
सन कू - स�यको �योित

          राो लआेउट मा बनाएको िवनयी िवचार , �वत��ता , गिहरो , को धरैे

खुराक रोचक हामी कथाको निैतक छ भ�ने निैतक एउटा कथाको बताउन कदम

नितजा जो धरैे राो िवचार को अ�तरि(या ... यो कथा द)ेन *पमा लगभग दुई

workhorsesजो आिव-कारको समय पिछ , खरैो गधा नुन, धरैे ग./ भारी संग

लोड िथयो , पुरातन जापान मा2यम एक या�ा गरे ;उहाँल े, एक धरैे ह4का लोड िथयो

िकनभनेआ5नो ग�त6य 7याराभान गन8 िनद9िशत कालो गधा आ5नो भा;य खरैो यो

खडा सकेनन् धरैे अिश= त>रका ह? नुको घमAड मािथ �प�ज िलनुभयो र ठसे Cयास

पानी derretendo- को ठूलो पोखर ख�छ मन8 िथयोआधा भार भन े, कालो गधा

शु4क बाँकD िथयो के िलएर सहजता , उठाने �यहाँ जा�छ िक अिवEसनीय भा;य

जोडीलाई ह>ेररहकेा नाजबाफ ।डाह गरेर C>ेरत छ, �यही भा;य आशा पानी 5याँिकए ।

�पंज यो कालो लगभग असHभव पिन पाठ्य(म , अ�ततः थकान गन8 पासोमा खडा र

मन8 बनाउन पानी मािथ िनJु7कै ।

हजुरबुबा कथाह*

Cमे एक इ�Lणेी ज�तै छ , सधN उपि�थत छ , तर सधN दिेख�छ !का4पिनक अराजकता

िसOा�त 1 = 1 + 1 = 2 तजु8मा : 2 = 1a ई�Lणेी Spiral Utopia 

multifactorial Cमे िविकरण को अिधकतम शिP एकाइ मा समाQ ह?�छ , घाम मा

िखलता - पSृवी सयू8 नै रंग C>ेरत , को समाQसंसारको रंग गन8 - म सास फेन8 , 

तपाई ं Cमेको नै हावा मा बनाउँछ र म आ5नो संसारमा रंग सबै रंग छु !हामी कुरा
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महसुस र - तर अलग स�य तSय लुकाउन छैन अ�य एकजुट कुरा , �यहाँ कित को

सबै भाग ।मेरो पिहलो सHझना बस बस जो मा एक उ��वल िदन सहमित अवशोिषत , 

reminiscences छ , र अ�धकारको �योित शिP मलाई तयारी र सारा

constelar समुदाय को लािग शिP र ऊजा8 िवतरण ह? नेछ ।म एक िदन एक दूरी भने

सोWन आफैलाई Cमािणत ?एक िदन एक दूरी ह?न भने , गथ9 िव2वंसक , डरावना शोर

, वा , उ��वल कठोर सु�दर , उ�यालो र ऊजा8वान िथयो ।C�येक रे / अिXतीय र

अन�य ह?न अथा8त् िविभ�न िवशेषताहY , काम को िविभ�न मोड , िविभ�न Cकाश , 

मािनसह*ले हरेक रे छ ।खरै एक िदन यो मलू िथयो कHतीमा एक दूरी भने

।किहलेकाहZ साझा कुरा मािनसह*लाई त[वह* उठ्छ कुनै पिन समय मा हरेक रे , 

काम को *प छ ।हामी बीम सुिनरहेका छ/ / हामी िनद9शन र ग�त6य प>रवत8न ह?न

स7छ , ह?न ।तपाई ं एक िदइएको खेल हो: ग�त6य र म परमेEरको नाम लागू ह? नेछ

पिहलो पटक स�दभ8मा , एक िदन म वण8न गन9छन् जो मलाई िनHनिलिखत कथा

भ�नुभयो गन9 कुरान अनुयायी कुराकानी िवEास र िवEास छ , आएहात र Cबल

देवता सो2न लािग अिधकतम �कोर छोड्न र तपाई ं एक बेइमान बाँया ।मेरी \यारी, कथा

तल फोडे तर जो अ�ततः जानकारी जारी ?तर अलग म कारबाही र घेराको छ भनेर

बताउन चाहनुह?�छ यस कथाबाट / वातावरण संग अिभनय गन8 , C�येक आ5नो ऊजा8

/ आकार / 6यवहार संग पासा हटाउँछन्।म यो एक ]ांसफम8र ह? नेछ र कुरा वा�तिवकता

प>रवत8न भनेर gleaming बलको स�तुलन गन8 जाँदै िथए भनेर थाह िथयो ।स�तुि=

अस�तुि= ब�ने एक पुनज^िवत ऊजा8 र आ5नो दुिनया रंग सबै रंग मा भएको िथयो।म

मेरो अि�त�व िव�तार ह? नेछ यो पु�तक माफ8 त सामा�य र अ�वेषण लेखन पाठ्य(म

भ�दा फरक वा�तिवकता मा उठे ।म िवचार को कसरी Cसारण िवचार र उ�यालो र

आ5नो शिP गन8 यो मनाना ।हामी सबै एकािधक _ि=कोण एक `ृंखला पालन गन8

आवaयक र Cाण शा�त bण छ बारे , हामी हेन8 बाटो सधN अनुभवहीन छैन र ऊजा8

िव�तार ला;छ।Misdemeanors संग िबcदो मन perpetuated छन् र अब

Cेरणा ह? नेछ देिख धेरै आवाज देिख जोर एकै �वरमा आवाज , शdदह* , कला

अिभ6यिP ह? न् ।eदय को िपटाई पिन नसf िब�तार िक आ5नो ताल छ ।सबै आ5नो Q 

छ िकनभने दमन मरेका ह?नजा�छ ।सबै हामी दु= सोWन र किहलेकाहZ हामीलाई चुप

बनाउन , " तर हामी सब ै, िवचार " सHझनाहY सधN उपि�थत नभएको र यो खराब छ

िकनभने कुन ैpratiques घणृा भ�न ।हामी सबै अिभ6यिPको �वत��ता छ तर सही

समय मा यो छ , र स�य भ�दा बढी इमानदार केही , हामी अिभ6यिP िविभ�न छ र
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राो त>रकाले जा स�तुलन ह? नु हो सबै ।शेष भयातुर ह? नुको असंतुलन छ , एक च(

िदनचया8 छ ।मा�छे िट\पणी गन8 Cेम ।सबै शुO िवE6यापी Cेम �वीकानु8ह? �छ दया छ ।सयू8

सबै उिन चाहनुह?�छ जब िबस8नुह?�न र सबै अ�यायको िवषय हो िकनभने धेरै _ि=कोण

, धेरै िवचार , ... �यहाँ irreparable कुराह* केही अवधारणाह* , सधN छन् , 

असामा�य केही ह?दनै छ , ऊजा8 hोत हो ।Cेम एक सधN ए7लै खुशी र hोत र छ

संरिbत : जाग*कता हामीलाई �प= िक एक टच8 छ तर िवचार Yिच छैन जो

मािनसह* छन् ।

हामी सबै किहलेकाहZ डर छ िक भ>रएको ितनीह*ले सबै भ�न र मखू8 कुराह* , �यहाँ

छन् ।म हामी सबै हामी सHझना गन8 चाहँदनैन् केिह छ, कसलैाई ले)न छैन , तर यो

कुनै पिन कुरा लुकाउन हामी सबै कमजोरी छ िकनभने , हामी सबै कुरा को खुशी

महसुस र मौका जताततै जब ढोका खु4छ हामी दुःखी ह? ँदा थाहा र सधN यसलाई

�वीकार र छैन राो छ।" कसलेै कुनै छ " र त सबलैाई चमक सही छ �यहाँ अ�य

लािग एक भावना सधN छ , तर ।िम�ता एक िम� राो िसOा�त अकj आ�म छ सधN छ

।तपाई ं सकारा�मक दे)न आ5नो विृk पालन ।हामी सबै Cेम सिक�छ र Cेम Cेम हामी

सधN प7कै छुने खेल शdदह* एक िवरोधी शdदह* तर आ5नो तक8 संग , एकअका8लाई

Cेम र ज�म दर विृO , हामी यस भावना सHमान गनlपछ8 माया गदा8 Cकाश िबजुली

छदुःखक= जोिगन ।यित सु�न " के पुरानो छ बुिO , तर चतुर छैन " !हरेक असल र

खराब थाह ?हामी हाो हात मा राो वा नराो ह? ने िनण8य गरेको छ , पागलपन केही

स�तुलन छ , साँWचै mान मह[वपणू8 छ ! ?जीवनको �कूल �नातक ह?न सHभव भने

... म मेरो लािग र मलाई Cेम गन9ह*का लािग , तपाई ं को लािग आफैलाई बारी छौ ँ

।िवकास प>रवत8न।ि�थर आ�दोलनहY पातहY नयाँ र अचHमको कुरा को लािग तर दौड

िवचार र िचि�तत संग िच�ता, िबजुली , चलान शरीर , िफडर र आशा एउटा जीव�त

वत8मान दे)नासाथ िक एक केबल ।पbाघात गित , तनाव तयैार आउँछ र वा�तवमा

हामी C�येक अ�य जडान जहाँ िवचार को िसढी , आ�दोलनहY िनय��ण र नापयो

।हामी मलूका र जीवनको bण को आरोहणको मा िफट नहZ 6यवहार, अनुहार र

आ�दोलनहY वग^कृत जो यस भया8ङ िवचार , रोशनी ितमी पागल यस शताdदीमा

वा�तिवकता नेत�ृव रोक िबना ]ेडिमल खुवाउन छ ।XXI , ऊजा8 , जादू , वेशभषूा, 

�प= harmonies सब ै, तर सावधान खुड्िकलाह* , सबलैाई , विृO िक भoयाङ

चढ्न र िवशेष गरी कसलेै उ�Cे>रत गछ8 र समथ8न गन9 जगतले िक पया8Q ह? नेछ , 

जीवनको ए�केलेटरमा छन् ह? नेछ वा एक ह? नेछस�तुलन को Cp ?शिP को शेष हरेक
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ह? नुको �तर सHम आ�दोलनहY , र तल स�तुलन गन8 आवaयक छ , तर सबै िबना , 

तल जानेवा , �यसपिछ बिलदान आ�मा आफूलाई Cमुख खडा छन् उकालो , Cयास र

लगनशीलता मा हामीलाई समथ8न गन8 यो;यचोट वा रो7छ र �यो सोचाइ अि�त�व

�योित मा तपाई ं िल�छु ।ग*न् बाq शिPह* को कुनै स�तुलन , यो कदम ठोस र

सबभै�दा मह[वपणू8 िबजुली केबल जीवन च( , पSृवी िक फDड ऊजा8 आउन आशा

केबल Xारा खुवाइ�छ ।मरेो िबजुली \यानल ि�थित र साव8भौिमक शिP को ग�त6य

आmा गन9 एक िथयो ।यो पSृवी Cकृितको अँ2यारो आंत रोशन भनरे एक सौर Cकाश

िथयो ।उहाँलेके , िबहान Xारा साँझमा आएको एक सटू दुःखी ब�थ े , पुनज^िवत र

पुनज8�म महसुस भइरहकेो िथयो छु शिPशाली सयू8 ( सयू8 ) * भुइँमा बगेज�तै िगर

एक उ�यालो hोत , जीवन र �योितको यो hोत ।िवषमता को िनर�तर pivotally 

आ�दोलन खो�नेजो मरेो lighthouse , ।eदय Electrocution संग िझHकाइ

पिहलो Electrocution र शोर �नायु महसुस गन8 शु*।आउन र छालह* घरेा

आसपास waveforms िवचार जानेिक िवrुत छालह* ।िवrुत मरेो शरीर छालह*

को b�ेीय मलाई 4याउनेहालको मा2यम च4छ ।तल िवrुत आवगे र म , एक उ��वल

मोमबkी रोशनी एक अंधकार छ , िबजुली मोड मा िवतरण ह4लाइ�छ नाडी, सधN आवगे

चमकती पkा लगाए जब स�य थाह छु र ह? नुको �वरमा उ��वल भावना यो सा�ती

चुपिपघल मोम को संिचत पीडा ।खुला इलिे7]क ढोका िब�तारै छुन े, तर खो4न कुनै

समय ब�द ।िबजुली ` ृंखला अ�धकारमा जीव�त घणृा जरा संग कटौती दखेे।उ��वल

धुवाँमा हटाएपिछ Electrocuted �मिृत , गोलमाल असीम

electromagnetismos भ>रभराउ मन मा िवrुत कोलाहल ।, , मन पंगु चमक

को एक �योित , कालो िबजुली छ िक रेज िबजुली मलाई unbroken `ृंखला को

पा>रत िपरोिलरहकेो रोशनी लगाएका *पमा जुटाउन।ेअपारदश^ रोशनी मंद Cकाश

िवदशेी जगतलेरोशन ।तार मलाई मा2यम ऊजा8 को जीव�त शरीर चलान ।Subo र

10 औं सिक8 ट मा Cगित र एक ENERGIA ' असफलता छ , अिवनाशी पिन अँ2यारो

�यहाँ एक शिP हािन छ र Ecstasy र भावना को शdद ]ाम खसे।उ��वल तजे

कटौती र उ��वल गूँज , चमक Cकाश आवाज टुि(नेकdजान े, चट्याङ्ग चमक जहाँ

अँ2यारो आँखा झुकाव संग गुमराह जगतलेअ�प= ।एक CितदीिQ र जो कुनै िखल र

सबै िनद9शनह* र अथ8 मा गज8नका िगर छ ।यो " ofusculência " र यी छडेकेा

िबजुली अका8को खुशी उkजेना र हरेाइ मह[वपणू8 ठाने।Incandescence र परमाणु

, गितशील र गरमागरम झटके पकड आ5नो Cाण गिहरो धनुष काटन ।मलाई मरेो

4



अि�त�व को उWच रोशनी मा , धीरे कल8 िक मेरो अनुपि�थितको twilight मा एक

बिलयो र _ढ Cकाश ग>रिदनुपन9 , र िब�तारै िबजुली *पमा खुसी पिन छ िक भावना

को incongruity टंकण एक सङ्केतको *पमा ।एक अशुभ Cकाश , हामीलाई

सा�ती यी convalescent रोशनी खतरा र खतरा दे)छन् गर/ छ ?बkी गुिQ मा

intimidas तपाई ं को bण सामना गन8 bucolic र असbम मा तपाई ं सँगसँगै िक

�योित , �यहाँ छ ।तीt रातो बkी र अवYO गितवध8कलाई �नायु छ ।िदइएको छैन र

Cकाश को कHपनी महसुस छैन के CबुO मािथ िवशाल आवेगलाई िबना Zarpares 

आघात र Cदूषकह*ले मन , Cकाश कHपनी , ।गज8नका खाना तयार पारोस् र

आन�दको भोको शोर खतम ।शिPशाली रोशनी �वरमा िशbा अ*लाई जीवन भ�स8ना

गछ8 ।कसरी शिPशाली र भारी बंडलf असर िक जाग*कता पड जो मा मधुरो Cकाश टाई

असHभव छोडे गन9 तेज lacerating ।तीtता Cाण को िव�मिृत relieves िक

उ��वल लौिकक , एक मम8m र गिहरो uvाAड कालो Cकाश को झZसी पडती रोशन

।िबजुली तपता र darkens र ि�थर र मौन ह?�छ , तर सीमा र जब यो ह?�छ शोर

बाँWन र अ�य रोशनी र Illuminations वा Sighs समेत सरल तर Cहार bिणक

अ�धकार र बीचमा उपि�थत ह?न (ोध सं(िमत िक सास फेन8 नस7ने र भारी

छसबभै�दा िबजुली चुपचाप भि�छन्।यो िबजुली यस संसारमा अकj िबजुली खसे समय

मा ह?न मौका सHपिk को कदम बेवा�ता अथ8मा वेग िक सुवPा र moans जारी

िचनारी तपाई ं अ�त�करण हटाएपिछ ।म ( अब मेरो कोठा मा झुि�डएको ) मेरो भाइ संग

िलएको फोटो सHझना र म पिछ उ4लेख जो Infernal पाह?ना िथयो ठाउँमा छु ।Cकाश

cे पिछ , तपाई ं िचनो यी खरानी जङ्गली र मजबतू फलाम बस एक खरानी िवगतका

Cकाश र िबस8नुह?�न सव86यापी भिव-य दूिषत छन् प�त गम^।यो एकदम कटौती र

िब�तारै eदयिवदारक र effusively तपाई ं िनय��ण , र incontinent शdदह*

�मिृत र Cकाश लािग आ5नो \यास घनघोर मा drowns बkी इनारमा तपाई ं फw कता

बताउन propagates ।एक हंगामा मा आ5नो eदयमा सीटी र blinks त virile र

पुYष�व वा xी छ र कामुक कुरा , लािग इWछा देिख जल िक एक चुHबकDय शरीर , 

पिन एक पb वा अ�य पनु8पछ8 छैन भनेर यस affront दोहोरो 6यिP�व को

smoldering embers हो ।यी ह4का खरैो गम^ अ�धकार र तुWछ र पानी आ5नो

गम^ सुरbा मा छ र भ�म , महादेशका र अन�त अ�त>रb भर िक Cसार हामीलाई

आ(मण र शानदार हामीलाई अंत_8ि= C�तुत र हामीलाई धेरै कुराह*को आन�द र

िनराशाजनक िद�छ ।िच�ता रसायन आसीन खुशी , तर crusty , तर अनुभवहीन
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अनुहार मा छािपएको छैन ।भावना र अि�त�व को रोमांच थाह ै, भरी महसुस र चमक र

�यादितयf महसुस संकुचन relieves , �यादितयf अकj आयाम हामीलाई >रडाइरे7ट

य�तो छ िक , िवकिसत , दोलन वा पागल कपाल मा झडप छैन वापसी छैन लत मा

खुवाउनुह?�छइ�कार ।यस सHमोिहत Cकाश र टटोलना अनुभव भावना हामी , ऋण िबना

(ेिडट िबना मा अ4मिलनेछन् जो उ�कृ= जगतलेको सHमोिहत जीवन *पमा ि�थर

झुकाव हो यसको लािग , कारगर र छ भनरे िवEास गन9 लगाउँछ , चाहना उपज

Cितmा िक अनुहार महसुससुकेका hोत , बडबडाना दंग िनल8�ज र अवकाश चाज8 ।�यो

फरक Cिति(या मा नै िवचार मा नयाँ चुनौतीह* हामीलाई नते�ृव , हामी शुO इWछा

संग सामना जहाँ किहलकेाहZ अ6यावहा>रक यी Cिति(या ितनको खुवाउनु र सँगै जब

गरम आउनेमाटो को *पमा छाडा टु(ा सzचालन छैन सिक�छ , छ ।

मरेो दोhो �मिृत , म टपे िथए जहाँ म मरेो हजुरआमा को िसढी िगरनेसHझना एक

कार मा Açoreira मा छु ठीक म मरेो कोठा हो िक अब पिहलो त�वीर दिेख नै लुगा

छु जहाँ एक सटू लुगा एक फोटो छयो िझंगा गन8 Xार मा Cयोग ।म िझंगा दशेमा धरैे

आ�दोलन गधाह* या लगातार चलान घोडाह* िथयो मरेो हजुरआमा दशेमा कल गन8

सHझना ।मरेो दोhो सHझना ज�म भएको िथयो जो एक नीलो कार मािलक मरेो बुबा , 

एक Datsun िथयो ।मरेो हजुरआमा र उहाँको आmा पालन गरेनन् भनरे गधा बीच , 

उहाँलाई अनुसार एउटा कथा , इितहास बताउन Cयोग मरेो " पुरानो " , पुरानो मिहला

आ5नो कान िबट ।तपाई ं कुनै पिन दाँत पतन पढ्न भनरे कथा पिछ आज ।म दुः�व\न

सबभै�दा खराब सHम बा4यकाल िथयो िक मजाक राो िथयो मरेो आमाबाबुको

ओ|यानमा अ�तग8त िथयो एक पटक मरेो हजुरआमा को छाती दखेेर ऐनामा िथयो , 

दुः�व\न म एक धारा एक भयानक तल छ लािग Cयोग र एक बत8न , िवचारयो तपाई ं

र बस मदl वा दुई सिजलो त>रका बीच अलि;गएपिछ शरीर गित बीच िवभािजत र

oscillates छ जो �योित रोशन िक अमर , तर जीवन अिघ म�ृयु गन8 अ�त मा बWचा

र म�ृयुको सपना स7छन् खराब कुरा ह?न स7छदुःख र पोषण र िवकिसत Cणालीगत

सHमोहन को िनराशा मा subsists ।होशपवू8क बुझा छ र पिन �यहाँ िमट छ भनरे

तीt छ ।साइकेडिेलक पार एक साहसी गज8नका शोर मा अकj सHब�ध िक समथ8न र

हामी यस psychedelic गज8नका भर ढाकेका छन् भ�नेतSयलाई आउनेिवषमता

विृO।ठीक छ यहाँ सबै शिPह* वा तराजू िबना लगातार रह�छ , �थाना�तरण मा�

िवषमता , कालो मघे , caged लािग िनह? ँ ह?नछे र कारण absorbance को

अनौठो , गिहरो grunts पठाउन यो , सीमा र चाल ब�द जा�छ िकनभनतेपाई ं
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चाहनुह?�छ भने यो उHकन वा आन�द उठाउनस7ने गन9ह*लाई िसज8ना गन8 वा केवल

