होला, तल होइन । Aतमीलाई भेटेर मलेै मतृय्कुो बाटो Gयागz भने Aतमी 

चाँह� ंIकन... ? 

यवुती :- 

 तर म त साँaच ैमन- चाह*छु ।  

यवुक :- 

 ( अकJ Mदशा तफ-  मखुम|डल फका-एर चकJ "वरमा )- फेर� उह� कुराको पनुरावGृती  भयो Aतcो मखुबाट । 

यवुती :- 

 म.. म.. म... ( उसको गला अब�	 हु*छ  ) 

यवुक :- 



( कwIकंदै ) फेर� अकJ कुन रह"यको उ{घाटन गन- चाgयौ ? अब यो भय,लाज र डर ले पAन मनु- पद-छ । छोड यो 

गि&भर रह"यको वाण... । Iकन एकोहोरो टान- खोCदैhयौ मलाई ? 

यवुती :- 

 मलाई यगुले नसरापोस.्.. ।  

यवुक :- 

 यगु आफैँमा Aन!कलeक हु*छ । Gयसलेै भAनदेउ गाँठ2 कुरा के हो ?  

यवुती :- 

 मे... रो... ( फेर� रोIक*छे ) 

यवुक :- 

 ( Eरसाएर अझ बढ�  कwIकंदै ) यो हद भयो अना
मका,... नबनाउ मलाई अब धेरै कठपतुल� । Aतcो गलामा के छ ? म 

Aन"सा
ससकz , Aछटो खो
लदेउ Gयो रह"य । चाँडो फुटाउ Aतcो वाYय... । न� भगवानले Aतमीलाई फेर� सजाय 

गनbछन ्।  

यवुती :- 

 मेरो पेटमा अबधै बaचा हुIक- रहेकोछ �भाकर... । ( बडो कkटका साथ यती भAनसकेर बे"सर� �*छे । ) 

( यिGतकैमा ठुलो आवाजमा मेघ गिज-*छ, (बजुल� चि&क*छ,आँधीहुर� चZछ । नेप:यमा बालक रोएको ज"तो 

आवाज पAन मधुरो सAुन*छ । �काश रातो र केह� उCयालो भएर म*चमा छEर*छ ।  ) 

यवुक :- 

( झन ्Eरसाएर अझ चकJ "वरमा ) Aतcो पेटमा बaचा छ, अझ Aतमी मन- चाह*hयौ… ? आफु त मhयq- मhयq,  तर 

पेट
भ� रहेको 
शशलुाई पAन मान- चाह*hयौ  ?  के पाउँhयौ Aतमीले यो AनदJष �णु हGया गरेर... ?    

यवुती :- 

 तर म आमा ब*न चाह*न ।  

यवुक :- 

 Iकन ? 

यवुती :- 

 Iकनकn यहा ँधेरै आमाह�लाई ईAतहासले कलeकको Mटका लगाइसकेकोछ । कयr आमाह� प!चातापले तwPपरहेका 

छन ्। Gयसलेै म फेर� अक� कलeIकत आमाको सHंया थ]न चाह*न ।  

यवुक :- 

 के त:य छ Aतमीसँग ? 

यवुती :- 

 त:य सबकैो साम ुछल-eग छ । Gयो  Aतमीले, मलेै, हामी सबले देखकेा- भोगेका छr । नपGयाए हेर त,... Aतन ै

आमाह�ले ज*माएका कपतूह�ले आमालाई धध-र� �वाएका ! आमाको कोखम ै�!न =च*ह लगाउने कुलाeगार 

ह�लाई ज*म  Mदन ु भ*दा  त ... ! 

यवुक :- 

 तर Aतमीले यो बaचालाई ज&न Mदन ैपद-छ ।  

यवुती :- 



 मलेै अघी न ैभAनसकz  Aन... ।  

( यसवैीच म*चमा एउटा प�ीका �यापार�को �वेश हु*छ ।  यवुक र यवुती केह� �ण चूप लाRछन ्।  ) 

 ( पानी पEररहेकोछ, ]लािkटकको आधा भागले टाउको र आधा भागले प�ीका ढाकेकोछ । Hयाउटे शर�र एउटा हातमा 

प�ीका हZलाउँदै =चaयाउँदैछ ) 

प�ीका �यापार� :- 

 लौ... आयो हजुर, ताजा खबर ! आज पAन राजाधनीको मटुुम ै
भड*त, Aतस जनाको घटना"थलम ैमतृय्,ु सयr 

घाइत,े सयौको अपहरण, माEरनेको सHंया अझ ैबढ� भएको आशकंा । लौ, पMढहाZनसु ्हजुर आजको ताजा खबर... !  

