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सोच ेआज बगवानको दशशन गनश 
नजीकैको भन्दीय जाउॉ । धेयै ऩछीको मो 
भेयो बगवान को दशशन हुनेछ। जानत 

ऩरयवाय लरएय कहीरेकॉही गएकै हो, तय 
शुद्ध ववचायरे बन्दा ऩनी भन्दीयभा 
ख्वाउन ेलभठो खाना प्रभुख कायण हुन े

गर्थ्मो, बफगतभा। बफऻान य प्रबफधीको 
चयभ सभथशक बएय ऩनन ककन हो कुन्नी 
बगवान प्रती बयोसा खासै छुटेको छैन। 
बगवान भेयो ऩयीवायभा सुख देउ, सान्ती 
देउ। भेयो प्मायो फुवाको आत्भारे शान्ती 
ऩाअोोस। टाढा छु, भभीको श्वाश्थर्थ्म याम्रो 
यहोस। दाजु दददद लबनाजु बान्जा रे 

प्रगती गरुन। भेयो ऩरयफवाय रे शान्न्त 

ऩाओस। भेयो प्मायो फूडी य छोयाहरु सध ै

खसुी होउन।् फस ्त्मती बए के ही 
चाहीन्न। मो भेयो ननमभीत भाग हो मो, 
बगवान प्रती। मतीका ऩटक एउटै भागरे 

चचत्त फुझाएको छु, भैरे। भेयो ववश्वास छ, 

फगवानरे अफस्म सुनेका होरान।् एस 

एर लस को बफध्माथीराई ऩाईथागोयस 

साध्म झै, भेयो बफचायभा बगवानराई 

कॊ न्ठै होरा नम भागहरु, सामद। तय केही 
पयक ऩन ेछैन, आजको बेटरे 

बगवानराई अझ झकझकाउन ेछ। 
बगवान भेयो भाग ऩुया गनश केही हद 

सॊम्भ फाध्म हुनेछन।् ऩरयवाय लरएय 
भॊदीय जान ेननचोडभा ऩुगे भ।भेयो य भेयो 

ऩयीवायको राबको काभना गनश। नतन 

हप्ता अगाडीको गाडी दघुशट्ना पेयी न 

दोहोमोस बनी ऩुकानश। तय बगवानको 
भॊदीयभा खारी हात के जानु। सोच ेएउटा 
पुर घयै फाट रैजान्छु। कुन पुर दटऩौ? 

कुन पूर भन्दीयभा सुहाउॉछ? कुन पूर 

भेयो प्मायो बगवानराई भन ऩछश? कुन 

पूररे भेयो ईच्क्ऺा ऩुया हुन्छ? ठम्माउन 

भुस्कीर ऩमो। हयेक पूर आ-आफ्नैभा 
सुन्दय छन।् आ-आफ्नैभा प्माया य 
भनभोहक छन।् मस्तो राग्थर्थ्मो हयेक पूर 

का आ-आफ्न ैजोडी छन।् आफ्ना नजीक 

हुन हयेक पूर एक अकाशराई कुयी यहेथे। 
फस ्एउटा गतीरो हावाको प्रनतऺा चथमो 
उनीहरुभा, एउटा अबफस्भयनीम 

आलरगॊनको रागी। राग्थर्थ्मो, हयेक 

पुरभा एउटै कुयाको डय य त्रास चथमो - 
हुरय फतासको। सामद अलसनाको। हुरय 
फतासरे बफछोड हुन ेत्रासभा। अनन 

असीनारे छ्मत बफछ्मत हुन ेआसॊकाभा। 
कुन पुर दटॊऩौ। कत ैभ नम पूरहरुको 
बफछोडभा न्जम्भेवाय त हुन ेहैन? कत ैनम 

ननदोस पूरहरुरे सयाप्न ेत होईन भराई। 
हयेक पुरहरुराई ननमाल्दै गएॉ। हयेक 

पुरहरुभा एक अकाश प्रती भामा, प्रेभ स्नेह 

देख्दै गएॉ। अचम्भ राग्थमो। के बमो आज 

भराई। ककन भ आज मती धेयै 
बाफनात्भक। ककन भ मनत अध्मात्भीक। 



सोच ेआज पूर बफनान ैभन्दीय जानेछु। 
फरु, प्राथना ऩनन नमन ैपूरहरुको रागी 
गन ेछु। बगवान, कसैरे नचडुुन ्नम 

सुन्दय य प्माया पुरका जोडीहरुराई, न 

भारुन ्नमनको चोखो वप्रतराई, न भासुन 

नमनका लभठो फासना राई। 