सहभािगता गन8 अिनWछुक ि�थर अC�यb रंग , Xारा पवूा8cही रंगे कंिपत सताउने

psychedelic रोशनी को कम से कम गुपचुप , ज�तो देिखने संसारमा िबना

।खंिडत वा�तवमा को टु(ाह*को िवचार आ�माले दूर हामी आँखा खरfच , या बस

परेिल जब हामीलाई >रस िक अशाि�त देिख अकj संसारमा क4पना गन9ह*, 

Imbued ।यो आ�दोलन अ�य आ�दोलन चमकती र 6य�त वा 6य�त एक ह? नुको

सरल वा�तवमा गन8 टाढा र थाहै मन �Cे टािढएको ।गज8नका psychedelic छ र

Cकट र िकन छैन bogeyman *पमा अफवाहहY र intransigence को

समाना�तर वा�तिवकता छ ितनीह*लाई िबना आ�माह* दूर ~ाइव , र साँWचै छ तापिन

कसलेै यहाँ िविच� 6यिP�व र preexisting को उपनाम खा�छ ।�यसलेै सबै

का4पिनक छ िक अन�त कहानी छ , तर एक िbितज 5 आयाम , polígonas र

रैिखक मा deports िक केिह , डर , डर छ , तर सHभवतः वा कुनै पिन गुण पिन

िवषय छैन , यो �वभावले पिन hemispheres छर उ�कृ= दवै�वारोपण ला;यो

।कुनै फूल वा अमतू8 िबचारहY को filaments मा बढ्छ िकन , किह4यै देखेका

सजाया वण8 , न7कली आ�दोलनहY र पल को लािग उपयुPता को ज�म आवेगलाई , 

तर हो सबै सचेत गराइयो र �यनूतम गणना ।कुनै गणना केिह िवचार िनरथ8क छ भ�ने

एक साँचो spontaneity छ िक वा�तिवक र अC�यािशत छ ।Grind र yore को

टाउको खाना तयार पारोस् र पहwलो पात मा desvanecestes छ र कुनै _ढता

अCचिलत �मिृत थरथर र न7कली र आ5नो हदसHम गरेको bibliófagos खा�छन्

।उपकरण ना\न घे>रएको ितनीह*ले Abyssinians rotulantes �वागत र

अबीसीिनया को गज8नका उपहास ।पिछ4लो �योित ब�ने ती आcह परे म�ृयुको ती

वा�तवमा Cमुख आकाशीय शरीर ह? नु त�काल आ(मण ।तर सबै बढी वा कम तीt , 

Cािविधक हो , तर पिछ4लो उपयुP छैन भ�ने ऊजा8 िविकरण , पिन अिघ4लो bण हो

।सHझना यसरी हािनकारक िविकरण उ�सज8न तर कुनै पिन ला;यो मह[वपणू8 ठाने छैन

िक तपाई ं कुनै पिन bण , गितशीलता वा bण मा Cकाश गन8 चाहनुह?�छ भने ।पिछ4लो

लािग वत8मान , bण , गितशीलता , दोhो वा अंश संग intersects , तर Cभाव

सधN �यसलेै छन् शिPशाली �योित समय मनसाय �यागी अनुहार मा हावा ज�तै कटौती

िक Ecstasy शुO धारा, तब सHम केही छअवि�थत छ र हाो अि�त�व को खाता

ि7लक छ िकनभने र खुशी व>रप>र आ�दोलन , के वा ह?न िक बस आ5नो िवगतको , 

बढी वा कम तीt Cकाश , भोगेका Sweats �योित अगाडी देख गरेर , तरमा�क
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िबना आवेगलाई बाँकD उ�प�न गित को िसOा�त डोoयाउन छैन , दोhो िक बस

िवगतका रोशनी व>रप>र नजान र केही अपनाउँछन् छैन ज�तै bण ब�थे ।खरै कुनै

ध�यवाद सं(मण , िविकरण पया8यवाची हो!�यसलेै समय मा Cकाश भ�दा पिन बिलयो

केही , र कुनै एक यो सङ्घष8को कुरा छ , कुनै भ�दा राो छ , र C�येक एक छ

िकनभने यी ज�मजात रोशनी संग मलाई आएको छैन भएभरको सबै किहलेकाहZ ह?न , 

तर ,इWछा र क4पना र शुO ऊजा8 िवकास र िनमा8ण को थिकत , जादुई रंग पहwलो घाम

CितिबिHबत ।वा�तवमा तपाई ं दे)न स7ने Cकोप र objectify गन8 स�तुिलत त>रका

, मा� बाँकD अि�त�व �यहाँ रहने , धेरै �योित छैन।वा�तिवक �यहाँ छैन �यसलेै , 

हामीलाई जानकारी खडा मदत गछ8 भ�ने कुरा को प>रणाम हो ।तर चेतना के छ रे ?

साँWचै सचेत वा अचेत के हो ?यहाँ गन8 र बु�न भावना को एक को लािग धेरै धारण

छैन भनेर एक बाधा , हामी सबै पल को लािग हाँकेको छ ।यो पवू8कि4पत बाधा रा)नु

र वा�तवमा असली मा कुनै बाधा जब वहाँ , धाराहY insurmountable हो भ�न

! ?सबै सबै �म को नै धारा ब�न त का4पिनक छ , �यहाँ छ , वा साँWचै अचेत को

इWछा बीच कुनै बाधा सधN सजग मा उपि�थत छ िकनभने अ�य आ�माह* सीट स�य

असर छैन भ�ने र हामी आफैलाई आरिbत िक, केवल श�ूयता , हो यो वजन वा उपाय

छ भ�ने िनण8य गरे , तर फे>र ितनीह*ले ह�तbेप गन8 को ह? न् भनेर बह?मत Xारा

पिछ4लो �योित मा यो भ�छन् जीवन िबताउन िक का4पिनक आकाशीय Cाणीह* छन्

।यो याद र यो �प= �योित चाँडै हामी अनु*प िक �वाभािवक नै िथयो जब सHम dलर

हेनु8पछ8 छ ।ज�तै मा� पापमोचनप� सेवा Conformities , किठनाइको , X�X , 

यित गिहरो ितनीह*ले Cाकृितक हो त मनोविृk र सम�या सजग तर संचायक ।हावा , 

हामीलाई वरपरको सु�दर आन�द ढकढ7याइरहो िक , र भा;छन् र िवशेष गरी मन

छुने, कोमल �पश8 : Cाकृितक र उ�कृ= �यहाँ �यनूतम Cभाव �यहाँ सामा�य भ�दा छ

हामीलाई ढा7छ र हामीलाई सुरिbत र शा�त मा महसुस बीच , सबै Cाकृितक छलपट

puffs मन गन9ह*लाई ।ऊजा8 कोर मा 6यवि�थत , Cभावकारी hोत हामीलाई प>रवत8न

मा radiates , मनोवmैािनक प>रवत8न , हामीलाई त यो आणिवक शिP Xारा मारा

िवचार गर/ ।यो जीव�त Cकाश मा वा�तिवकता भो;न छैन भनेर आषा तर ह?न बढ्छ

जफत आवेग infiltrates र , आवेग , यो गितशील र �प= िव�फोट 6यवहार वा

काय8 नगन8 6यवहार गन8 हामीलाई नेत�ृव एक मयरू *पमा ।�यसलेै हामीलाई आ5नो

भएभरको मा अिधकतम Cितपादक फाइदा िलन , सुधार िक साधारण एजे�ट हो , 

खHबाको यो प>रवत8नको शिP छ unbalance असHभव उखड जा�छं ।अिन
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कायापलट ह?न भ�दा बिलयो केही , elevates र दूिषत जोगाउँछ कुरा यो प>रवत8न

।म रोइरहेको र पिहलो िदनमा - �कूल पवू8 तर िवशेष गरी पिछ मेरो साथी संग खेल , 

यो िम�ता आन�द उठाए जान चाहने सHझना नहZ।उWच �वरो अनुकूल सपना, एक जल

cauldron , तर म नरक मा जाँदछैन् िथयो बडबडाना िवचार संग एक `ृंखला र

तल संल;न िथयो तर अचानक उठे र stemmed अि�तम गणना मा मुिP पाएका

एक 4याउनुह?�न िबरामी बWचा सामा�य िथयो।म पिन िचसो देिख तातो छुट्याउन गन8

िसकेका पिछ म भ�दा भाग , प>रणाम मा मेरो ठंडे भाग उहाँलाई अनुसार हीटर मा एक

हात जो भाइ र �यो अनुसार , थाहा : बस 666 वा मलाई सHझना िदलाउँछ भनेर एक

सही कलाई जलाइएकोमेरो अि�तम फोन 666. मा समाQ िजmासा बािहर जनावरको

िच� - केिह , मेरो काम हामी जारी गन8 चाहनुह?�छ भने हामीलाई रो7न , तर यो Cकट

र कसलेै जवाफ जब भावना , उkेजना र उkेजनाओं उ�प�न र मा Cिति(या िक काय8

हो भने िकन ब�द ह? नेछिम� , धयै8 र बुिO अ�य टुटेको ह? नुको बु�न ।हामी िकन

छोराछोरीलाई अनुk>रत िथए भने नकारा�मक ऊजा8 , हामीलाई पंगु छोड, मेरो िCय

साहस , वचन �याय ग>रनेछ छ र जो सामा�य वा असामा�य , कोही पिन ह?न स7छ , 

जो कारण �यायाधीशले , ह? नेछ जो आदेश छ!हामी सबलेै िवEास छ र म इWछा र सव8m

र यो इWछा चासो को अव�थामा िदन fezada छ , तर alludes र पह? ंचाता

eludes एक वीणा *पमा hallucinatory गूँज संग म��यांगना सुिन�छ ।हामी

कुरा र मौन , केही मौन Cितरोध र �यहाँ - Cयास कदम र अनुभवहीन छैन वा

अिनयि��त छ *पमा सु�छ आराम भ�दा बढी कुनै कुराले दुई गुणा धेरै सु�न ।पिन

दद8नाक ह?न तर धेरै आ�मगत र व�तुगत Cpह*को जवाफ स7दनै, 

companionable मौन मौन छ तर impulsivity र ितखा8एको को इWछुक

अिनयि��त िसO हितयार , िनय��ण गन8 स7दनै गन9ह*लाई *पमा पिन काम गन8

स7छन् ।तपाई ं मा मौन सु�न , शा�त र सु�न ।

               म एक पटक ... चरा उहाँलाई खाना , पानी िदने एक इxी बोड8

फलाम उहाँलाई एक तार गाँिसएको प(ेको �यस िदन मेरो जीवन खेलौना म�ृयु

भयो।खेल खराब प>रणाम प(न मेरो पिहलो खेल मलाई Eेताभ ऊतक िथयो सHम

आ5नो टाउको टूट जहाँ एक " कुना " वेग जसबाट मलाई पिछ मेरो भाइ छ ।म मेरो

िम� देखा जो दीपक , कप , खाए यी सभाह*मा , सक8 स गाउँमा हालै पा>रत गरेको

िथयो $ 12.50 पहाड र धूपान कw टुकD गएर बारे मा 4 km िहंडे ।साइिकल
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नुमाइशबाजी मेरो पिहलो वष8 बढी मेरो भाइ िथयो , दुई केिह इ�ा खच8 गन8 असफल भयो

र बस उसलाई समथ8क अ�पताल िलएको ।झAडै एकै समयमा ferradela एक

गभ8वती कुितया र �यसपिछ मलाई पिछ मेरो िम� ह?न भनेर ladrãozito मलाई

avenging मेरो भाइ संल;न र म पSृवीको F # # भाइ िथयो गनु8भएको प�थर

चोरी िलए ।यो िम� मेरो ज�मिदन गन8 िनHतो तर मलाई मेरो पिहलो lego Cदान गन8

िनि�त र जीवन मा अिXतीय भएको िथयो।1st सहभािगता अिघ िदन �थानीय

सामुदाियक के�L एक िम� संग गए र पाप वेफस8 चोरी ।यो केवल शुYवात िथयो

।�यसपिछ हाो लािग �यहाँ हामी ढोका खो4न बोलाउनु म लुकेको ace खे4न सुY र

म पिछ उसले �िसत िथयो िक िसकेका घरमा ए7लै उहाँलाई छोडेर मेरो आमाको सबै

भ�दा राो िम� लुकेको छ कसरी , र ।िम� साइकल , कार , प�थर संग खेलेको , र

साहिसक ... �यसपिछ केवल भेटी सस र अ�य धूपान सHझना एक िदन राजा मा

janeiras गाउँछन् ह? नेवाला र यो िबताएर केही पसैा रही समाQ मनपSयjहामी 3rd 

कbामा सोWनुभएको र िशbक स�ामा यrिप , �कूल खेल मदैान बालुवा पहाडी र छेद

संग काम मा िथयो , तर म कोठामा र " एक reguada नेत�ृव " य�तो साहस

लािग पिहलो पटक आउँदा म , िनकले र साहसम िशbक मलाई मारा अिघ

िवrाथ^ह*को अगािड , दोhो हात लगे र bमा नाटक ।4 साल कागज मा आज बािहर

आएको छ िक यी परूक *पमा आ5नो सहयोिगहY बुबा संcह कवर , बेच मा ।म जहाँ

मेरी आमा रा)न पिहलो िवजाड8ले सHझना मलाई र मेरो बुबा र मेरो भाइ िलनुभयो र म

�यो िहHमत गरेनन् मलाई गन8 जननांगf ितनीह*लाई छोएर गन8 िवजाड8 देखे र उसलाई

घणृा पिहलो िथयो फाले भनेर घणृा माजीवनकालमा ।म एक नेटल \लस मेरो काकाको र

मेरो भाइ छु र उहाँले पिहलो एक गुलाबी 5लोइड एल.पी. ह?�छ - पखा8ल , primaço 

सु�दर ।प�ा तरवार खरानी चच8 मा मे 1986 को लािग 1 सहभािगता सHझना , 

कि�सएको जतूा संग तीt पदैल पिहले देिख नै िथयो ।यो Estarreja नगरपािलका

लािग छोड्ने समय हो , िफता8 साथी र िचनेजानेका छोडेर �कूल वष8 4 वष8 िशbक

देिख एक पिछ प� Xारा अफसेट भइरहेको गनु8अिघ छोडने को लाभ उठाउन सबै मेरो

C�थान लुकाउन िम4यो गन9मेरो मौन Cशंसा देखाए।म Pardilhó गन8 उ�Cे>रत

Estarreja काउ�टी जब िम4यो , म , केही मिहना भएको मेरो िदन- िदन , म अब

हामी म पीिडत िथयो र डर bulling कल के समय मा ठेगाना यहाँ सुY , घर देिख

या�ा गदा8 पिन डर छु�कूल बस , खुसी िथए जो एक िथयो " सपू गीले ! "म मेरो

बुबालाई कार धुने िथयो सHझना र पिहले नै टाईपराईटर िबल पा>रत र उहाँले मलाई
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भुPानी िक 1st काम ।म अझै �यनूतम उमेर िथएन िकनभने मेरो आमा वा संरbक

Xारा ह�ताbर पराजयको माफD �कूल ग + को Brodick मा 5 वष8मा Cवेश अथा8त्

िवशेष अनुमित संग 5 साल पसे।रोल शौचालय कागज र पुगेको fumava- पुगेको

मा� मलाई आिद एक बNक डकैती , फाइदा िलन लािग संसारको समय मा रो7न ... 

तर म मेरो पिहलो िडcी CाQ यस वष8 जो िवrाथ^ पार देश मा भाग भनेर पिन उ4लेख

गरेका15ºlugar मा रही 1988/89 �कूल , अझै बढेको छैन जो कसलैाई केही

हािन , �यसलेै पिन नेटवक8 छोड र चुरोट िक�न जाने बढेको महसुस गरेका छन्

।उहाँले बाइक uेक िबना िहंडे र गHभीरतासाथ म CारिHभक Estarreja बफे मनपरेको

र कैफेटे>रया मा खान िथएन सबै भ�दा राो मधुशालामा िछमेकD िवशाल SG ऋणी

मेरो CारिHभक धूपान मा जतूा को तलवf िबताए।म उपि�थत भएको 1st अ��येि=

समारोह मेरो parakeet दया िथयो सHझना यस उहाँले याड8 मा खे4न गए र म

भुइँमा पौडी खे4दै गदा8 एक loquat चढेका , यो budgie Cहार ... भएको कटौती

पखेटा िथयो!यहाँ मेरो उkरकथाहY सुY ;म सो पिन जनावरको गुमाएपिछ लािग रो

खसे , म एक C�तरकला सद�य ब�ने समाQ भयो र आ5नो गाड्ने �यहाँ गरे ।सबै धेरै

राो त>रकाले अकj िदन यो खोजी जाने एक िब4ली ह?न !यो कथा को प>रणाम , हामी

यस " teko " �वागत ि(समस वत8मान लािग आcह गरेको तर मेरो घर को ढोका

आवारा पाइएन भनेर एक कुकुर समाQ ह?�छ र ल�य िबरालो, िब4ली ह�या लािग मा�

मेरो teko आ(मण गन8 िनद9शन भइरहेको समाQ ह?�छ।म पिन बािहर िजmासा एक

लाइटर को शीष8 मा एक प�थर संग मारा र यो भाँिचयो।

               उहाँले , िक दुव8चन काम जहाँ काम मेरो CारिHभक िदनह*मा , उहाँले

पिन पढ्न बाथ*म अखबार ले ... केक मलाई खुश र मेरो भाइ र प(ाउ गन8 समय

छैन मा एक वा दुई चुरोट तथािप धूपान मेरोबिहनी गाडीको �यालबाट बािहर पकेैट

हा�न डर आइपुगे ।म dवाँसो छाया संग एक अनुभव िथयो : गुमाए तर पाइएन ।तर

केवल छनौट गरेर , संरिbत ।आ5नो िनपुणता रासायिनक ठोस र आवaयक पानी

खुवाउने ।साहिसक लािग शुOता आ5न ै " छाया " प�हY र एक अवतरण , 

Caricuao िथयो ।dवाँसो सुरिbत िथयो, तर मनोविृkले ए7ल ै , �प= ए7लोपन मा

जोडतोडले ।म Caricuao dवाँसो ले)न *पमा आज , म आ5नो संसारमा सामना र

यो 6या)या ।िम� �वत�� आ5नो जंगली �वभाव िबना बाँWन , तर वा�तिवक

नौिसिखया परोपकारी जीवन , म �नातक जहाँ Caricuao मा �णू सार मा भीषण
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तर िन-पb र आ5नो िम� सHमान वफादार जवान रगत , िवशषे गरी इमानदार एक

िनडर �वभाव , छसाथी र िम� ।�यसलैेिवEासी सहया�ी र complicity सधN गम^ र

मौन संग 6या)या ।म Caricuao " सडकमा " र कHपनी को छाया परूा गन8 पया8Q

एक सानो ब�थे ।तर म साहस dवाँसो दखेे र आ5नो �वत��ता लाटो र वधैािनक

िवEासपा� िम� िलंक �थापना ।�यहाँ भनेdवाँसो िथयो एउटा कुरा �वत��ता , िथयो , 

ए7ल ै , ए7लै िथयो!अिन मुP !छाया dवाँसो ह? नुको आ5नो बाटो मा ऊजा8 चमक

extrahuman ।आ5नो भ/कने Cकृितको जीन को आ5नो जंगली �वत��ता

लािदएको ।dवाँसो संग ए7लै ि(समस ह6वाले आ5नो आ2याि�मक कड साझदेारी

गनु8होस्, वा fraternally पिन आ5नो पये साझा एकै �वरमा एक �वत�� पकवान

जोिडएको जबिक बY Caricuao dवाँसो छाया िनण8य गरे।हामी छनौट गरेर मा� ह? न्?