( �भाकर (यवुक)  ले एउटा प�ीका 
ल*छ, प�ीका �यापार� एवम Eरतले कराउँदै अकJ Mदशातफ-  मोWड*छ र म*च बाट 

ओझे
ल*छ  । ) 

यवुक :- 

 देHयौ त अना
मका... ? यहाँ मतृय् ुकGती स"तो छ । अAन हेर यो प�ीका �यापार�लाई, कGती 
मठो जीवन सघंष- 

गEररहेछ यसले । 

 यवुती :- 

  बाँaन चाहने सबलेै सघंष- त गनN पद-छ Aन हैन र ? 

यवुक :- 

  यह� कुराको आGमाबोध Aतमीमा होस ्भ*ने म चाह*छु ।  

( एYकासी कालो बादल झन ्मडाEरएर आउँछ । आधँीहुर� सMहत मसुलधारे वषा- हु*छ । चकJ आवाजमा मेघ गिज-*छ, 

(बजुल� चि&क*छ । नेप:यमा फेर� मानव Pपडाको =चGकार सAुन*छ ।म*चमा झन ्मधुरो �काशको �योजन हु*छ । 

यवुक र यवुती उह� पाट�मा छन ्। मेघ गज-नको आवाजबाट तसbर यवुती यवुकको निजक टाँ
स*छे । ) 

यवुती :- 

 मलाई लाRदैछ, यहाँ फेर� कुन ैअनौठो र भयावह घटना घpला ज"तो छ ।  

यवुक :- 

 यसमा कुन ैअनौठो कुरा छैन । Iकनकn यहाँका हरेक पEरवेशको ला=ग हरेक खाले घटनाह� "वभाPवक भइसकेका 

छन ्। अAन यहाँका हरेक �ाणीह� घटना घटाउन र घटनाबाट �भाPवत हुन अsय"त भइसकेका छन ्। फेर� मा*छेको 

जीवन घटन ैघटनाको एउटा oीङखला त हो Aन, होइन र ? 

यवुती :- 

 कसर� ? 

यवुक :- 

 मा*छे जि*म*छ Gयो पAन एउटा घटना हो । जीवनभर� अनेकr घटनाह� घMटरह*छन ्उसको जीवनमा । र अ*तमा 

उसको मतृय् ुहु*छ, Gयो पAन एउटा घटना न ैहो । Aतमी र मेरै कुरा गरr न, हाcो जीवनमा कती घटनाह� घटे होलान ्। 

=चनजान, �ेम, 
मलन, (बछोड फेर� पनु
म-लन... यो अ*तरालमा कती साना ठुला घटनाह� घटे होलान ्।  

यवुती :- 

 Gयसलेै त म पAन जीवनको अि*तम घटना घटाउन चाह*छु ।  

यवुक :- 

 फेर� उह� अपशकुन अला]दैhयौ  ? 



यवुती :- 

 त म के ग�ँ ? 

यवुक :- 

 बाँकn जीवन हाँसेर (बताउने, 
सज-ना र Aनमा-णमा खच- गनb ।  

यवुती :- 

 तर यो एकदम ैअस&भव छ ।  

यवुक :- 

 स&भावनाको सानो फाँटमा �यासको एउटा (ब�वा रोपेर त हेर... ! 

यवुती :- 

 फेर� यो पेटको.... ???  

यवुक :- 

 ((बचैमा बोZदै )  मलेै धेरै पटक भAनसकz , ज*मन पाउन ुपछ-  यसले ।    

यवुती :- 

 Aतcो मतलव, म फेर� एउटा कपतूलाई  ज*म Mदएर  एउट�  कलeIकत आमा बनूँ … ?  

यवुक :- 

 कसलाई थाहा छ ? यो ईAतहासको सबभ*दा उGतम यगुप�ुष / नार� को �पमा जि*मन पAन सYछ । ब	ुको 

�AतAन=धको �पमा पAन त आउन सYछ यस धAत-मा ? 

यवुती :- 

 छोरा न ैज*मेला भ*ने के पYका छ ? 

यवुक :- 

 के छोर�ले चाँह� यगु नाAयका ब*ने साम:य- राHदैनन ्र ?  