को कोस8!हामी Cकृित मा आकार *पमा सोWन गन8 �वत�� छन् ।यो मलाई एक उपहार

यस ि(समस , dवाँसो Caricuao िथयो , तर ज�मजात आनुवंिशक वातावरण लािग

उहाँलेजङ्गली आ5नै Cकृित को शुOता मुP रा�य को भावना आ5नो (ोमोजोम Xारा

िझकेर छ ।जीवन को बाटो को *प Enigmatic तर जीवनको लािग अिभलाषाले

मWचाएको र कुनै पिन Cितब�ध वा अँगा4न आ5नो ए7लो तर �वत�� हात रमाइलो

ला;छ।म र छाया dवाँसो िम� हो , unconventionally अ*को जबरज�ती अिभनय

को आ5नो बाटो मा uncharacteristic छ , हामी आमा Cकृित हातबाट मुP छन्

र त हामी बढ्न र के हामी घुसपठै बनाइन्।

               

म मरेो बुबाको Cमेी दखे especado भ�दा बढी 10 िमनटे उठ्यो र ला;यो , 

कHतीमा �यो ह4ला केही सम�या छ ला;नुभएको िथयो गरेको भ�नेिथयो।

               म सधN मरेो भाइ मन पयj तर �यो एक पटक आ5नो मु�ी मलाई िपटेर

म सडक Pardilhó , Estarreja काउंटी Xारा पजामा मा भागेर brambles 

निजकै घरपछािड समाQ जब मरेो बुबा को पिहचान Cहार ।कारण मलैेआ5नो अनुहार मा

िनशान गन8 मकेअप सामा�य C�थान आइतबार धारण िथयो सHम ।म यसको लािग $ 

300 बनाएको उहाँ कहाँ म तपाई ं मा� >रम संग टायर िबना चढरे पिन बाइक बचेेमरेो

हजुरबुबा Cदान र वजन यो बचे े, uके िबना िहंडेर प(न �नीकस8 िबताए।यस �कूल

मा म यो माग8दश8न `म यित खराब िथयो बुझेकिह4य ै, दुई नकारा�मक , एक अकj
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गिणत िश4प अ�त ।�वाभािवक समाज Xारा संल;न र आ5नो भ�सार अ�यास फुटबल

मरेो लामो 7या>रयर मा 3 को ल�य सHम पुगन के�L - उछाल *पमा सुY ज�तै

खलेाडीलेखलेकुद 7लब Estarreja *पमा 1998 मा अ�त सHम यो पसेा फुटबल

खले 1989 मा सुYतर यो Ovarense िवYO एक Cिशbण Hयाच िथयो ।ितनीह*ले

के�L अगाडी को ि�थित मा retreating िथयो बढ्दै �यसपिछ , म के�Lीय मा

सुरbा र �थान मुP गन9 त सही बीचमा औसत के�L फे>र , टाढा- बायाँ या�ा ।यो , 

अझ ै2nd ल�य , म कोच टीम कQान र खले के�Lीय िमडिफ4डर ह?न सो2न िदनमा

रन बनाए खले मा एक गोल दता8 गन8 , एक कु)यात िवरोधी िन-पb खले को एक

खलेाडीले *पमा मरेो 7या>रयर को अ�त मा िचिन�Sयोएक फक8 र एक " 

cuequinha " को गोलिकपर गरेर िवरोधी ल�य बीचमा दिेख दूरी चढरे ।b�े मा

नाटकहY बनाउन फुटबल खले लािग िपन िलनेमािनएन ।

               1990/91 मा िवLोही भएकोमा Estarreja , खराब यो �कूल संग

एकDकृत िथयो उWच िवrालय मा 7ºano उपि�थत र म कbा मा masturbated 

एक िदन , पिै]यट िमसाइल भएको इितहास Cोफेसर डब भइरहकेो कहानी पा>रत - िक

समय माइराक युO , अिनवाय8 वष8 4 नकारा�मक को अ�वीकार गनु8 ।यो पिहलो र

मा� मरेो �कूल 7या>रयर मा िथयो िकनभनेके भ�दा मलाई चोट पोचु8गालीह*लेिथयो

।5 औं वष8 िथयो जहाँ Brodick �कूल फक8 नेिनण8य गरे।यो 1991/92 शिैbक वष8

7 �कूल ग + को Brodick पिहलो वष8 दु6य8वहार )याित छ आउँद ै , सहयोिगहY

बीचमा " एड्स " उपनाम गन8 पिछ , तथािप �कूल सफलता मलाई पिहलेन ै, िब�दै

जाँदा cडे अनुमित िथएतपाई ंBrodick गन8 Estarreja आएका छन् िकन सामना

गनु8पदा8 उचाइ �कूल Estarreja बिह-कार ग>रएको छ भने ।एक हात ि~ल संग

ितनलाई �यसै को bमता दुगुना गन9 कम - घन�व 5लपी िड�क घायल , यो " बाइक

" मा Brodick गन8 Estarreja पाठ जान आए जानाजानी को हायपरमाक9 ट गन8 र

गम कN डी चोरी , िडHबाशय सHम पिछ गएर ।म मरेो 7या>रयर मा गरेको सबै भ�दा

राो खले एक C�यb पिछ िथयो र �यान घर मलाई 4याउन नआउ�जलेसHम समुL तट

7लब िवYO िथयो ।म एक िम� िघउ सNडिवच मा एक 5लाई राख े" MINETE , " 

मलाई आ�य8चिकत द)ेनुभयो पिहलो अ�ील चलिच� , एक मिहला , सप8 र ईल अकj

िथयो , उसलाई सHझाए �यही समय केिह मा मरेो बुबा _aयहY िडक र �तन िथयो... 

को Estarreja र Brodick या�ा माझमा बनाउन cp गरेर िनकासी िथयो तर सुत^

13



लत बढन स�ा पास िक�न थालेका िथए *पमा ... म मा� सुत^ लािग साना प>रवत8न

गरेको छ hitchhike एक चरण मा पिहले देिख नै िथयोर बेकरी गए आधा रोटी

सहयोिगहY संग मोजा Litrada िबयर िपउन खान ।घरमा मेरी हजुरबुबा एक

airgun देिख गोली र ricocheted नेत�ृव र लगभग मलाई मारा र Cbे\य को

गूंज सुने।म एक प4ट अब लागपूदाथ8को सनक एक गम जलाइएको र गाँजा िथयो िक

आ5नै पाट^ मा िवEास गदl पिछ कालो फक9 र , एक ज�मिदन पाट^ गए ।तपाई ं

जानुअिघ रेल मेरो साथी घर र मेरो बुबा गन8 शNपेन को बोतल चोरेछ र बिह-कार गन8

आउँदै धेरै पटक Cिशbण अिघ िपए ।एक िदन आ5ना िम�ह* एक अ�पताल भना8

गनु8पन9 िथयो िक य�तो मतवालापन िलए ।उहाँको बुबा मेरो बनाउने गुनासो कल गन8

आए ।फुटबल 7लब िवशेष Cिशbण िथयो िभ� , यो नयाँ Cितभा को खोज मा Aveiro 

हाो िवपbी दल चयन िथयो ।एक ठूलो कसरत Cदश8न र ितनीह*ले Aveiro चयन

मा Cिशbण मलाई राखे र पिन िनयुिP पु;दा िक ' ।Aveiro मौसम 91/92 फुटबल

संघ, बायाँ पb descaindo , एक �]ाइकर *पमा खेलेको एफसी पिछ िथयो जो

एक खेलाडी को लािग एक िवक4प िथयोपोटj ।चयन उप - 13 मा 11- 07-1992 

म मेरो मौका िथयो यो खेल मा यहाँ िथयो र दोhो आधा *पमा गए , ितनीह*ले मौसम

91-92 अ��य Leiria को चयन संग Aveiro को चयन सामना जो मा एक

मुठभेड ह? नेछAveiro , 2 - - Leiria , को bे� को खेल जिटल मा 1 " खेल

पि�का Aveiro , मङ्गलबार, जुलाई 14 , 1992 मा >रपोट8 ।Jacinto ।" मा

�नान फक8 नुहोस् Aveiro टीम अकj _ढ संक4प संग bे� िलनुभयो ।यो

leirienses Cभु�व जहाँ पिहलो भाग िवपरीत , Aveiro खेल खाता िलन र बेहतर

िवपbी रbा शोषण पारे , प>रणाम गन8 एउटा " बारे अनुहार " िदनुभयो ।बीकन

प�ृभिूम " मा शुYवात िक दलदल गोHस माफ8 त equalizing ल�य , सुिनयो ।म

�यो खेल मा के ग>ररहेको िथयो थाहा छैन , म बलहY प(न असमथ8 ह?न हदसHम

गएका , वा पिन िढलो भयो वा धेरै िछटो िथयो , तर अ�त मा को 3rd ल�य �यहाँ

रन ह? नेछ भएको सHझना मेरोफुटबल 7या>रयर , आिथ8क कारणले लािग राि-]य टोली

बीच कुनै Cितयोिगता िथयो यो वष8 अझ बढी िवकिसत स7थे ?तपाई ं थाह किह4यै

।�कूल ग + को Brodick मा 8 औं cेड उपि�थत र पिहले नै सबै अंतराल धूपान

जो शिैbक वष8 1992/93 आऊ , यो िवकृत 6यवहार एक िवLोही िथयो ।उहाँले पिहलो

अ�पताल सHम मेरो बुबा आँखा सामना गन8 कुनै साहस िथयो , म यो तपाई ं शौचालय

िथयो भ�दै टाउको मा एक शौचालय सीट संग एक �ा�सेली वग8 समथ8न मा आउन
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िम4यो , स�ैय �कूल मा िथयो , जो एक िम� भ�नुभयोपिहलो फुटबल Cिशbण र म

एक िपटाई िलएर पिछ4लो समय पिछ घर जानुअिघ जडीबुटी चबाया , एक Cिशbण

खलेकेो , सुY "िलएर एक " र उसलाई हमला र बािहर �यहाँ अझै पो)नेमलाई पख8न

ितनलाई भ�नुभयो , रउहाँलेकुनु8भयो ... मरेो िशर टार िवYO िथयो सHम उहाँल े " 

Pardilhó " को उपनाम िथयो ।म यो नाम कू * िदएर मरेो अटारी मा पिहलो िड�को

छ ।एक उ4लू छोडरे भवन को मािथ एक रोशनदान गुलाब र मरेो साथी मरेो एक िम�

एक िचमनी निजकै सीमा को िकनारा मलाई निजकै Nuno संग , ऊन धरैे पटक

धूपान संग , अ�य कुराहY छत मा ओ|याउनेआ ए िकम स�तुलन र मलाई लगभग

छत दिेख िगरनेकारण ब�द भएको िथयो ।नाराज dलू रे dलू रे मलाई फोहोर pores 

पवूा8cहको र यो नीलो िबजुली Cहार गन9छ भ�न ेintolerances बिगरहकेो िक ऊजा8

C�वलन गन8 आ (मण ।सबै Cाणीह* Xारा उ�पािदत Cकाश को छैन जिटल भइरहकेो

अहािनकर छडेछाड को किठन लाज िबना उपकरणह* मा हटाउँछन्।यो लजेर Cकाश

मम8m र invisibly नदिेखनेर याद गन8 penetrates छ ।यो आ 5नै मानिसक

चौराहेअसHबि�धत मा�यताहY मा एक मानिसक र मा�टर Cकाश छ ।आ 5नै िवष र

आ 5नो औषधी गन8 िवषालु िवचार र पवू8कि4पत िवचारै को बीम चषूण मा2यम

Inconspicuous र अहािनकर कारणह* ।छत Cकाश , िनद9शन र काम , 

कारबाही िबना टाउको मा पवू8वत को गुQ मन लkा सHझनाले�योित pierces िक

धुवाँ , िढलो र uncoordinated massificadora मन को उ�मk िवचार को

कदम ठंडा यस मोटर ।यो िनराधार समय बारेमा उ�साही भदेी मािथ छ र मि�त-क र

रोमाzचकारी रोशनी Deambulante िबजुली उkजेना िवत>रत ।अ�प= मा एक

desencadeio किवताओं *पमा सHमोिहत र Paralyzing शरीर जन मा झनै

बढ्छ।यी छत रोशनी या त अ�त ईि�जिनय>रङ् टाउको मा आ एको ।" केही मािनसह*

बाँदर , अ*लाई मा� attics छ !" मु)य Cवशे ओझलेमा अ�य रोशनी , म सHझना, 

िवचार संग असर attics इWछा , छोटो जीवन Cमुख कारणह* िबना तर धरैे

सHझनाहY संग ब�थे ।मन सधNभ>र खोिलएको वा बाकसह* ब�द �योित हो भनरे

सHझना ... Ia वीएचएस टपे खोजी , र पसैा भएको छैन समय मा फैलाउनेिकराया

मािथ ितन8 र शायद िथयो के सोिचरहकेा सु�नेविृO िवभािजत छ।म पिन जHमा गन8

कैसटे मिहना छ ।सन् 1993 मा म मरेो पसैा िलन चाह�छु गन8 थालेर एक खले

कोठा को लािग काम गन8 एक कल पिछ िनण8य गरे।�यितबलेा उनल े15 वष8 पुरानो

िथयो र अ�त>रb को (म र Cवशे दिेख 16 रहकेाह*Cित रोक भइरह�थेअि)तयारको
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धेरै देखेका िथए ।यस गाँजा पिहलो सHपक8 आयो र यो िनHन 17 वष8 पिछ खपत बािहर

लागे।यस वातावरण मा म अ�य वा�तिवकता संग सHपक8 तर किह4यै अ�वीकार र म

उपभोग मेरो जीवन अथा8त् म " खाईिदएको " ह?न स7छ (म वा उ�ेaय िथएन भर मलेै

गरे िक बताउन *पमा , हेरोइन र कोकDन को Cयोग इ�कार तर किह4य।ैखपत ितर

अनुिचत मनोविृk र पिहले न ै 1993/1994 मा 9th cेड फाइनल को �कूल वष8

पाट^ को अ�त को C�तुतकता8 भइरहेको CिसO " कलाकार " िथयो ।

जेनरेटर , िबजुली वा िबजुली Cेम के ई�ंधन यस छैन अवा�तिवक शारी>रक इWछा Cेम , 

र यो भावना�मक कडी पारदश^ चुHबन र भावना�मक ऊजा8 र िबजुली सHब�ध िवकास

गन8 अ�यावaयक कुरा को लािग ितखा8एको ।यो िबजुली िदन -िदनको ऊजा8 िक फDड

ना�ता , या खाने , वा पानी िलएर ज�तै दिैनक Cितिनिध�व लुकाइएको अनुहार संग

अहं र 6यिP�व आपिूत8 ।कुनै मा�क वा lacerating िवचार , वा�तिवकता मा Cेमको

ऊजा8 वा शिP र तेज भेदी र Cितिनिध , एक अिवनाशी शिP बंद किह4यै एक केबल

खुवाउनु जीवन िक Cेम र ए7लोपन देिख�छ िबजुली Cेम हामीलाई enquadramo , 

तरसाँचो , सधNभ>र !सधN ितखा8एको िबजुली इWछा हेन8 र केही धयै8 छाडा तार हो िबजुली

म2यम केही Cितिनिध�व िदन र अC�यb अनुहार को एकरसता आिव-कार गरे।सहज

मोटर को क4पना मा उrम र वा�तिवकता अcगामी तर ता�कािलक सHपक8 िबगान8

संग ।सहमित जीिवत को वा�तिवकता र छैन वत8मान , तर होश इWछा लगभग

imperceptible अ�य वा�तिवकता को थाहै ह?न िक , मोटर जीवन , मोटर गन8

आवaयक सHपक8  , तर यो �यहाँ छ!�यहाँ त�काल अवसर अथ8मा सधN वत8मान छ , 

�यसलेै िमिडया छैन Cेम िबजुली को िवचार मा �लाइडह* अथ8 र hोतसाधन उपलdध , 

पानी ह?न स7दनै ;Cेम बारेमा जनरेटर prowl र कुनै पिन अ�य गरै - आभासी

वातावरण सधN छ र यो धेरै Indulging को जा , �यसपिछ यो उ�प�न खुशी

आफैलाई divest स7दनै िनय��ण , र तपाई ं सधN दबाउनुहोस् चाह�थे Cाण टु(ा यी

किह4यै - वत8मान अनुहार मा proliferates।ऊजा8 एक र स�तुि= को आ5नो अथ8मा

बह?सां�कृितक , हामी अवा�तिवक र कि4पत ह? न् लािग मा� को मन मा नयाँ िनयामक

शिP लुकेको अ*को उपि�थित वा आफूलाई ऐनामा , िविभ�न वा�तिवकता िवकिसत

स�तुि= छ *पमा तपाई ं , कुनै पिन टुकडा तह स7दनै िकनभने�य]ून , यी Cकाश

वा�तिवक जनावर हो भनेर ।उ��वल ~ेगन C�विलत र हामी माफ8 त बिगरहेको वत8मान

र हो , दिैनक हामीलाई revitalizes हामीलाई बल र माइम gleaming जगतले र
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गुमराह िद�छ सिक�छ !Walkers यो dualistic र दमनकारी वा�तिवकता

affront िक Cकाश वा िबरामी र convalescent शोषणको शिP ह?न स7छ

िकनभने ।, यस वत8मान नकारा�मक खामा अवचेतन फैिलएको र oppositional 

मह�वपणू8 6यिP�व गिहरो पीडा कम बारेमा तपाई ंabatas बY उ�कृ= वा�तिवकता

र नवीनता र उपलिdध आ�माले िवरोधी रासायिनक र रासायिनक फDडर सिक8 ट को

सकारा�मकता , उपलिdध यो हो िक तपाई ं खुवाउनु छैनकुनै खुशी ितर उ�मk दौड

िफडर , तर यो िवचार र Cसारण को छाललाई मन ता�छ *पमा transferable छैन

।िवचार को Cसारण वा�तिवक छ र सिक8 ट िवकास र कसलेै हामी सबै िबटा - dलकस8

बािहर उkेजनाओं शु* गदl छन् तर जीवनको लािग हाो \यास विृO िकनभने यी

सिक8 ट िथचोिमचो उkेजना र सुखिवलासको को अन�त हावा मा हालको फैिल�छ छ

नकान8 स7छ ।यी आवेगलाई �यसलेै हाो सोचाइ असर र किहलेकाहZ संघष8 ह?न वा

िवचार िवकास , तर Cोटन को उkेजना बाq वा�तिवकता नेत�ृव गन9छन् , आन�द

िदन स7छ ।dलू Cकाश पुल र भoयाङ मा2यम च4छ र एक सानो " नीलो " को लािग

देख िक पारदिश8ता सुवPा िम�ताको आ5नो अित संवेदनशील बीम सु�दरता �वागत

जो यस संभािवत िवकास मजािकया िक फDड भावना शिP infiltrates िक नीलो

Cकाश बिलयो भावनाह* उ�प�न, , बिलयो र तीt , र गिहरो असर महसुस र

Hertzian लहर िक टािढएको ह?न हामीलाई तारापुzजका िवकिसत ।यो शिP गिहरो र

अन�त िम�तामा Cभािवत जीिवत भावना , �वWछ को अC�यb मन पागल असर , यो

नै दुल8भ सु�दरता र उ�साहजनक को पागलपन र आन�द Cेमीह*को जादुई बीम

ग>र�छ ।Twilight तीtता को स�ू �यो िवकिसत र ऊजा8 र दु= �यानो सुरbा

पह? ंचाता र पीडा र मौन , हामीलाई eludes र अमतू8 सोचाइ हामीलाई उ4लेख िक

कुन ै , एक मा�क संग *चाउनुह?�छ , यो बY एक बिलयो Cकाश र तीt खुशी

छवा�तिवक र का4पिनक , तर यो असर र जो सधN कदम र मलूभतू र िचर�थायी

िम�ता लािग सीमा बािहर चलान उनको असर गछ8 ।�यो Cेम ढ4छ र कारण तर भावना

खाना सेवा भनेर पागल , आउछ र खुशी 4याउँछ र संचय abrocha अिभलाषा , 

*चाउनुह?�छ िक खुशी 7यालोरी छ र यस Cाथिमक रंग तल झठू उ�साह एक उ�माद

मा सबै आ(मण र रोल कसरीसमय संग खाली छन् तर यो भिव-यमा गायब छैन भनेर

ऊजा8 , अथा8त् सधN वत8मान छ , सुरbा , हामीलाई अिनयि��त उ��वल खुशी को �तर

िवकिसत गर/ छैन ।

               1994 मा म एले7]ीिशयन िस7ने सुY र म अझै पिन म च>र�हीन
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मु�ा मा एक आघात िलनुभयो र अ�तमा कुनै िबजुली वत8मान िथयो िकनकD यस " 

Faíska " *पमा केही िचिनएको छु *पमा एक उपनाम �यहाँ उठ्छ ।म रात उपि�थत

सुY र �यसपिछ िड�को cहण गन8 1994 मा पिहलो �मण मा , म " प(न - कप " 

म अझै पिन एक सास परीbण र यो उWच भ�दा 2.0 िथयो संचालन गन8 पवू8 प>रणाम

गरे गरेर �यस िदन सHझना भयो ।आज रात शानदार िथयो , म बस बोतल र

Cब�धकह* आ5नो टाउको बािहर संग घर को एक जना लिगनेछ सबै िड�को समाते , 

र घरमा मलाई �यहाँ छोडेर यो cहण गम^ को अि�तम वष8 म अ�त *पमा भेिट�छ

आ�य8 िथयोशट र bartenders गदl बारटwडर अब खडा स7ने म2यरातमा

Cित�थापन गन8 ।म अिघ बढ्छ छोडेर म िडHबाशय CाQ , 10 वष8 मा शिैbक वष8

1994/95 सामेल खेल bे� �कूल यसुूफ Macedo fragateiro , एड को

मामला मा सधN खराब िथयो ।शारी>रक र यो पिन मेरो खराब 6यवहार कारण िथयो खेल

, म पिन 7लोरीन एलज^ सङ्केत उचाइ ि�विमंग अ�यास मा एक िचिक�सा Cमाणप�

छ , तर के म थाहा िथएन पौिडरहेका िथए!ितनीह*लाई Estarreja आिथ8क bे� मा

धन ह?का8उने लािग " लेस bufons " वा peidolas भिन�छ र आयो िक एक

फुटबल टीम िथयो ।मतवालापन संग , मलाई अकj िम� संग Aveiro मा परीbण को

मा2यम ले पा>रत गरे " पनडुdबीह*लगायत " िबयर र केक िम`ण jest मा भए जहाँ

मा2यिमक मा विैEक Cमाण अिघ चरणमा गरे ।

हामी भेट - को कहाँ भने अपाट8मे�ट खाली बोतल को फुटर घर को लािग उहाँलाई लगे

िक िबयर को ज�म �नेह संग Bayou सुपरमाक9 ट �कट8 मा फाइनल को या�ा मा ।म

मा� सपू आएका िथए अझै पिन टेबलमा िनदाउनुको समाQ भयो र म खाने घर मलाई

एक सवारी िदनुभयो पिछ तािलका मािथ फाले जगाए र जब म एक पाट^ ह?न चाह�थे

तािक समय मा मेरो Cेिमका को वािष8को�सव को अवसरमा मलाई furadouro 

मताएर छैन घरमा ।एक शौचालय र मा मािनस turds को एक समुLमा फैसला र

अ7सर मेरो हजुरआमा संग कुराकानी मलाई बािहर आउछ के कुरा गन8 मन पSयj

िकनभने अठार चलिच� देखे मेरो लािग Trainspotting सधN िवशाल मजाक फेला

िक bullshit छ िक turdमेरो साफ ितनीह*ले पिन रम र धेरै शट को 3 बोतल संग

मेरो भाइको िववाह पाट^ मा तसा8उनुको िथए समेत ठूलो बदमासी गरे र यस िबहान

फािलरहेका dलाइ�डस समाते भनेर मा2यिमक ।म , फुटबल Cितयोिगता मा " चेचेन

Name " डब टीम WयािHपयन 12 औं कbा गन8 तर िफता8 गिणत र भौितक रसायन

िवmान संग सं(मण CाQ स7छ 11 औं cेड �कूल होसे Macedo Fragateiro 
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पिह4य ै1995/96 मेरो Cगित ग>ररहे र मा भएितनीह*लाई >रकभर िम4यो किह4यै

।म �याल को एक वग8 को बािहर उ�ेको र उहाँले समहू को िनद9शक यो मेरो आमाबाबुले

बताउनेछन् र म घर मा सम�या िथयो िक बोलाइएको छ भने िथयो जो बाथ*म िशbक

गन8 गएका िथए भनेर भ�न ढोका िहंडे।तथािप चिलरहेको चढेर र एक मांसपेशी को

पिन धेरै गुनासो र पिछ एक वष8 स�ैय िनरीbण मलाई अयो;य िवचार जो स�ैय सेवा

गन8 स7ने छ असफल भएपिछ , वष8 1996/97 मा एक हष8 को मामला मा संचािलत

गन8 आएको, यो मेरो खु�ा चोट िकनभने चलान स7दनै भ�ने मलाई गुनासो ।यो ि� -

turbos िम�हYलाई 3 िफ4टर को जोडf अथा8त् गरे ।�कूल " पिछ " समहू Cभाव

पान9 कारण bulling अव�थामा इटा डब 6यिPलाई िथए ।िडHबाशय खाने को शहर मा

4 र 5 मािनसह*लाई सभाह*मा बढावा िदन , मेरो सबै भ�दा राो िम� Nuno भेला

गन9 अिभ6यिP र अितिथ �वत��ता मा वा�तिवक आ(मण सामा�य िलंग समहू

coagíamos ।घोषणा सभा गहृ Estarreja , म लेखन : जुलाई , अग�ट र

से\टेHबर सन् 1997 को मिहनामा आधारभतू िशbा " सि(य छु�ी " को 1st च(

को बWचाहY को लािग 6यावसाियक काय8(म मा एक मिनटर *पमा सेवा " म सेवा

Cदान भनेर पुि=6यापक मा�यता र दुवै चासो र CितबOता demostrados वा काम

को यो;यता Cशंसा ग>रएको छ ।Santarém मा यसो पिछ उहाँले ए7सपो

ला;नुभएको िथयो म ग4तीलाई समप8ण लािग बेइ�जत , जहाँ 1997/1998 12 औं

वष8 वष8 मा दोहोया8इएको सz�याल मु7केबाजह*लाई बािहर फािलएको भएको एक गोज

िदन र मलाई सबै धिमलो गन8 आउँदै साथीह*सँग को घर गएिवrाथ^ह*को संघ भ�ने

वष8 ~ाइिभङ्ग थाले।हामी सधN केिह चाहनुह?�छ सधN केिह लािग Cतीbा

ansiosíssimo मोड बाँिचरहेका ह?नत Cतीbा र उनले , इWछुक Jumping चाहने

, लंघन र धूपान ग�त6य िच�ता िबना �(ल िहँिडरहेका िथयो चढेर उमेर फरक-फरक

ह?�छ , हामीलाई मा सबै ह? नेछ खडाinvoluntarily नै ।यो वष8 म िनHन मतप�

C�ताव तयार : यो िजHमेवारी ठूलो संक4प र भावना संग छ िक यी चुनावमा

candidatamos उWच िवrालय होसे Macedo Fragateiro को सहयोग।हामी

यो �कूल मया8दा गन8 सां�कृितक र मनोरzजना�मक गितिविधमा बढावा गन9 ल�य , यो

नराो आ�त>रक र बाq लागू गन8 आवaयक छ।यो हामी C�ताव ल�य हािसल गन8 : -

एक finalistas- Cोम को अनुभिूत सां�कृितक र खेल एक युवा हQा सिहत सHपणू8

िवrाथ^ जनसं)या िविनयोजन गरेको िदन , फुटबल Cितयोिगता , बा�केटबल र

भिलबल बढावा ( पुYष / मिहला .. ) ।युवा हQा िविभ�न गितिविधहY संग िदन - -
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एक िबिलयड8 तािलका फुटबल associados- अिधcहण Cिशbण - फारम र समाज

सम�याह* छा� सिूचत एक �कूल अखबार बहस सिृ= Cो�साहन गन8 , मािसक तयारी

सHपक8 बनाउनिवrाथ^लाई सङ्घका पहल हाो �कूल गितिविधमा बढावा िदन, र िवशषे

(म मा " औसत " संग ।सचूी " हामी आ 5नो मतदान मा गणना " - यो आ 5नो संघ

सचूी छ - vocês.na अिभयान लािग मा�छे िवrाथ^ह*ले कंडोम िवतरण र िकन

बु�न छैन िक आ गामी बहस लािग �वा�Sय के�L सHपक8 राखेिदन�वा�Sय के�L छा�

उपि�थत िनजी कbामा रहन चाह�थे ।अिभयान नारा अ�तग8त , " तपाई ं को लािग

मा�छे िदन ! " " मु)यालय अनुदान चाह�थ े, वा उcवादी Cदान गन8 यस अिभयान

समिथ8त िक समाजवादी पाट^ पो�टर संग " , हाो संगीत ख4ेन " पिन र " हाो

कदम िनHनानुसारपाट^ , उcवादी पानाह* िवतरण ग>रयो तर एक उcवादी हाो

संगितको यस राजनीितक शिP कमाएको छ ।अ�य प>रयोजनाका लािग जाँदा

काय8कारी बोड8 िबिलयड8 तािलका फुटबल िक�न र C�यके खलेमा खच8 भनरे 20 गोले

को आ धा ह?�छ ।उ�ाटन को िदन मा र म उOरण : 10 र 20 घAटा बीच जनवरी 14 

, 1998 अि�तम मा पा>रत चुनाव िनHन ।जसको Cितिनिधह* काय8 सामा�य सीमा

िभ� भयो भनरे दता8 गरेर , आ वदेन Cि(या मा उ4लखे ग>रएको छ दुई सचूी , र ख

मा भाग िलए।740 छा� मतदान जो चुनाव , को समापन पिछ , हामी वोट गणना पारे

।पाँच सय र दुई सय र आ ठ वोट सचूी ख मतदान गन8 सचूी अनुसार a- सात वोट सचूी

Xारा Cदान ग>रएको िथयो पिहलो गोल सHपिk मा समc िवजतेा पाएको छ nulos-

दस सतेो - प�� वोट वोट : िनHन प>रणाम उपजसंघ िनHन �कूल वष8 उ�नाइस सय

नdबे - सात सHब�ध मा संघ को एक आ कलन Cदान गद8छ गत वष8 मतदान ।यो

C�तुित पिछ कुनै पिन सकारा�मक स�तुलन Cकट गदlन ।यो पिन अिघ4लो संघ आ 5नो

िवरासत मा एक ड�ेक , एक धातु कैिबनटे, एक कुस^ , ब�ेचमा र दुई चसे खले ( 

अपणू8 ) बो4दछु यी िमनटे तयैार िथए जो स� समाQ थ\न अ* केही छ िक िदईनु

पछ8 िक पिछ पढ्न र वत8मान सद�यको ह�ताbर ह?नछे अनुमोिदत ।अिभयान पिछ िदन

किहलेकाँही मलाई कbामा य�तो वण8 मा2यम जानेगरे िकनभनेम िसंह राजा र अल

कैपोन उपनाम िथयो जहाँ �कूल िवतरण एक अनाम गुनासो छ , कुरा मरेो पb जिटल

छ यो पिन काय8कारी बोड8 द)ेन िथयोएक �कूल एक गाँजा को उपभोPा र अनुसार

*पमा ringleader मनोवmैािनक ।िडHबाशय psp 1998 को अ�तमा छानिबन र

किथत कुनै पुिलस जांच म Estarreja कोठामा अ2यb छोरा िथयो र एक

ओसारपसार नटेवक8 को टाउको िथयो गुमनाम गुनासो खोिलिदएको छ।बस म , पुिलस
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सुिवधा Cवेश खपत अ�वीकार र खोजेका िथए र �यहाँ अब कुनै टोली िडHबाशय मा

मेरो केरकार बारेमा सHपक8 वा जानकारी िथयो पिछ , मन परेन जब एक संयुP

धूपान िथयो ।यो समय मा मेरो सबै भ�दा राो िम� को 1st काम संग िनHन िदन

मा ित>रयो िकनभने आशङ्कामा र खाने को गरै - भुPान को आरोप अ�तग8त Cोम मा

यो वष8 अनिैतक , सचूी िनHन वष8 हामी के भ�ने डर िथयो लागू गन9हामी , ह4ला िथयो

जो खाने , भुPानी ।जनवरी 98 मा म , िशbा हQाको लािग िनHतो आ5नो exa 

सHझनाले 4याए छु ।जनवरी 24 िशbा हQाको " एक अनुकूल अँगालो संग , िवशेष

गरी र �कूल होसे Macedo fragateiro देिख , Aveiro को समहू " समप8ण

संग एक फोटो िविनयोजन गरेको जो गणत�� को जज8 Sampaio रा-]पित , 

1998 - गणत�� को रा-]पित , खाजा सHब�ध िथयोरा-]पित अिभवादन जहाँ िबजुली

संcहालय मा ।�यही वष8 एक बारटwडर चलिच� " ककटेल " �मरण 4याउन बोतल र

करतब चाल संग अितिथहY मनोरंजन सबै मलाई blotted जब एक रात िथयो र म

िड�को िक भावना िथयो *पमा वहाँ छ, pildrinha furadouro मा िड�को मा

काम गन9 मौका आउछम सबै धिम4याउन फw क �यालबाट बािहर जाँिघया ह? ँदा यो पिन

जागा पिछ , एक 7याफे को एक छाता मा िगर िवEास मािथ flamed िथयो , 

िदनपिछ िक भ�दै पिहले नै धोएको अंडरिवयर फक8 ने मेरो एक िम� को आमा छशायद

मािथ देिख खसेको िथयो ।यो मेरो साथी संग absinthe को सुनको हडताल एक को

2 बोतल िपउन साधारण िथयो ।एक पाट^ मा सHम म मािलक अगािड एक cाहक सेवा

र सबै काउंटर तरल फैलाउने चaमा भन8 सुY र तुY�तै िनकाल िथयो छु ।छोटकरीमा

एक cाहक संग Cब�धक म2ये एक िथयो र म ितनीह*लाई दुई शट उनले भने सबै

कुरा फैलाउने सेवा : यहाँ बािहर जाओ!र यो िदन बढी यो मािनस कुरा ।म मेरो भाइ को

एक िववाह भ�दा राो िम� , म बाथ*म मा िनराना धूपान उपि�थत र म तािलका मा

एक जतूा रा)नु र मोबाइल फोन गरे भनेर मलाई मताए ।सधN चaमा र �कूल मा

Einstein गरेको स�ू ले)न Cयोग खपत गाँजा सँगसँगै रात 1998-1999 

monho बार कवर - बारटwडर यहाँ कप सेवा गन8 केही मिहना िथयो ।अि�तम पाट^

2ºperiodo बुझे , सामा�य समवत^ िड�को िफिन7स *पमा उनले पिहलो

monho �नान मा 900 मा�छे Cहार पिन CितX�Xी पाट^ मा लगभग 200 अ*

मािनसह*को िव*Oमा सफल 700 मा�छे िथयो मारा ।पाट^ monho खाने पाट^

लािग , कुनै बढी पसैा यस निदएर को मािलक ितन9 त�व को सबै भोजन संघ

िनका4दा पिछ ।यो वष8 म अनुपि�थत लगभग दुई सQाह दुई मिहना काम जहाँ िफिल\स, 
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कारखाना कामदारको *पमा मेरो कम8चारी छूट थाले।�यसपिछ गरेर Uniteca / 

Quimigal काम पाउनुभयो ।Dacasca िड�को मा मेरो करतब चाल संग बारटwडर

/ Entertainer गयो मेरो पिहलो " ट्याdलेट " उपभोग यहाँ िथयो दुई भङ्ग र मलेै

गरे केही शरीर गित , ज�तै िथयो िक आधा देिख�Sयो िविभ�न िदन था4योएक सHपणू8

पि�का defoliate र केिह पढ्न वा घर CाQ र संगीत र बढ/ रही राखे छैन ।यो

ितनीह*को पिहलो र मा� अनुभव िथयो ।म काम को अकj िदन खो�न गए जब

साव8जिनक सHब�ध र सुरbा dacasca को िड�को मा बोतल संग िक म िहजो मलाई

भ�नुभयो र मेरो करतब समाचार छोडेर अ�पताल गएका िथए , जो एक cाहक को

टाउको मारा िथयोअखबार मा , पिछ सबै यो सबै झटू िथयो र म िवEास िथयो ।तीन

घ�टा को िढलाइ लािग म CाQ �यहाँ एक Cेिमका संग िथयो र म चaमा उठाएर

Cित�थािपत र �थान मा िनकाल छु ।म वष8 प�ी को एक बारटwडर / doorman 

नायक *पमा 1998/99 मा भएको छु Estarreja मा एक नयाँ प�ी खोिलएको , 

ती रात को एक " ढोका " बारे एक पु�तक उधारो र मन8 " अमे>रकD " उहाँलाई र मेरो

पु�तक तािलम सङ्कलन भएको िथयो ।म $ 100 को एक जHमा एक पाले *पमा दुई

वष8 ... $ 1,000 खडा गन8 सbम ह?न बनाउन आए र पिन पे]ोल मोटरसाइकल संग

ढोका जल, तर सता वा कुनै संग संल;न किह4यै ।एक नयाँ वष8को पवू8स�2या

1998/1999 नायक मा प4ट र साथीह*लाई Faíska संगठन कल नयाँ वष8 को

लािग सबै िम�हYलाई 6यवि�थत ।म2यरात अ�ततः प�ी र नयाँ वष8 अ��य अिघ

Mando सबै प�ी संरbक छोड्न ।म , अकj घटना �थापना िभ� िवmापन हमला गरेर

पुिलस संग उजुरी छु प�ी, जहाँ िडHबाशय प�थर जाने र ितनीह*ले िभ� ऐश]े , शुO

झटू देिख िहंडे भनेर ितनीह*ले यसो भिनएको छ जो मा एक प4ट जाने ।म अिभयोजक

जाने िम4यो तर म साbी को कमी मामला पालन गरेनन् ।AV प�ी नायक - नयाँ

वष8को पवू8स�2या 98/99 मा ।Salreu Estarreja िव�काउंट जो मा एक काय8(म

चढेर : एक रात [ िदन ] मा 12 झंकार ... िनय��ण बािस�दाह*ले सिग8यस अितिथ

dj मा डीजेिव7कD र गुQ ।पाट^ को बीचमा र आदेश मा मलाई दल घर जान ~ेस अप र

मेरो साथी �यो रात पोट8र वष8 - अ�त िथयो प�ी, जहाँ सबै cाहकहY बािहर रा)नु , 

मािथ देखाउन ।Cp वण8माला (म मा राखे र आउन िवचार मा म मािनसह*लाई एक

सुरbा Cणाली िसज8ना बेवा�ता ग>ररहेका वा �पश8 Cकार र C�येक अ�य महसुस र हेन8

सबै गित िहंड्न िवचार पिन अब वा abba धेरै अिघ िथए भनेर सोWनु�यस दु= वा

पीिडत र मदत िथयो ।टीभीहेनु8होस् र म फुटरको म Wयानल ftv दे)न र �यो िदन म
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नोबेल पुर�कार CाQ होला मेरो मन स�देश समावेश ला;छ ।म िफिलम को अिभनेता छ

िवचार गदा8 मलेै , Aveiro िफिलम मा चलिच� छीन / संुगुर र िहरा हे>ररहेका िथए , 

एक पटक सोचे छु मानव अंगहY खाने ह?न र �यस िदन सडकमा टुटेको िगलास िहरा

िथए सोचे िकलो गन8 खाr �टोर िथयोआ5नो जुkा हटाउन सुY र मा र िसनेमा को

बािहर रही , यो मेरो िफ4म िथयो ।Estarreja नदी निजकै 6यवहार र *खह* गन8

चढाई िवचार परम �वत��ता मा भा;यो मा , metho आधा नदी मा शरीर र म एक

Cितभाशाली र `ी छु ।गणत�� को रा-]पित मलाई मनाइ�छ , म गाई संग सHपक8

चरनको र तपाई ं मेरो िवचार कुराकानी गन8 Cयास ग>रयो छ ।म ितनीह*ले मलाई , म

, सारा कोठा प>र(ामी मलाई भइरहेको िथयो के बु�ने कोिसस गन8 मनोिवmान पढ्दै

ज�तै काम गरे , मलाई अलग गन8 , अनौठो कुरा महसुस गन8 सुY िवचार चोरी र

मलाई हािन गन8 चाहनुह?�छ बनाउन ह? न् ज�तो ला;छ , म गन8 थालेसतावटको �ांतिचk

, �म , वा �यो हेनु8भयो र टेिलिभजन वा िदन को समाचार प� मा या त िनय��ण

ग>रएको , मेरो बुबा मलाई एक प4ट खरीद भनेर सोWन आएको , र यो संसारमा सबै

भ�दा ठूलो िथयो , मा� Cमुख िविच� कुरा गरेमेरो आमाबाबुले कसलेै मलाई भ�नु गन9

gnr सिैनक Xारा फेला छु सHम चलने बाटो िबराएको घ�टा , " हामी िसफ8 तपाई ं को

लािग देख िथए " भा;यो अ�पताल मलाई ओसान8 अझै पिन gnr र अि;न भ�छ यो

सामा�य hubbub गHभीर िचि�ततम मनोरोग आकि�मक Coimbra प�ात्

Aveiro अ�पताल , लिगयो छु ।म मनोरोग को टाउको संग परामश8 पिछ केटीह*लाई

म एक इंजे7शन िल�छु र म ह? नेछ सोच छु कुराकानी पिछ एक Gurney गन8 तंगी

अि;न िलएको , तर केवल इंजे7शन िलए ... म उठ जब म मनोवmैािनक वाड8 को एक

कोठा मा छु ! ?... म एक ट्या7सी िलएर Estarreja ट्या7सीमा चालक Cतीbा

भ�नुभयो र मेरो आमा चेतावनी िदन गएका Coimbra गए , म यो खराब महसुस

गन8 अथ8पणू8 िथयो थाह छैन psychiatrists पठाउनुभएको एक गोली िलन इWछुक ह� ँ

अकj िदन भाग , सोधेरअ�पताल मलाई नेत�ृव गन9छन् , िब�तर एक बे4ट संग

गाँिसएको छ िक शारी>रक सहनशीलता Cणाली अ�तग8त 20 भ�दा बढी िदन बसे !