यवुती :- 

 यो गभ- अबधै हो, कसले Mद*छ यसलाई वधैाAनकता ?  

यवुक :- 

 के म यो भार बहन गन- सिYदन ? के म लायक छैन र यसका Aन&ती  ? 

यवुती :- 

 यो Aतमी के भ*दैछौ �भाकर……… ? ( आ!चय- �कट गदN ) 

यवुक :- 

 के हामी पनु: एउटै बाटो Mहwंन सYदैनौ ? हाcो अधुरो �ेमलाई मतू- �प Mदन सYदैनौ फेर� ? 

यवुती :- 

 यसको मतलव,… अझ ैAतमी मलाई "वीकानb प�मा छौ, �भाकर... ? 

यवुक :- 

 हरेक सम"याको समाधान भनेकै समझदार� हो । मा*छेले न ैगछ-  भलू, तर स=ु�नको ला=ग सहज बाटो पाएन भने 

अझ धेरै भलूह� हँुदै जा*छन ्। Aतमीले मलाई छोडरे जान ुएउटा सानो भलू =थयो Aतcो । तर जबज-"ती Aतमी 

बलातकृ्त भएर Aतcो पेटमा हुIक� दै गरेको 
शशकुो कुन ैभलू छैन । यती सानो कुरालाई पAन �दयगंम गन- सIकन भने 



मलेै के मानवताको कुरा गनु- ? यो जMटल घडीमा हामी(बच आपसी स�ाव रहन सकेन भने, हामी दबुकैो िज*दगी 

बबा-द हुन सYछ । मलेै आvनो देश र समाज�Aतको दाAयGव झ*ड ैभZूने अव"था स&म पRुन ुAतcो �ेम Pपडाको 

कारण पAन हुन सYछ । झगडा होइन, 
मलेर समाधान खोCनपुछ-  अब । सानाAतना कुराह�लाई पहाड बनाइन ुहँुदैन । 

शाि*तपणू- आपसी समझदार� न ैसमाधानको उपयYुत उपाय हो भ*ने व"तAुनkठ त:य पेश गन- चाह*छु म यो अबझु 

र {व*दQ"त समाजलाई । अAन यो खराब समाजको कु�प =च�लाई पEरवत-नको यगुा*तकार� Yयानभासमा उतादN 

अQगमनAतर धकेZन चाह*छु । यो काम हामीले नै श�ु गरेर देखाइMदन सके,अ�ले पAन 
सYने =थए Iक ज"तो लाRछ 

मलाई... । 

यवुती :- 

 ( आँखाबाट आँश ुझादN यवुकको दबु ैपाखुरामा aया]प ैसमातरे झYझकाउँदै आvनो आँखा यवुकको आखँा निजक 

लगेर ) - Aतमी महान छौ �भाकर । म छताछुZल भएँ Aतcो उGकृkठ मानवता देखेर । यगुले Aतc ैप�मा सMहछाप 

गनbछ ।  

यवुक :- 

 ( भावकु हँुदै ) यो ससंार था&ने =चज मायाँ र Pव!वाश रहेछ अना
मका ! Aतcो अभावमा मेरो िज*दगी धेरै Pवषम 

ब*यो । उदास,उराठ र Aनराश मन 
लएर AनYकै भrताEरएँ म Pपडाको भार� बोकेर । जीवन आँफैलाई भार हुन थालेको 

=थयो । िज*दगीदेखी अघाएर झ*ड-ैझ|ड ैमतृय्सँुग स&झौता गनb अठोट स&म पयुा-यो मलाई यह� मायाँले । मेरो 

मन
भ� एउटा न
मठो आत-नाद 
भ�
भ� ैचहया-इरहे:यो । Aतcो अनपुाि"थAतको िज*दगी अ
भषाप झy लाRदै=थयो । 

कGती गMहरो �ेम गरेको रहेछु मलेै Aतमीलाई । आँफै �ँदै, आँफै मन बझुाउँदै गदN =थएँ यो Mहसंक र "वाथf समाजको 

र
मता बनेर । यहा,ँ ग&ुबामा आएर दलु-भ शाि*तको खोजी गदN =थएँ , 
भ�ुका कुराले अ
लकती �ेरणा 
मZयो बाँaने । 

�ा]ती मा� �ेम होइन, भ*ठानेर जीवन सघंष- गनb 7झनो �यास हुका-उँदै =थएँ । Aतमी आयौ, मटुुमा (बझेको काँढा 