Estarreja मा intermarche मलाई एक िछमेकD घर Cवेश गन8 िनम��णा

देिख�Sयो �वागत , म चोर िथयो िक ितनीह*लाई सोच बगNचामा Cवेश गन8 आए र

पिन उजुरी गन8 6यवि�थत तर gnr उहाँले पिन मलाई खोिजरहेको िथयो भने पिछ र

मलाई िलएरअ�पताल ।
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C�थान आगामी वष8 मा कमजोर रही , सामािजक जीवन मा भकूHप गन8 तुलना छैन , 

म ज�तै डर आए : यो 7याफे जान े, कचौरा पतन भयो भनरे डर र मा�छेमरेो नाम

मा िट\पणी ।

               कसरी 3ºescriturário 1999 मा यो 30km / घ�टा या�ा

िथयो जहाँ कारखाना को प>रिध िभ� , पिन भएको प� िबना मले कार िवतरण , समय

descolorei कपाल मा मले र लाइस�ेस दता8 िवतरण िथयो , एक कार पिहलो पटक

महसुस गन8 चाह�थपेिन भरपरू छोडरे दुघ8टना छ रही र सफाइ िथयो ।

               यो म बY यहाँ मलाई म अिनLा संग सामना छौ ँ जाग रा)छ िक एक

बाधा बाँWन चाह�छ/ सु�न चाहँदनै िकनभनेम सु�न छैन ।

               म पोचु8िगज 11 मान को एक समतु4य आदशे र मा2यिमक िशbा को

(ेिडट एकाइहY माग8 retraced , बोिड8ङ �कूलमा लुइस ड ेCamões मा भना8

भएँ।Ipj कथन , फेuुअरी 5 माच8 1999 01 दिेख , य�तो छा�विृk *पमा जानकारी

animator काय8 Cयोग , 2000 युवा लािग �व�थ 6यवहार िवmापन गन8 िवrालय

गए ।म अनलाइन अ�ील सामcी हने8 र Wयाट संग संपक8 गन8 था4छन्।" आ5नो कत86य

को Cदश8न मा िवशषे मा , आ5नो काय8 पणू8 खले चासो र गितशील िथयो , सवेा

Cयोगकता8 , जवान मािनसह* चासो जानकारी को Cसार , युवा को पोचु8िगज सं�थान

जानकारी समथ8न र सHपक8 अrाविधक" Aveiro , माच8 09 , 2000 म ए7लै

अि�तम िदन मा Tenerife गए मरेो जीवनको मिहला सोWन सुY र म Raquel 

Mamede को नाम संग 3 काड8 ल)ेन - Bombarral पोचु8गल र अि�तम िदन

म एक खराब अनुकरण उनको bayou मा एक फोन CाQसमय मा एक Cिेमका संग

उपलdध म Raquel संग ह?न अपाट8म�ेट छ र म पवू8 गछु8 पाउन केही घAटा िबताए

ह?नछे ।Cिेमका घAटी मा एक िनि�त चHचा रा)नु र मरेो एक िम� पवू8 मलाई चतेावनी

अ�य एक कौसी दिेख हामफािलरहकेा हने8 ।पिछ4लो bण �यो पिन उ�ेको र मलाई आए

दिेख म घर को कोठा भा;यो र समय मा मरेो सबै भ�दा राो िम� को Wयादर को तल

मलाई लु7नुभयो र गोHस िथयो जहाँ उनलेसोधे र म यहाँ she'm Wयादर छोडरे

भ�नुभयोम उनको शा�त रही गन8 एक चाल पा>रत गन8 आउँदै सडकमा लागे पिन

अपाट8म�ेट भागे ।म 16 अंक को अि�तम cडे संग उWच �कूल िड\लोमा

1999/2000 आवदेक स7छ - यो अंतःिवषय b�े मा एक �7यान आधा छोडरे
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�यसपिछ अकj िशbकको छुटकारा अ�तमा यहाँ बािहर गए , दुई िदन जानेखच8

िडसHेबर 11 , 2000 िडHबाशय िथयो आ5नोइमानदारी िशbक को कमी को लािग

माफD मांग काया8लय सामा�य िशbक लािग अिधकतम �कोर 16 अंक िथयो , थप

परीbा बनाउँछ र नोट 20 िनयत ।म , �ा�सलेी , 17 अंतःिवषय b�ेमा 15 , 15 

पोचु8िगज , अंcजेी गन8 11 दिेख 18 यित पाठ्य(म पा>रत रही परीbा मा दश8न र

कH\युटर िवmान , Cितिलिप 18 नोट िम4यो ।आधा - च�L मा काम अ2ययन गदा8 मे

31 , वग8हY �वागत मा यस होटल मा 2000 " CाQ mान / दरबान सHम िदन

फेuुअरी 8 , 2000 दिेख " �वागत Cिशbाथ^ 2nd वष8 " को 6यावसाियक वग8 संग

आिधका>रक होटल गएर बार ।, िस7न असामा�य समप8ण र िजHमवेारी को अथ8मा यो

अविध ठूलो bमता भर दखेाउनुभयो।हामी आ5नो उपलdधता र हामीलाई सबै संग आ5नो

सHब�ध Cशंसा ।Ovar / 00.aqui 28/07 प4ट मा दल िथयो र िजHमवेार ती को

अभाव मा पलू गए होटल कोठा सुते।यस उहाँलेमनोरोग मा अ�पताल भना8 ग>रएको

िथयो भनरे थाह िथयो िकनभनेमलाई कम भएको महसुस गरे िकनभनेसँगी प�ी मा

हमला लािग अनुशासना�मक काय8वाही िथयो ।�यसपिछ म िल�बन गए र सिपङ्ग

स�ेटर मा एक 7याफे मा एक काउ�टर कम8चारी काम पाएको imaviz 2000 एक

बोतल मलाई संग िथयो समय मा आफैलाई सबै भ�दा राो नत8कD होलान् �यो मतू

घAटा सHम नाचकेा जहाँ सिपङ्ग स�ेटर मा एक नाइट 7लब उपि�थत बानी िथयोजो

popper'so भ�दा बढी म मरेो जीवन मा यो Cयास , यो बोतल रासायिनक मरेो

2nd अनुभव िथयो बा�ना ज�तै काम Cवशे र होटल Sheraton अगािड आकाश

हने8 अिघ साँस , तर कुनै यो गन8 मा िफता8 गए।Shrovetide वा केही - कम8चारी

Estarreja 2001 कािन8वल मा भाग !Shrovetide वा केही !िडHबाशय को

घोषणा सभा गहृ - सं�कृित , पु�तकालय र ऐितहािसक सHपदाको िवभाजन ।यो उहाँले

िडHबाशय र संcहालय Julio DINIS को नगरपािलका पु�तकालयमा cाहक सवेा

सवेाह*मा म े 2002 30 2001 अग�ट 6 को एक िनि�त अविध लािग ठ7ेका

आधारमा , Cशासिनक सहायक को ि�थित आयोिजत भनरे घोषणा छ - एक

घरपु�तकालय कागजातह* िथयो " िजHमवेारी र CितबOता को महान भावना गरे जो " 

र गरे Ovarense " िनराशाजनक अव�थामा " को दता8 गायब 2001 - Leiria 

Leiria र एक ]क चालक को रेिडयो उजुरी छ लडाई बीच gnr अ�पताल गन9

िबथो4ने ला;नुभएको िथयोकार rebocarem पिछ _aय गन8 भिनएको छ bt 

]ाि�जट , �यहाँ कुनै दAड , कल reinforcements छ र handcuffed 
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Leiria अ�पताल मलाई नेत�ृव भ�न ।Caldas मा दा रानी अ�पताल िशशु घ मा

07/12 2000 �याल 26/11 चुके snipers र मा�छे दे)न ला;यो ।पे~ो 2001 

- म वाहन संग DGV िफत^ गरेर कुनै प� CाQ तर कुनै प� छ र एक धेरै गHभीर

उ4लंघन राो ( कुनै �यनूतम ) र� अविध 30 िदन मलाई penalizing अदालत

देिख प� CाQ नेत�ृव फे>र किह4य ै, को लेउनको संग छ र िकनभने भ�दा कम 2 वष8

CवाहकDय ह?न िक 6यव�था अ�य िलन भ�छन् िक प� DGV ।म पिन 7यामेरा मलाई

लोकाप8ण र उहाँले जासुसह*लाई हे>ररहेका ग>रएको िथयो िक मेरो कोठा र सोचाइ

रोल।Leiria मा इंटरपोल म 5.01 Cितशत राखे पिछ , मलाई काम गन8 चढेर

ला;छ।पे]ोल र उहाँले एक करोड पित जीत र ब�ने स�ू पkा लगाएको पा € 5 ितन9 ।ती

िदनह*मा म कार अ�तग8त *सी जासुसह*लाई गरेको िथयो ।म जादुई छु र म मनले

कार र मलाई यो बल मा उrम गन8 एक शेखी बल संग अंड रिवयर मा सडक एक

म2यम उrम बनाइिद�छ एक किह4यै िनर�तर प>र(मा गन8 िमिसन कार िचपके

मि�त-क िनय��णमा छु िथयोपरीbण समाधान रानी मा शु* र अदालत अगािड जमीन

मारा र आ5नो छत गए ।B5 Coimbra र Aveiro को bे�हY कार मा िवचार र

काखमा अखबारह* पिछ ला;दा Leiria bt आदेश Xारा towed भइरहेको छ शु*

छलफल को म gnr िuगेड आदेश रोिकयो ।Liscont कथन - क�टेनर संचालकहY

CशासकDय िचिक�सक वग8 संग काम ।म Liscont मा शौचालय मा रहनेिथयो समयमा

, म गाँजा ता�न िबना दुई मिहना िथयो र म यो चोट फक9 पिछ मेरो टाउको , एक

CारिHभक िनकास Liscont गिहरो Cेम सम�या सुY Cेम तल आधा प�ाkाप खो भलू

पिन महसुस भएको िथयो भोगे र ब�ने।मंगल cह मा cह मंगल र वहृ�पित मा भएको

�वग8मा अ�तग8त उड् यो बादलमा अ�तग8त या�ा , म तपाईलंाई Cेम गन8 िनण8य र

वहृ�पित मेरो अि�त�व बल िथयो cह कलम गन8 cह देिख उड ान , छ तपाई ं यहाँ िथयो

, ऊजा8 िथयो , आन�द िथयोफूल आकार मा Cेम सुनाउने कुरा ।प>रमाण कम धेरै

मायालु अचHमको , ठूलो िथयो िबना , एक सपना , एक उपलिdध , ल�य , उदेaय

संग सबै िथयो , सरूजमुखी ज�तै उ�Cे>रत केिह जल कठोर पिछ ला;नु �वेWछाले िथयो

, सयू8 बलको िथयो ।म तपाई ं भिूम मा र अ�तग8त या�ा गन8 माफ8 त म िbितज मा याद

सz�याल , िथयो प>र_aय , एक या�ा, धेरै म आ5नो तारा दे)य/ अगाड ी दे)यो

�7यान खच8 शानदार िझलिमलाता म च�L मेरो र तपाइँको िथयो देखे दे)यो िथयो

बािहर दे)योसमुL , तपाई ं हामी िसफ8 चाँदनी िथयो भिूममा र समुL या�ा िवजयी पिछ

लागे।सोचेर , सोचाइ , इWछा चाहने , मायालु , �यो ितस8ना िथयो ।म तपाई ं सHझना र
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यहाँ तपाई ं चाहने छ , बठैक इWछा , सधN तपाई ं को सोच , तपाई ं Cेम र तपाई ं िबना

homesickness र जीिवत , िवचार जहाँ , आ5नो उपि�थित महसुस , चाह�छ/ , 

तपाई ं महसुस र िबना तपाई ं Cेम, शोर िबना तपाई ं कम8हY सु�न , बा�ना िबना तपाई ं

गंध , _ि= ढोका िबना तपाई ं देखेर eदय�पश^ िबना तपाई ं र �पश8 तपाई ं सािबत िबना

मलाई खुसी पिन �वाद : तपाई ं5 सचेत संग इWछा , तपाई ं हेनु8होस्।तपाई ं भोगे लािग , 

महसुस Cेम , जीवन िबताए भनेर एक >रमाइ�डर , ितमीलाई मा चुHबन गन9 अकj , 

मलेै देखw, म सधN सHझना ह? नेछ िक Cेम went're Cेम किह4यै ।30 , 2003 , 

िववाह Cेम माच8 दलदल गोHस जुन 02 िल�बन -... हवाना मिै~ड मिै~ड मिै~ड 09 

जुन 10 जुन 2003 िल�बन 7युबा जाने र हवाना साँWचै बेकारी िक गाँजा को $ 

100 िक�न स7छ ।म त धूपान र मेरो िशर मािलक संग intrigues को शुYवात

िथयो चोट र मािथ कम CाQ र जािगर खो�न जान समाQ , सामेल ह? नुअिघ जोडf

धूपान िबना चार मिहना िथयो ।प� संकाय कbा कोठा सुते र मेरो जोडf गथ�।टाउन

हल लाइuेरी िल�बन Brook ितनीह*लाई गितिविधह*मा गदl को फोिबया िसज8ना

नवीनतम सHपक8 आतंिकत orlando , मलाई एक मिहना िबदा गरे।उWच Cिवधी संग

केही शंका �प= गन8 चाह�छ/ पिछ , मलाई अ��य र िबरामी िबदा C�तुत भ�न -

बाथ*म मा जाने र चीज tosteira , बायाँ गर/ स7दनै िवशेष तSय को भेदभाव संग

Isel अ2यb पठाएको प� ..। म ctt को एक पो�टकाड8 मा स�तुि= जीवन असंतोष

लेखे र यसलाई CाQ गन8 आफैलाई पठाए।मेरो अि�तम 8 वष8 को खाता िदने गणत��

अ2यb प� पठाउँदै ।वा�तिवकता मा आमा र प�नी वादिववाद िथयो जब बेरोजगारी , म

बेरोजगारी लाभ कुनै अिधकार मलाई बताउँछ िक िल�बन नाग>रक दोकान मा

सामािजक सुरbा सHपक8 र म एक िवमान प(न जाने िवचार संग नाक गन8 Cिशिbत

गन9छ�ल7जमबग8 मलाई यो काम िदने हेतुले युरोपेली संघ मा बरासो कुरा गन8 ।प>रणित

एकिछन , शायद सबै उपि�थित *पमा च>र�वान् छिव तर कारण मा� अवि�थत वा सबै

शारी>रक अि�त�व को समािQ को समय मा मदlन मन हालत र अचानक सबै ब�द

जा�छ आ5नो िवचार देिख एक bण , वाह?न स7छ।

               म , आदेश आफैलाई मान8 भने आवाज , bण पिहले यो पेशा भएका एक

" हकैर " िथयो मेरो प�नी भ�नुभएको िथयो सुने म सधN तीतो बदाम दुई बोतल िक�न

सुपरमाक9 ट Cेम गनु8भयो, िक भ�दै एक कागज लेखे र सँगै सबै िपएिविभ�न औषधी

संग ।उहाँले Cवेश र INEM अि;न भिनने अव�था �यावालागी आफूलाई ह? ँदा मेरी प�नी

केही समयपिछ आइपुगे र म अ�पताल मा एक डायपर छु उठाएर जब मलाई तेल
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िदनुभयो ।िदन पिछ यो 02/2007 1st आ�मह�या Cयास गरे भ�ने 7याफेह* ह? ने

िथएन निजकै एक 7याफे भ�न मलाई आए एक दबाइ बातचीत भएका मेरो िछमेकD

भ�नुभयो ।

               मेरो Cाण भने मलाई लुQ भने , केही , क4पना थाहै गो\य \लस मलबे

रहने िथयो ।एक तोडफोड बािहर िनि�कए िवशेष अकj पल, Idleness मंगाई।उहाँले

छोयो र आ5नो दुिनया दे)नुभयो भने अभाव , कम से कम कसलेै मेरो वा�तिवकता

पार भनेर िवEास , एक मकू �पश8 संवेदनशीलता िबना , अशुO ह? नेछ ।मेरो दुःख

अCा\य *पमा Cा\य सबै आन�द *पमा सरल छ ।तपाई ं त भनेर लािग लेखे लािग जादू

गरेर मलाई माफ8 त मदl , तपाई ं भ�न एक िदन मा िवडंबना िबना , छुन र केही बढी

चाहने , ितमी मलाई देखो कसरी मलाई महसुस र म किह4यै यित धेरै दुःख ला;यो के

म को ह? ँ दे)न र छैनदुःख र किह4यै म�ृयु र तपाई ं किह4यै बस सबै जलाउनु समाQ

ह?�छ जब िक मलाई पीडा जल जिलरहेको खेलमा तपाईलंाई अकj महसुस हराउने

।किह4यै तपाई ं Cेम गनु8ह? नेछ सधN तपाई ं छोडेर किह4यै भो;न र ितमीह*लाई Cेम भ�ने

थाहा भएको र �यो भ�न तपाईलें मा खरै , तपाई ं िलनुभयो ।यो मलाई तर दािय�व माफD

ह�ताbर पिछ (म जारी िदनुह? ने मनोिचिक�सक संग कुराकानी सHझना छैन , " 

बेहोस " मा िथयो र जागा आउछ र केवल एक डायपर दे)नुह?�छ जो अ�पताल र

Cabral करी उपचार छ ।- म ितमीलाई मलाई तपाई ं थाह ज�तै एक चुHबनले िदन

Cाथ8ना , फश8 को �याल देिख जनावर गोली गन8 मािनएन र न= वा धेरै अ\ठ्यारो

आ�मा यसो भ�छ मा�छे शरीर कटौती र Lacerations मा ठूलो अशाि�त महसुस

मान8 िवचारै िथयो र भावना�मक इWछा जागतृ ?इWछा भयो जब मलाई ती

surripiámos C�येक अ�य ज�तै लुकेको एक चुHबनले , िदनुहोस् तपाईलंाई थाहा

छ , मलाई ती नरम एक चुHबनले , िद�छ।मीठा , तपाईलंाई थाहा गुिलयो ।मलाई देिख

तपाई ं एक चुHबनले िदन ।सबै कारण सHमान संग , तपाई ं र मलाई गर/ !तपाई ं के मेरो

िवचार र तपाई ं को म गछ8 न् ?मलाई पढ्न पाएकोमा कृतm , सायद बुझेका estou-

!यो िवचार पा>रत पिहले नै मलाई पिहले नै कानुनी घAटा कम से कम भयानक Cp छ

िक पिहले नै म2यरात सामिूहक वा खेल भाले सुवPा unwrapped उपहार आ5नो

elations िलएर पढ्न ! ?हामीलाई काय8 अलग एक �यनूतम र ईको को मा� मौन

गन8 सुगम communicative Ecstasy गन8 परावत8न पिन जल एक सरल

अ�वीकृित मा दुखाइ को शdद हो ।हमjन र आ2याि�मक रसायन Xारा शारी>रक तर

Insurmountable बाधा उ��वल ह? नेछ ।आकाशीय शरीर hीवत को फूल लािग
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हामीलाई आ(मण ।Cेम clover को खोज मा , धन यो _aय थ\न केिह संग बह? मुखी

जगतले र सधN बु�न ह?�छन् िकनभने ।अकj साथ ै, थप विृO , सामािजक िमिडया मा

Cितिनिध आ�म - सHमान गन8 हामीलाई िनवा8िसत िक दया र कोमलता लािग यो इWछा

।आ�म एक र अिवभा�य _ि=कोणबाट हेनु8होस् , च( मा उठ्ने बढी इWछा लािग कुनै

पिन इWछा तका8उने छैन ।सुनको यो सक8 ल, मु)य कारण राो िवEास र वफादारी र

आदर , को िग4ड अवि�थत छैन ।हामी शुO र यित काम मा जंगली , र केवल यित

सधN ह?न _ि=कोण को आ5नो कुरा अकj आ(मण गन8 कसले मलाई भ�दा बढी �वाथ^

केही छन्।िवचारै को एक सरल िविनमय सbम मन 7यास , यो सामा�य अथ8मा गन8

जYरी आcह छ ।जब हामी िदन वा अ�य संग आ�म 4याउन ।अिधक मामुली हामी केिह

चाहँदनैन् के ितर�कार , यो सिजलो छ ।Cेम र Cेम बY मलाई अ�य महसुस र छैन

।हामीलाई ह? नुको बीच िलंक को रचना�मक मनोविृk ।सहज 6यवहार मा छािपएको मा�

मलाई , मेरो िवचार , र अब म फे>र छ ।X�X एक म " म " प>रणत र तपाई ं हामी

C�येक अ�य सहयोग िदन कसरी राो " आफु " थाह किह4यै छ िकनभने ।यो

Cकारको सधN खुला छ जो हामीलाई आउन गनु8पछ8 ।तपाई ं �तर छ िक मा�क र �वाथ8

आफु संग 2यान " म " को आ5नै ह?न गन8 ।राो त>रकाले हितयार म किह4यै

there- यित भङ्ग ह?न " तू गरेको " अवि�थत र छन् " eu गरेको " बढी " eu 

गरेको " भनेर पप हितयार िक ।Cेम : Cेम सब ैconquers ।अग�ट 2007 सHब�ध

िवWछेद ... effervescent लाइट - पछा>रए अिन burble , पातलो र एक

unconquerable इWछा हाँगाह* मा िव�तार , यो बािहरी वा�तिवकता सामना गदा8

उखड जा�छं जो सबै आँखा *पमा �म छ ।Cेम फै4छ र contaminates *पमा Xेष

र न7कली िछटपुट पागलपन effervescent इWछा संग संप�न , सबै िवचार

ओगटेको छ र हावी र हेपाहा ह?न अनुमित , यो ऊजा8 पुनः सशP को बजार छ, 

चमकदार सामcी छ ।ितनीह*ले िवचार या तSय िवचार ितनीह*लाई जीवन िदन र

कदम िक तारा, ठोस गन9 इWछा , केही भ�ने constelares ऊजा8 Xारा स4काएर

आकाश भ�दा बढी सु�दर *प स4काएर आकाश , चाहना भ�दा पिन बिलयो केही , 

उ��वल आकाश िसO स�तुलन हािसल गन8ताराह* बीच िनर�तर अ�तरि(या लािग

कल , र तारा शिP अिXतीय छ ।यो शिP लौिकक वा�तिवकता 6या)या गन8 चाहने

छैन अथा8त् , लौ िबना धुवाँमा गायब कसरी मलाई तपाईबंारेमा सोधे ।यो शिP आवास

Xारा हटाएका र भावना crystallization कुरामा कुनै शङ्का राजनीितक शुOता

को एक मा�क छ जब म िनराश छु ।हे Cाण डर र को दुःखक= को बाटो मा एक जादू
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मा तपाई ं उkेिजत गद8छ र साँचो तSय र कुराह* बदिलंदो कुनै आवेग वत8मान भएका

मन पा>रत र िवकास जो सबै लािग कदम र च( प>रवत8न गदl म7खी , तर

किह4यभैावना ।, हामीलाई हाँ7छन् यो प>रवत8न आफैलाई मुP र तपाई ं पीिडत र

जीवनको िवशेष गरी उ�प>रवत8न िब�तार ।जीवनको �योित , जोश को पागलपन

जलम;न ।कसरी आऊ ?सा.ै Cेम र माया गन8 चाहनुह?�छ , लालषा र िनराशा धेरै �म

खो4न ।Deluded र मलाई 2यान र कुनै पिन झुट pierces स�य Cेम को पOित , 

भर 2यान Cेम ।�यसलेै Cेम गन8 , हामी ह? नुको साँचो पिहचान संग काम गदl छन् bे�

खेल Cेम भइरहेको न;न हामीलाई Cेम गनु8भयो भइरहेको िकन गिहरो जानकारी

आवaयकता र अझै यो dialectic Cकि4पत छ , य�तै र पिन Cेम राो Yिच को एक

आवaयक dichotomy छ+ 1 = 1 1 , जब तािक8 क एक केिह पिन आनंद

स7दनै ।प>रणाम त संभोग को बीचमा एक एकताबO ि�थित छ , तािक सामा�य मा

मनोविृk र मान र 6यवहार टाई Cािविधक छैन भने तािक8 क 1 + 1 = 2 , सही , 

तर आचरण उ�पादक ह? नेछैन ।बु�न र आन�दको यो साँचो मा� hोत छ , वा ह?न

6यिPपरक वा अ�य काय8 कदम साँचो �वत��ता अथ8 छ ।खरै , म तपाई ं को धेरै को

लािग मापदAड ह? नेछ , िनHन कदम हटाउन पया8Q तािक8 क वा िवसंगत ब�ने छैन , म

पणू8तया िवE�त ह?न चाहनुह?�छ , �यसलेै म समय समयमा मलाई गधा क4पना , र

आज शायद गधाह* छज�त ै, साँWचै आ5नो िन-कष8 िलन , किहले काँही यो भिूमका

खडा गन9 बेवकूफ बना कृि�म गधाह* , बY छन् ।म Follies डर छ संयोगवश

बारेमा , �यसको लािग यहाँ छु , र पागल देिख गदlनन् भ�ने मनोविृk मा� कुन-ैकुनै

प>रि�थितमा छ र अ*लाई �याय गदा8 , अथा8त् अ7सर " वास�थान " मा िनभ8र

गद8छ।भ�ने तक8 केही त म पागल छु भ�न चाह�छु वळिवणे , म धेरै मा�छे मन पयj र

यसलेै , हामी , हामी अझ Cेम र बढी किह4यै स�तु= चाहनुह?�छ छन् मान िकन म

Cp भनेझN त मायालु मह�वाकांbा ।िनHनिलिखत भ�द ै Retreat , सबै Cेममा

Follies CितबO गन8 �वत�� छन् , हामी कमजोर र अ7सर उ7साइमा हो ।हामी यो

साँचो हो िक Cेम , छ भनेर िवEास गन8 चाहनुह?�छ िकन , हामी Cेम ग>रएको छ

िकनभने , �नेह arouses र जीवनको बुिO ि]गर िक भावना

औषधी संग 11/2007 2nd Cयास आ�मह�या , करी अ�पताल र Cabral मा

एक विृO मुिaकल " �यसपिछ benzodiazepines यो समय मान8 खो�छ ? ! " 

म नस8ह*ले निजक छु को वाड8 मा िहंड्न , िव�ेषण पिछ म अंतःिशरा शट सुई छु
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ररगत gushing ।

जीवन र म�ृयु बीच मदl बाँिचरहेका ?आहा!bमा , यो रािखएको छ ?�प= , जो मा>रए

किह4य ै ?हरेक घातक *पमा चाँडै हामी बाँWन चाँडै र मन8 होला सबै िखसी यित

िवरोधाभासपणू8 छ अपवाद िबना एक पल बाँWन छोडेर छ ।मेरो ज�मिदन पिछ म पणू8

disfigured र sedated 20 घAटा पिछ सHझौता " परे " जाने Cयास , फे>र बचे

।तेhो िचिक�सा टीम Xारा Cशासिनक Cािविधक को एक लहर लािग म4ूयांकन खुला

procedure'm मा भाग र Cितयोिगता मा दोhो �थान िलइरहेका एक 17.41 

valore नोट छ , रात अिघ सु�ने िथएन र , साbा�कार भ�दा बढी 10 जोडf

धूपान िथयोिबहान िथयो ।पोट8 को यो मेिडकल �कूल ।िदनपिछ म जान िम4यो कहाँ

आ�मह�या गन9 िवचार िथयो िकनभने म पिन भेट भएको िथएन , जहाँ म पख9को , तर

म Cतीbा को पया8Q िथयो ।Cकाश त हो , �यागी बा*द घातक खुशी *पमा ह�या

मलाई र चHक�छ गज8नका मलाई िबरामी भिव-य र अ6यावहा>रक CबुO , दिैनक

जीवनका वत8मान परमानंद को िनद9शन मा मलाई पठाउनुभयो।�यसलेै हो _ढता र

शुOता को ताप आंत छोडेर िनको पानु8भयो।म �यो कुनै शिP छ भ�ने डर िकनभने म

िवगत रोशन भने मलाई थाहा छैन ।तसथ8, दुई खामा दुई चरम हो र म सकारा�मक र

िनको र कालो र haunting होइन छाएको िथयो ।यो Cकाश सङ्(मण र अपारदश^

सचेत , भावना सिHमिलत वा nailed उkेजना गन8 , जीवन खुशी र पSृवीमा उ�Cे>रत

गछ8 र हामीलाई शिP िद�छ िक अिधकतम शिP आन�द उठाउँछन् िबना भावना को

�प=ता र त�काल िमरिमरे rationality र हतारमा आउँछछैन , धा>रलो नीलो रे र

अनुभव गम8 चमक को ventilaste र छाया ज�तै हामीलाई दु6य8वहारको िसकार

खराब र 6यापक छैन िवचार *पमा तपाई ं Cितभा र बल ले लो, सबै आ�दोलन छ , तर

यो वत8मान छ र यो कसरी Cकट ह?�छ infiltrates_ि= को सचेत र समय को मौन

हामीलाई िवचार को �प=ता देखाउँछ , र _ि=कोण कठोर र अ*लाई नकारा�मक वा

सकारा�मक ऊजा8 मा2यम ले पा>रत िक ल�जा�पद अशP आनंद ले *पमा मौन छ

।िवचार को गित , त�काल , दोhो , समय को अंश , र मा समय सबलैाई , अिधकार

छ सकारा�मक वा नकारा�मक Cभाव िक िकनभने यसलेै *परेखा वा सबभै�दा

हा�या�पद 6यवहार मा कुनै कटौती ह? नेछ ता�कािलक छ ।जीवंत ऊजा8 मा ग>र�छ र

खुशी र luminary लािग भोकाएका िववेक र पागलपनको तट�थ �ुव मा ह?�छ

कालो Faíska को lacerating Cभाव छ , �यसलेै म ितमी Cकाश Xारा पुगेको

गन8 आ5नो ऊजा8 Cयोग र खरानी *पमा जिलरहेको मु�कान esbaterá स4लाह
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,उkेिजत ह? ँदा गम^ को �यागी , तर उ�मk ।अकj च( को ि(समस को

undisturbed िवचार संग dलू रे छ र 6याकुलता हामीलाई नेत�ृव *ख रोशनी जोड

िदए।यो effusive सामना यस सं(मण छ तर फोटो जीिवत हामीलाई रो7न भनेर

6यावहा>रक ऊजा8 ओdस]ि7टव छैन, गज8नका मािथ िहलाता र Cमुखता सुपरसोिनक

गित उ�पादन तर शिPशाली साथ जो तरङ्ग असर गछ8 ।के वा�तिवक छ र का4पिनक

देिख�छ ।अन�त जीवन �यहाँ तल जा�छ रा)न र �यसपिछ यसको व>रप>र , यो लडाई

वा Cहार सिृ= , क4पना मन यो टुंिग�छ '\u003cbr\u003e \u003cbr

\u003e burble डरले छ हेरफेर र एक मा culminates या िसफ8 एक ]ेस रंग

कुनै उपाय छपनपने बाँWने िक �वर मा ह>रयो रङ्ग र िलनु जीवन समOृ , यहाँ तपाई ं

सधN देखाउन चाह�थे �कोर हो , Cगाढ रह�छ।

01/2008 प� संग एक टाटु बनाउन

Darklightning र �कंधाि�थ मा एक �पाक8 र जीवन िवYOमा किह4यै

intentei टाटु पिछ luz'08 भ�दै शिP

2007-11 / 2008-01 - 6यावसाियक िछटो phone'm cाहक को सबै भ�दा

राो मािलक , कHपनी 5 मोबाइल फोन िक�छ काम मा देखा असफल ।Estarreja 

मा अbम पािक� ग गन8 अ�त>रb मा पु�तकालयमा बसेर बाटो स�दभ8मा मेरो िवरोध गन8

allusive ठाउँमा पि4टने को छ िक बस गुनासो पु�तकको आ कार र यो सुY र

सHप�न भएको िथयो िभ�नै बुझाउँदनै िभ�नएैक िदन झ�डा मा 20 अिधक मा�ा संग

राो िशbा र िश=ाचार भ>रएको िथयो खच8 जो Cदश8न Cिवि= िथयो िक " िभ�न ै" 

बारे एक पु�तक देिख plagiarized भ>रएको ।Estarreja नीलो हेलमेट

कामह*ले र लोक को एक कम8चारी *पमा 02/2008 लाइuेरी िहँड्छन् मा, ढोका

िनHन ले)न : मलाई पीिडत Xारा मौन शासन मा ।म�ृयुको भाइ खतरा र म मनोरोग

म4ूयाङ्कन लािग यो आ रोप अ�तग8त अिधकारीह*ले नेत�ृव छु ।म एक रोगी *पमा

�वीकारे , जहाँ िव�काउंट अ�पताल Salreu आ 5नो आ फै मा, कH\युटर Cणाली *पमा

मा� िबरामी आ गत �वीकारे छ जहाँ र िबरामी वा छैन भएको एक छलफल उ�प�न

ह? नेछ ? !म ितनीह*ले मलाई घर एक सवारी अकj िदन िदनुभयो gnr सिैनक संग

आ एको पु;ने Coimbra मा मानिसक अ�पतालमा जान C�ताव छ।म शdदह* Cहार र

म 10 घAटा भ�दा बढी अवाक छु ।म �योित उपकरणह* िकनेको र िवरोधी Dantas 
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घोषणाप� जोस ड ेAlmada - दास , किव Orpheus d' भिव-य र सबै मा , मरेो

कोठामा �यालबाट अिधकतम मा�ा मा रािखएको िथयो संग वPा 100watts सीडी

Cविध8त 2विन ।Huc - Coimbra अ�पताल बुलिेटन को िवEिवrालय अ�पताल -

मािनसह* मनोरोग सवेा - , *ममटे मा डायपर प>रवत8न , अकj िववाद संग सामा�य

रोग - रोगी 2008-02-02 2008- 02-18 बखा8�त ग>रयो यो अ�पताल भना8

ग>रयोउहाँले पिन उपचार को बीचमा पिछ लाग।ेHandcuffed and'm पिन

मनोिचिक�सक दखेकेो छैन hospital'm अिधकारीहY नते�ृव एक �]चेर पिन

गाँिसएको र एक इंज7ेशन िलन े, मरेो इWछा िवYO उपचार पालन गन8 बा2य भइरहकेो

।म िदन , म अगाडी �योित को िडजाइन को शिP िथयो िक मरेो टाटु बािहर एउटा ठूलो

को दखेाउनुभएको �वटेर िलएर उहाँलेसापटी िथयो पु�तकह* िलनुभयो र ताल टाउन

हल मा उनलाई फाल े, म पाट^ मा 15 यरूो छोड्न आए ।म खराब सीडी मािथ खरfच छ

आपरािधक मु�ा सुY ह?नछे र पाट^ को िदन शहर वग8 को Cकाश hोत लािग पु�तकह*

हािलयो पु�तकालयको िलइएका पु�तकह* िदन नगन9 Estarreja सं�कृित सभासद

बोलाए गन8 आए ।

               रोग को योजना गभ8धारण िकनभनेम अवाक िथयो जब , म , म लाटो

ह?नछुे छैन िकनभने म भ�न छैन सोचा multimillion - डलर गो\य संसारमा

सबभै�दा ठूलो धन ह?नछे मलाई Xारा ह�तिलिखत एक अरबी पु�तक मरेो छोरा संग

रहन ।

               वडा Coimbra को भिूमका मा म ... शायद मा� किह4यै म

पागलपन छु पागलपन मानिसकता िनदान िथयो नस8ह*को सभामा कुराकानी गन8 सुने

, सहायक �माट8 म सहयोिगहY सु�दै बुझेयो मरेो पालो िथयो भनरे भ�न... उहाँले

रेकड8 ' " उHकन खतरा " " पजामा रा)न " म यो हा�या�पद पाउन लिेखएको िथयो

किह4यै पजामा चलान जाँदछैन् ? !म उपचार पालन *पमा एक अदालत कागजमा

ह�ताbर गन8 आवaयक यस अिनवाय8 थुनछके am बािहर िन�कन ।Aveiro 

अ�पताल मा Cवशे साbा�कार मा उहाँलेमा� *खह* पितत र िघउ र �]बरेी जाम मन

पराउँदनै खानुह?�छ जो मरेो pseudonym " �योित Cभु , " 6यवहार गन8 चाह�थे

भने ।सामा�य खाना के िथयो ।उहाँले मलाई आिद आिव-कारह* नमुना फािलरहकेा

ज�त ै, आ�मह�या Cकारका िवचार ...

               म किह4यै वफादार तर दुःखला;दो clown'm न7कली मु�कान

33



*पमा आचरण संग वा�तिवक जा रहेको छ ज�त ै, देखेर मलाई रो7छ एक दुःखक=

महसुस , बाँWन िभ�ी आन�द, बािहर अनु*प छैन ।म या�ा र यो धेरै _ि= देिख टाढा

छ जहाँ एक िब�दु बिसरहनुभएको , सामा�य ठाँउ को बािहर मलाई तु4याउँछ नाउ

ला;छ।म एक Abysmal Cगित , अ�वाभािवक घटना महसुस , तर एक पशु जंगली

*पमा ferocity र गित , hitch घांटी िनमोठेर मानु8 महसुस र समय मा िवफलता

ज�मजात शिP predestinate *पमा मान8 ।िबना िनशान एक या�ा मा , बीभ�स

घिृणत र साँWचै पापी को छिव , �वग8मा तापमान उचाइ , फूल मा एक शपथ हेर छ र

यो िसफ8 एक खराब समय छ िहंसा�मक विृO ह?�छ म एक जोकर *पमा लुगा लगाएका

सब ैculminated र सुधार ferocity रitn को एक टोपी संग - भेनेजुएला कफD

मा पोचु8गल सिूचत ।CTT , अदालत देिख एक प� खडा िकनभने मेरो रोग को म

अथा8त् म लेिखरहेका िथएनन् , साइन मेरो औठाछाप गन8 स7दनैन् भ�ने कम8चारी

भ�नेछु ।Coimbra मा , ढोका को हNड4स एक काड8 कागज िवYO एक होटल ज�तै

अ�पताल िच�ता छैन , भ�द ै !िच�ता र म *ख , पात िट\न पाउन प>रिध अ�पताल

Xारा कलाई साथमा िहंडे छैन , पात र परागकण थोमालाई उपनाम " \याराशुटबाट

ओल8ने सद�य " आदेश कागजात संग चुरोट बनाउन ।

               संसद घर चढाउने संिवधान संग एक सहनशीलता कुस^ को एक

Cदश8नी राखे र रbा खो4न Coimbra मा - म िडHबाशय को gnr को आदेश को

तहत मनोरोग म4ूयाङ्कन एक इितहास फे>र अ�पताल लिगयो छु पिछ4लो एक हQा

अ�पताल छोडेरअि)तयार को अभाव मा ।म उ�यालो र Coimbra को ि�वच अ�पताल

मेटाउनु Cकाश शिP भ�दै �योित बािहर बारी , सुपर रोचक िक�न र ठूलो िवषय

शतैानको उ�पिkबारे बारेमा निजक छ " hashashin / आंकडा । "यो मनोरोग वडा

िमिसएको छ *पमा मािनसह*का र बेड*म को बाथ*म मा एक िवरामी संग मौिखक

से7स गन8 पाए ।Aveiro को अ�पताल मा िथयो र 5 सेमी खुला �यालबाट थपे।अिन

बस हावा उड्ने सास फेन8 चाह�थे र बगNचामा देखे र मा�छे चिलरहेको र आन�द र बस

सास फेन8 चाह�थे ... �वत��ता महसुस

िनर�तरता : जीवनशलैी

साँचो खाता

ने4सन परेरा uा
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          जो अथ8 छ , घोषणा 6यिPल े... जीवन को बाटो , िक सबै हाा पुखा8 दिेख

ज�मजात छ , �यसपिछ हामी समाज , जहाँ 6यव�था घोषणा छ िक वय�क , एक

पुगुzजले procreate िमशन छहामी एक लोकतं� मा रहछन ।

यो हामी छ िक mान , CाQ गन8 स7छन् िक सबै छ , हामी खो�न सबै हामी िनमा8ण के

थाहा जब ।

कसरी आउँछन्?