Aनि"कए झy लाRयो । सबथैोक पाए ज"तो अनभुव भयो । मर�सकेका रहरह� फेर� बौEरए । बाँaने इaछा �वल भएर 

आयो ममा एकाएक । समयको खेलले हामीमा सा
म]यताको �ुवीकरण Zयाए पAन अ*तत: मेरो पPव� �ेमको 

शYतीका कारण Aतमीलाई कसलेै हन- सकेन मबाट । अब हामीले मा*छेलाई मानवताको स*ुदर माला उ*ने तEरका 

देखाउन मा� सYयr भने पAन यो भगूोलमा (ब�यमान श�तुाको अ4ँयारो केह� हद स&म भए पAन �ातका
लन 

उCयालो ज"त ैखुZने =थयो Iक ज"तो लाRछ मलाई । ( छेउको उह� लास देखाउँदै ) Aय हेर, यो वेवार�से लास... एउटा 

मा*छे{वारा माEरएको अकJ मा*छे हो यो, Gयसमा पAन एउटै देशवासी, अझ भनr एउटै टोल-गाउँवासी । लामो 

समयदेखी अलप� छ । एउटा पागल आएको =थयो, मलामी खोCन गएको उत ैहरायो । शायद ऊ पAन कसकैो 

Aनशानामा परय्ो होला । एउटा ब	ृ र एक Iकशोर आvनो अपहEरत खुशी र अ=धकारको Eरहाई माRदै भ�ताEरदै 

=थए,कहाँ पगेु होलान ्? साँaचै अना
मका, अब मानवताको ला=ग केह� गनb जाँगर पलाउन ैपद-छ हामीमा । ( यवुतीको 

हात समाGदै ) आऊ ! शा*ती,समझदार�,भाइचारा र मेल
मलापको या�ा हामीबाटै श�ु गरr । यह� (ब*द,ु�सeग र 

म	ुाबाट थालr सानाAतना कुरालाई (बस�र एकाका-लाई "वीकानु- पद-छ भ*ने मा*यताको oीeखला । हामी न ैनमनुा 

बनेर देखाइMदऔ,ं यो समाजका पथ�kट प=थकह�लाई । आऊ ! अब हामी यो वेवार�से लासलाई आvनोपन Mदएर 

उठाऔ ं। मा*छेले लगाएको मा*छेको घाउमा महलम पxी लगाऔ ं। श*ती र स�ावको शeखघोष गरr । आपसी 

वमैन!यता हाcा आ-आvना Pवगत सँग ैछोWडMदनपुद-छ भ*ने नतैीक पाठ यो अmानी समाजलाई 
सकाऔ ं। अब 

अलग बाटो होइन, एउटै बाटो Mहडंौ । एYल ैहोइन, सँग ैMहडंौ । " आऊ ! हामी सँग ैMहँडौ ।" Gयो सदुरू,स*ुदर र उCयालो 

गनत�य छुन... ।  



( यवुक र यवुती हातमेालो गदN लासतफ-  लि&क*छन,् Gयसै बखत 
भ� ुपAन ग&ुबा बाट Aनि"क*छ र "ॐ शा*ती" 

लेखेको ठुलो पहzलो कपडा हातमा 
लएर उAनह�सँग ैदौडरे आउँछ । म*चमा एकाएक उCयालो र चि&कलो �काशका 

Iकरणह� छEर*छन ्। उYत बेवार�से लासलाई यवुकले 
शरAतर,यवुतीले पाउAतर अAन 
भ�ुले (बचमा समातरे 

उठाउँदै गरेको  !य मतूfवत ्अव"थामा दे7ख*छ म*चमा ।   ग&ुबा
भ� र वEरपर� पनु: Mदयोह� बZन थाZदछन ्। 

नेप:यबाट शeख4वनी र घ|ट को आवाज सMहत,  ॐ शाि*त... ॐ शाि*त... ॐ नमो ब	ुाय... ॐ नमो ब	ुाय... ॐ 

शाि*त... गिु*जरह*छ, Aनर*तर... Aनर*तर... । यसबेैला पदा- सररररर...... ख"न थाZदछ, म*चमा �साEरत �काश 

Lमश: मधुरो हँुदै जा*छ । ) 

।। पटा�ेप ।।    

  [ पदा- ख"छ ]  

( रचनाकाल : २०६२ )  

( यो नाटक मले
सया बाट �का
शत " Pव&ब " साMहGय सगंालो-२०६२ मा �का
शत भइसकेको छ । ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