हामी कारण शिP Xारा संचािलत समाजलाई मा 6यवहार गदा8 , हामी सधN ह?न बाँWने

भएकोलेहामीलाई एक मािलकको *पमा समाजमा नै द)ेन लािग एक ह?न स7छ/ भनरे

मा� यो;य छ दु= ह?न स7दनै , �वीकाय8 ह?न ;िक हामी पिन मदत बीच �यहाँ छ भनरे

थाहा छ, हामी बाँWन के हो ।

कसरी आउँछन्?

हामी C�यके अ�य मा सवेा गन8 Cाणी हो िकनभनेसम�या CाQ अवि�थत िकन , मलाई

उWच हो दु-कम8लाई जब स�य बो4न , छ ।

कसरी आउँछन्?

हामी एक सामािजक अि�त�व ह?न स7छ िकनभन े, तर हामी एक ह? नुको जंगली जीवन

िबताउन स7नुह?�छ ।

जब जगतलेबराबर संचािलत छैन ।

तर सधN �यहाँ अवि�थत र शंका , सधN जो Xारा हामी िसकाइ�छ हामी िसकाइ�छ जो

Xारा र हामी राो अ�यास िकनभनेतपाई ं साँWचै भरोसा , �यसपिछ हामी राो हामीलाई

सवेा प7का छ/ , जबिक हामी िहंड्न कहाँ छ , हामीलाई haunts िक अिवEास ।

हामी , यी मरेो पु�तकह* , तपाई ं ितनीह*लेसु�न र आ5नो ओ|यानमा मा पढ्न

चाहकेो िवषय रोचक जहाँ कुनै पिन पु�तक पसल पाउन स7छ/ पु�तकह* पढ्न स7ने

सबै पाठकह*लाई खुसी पान9 ।

यो एक राो कHपनी किह4यै पढ्न र साँचो *पमा यी कथाह* द)ेनछेन् ह?नछे ।

ितनीह*लेग4ती गन9ह*लाई को साँचो अनुभव िदन े, तर मलाई अड्डा सबै दु-कम8लाई
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देिख िनको थाह महसुस कारण ।

यस सं�करण को िवषय के ह? नेछ ?

उडान >रपोट8 , यो पाठक तसा8उन गन8 चाहँदनैन् , नसिकने ह? नेछैन भनी एक मु�ा ह?न

स7छ , तर >रपोट8 साँचो हो र कानुनी बाटो ब�थे िथयो त>रकामा >रपोट8 छन् ।

म िवEास गन8 6यव�था िभ� एउटा अनुभव िथयो लािग, एक हजार कुराह* क4पना

छाला जनावर विृk वा�तिवक महससू ला;छ।

हामी बल गरेर िज�न चाह�छ/ र हामी ज�ता ला;छ।

Outlaw , हामी सबै हामी पाउन र हामी के सबै दु= बावजुद , यो दु= *पमा

छलफल किह4यै गन8 स7छन् िकनभने , हामी बाँWन Cयोग गन9 त>रका आउछ िक

वजन गन8 स7छन् भनेर िस7य/ जा रहेको छ िक भनेर ।

म C�येक एक पुनज8�म ह? नेछ ला;छ ।

मह[वाकाङ्bालाई हामी सिजलो त>रकामा जीवन िबताउन छ चाहनुह?�छ , तर यो

सिजलो छैन र यो हामी 6यव�थाको बार मा पतन ह? ँदा , गा.ो छ र हामी राो विकल

लािग ितन8 पसैा छैन जब , हामी एक उWच म4ूय ितन8 , बाँWने ।

कसरी आउँछन्?

हामी अनुcह पनु8 छैन भने , हामी हा�या�पद ह?न स7दनै ।
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सधN जीवनमा Cगित को िवरासत ज�मकेा िकन , हामी पिन गन8 स7छन् िसकाउन र

एक तीतो जीवन अनुभव आदान Cदान गन8 , र म अझै पिन यसको लािग ितन9 छु !

म अि�का मा ज�म भएको िथयो , तीन िददीबिहनी िथयो: यस Elvira , 7याि�डडा

र हो ।हाँ �यहाँ राो सुYवात , एक शानदार कथा ह?न स7छ िक एक कथा , तर यो

एक कम असल जीवन कहानी ह?न के भयो ।

म यस समारोह , तथाकिथत जले गाड8, सधN भनरे साँWचै �याय मा ह?क मलाई ब�द

ह?न स7छ �वीकार गन8 चाहनेछैन लािग ितनीह*लाई श�ु �याय गनु8 भनरे धरैे दु=

मािनसह* महसुस गरेनन् ।

म जीवन िहंडे*पमा मरेो बाटो धरैे अपराधह* ।

उहाँलेहामी 6यवहार कसलाई slang को एक *प िथयो यो अविध , slang िथयो

Cयोग ग>र�छ, या हामी पिन अविध िहंडेगन8 स7छन् ।

हामी खोिजरहकेा िथए �थानह* र सधN �यहाँ िहंसा िथयो वा हामी साँWचै हामी के मा

राो महसुस िकनभन े , आकष8क वा भड्िकलो िहंसा फेला परेन जहाँ घाट , िथए

4याएको जीवनको बाटो िथए ।यो राो त>रकालेकुनै समाज यो अ�य�त खराब ला;न

स7छ जो पदाथ8ह* आवaयक खपत ह?न ला;यो छैन भनेअ*लाई , अपराध बाँWन

स7छ भनरे �वीकार गन8 स7छन् िकनभन े , समाज को नजरमा मािन�छ , तर

ितनीह*लेअवि�थत छ ।

अिन ज�तै हामी सबै भ>रएको छ , तर य�तो सधN हामी सधN दु= *पमा

imperceptible िथए केिह Yिच छैन जब खराब िलन , तर यो हामी सबै सिृ=

छन् जहाँ एक ठूलो सपना छ , हाो साधन हो रcoexistence हामी चाह�छ/ र

राो जीवन िबताउन र अ�य भ�दा राो ह?न मह�वाकांbा छ हाो Cिशbण बनाउँछ ।

�यहाँ मरेो सिृ= सौतनेी आमा कित Picardias ह?न , तर म उनको भटे पिछ एक
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केटी िथयो यी कमीनf को बीचमा , म सधN , उनको मन पSयj मलाई ज�तै ज�मिदन

गरे ह? नेछ ।

सधN िदन म उनको भेट पिछ उनको मन पयj , म सधN , �यो , यो पिहलो नजर मा Cेम

िथयो यो पिन धेरै मलाई संग ब�थे र मेरो बिहनीहY संग धेरै बाँचे , एक सHब�ध िथयो

, उनको मन पSयj िवEास र मिहला ह?न किह4यै िवEासम तपाई ं चुHबन पिहलो पटक

, म साँचो िसंह महसुस , िक Cेम गनु8भयो , हामी सब ैSavannah आफूलाई हेन8

चाह�छु ।

सबै मािनसह* बराबर एक जीवनको अिधकार छ जसले एक प�नी र एक प>रवार छ ।

सब ै, एक वा अकj तरीका मा एकDकृत िथए , तपैिन यो म बाँचेको छु जीवन को बाटो

�वीकार र यो Cेम एक पटक मा� जीवन मा अवि�थत , बुिOमान् महसुस छैन , न त

किह4यै ज�तै आफैलाई िवचार , तर म ितनीह*लाई सबै भेटहामी बारी छ , एक ठूलो

िबल भुPानी तर यो सबै म एक असल जीवन चाह�थे ।

उहाँले , चोरी , सरल मा सुY gunpoint केही गरे , म घर फोन9 ग>ररहेको शु* गरे

के राो िथयो ।तर कोिकन को अ�यिधक खपत मलाई degradei पिछ , मलेै

धूपान बारेमा राो ला;यो र छोड्न चाहेनन् ।

उहाँले अदालत बारह* mitigate िथयो जहाँ िहंसा , Cयोग गन8 आवaयक छैन , 

मलाई �ांतिचk िलन , तर कुनै Cिति(या िथए भने , मेरो पटक मा कुनै हमला

किह4यै ।

म िसफ8 मुLा CाQ वा 4याएको मान CाQ गन8 चाह�थे , वषा8 गीला ह?�छ मा जो च4छ

थाहा छ।

िविभ�न साइटहY , म चुWचो मा ह?क9 को , िल�बन सधN म पिहले देिख नै इितहासको

पु�तक , ऐितहािसक र सां�कृितक म4ूय को शहर पढ्न छन् *पमा यो शहर मािन�छ

, मेरो लािग मजा गएको छ ।

यो परूा गन8 म म , म िसफ8 मुLा राो चाह�थे र यी काय8ह* मा� चाह�थे नराो

ला;यो िथयो थाह िथयो , य�तो , अथा8त् केवल पसैा चाह�थे *पमा एक असल जीवन

भएको Cगित , जीवन encordeirada बाँWन स7नेछन् दे)यो िथयोमेरो लत र , 

सामािजक वातावरण सामािजक महसुस मा�छे संग राो ह?न र मा�छे संग सHब�ध
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बाँिचरहेका बीचमा सामा�य , सामा�य ला;छ।

म �यो आ5नो bे� र जीिवत bे� को उपलिdध मलाई माने िसंह �याय , हेपाहा

ला;यो।�यसलेै म एक xीले जीवन सामना !खरै ... म दु= मािनसह*लाई गन8 स7छ

जो मा एक सकारा�मक त>रकामा जीवनको यो माग8 िलए , एक (ूर त>रका मा C�येक

अ�य बबा8द र केही ितनीह*लाई छोड्न त>रकामा कुनै हािन किह4यै ।

केवल bण प>रि�थित फाइदा उठाएर िसफ8 मुLा को लािग गरे , कोिकन धूपान गन8

तुY�तै उOार , तर सधN एक मािनस ज�म छैन , वा सायद हामी अ2ययन गन8 कारण

हकदार स7छ के हो , जो अिनवाय8 िथयो के prolonguei गन8*पमा र7सी िपउने र

दबाइ िनषेचन को प>रणाम Xारा छोडेर छ िक आनुवंिशकता मा जीन को

procreation मा Cिति(या धूपान गन9 मा�छे हो ।

म यो सबै अथ8 र पाठक यस _=ा�तमा , म यो कुरा िथयो िकनभने यसको बारेमा कुरा

गन8 Cकार 6यP गन8 सbम ह?न यस bे� मा " िवशेषm " छैन , जीवन को त>रका हो

।अ�य दु= देिख�छ मा उनीह* किहलेकाही ँ साथ देिख�छ ।

कसरी आउँछन्?

हामी referenciei मािथ छ *पमा , तपाई ं सधN Xेष च4न स7दनै िसकेका जीवनको

बाटो , यो bमा ह? नुपछ8 िकनिक , राो Cशंिसत ह?न !

कसरी आउँछन्?

हामी यो बाँWन िकनभने , �तर , जीिवत भावना र भावना आदेश जीवन , ल�य, को

एक *प राो जीवन गन8 सbम ह?न छ ।

सHब�ध म , 22 िथयो सेनामा सामेल िथयो , सुY , तर जान चाहेनन् , तर 6यव�था

त भिनएको िथयो।म साँचो सHब�ध िथयो जब िक म यहाँ नै रीता छ , र किह4यै जोश

हामी सब ै, हामी सबै हाो साँचो Cाण जोडी भे�ाउन चाहना कामना िक सHब�ध थाले , 

छ ।

उहाँले म �यो राो महसुस गरेनन् मबाट िथयो भ�ने महसुस तीtता ब�ने , र �यो

मलाई अिल धेरै शिP िलएर जहाँ शायद िक ' ।

उहाँले केटी डाह माया गथ9 , तर यो , insanely डाह गदlन िथयो मेरो लगाएको
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मलाई संग रहन कुनै जबरज�ती गन8 मलाई िलन स7छ िक कुनै वा�तिवक िबरामी

दु= िथयो िक एक �व�थ डाह र डाह िथयो ।

कसरी आउँछन्?

मलाई ला;यो र मा� मेरो जीवनको मिहला गुमाउनेछन् गुमाए भने , तर यो भयो ।म

Bairro ओ4टो जान चाह�थे र �यो , हामी छलफल साना bे� मा एक िड�को जाने र

हामी समाQ जहाँ िक ' , शायद यो उनको इWछा छैन िथयो, दाजु साथ सHब�ध �वीकार

किह4यै ।म उहाँिसत झगडा िथयो , तर यो टीना Cेम गन8 सुY गनु8 अिघ िथयो , तर

प>रि�थितमा एक bण िथयो खच8 , तर म उहाँलाई मन पयj , तर उहाँले आ5नो

जीवनको माग8 �वीकार गरेनन् , �यसलेै मलाई भ�नुभयो किह4य ै , तर किह4यै यो

िथयो देखाएमलाई , म राो िथयो भ�ने कुरा थाह पाउँदा ।

धेरै छैन हािन , तर उहाँले आ5नो बिहनी संग मेरो सHब�ध �वीकार गरेनन् ।उहाँले , 

हामी सHब�ध राखे त , हामी नै छरिछमेकमा ब�थे बस स�दभ8 तSय मलाई हाो

सिृ=को िक ब�थे ।

उनको आमा ितनीह*लाई देिख आउँदै िथयो , गिृहणी अवधारणा, बुबा थाहा िथएन , तर

यो राउल राो Cभु िथयो ।

मिहला को म4ूय मा मा� बाँWन िसके , हामी पिहले देिख नै अ2ययन भएको िथयो , यो

छरिछमेकमा एक बWचा िथयो कर   घोषणा गन8 टोलिछमेकमा उचाइ िम4यो , तर समय

को भाव िथयो ।

अिन यो समय तुY�तै ितनले सानो उमेर भए तापिन उहाँले जीवनको लािग र ितनले के

लािग लड्न िथयो , देखे : बुबा , आमा , घर , खाना मलाई असफल छैन र मलाई

असफल किह4यै ।िकनकD मेरो आमा पाएका कम तलब बावजुद , 11 आय भुPानी िक

कहािनहY िथए र मेरो बुबा मा� िकराया भुPानी छ , �यहाँ छ , तर खाना कुराको

अभाव किह4यै ।

�यसलेै यो िक, हटान म यो मेरो बुबा गुमाउन , िशbाको मलाई छोडेर उसलाई �यिह

त>रका को *प मा Cिति(या भयो िक एक िथयो ज�तो ला;छ , िव�मिृत गन8 स7छ , 

अ�तको शुYवात िथयो ।

म एक नायक , न मािनसह*लाई छोरा लिडरहेका मािनस , हजुरआमा , Elvira , 
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ितनलाई दे)यो म �यो ... म गन8 Cयोग गन8 थाले के ह?�छ , �कूल गए सHम , 6 को

उमेर सHम बाँचे कोसँग िथयोमेरो हजुरआमा जुनसुकै मेरो बुबा को C�यb अनुगमन को

, मलाई बनाउन, तर समय मा अझै पिन खुला 6यापक आ5नो आँखा िथयो , तर समय

को भाव िथयो ।

समय को धारणा िथयो ।

संसारमा अवि�थत स7छ िक शुO >रपोट8 ह? नुह?�छ ।कसरी आउँछन्?

आजकल कुनै परवाह उहाँले खे4छ ि�थित वा सामािजक चच8का आ5नो जीवन शलैीमा

गरेर अcपंिPमा आउन स7दनै।

�यसलेै यो भाग , साँWचै कुनै एक अथा8त् concretely , ठोस Cमाण िबना कुनै

आरोप सिक�छ भ�ने धारणा ।

कसरी आउँछन्?

�यसलेै िनयम शािसत र हामी सब ै, हामी , मान8 चोरी र बला�कार ह? ँदनै पह? ँच छ ।

कथा भनेर आधा>रत छ िकनभने तर हामी , मानवता र सफल य�ता घटनाह* को

सुYितर गन8 िफता8 गन8 स7छन्।

हामी िनर�तरता , सधN िनर�तर ह? नेछ भ�ने िनर�तरता , लिbत छ जो िक ।

अिन यो हामी एक कारण लािग बाँWन पणू8तया िनि�त छ , हामी रहन र पSृवीमा

अि�त�व जारी छैनन् ।

म िवषय िभ�न स7छ , थाहा छैन , तर यो भयो िक साँचो कथाबाट 2यान हटान स7छ

, पाठक पढाइ खलल स7छ ।

तर यी हामी अनुभव ग>ररहेका प>रि�थितिसत बु�न राो िनिद8= र के ह? नेछ िकनभने

सHपणू8 पु�तक समयमा सधN अवि�थत ह? नेछ भनेर _=ा�तह*ले हो ।

कसरी आउँछन्?

यो सबै अ*को आँखा पिन यह�दा ह?न स7छ िकनभने सधN �व�थ जीवन र समाज को

समझ भएको छ जहाँ एक समाज िभ� िथयो , तर जीवन मा एक धेरै मह�वपणू8 कुरा हो

भनेर बु�न (म मा , के हामी रो\नु फल होहामी कटनी गन9छन् भ�ने ।
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तर अगािड , उदाहरणीय ह?न , राो उपचार गनु8पछ8 , बुबा मरेो दखेेर कसरी एक

राजा हने8 चाह�थ े, तर म राजा , सधN जीत र धरैे युवा सुY स7दनै गन9 योOा ह? ँ ।

म सिजलो सिजलो , तर गा.ो छैन िक उ4लखे गदा8 , िक म िशकार डब छन् जब छ ।

म �यो गुमाएको िथयो महसुस िक अनुहार मा एक थ\पड संग आ(मण पिछ , म , �यो

पिछ मलाई संग फे>र सुY गन8 खोजेपिन आँखा महसुस , तर म र िगरावट आएको यो

अपराध को साँचो कथा सुY भयो , तर इितहास िथयोSantarém मा स�ैय जलेमा छ

मिहना परूा गदा8 , पिहलेनै अलग िथयो , स�ैय जलेमा िथयो ।

समय arnaldo िन�दा िथयो मा , िक 6यिP को कथा पाठक यस मामला जलेमा , 

वा�तिवक सामािजक वातावरण बु�न ह?नछे िव�तार पु�तकमा , जले िभ� मरेो बाटो मा

िफट छ , छ मिहना पोप bमा िदनुभएको िथयो छडी ।

यो म एक असल जीवन िबताउनेलगानी सबै थोक िथयो , टब मलाई अलग िथयो ।अिन

म के गरे ?म आ5नो भा;य खोज।े

तपैिन िसकम^ दास *पमा भिूमगत िटप मा काम गन8 पाए ।कालf , मलाई डर उिन घर

मा िथयो िक एक उkम जीवन चाहनेकालो केबल ह>रयो , राो मा�छेसंग काम गरे।

पोचु8गल दशे नै बसाइँ सन9 ितनीह*लाई नते�ृव भनरे खोज छैन स7छ आ5नो दशे मा

एक उkम जीवन खोजे।

यो िनकटता Xारा पोचु8गल हने8 सिजलो िथयो ।

ितनीह*लेअसमानता िवYO लड्न िथयो िकनभनेम , केप वड8 खराब उपनाम िथयो

ितनीह*लाई ब�न , केप Verdeans को घिन�ता महसुस गन8 थाले र पोचु8गल

आउँदा यहाँ यो युO िबताएका िथए साथै �वीकार िथए जगतले िथएिवदशेी र �यस

समयमा अझै पिन नाराज िथयो , एक Chavalito िथयो जागा िथयो र एक बWचा के

चाह�छ कसलैेशु* भएको िथयो , म भ/ता>र�छन् गन8 थाल े, म vadiador किह4यै

िथयो , म एक vagueador िथयो ।

म , िवगतमा िथयो िक अनुभव को संसारमा िथयो अ2ययन िथयो , उमरे 8 मा मरेो

आमाबाबुको अलग दखे े, र य�तो पिहलेनै यो धरैे राो त>रकालेमलाई तल 4याउन
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िथएन थाह *पमा , म एक नायक गरेको मािनस को हटान महसुस।

देखेर यो पिन म मेरो आमा मदत िथयो बुझे एक जवान उमेरमा गुमाए , तर म साँWचै

मेरो बुबा Cेम ।

हरेक गम^ उहाँले सेनामा ह? ँदा अझै पिछ जारी 17 वष8 सHम यो संग मा2यम ले जाने , 

तर �यसपिछ �वाभािवक हो जो िक �पेस सुY ह? नेछ ।

�यितबेला उहाँले म उहाँलाई संग छु>�यहYमा खच8 जहाँ अ�यास �कूल प>रवहन सेवा मा

मुख नेभाराको *ख िथयो ।

मेरो बुबा , एक किठन बा4यकाल िथयो मेरो हजुरआमा को आकांbा, जीवन बढ्न

अिधक समथ8न र बढी पसैा छ िथयो com14 वष8 आ5नो बुबा गुमाएँ , कठोर मािनस

िथयो ।

मेरो बुबा छोरा अब घर मा ब�ने िथयो , उहाँले पाट^ देिख एक तुY�तै िवदाई िथयो

मनपSयj िकनभने आ5नो बुबा दे)न किह4य ै , िथयो , तर आ5नो आमा मदत गन8

किठन भयो , आ5नो बखा8�तगी मायालु िथयो िक >रपोट8आमा ।

म मेरो हजुरआमा संग छ वष8 बाँचे, तर तल छोराछोरी भोकभोकै किह4य ै, कडा भयो

देिख यो िथयो कसरी किठन , िथयो ।

�यितबेला उहाँले एक खान िथयो ।अय�क 6यापार को लािग खोज , तर �यहाँ काम

गरेन , cyclist उहाँले सेना सामेल र �यहाँ आ5नो 7या>रयर िनर�तरता समय मा

पिन िथयो ।

यो हामी सबै आ�म-स�तुि=को सुिनि�त गन8 छ िक सुिनि�त *पमा एक सामा�य

मािनस भएको छ , उहाँले , जीवनको आवaयकता �यहाँ गय/।

उहाँले एक कठोर मािनस , िम� को िम� , छोराछोरीलाई िम� , तर धेरै शdदह* िथयो

यो , भयो , तर यो आदर र इमानदार िथयो ।

�यो उहाँले सधN मलाई छोड्ने चाह�थे , तर यो छ , िथयो , अलग कुरा हो , म भएर

जीवन को बाटो को बाटो थप अनुगमन संग पारे एक िबट , हट , किठनाइ बाधा र

हटाउनजीवन procreate गन8 भिव-य सुिनि�त गन8 एक काम आEासन , सबै राो

छोराछोरी छन् , हामी आ5ना छोराछोरीलाई ह?न यो;य छन् , तर पिन मेरो भाग मा
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समझ र वफादारीको कमी िथयो , म उहाँले भ�नुभयो *पमा चालबाज ह?न था4यो।

िक असल काम गन8 छ हेन8 िम4यो , तर केवल अलग गरेर दु= *पमा मा� CाQ मलाई

दु= सोच िथएन िकनभने अनुभिूत को मनोवmैािनक Whiplash नै खराब आए ।

अिन �यो यो सबै काम को िन�दा गए कसरी गन9 ।जहाँ थालेका ?

यो अलग भएको िथयो , म ए7लोपन Xारा सामेल गन8 था4दा िथयो , तर यो जीवन

मेरो त>रका अतीत िथयो िथयो र �यहाँ उहाँले महसुस तर �यहाँ कसम खाएँ िथयो िक

िनराशा को िच�ता देिख सुरिbत महसुस , तपाई ं , मलाई किह4यै छोड्नेम धेरै िदन

ह? नेछ ।

उनले मलाई �वीकार गन8 चाहनुह?�छ फक9 र जब म आ5नो जीवनको माग8 िपउने र चोरी

भएको िथयो िनर�तरता र अझै पिन धेरै पटक खोजी र यो खोजी गदा8 हो र भ�ने हो , 

तपाई ं मलाई दुःख गरे थाहा छैन , म भाव छ फक8 न चाहनुह?�छ छैनपीडादायी िथयो , 

तर सधN बाँWन र अझै पिन यो गरेको िथयो ।

म अझै पिन म सधN यो सधN त म यस लगन लािग यित धेरै म4ूयाङ्कन मेरो मा

उपि�थत ह? नु िथयो जेल मा धेरै वष8 बाँचे िकन मेरो मन मा यो िथयो छ , अकj बराबर

ब�ने छैन ।

म थाह *पमा िनवारक सामेल को Linhó `ृंखला को तीन मिहना िन�दा पिछ

Linhó , मेरो कथा जसमा हामी अ* कसकैो संसारको सामना गनु8परेको छ भनेर

एक, साहस Cितबि�धत ह? ने वीरताको व>रप>र सुY , के ह?�छ यो , छबाटो पाथ87य मा

पिन लामो ह?न स7छ िक , यो अपराध CितबO र चेन मखू8ताको 6यव�था रजाई ँ संसार

छ िभ� छन् , र हामी पढ्दा गन9ह*लाई सामना गन8 सिजलो बाटो िथयो , जंगल

सं)या प>रणतगधाह* ितनीह*लाई संग सHझौता , तर , मलाई छा�नुभएको यस िविध

मेरो मुिPको िथयो हामी िगर पिन �माट8 छन्, �यसलेै जीवन �यहाँ जीवन यित यित धेरै

समुL जग छैन िलएको ह? नुपछ8 भने , िक िथयोम , आफूलाई िलQ फेला गुमाए र नयाँ

िथयो , म �यहाँ पा>रत स7छ वष8 मा ह?न पाओस् भनेर सबै सोचw जीत गरे , तर मेरो

सुYवात लामो ह? नेछ र म �वत��ता िबना एक मिहला िबना गरw िकनभने िवचिलत

शुYवात िथयो ।�यसलेै म के गरे ?म यो उिन फे>र पिछ, देखेको बाँWने िद7क िथयो

पिछ , सोचे किह4यै िनयिमत जगतले महसुस गन8 आएको एक िनयिमत मा2यम जाने

िकनभने , ितनीह* के पिन िहंसा को संघष8 मा CाQ गन8 चाहने छैन , सिजलो छैन , 
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आदर कमाउन थालेC�येक दबाइ िब(D िकनभने एकािधकार आसपास घमूती िक

`ृंखला िभ� जीवन दबाइ छ िकनभने म हेरोइन धूपान गन8 थाले कसरी िकनभने

पिहले नै ` ृंखला Cवेश गरेको िथयो *पमा मािनसह* अ*लाई उपभोPाहY हो C�येक

अ�य यित धेरै हािन गन8 स7छकोिकन को अ�यिधक खपत गरेर , हेरोइन सुY गन9

िनण8य , तर खेल , look'll धुवाँ हेरोइन को एक *प , तर म केिह पिन गन8 सकेन

पकड िथयो पाएपिछ , तर म के गन8 िसकेका , तर पिछ >रपोट8 ग>रनेछ , �यसपिछ

सुYयो केवल म से7स भएको सार िवचार , मलाई यस िवषयमा िवचार गर/ भनेर एक

रासायिनक Xारा संचािलत िथयो भनेर थाहा गन8 हेरोइन गन8 मानली, सुख गन8 बाबजुद

`ृंखला वा�तिवकता भागेका मा एक जीवन िथयो ।म वधै *पमा आ�मीय Cेम िथयो र

ठूलो \यार गद8छ िम4यो , तर तपाई ं िसफ8 धूपान गन8 चाहँदनैन् , Cयास पया8Q छैन

C�याभिूत , तर एउटा कुरा , सधN हामी के आदेश अनु(ममा देखेर अ*को नेताह*ले

ह?न चाहेको पb पिन छम , �यहाँ पिन िथयो �यायलाई ऋण ितन9 िथयो , तर मेरो माग8

पिहले यस पाठ ह? नेछ िसकेको , धेरै खराब िथयो िकनभने तपाई ं , तपाई ं , यो

पीडादायी छ , यो दरार किठन छ , म कुनै लािग दुःिखत छैन तोकेको स7दनै भनेर

थाहकुटिपट र वा7य को बीचमा बािहर आउन िकनभने गुमाएका िथएनन् , तर मेरो

छिव जलाइएको िथयो , एकदम स�दभ8ह* िथयो , जेलमा यी वष8 मा2यम मेरो

प>रWछेदको खाता छ , म पछुताउनु स7दनै जो Xारा अ�त एक किठन िसOा�त , को

शुYवात िथयोलागपूदाथ8 मलाई हामी सबै महसुस ठूलो आवaयकता जारी मदत गन8 म

वष8 को लािग धूपान , यो एक खुशी तािक8 क सत8ह* छ , सत8ह* �वत��ता , 

सु�दर �वाद गन8 म पिन म �यहाँ बनाइएको छ िक Cेम यी सबै वष8 िहंड्न , तर

गन8पिछ लािग ह? नेछ , अब म सबै Cिवि= सुY कसरी थाहा छैन , अिधक छ िक

या�ाको बारेमा कुरा गन9छन् जब पिन पाथ87य मा जीवन िभ� , एक िहतको लािग देख

, तर िकनभने हाो िहतको मा , सबै आ�मगत छ जो convictsिविभ�न अंक मा

मन नपन9 ह?न स7छ , हामीमािथ गन9 कुनै चाख स7दनै , चोरी गन8 सिक�छ पिहलो , 

दोhो दास , काम , Cेम वा िदन गिृहणी बारी गन8 स7छन् तेhो पाट^ बारी गन8 स7छन्

, सधN ह?न स7दनै भ�ने ` ृंखला िभ� मािनसह*को िकिसम को एक धेरै छCाण िभ�

जा�छ वा सबलैाई Yिच हो , धेरै हािन ह? ँदनै सही छनौट , तर अझै पिन बढी मह[वपणू8

छ भनेर बाहेक यो ` ृंखला िभ� भुPान ग>र�छ भने पिन , किह4य ै, किह4य ै, तपाई ं

, एक िम�ता िक�न स7छ ठेगाना ,िवरोध , केही छैन गन9ह*लाई , `ृंखला िभ�

मुठभेडको छाडा एक हात मा , छाडा छ र सHपणू8 बिलयो छ छन् , `ृंखला िभ� धेरै
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मेहनत गथ9 अब8 छ या �यो मेरो साथ दूर CाQ गन8 , िफता8 िदन िथयोतर यित किठन

बाटो िहंड्न चाह�थे िहंड्न चाह�थे , यो म सधN बु�न मलाई समय बाटो , मेरो पb सधN

बढी मनोवmैािनक िथयो िथयो ।

` ृंखला िभ� भलाइ बाटो �यहाँ पाइने किह4यै देिख यो मा� खराब देखे , असल मा

िवEास गरेनन् , िथयो ।कसरी आउँछन्?म अ*को आँखा बस एक कुितया िथयो

िकनभने , आफूलाई िद7क महसुस भएकोले , कुितया गन8 जािगरबाट राजीनामा छ के

अ* कुनै पिन कारण िबताउनुपछ8 गन8 चाहनुह?�छ नगन9 कामचोर , एक जसको अथ8

हामी Cयोग एक slang अविध , छसधN सधN ईEरीय िदनुह? ने त>रका एक जा�छ , के

, शिP , छ आशा र िवEासको िवEास , र सधN म , मलाई िभ� लगे म �यहाँ मा

homicides देखे ।

तर म यस को लािग marimbar िथयो , र मलाई िजउन िदनुभयो , किह4यै मलाई

हािन खो�दा , स�य भ�नुभयो , र यो िब4कुल यो सबै शु* कसरी िथयो ह?न , म

अC�यािशत , धेरै अि�थर िथयो , र �कूल Cमुख मलाई Cो�साहन िद�छआ5नो अ2ययन

जारी , तर पणू8 , मा� होइन सबै अ2ययन गन8 , प>रवार समथ8न िथयो समथ8न

C�याभिूत ।

यो बाँWन र खराब के हो भनी दाबी गन8 सbम ह?न एक सु�दर त>रका संग आEासन

िदइएको छ जब यो सधN , िकन 6यव�था िभ� Xारा िकनभने , हामी ध7का छन् र

Cणाली परािजत ह?न जब हामीलाई खराब िदने ह? न् , यो समथ8न C�याभिूत नामले

जनाइएको छ अवि�थतसबै त>रका जा�छ हामी पसैा छ जहाँ एक Cणाली ध7का िदए छ

मुLा भएको छैन , �याय कामह* , पिहले नै �यहाँ िथएन िकनकD यिद ।

ितनीह*ले तपाई ं िवEास *पमा , ितनीह*ले कम8चारी हो िकनभने प>रवत8न गन8 केही

गन8 स7दनै , र उिन बस खुलापन को एक सव9bण गन8 उजुरी संग , �याय लािग

बािहर सेट हो िक आवaयकताहY िबना 6यवहार स7दनै संवाद , तर ितनीह*ले िथए

भने एक खो4नउहाँले , `ृंखला िभ� गित िहंड्दा थाह �= गाड8 थाह िकनभने छानिबन

म ह?क ब�द सधN िथयो , जेल लागपूदाथ8 परूा ती , केही अ*लाई जेल मा समाQ भयो, 

दूर िम4यो ।

यी पुिलस को केही पिहले न ै, कैदीह*लाई थाह उ�कृ= र अ4�ेडो संग एक Cकरण

िथयो मािफया को साँचो राजा छ िक रात को एक मािनस , रात राजा , ि�वच घर
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अ�वेषक िथयो , यो जीवन यो;यसबै भ�दा राो उहाँले पुिलस भएको िथयो र उहाँलाई

मेरो जीवन मा एक कम सकारा�मक Cकरण गरेका छन् तापिन , पवू8 Cहरी अपराध म

उहाँलाई केही कुरा िसके िकनभने म मेरो पु�तकमा उ4लेख गन8 खुसी ह?न बाटो लािग

सुY केवल goe िथयो , ितनीह*लेसमय पिहले देिख नै एक अनुभवी िथयो मा� मा , 

जेल सन मलाई मान9 Cयास , पाँच �यहाँ भेट िथयो ।उहाँले हरेक एजे�ट थाह िथयो र

सबै मलाई थाह िथयो र म ितनीह*लाई सबै को लािग एक Cो�साहन ितनीह*ले मलाई

देखेको उदाहरण िथयो िथयो िकनभने यो Cकरण, िबरामी कैदी सHबि�धत सHपणू8

` ृंखला , खसे , हामी िथयो िकनभने बाडे िभ� िनर�तरता सुिनि�तह?न , र म मेरो

िववाह , छैन गलत , मलाई मान9 Cयास वा�तवमा , ितनीह* Cकरण बदला िलन

चाह�थे , म , टाउकोमा मािनस ह?न िनHतो िथयो िथए तर मलाई ह? नेछ भनेर केप वड8

मािथ उ4लेख गदा8एक बस तपाई ं म चाह�थे भने ऊ मरेको ह? नेछ भनेर हेन8 गनु8भयो को

यिूनयन लागू गन8 चाह�थे ।

उहाँले नता छ िकनभने तर िवडंबना िक कुनै पिन agrediram- मा मा� , उसले

आफूलाई उOार र उहाँसँग मेरो िम�ता बिलयो बनाउन Cयास मारे छैन भयो छ , तर

उहाँले यो Cकरण किह4यै िबस8न उसलाई िभ� थाह िथयो, मा� ितनलाई bमा िदनुभयोर

हामी कैदीह*लाई गरेर मलाई कुरा के बहकाउमा , तर जेल गाड8 को सेवा , र िनद9शन

उहाँले CारिHभक म�ृयुको म4ूय ितन8 ह? नेछ , मलाई परािजत गन8 सकेन थाह िकनभने

लािग , �यसपिछ त िथयो भइरहेको म उहाँलाई िहंड्न गर/म �यो आदर गन8 र म

उहाँलाई चाहँदनैथे भने �यो जीिवत ह? ने िथएन िकनभने �वीकार गन8 िसकेका न िथयो

बुझे , तर कुनै बँुदा िथयो जब र , बस , म पुिलस घणृा गन9 साधारण कैदीह*

आलोचना भएको िथयो ितन8 उWच म4ूय िथयोम achincalhado ।

- ने4सन तपाई ं यस मा�छे �वीकार *पमा ?

म �यो सबै मािथ उहाँले एक 6यावसाियक िथयो िकनभने , यो �वीकार ितनीह*ले

पुिलस भएर, ब�ने वातावरण मा शिPशाली श�ुह* िज�यो , धेरै जानकार िथयो हामी

मािथ थाह िथयो र मदत गन8 स7छ जसले शिPशाली मािनसह* जा�दथे , कुरा रो7न

मलाई धHकDयो िथयो , िक 6यिP वा हाो आदर र ितनीह*ले हाो छ अनुमित ह? नेछ , 

तर म बाँWन िदनुभयो एक हामीह*ले एक िथयो , केप Verdeans म ह?क9 को जहाँ

bे� मा िब4कुल ब�थे , यो ने4सन र कालjस िथए उ4लेख िथएितनीह*ले काँध मलाई

बदला िलन र आ(ोशलाई पिछ आए , र ितनीह*ले यो य�तो एक 6यिP मा>रनु भएको
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हेन8 चाह�थे , तर म उसलाई छोिडिद�छु छोडेर म उहाँको िवYOमा केही छैन तर म , 

6यिPगत केही चाहनुह?�छ , र यी भाइह*को कहानीकालjस , उहाँले धेरै कुटिपट िथयो

, उ4लेख मलाई संग चेस खेलेको िथयो एक psp िनरीbकले म�ृयु भएको िथयो , �यो

bे� मा एक " िवशेषm " , मा� पसैा बजाउन थाह िथयो , म सधN , यो , खेल लायक

तपाई ं भिनएकोCेम लािग , तर राो , उहाँले मनुैअल र romão र badona Xारा

Cायोिजत ग>रएको िथयो िथयो िक समय मा , हामी , पार�प>रक सहयोग िथयो , 

दाजुभाइ *पमा 6यवहार अपराध िमिलसेके�ड गन8 कुनै पिन दोhो मा जताततै जहाँ

बीचमा हामी सबै िथयो�यहाँ धेरै छ र किहलेकाहZ हामी बीचमा समाितएको स7छ र

हामी यस गरेका छन् जब , म मेरो बाटो जारी गन9 िनण8य , म अथा8त् , केही िहतको

आEासन , र मेरो जीत , `ृंखला मा धेरै ए�कट्8स गरे , छ, एक हात अ�य धुनुह?�छ ।

म यस िनण8य सHम िहँडे िकनभने आदश8 वा7य , पार�प>रक सहयोग को आदश8 वा7य

िथयो , तर हामी यो गन8 बोलाइएका भने प>रि�थित मा metermos को जोिखम

सधN िथयो , सनी मा एक ह�या िथयो , Cp राखे किह4य ै, िदन राो र खुसी िथएम

, गन8 सकेन सधN आफूलाई सोचw , म अ*लाई ला;यो किह4यै ।

यो सनी मा परूा आठ वष8 पिछ यह�दीह*ले उप�यकामा मेरो �थाना�तरण गन8 सबै धेरै

िछटो िथए , ितनीह*ले मलाई चाह�थे किह4यै र ितनीह*ले मलाई हािन चाह�थे , 

मलाई राो त>रकाले �वीकार , तर मलाई आदर , सधN , मेरो हेलच7�ाइँ लािग

िदनुभयो किह4यै कुरा पख9को।कानुनी उrोग मा एक आिधका>रक िथयो जो एक

मिहलाले मलाई Yिच र bमा उनको , तर �वाद यो bमा , �यहाँ िथयो , िदन उहाँले , 

पासोमा म पिहलेभ�दा बढी शिPशाली िथयो समय मा िब4कुल िथयो मलाई किह4यै

चढेर धेरै कुरापुिलस ितनीह*लाई संग , म केिह लािग तयार िहंडे खतरा िथयो ।

चाहे खराब को , आउन स7छ दु= , भिव-यमा आधा>रत िशbा िलएका भएको िकनभने

मलाई पा>रत र यो जीवन िबताउन संग , त ह?न एक बिलयो कारक छ , र हामी Cयोग

ग>र�छ र जीवन यित छ िक हामी िशbा िलन ,हामी िसफ8 िलन मन8 बाँWन , तर म

यह�दीह*का घाटी ह�ता�तरण , तर यो सबै हाो पछािड छ ह? ँदा , यो जीवन र

दुYपयोग कुनै पिन Cकारको अनुमित छैन सोचाइ को बाटो को मेरो बाटो िथयो एक

नयाँ च( सुY मेरो च>र� िथयो ,म भए तापिन एक सानो पानी मा simmered , र

म यह�दीह*का उप�यकामा पु;दा , एक नयाँ िदशा िलने िनण8य , �यो पिछ4लो , साँWचै

, ितनीह*लाई यसो भ�दै एक सरल त>रका िथयो , िवगतका दुः�व\न छुटकारा पाउन
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चाहेको कुरा�यहाँ �यहाँ , तर एकदम , �यहाँ जा�छ के , �यहाँ जा�छ ;केवल आफैलाई

, छ , सबै बेकारी हामी साँWचै एक हावी खच8 ह? ने हो िक क4पना र सHपणू8

आकाशगंगा को मािलक मा \याक गर/ , जाऔं र ितनीह*ले रोजगारदाता हो िकनभने

सबै कुरा , यसको लािग तयार छ र कम8चारीहY िनय��ण छैन आ5नोसाहिसक चोरी र

�यो वधै छ भ�न , धोखाधडी को एक *प , सबै भ�दा मेरो उपलिdध िथयो साथै

6यापार मा मेरो नाम सुिनि�त गन9 सनी मलाई मिहमा िक bण को एक छ ।यो िनकास

जीत िबना सबै वा केही समय िथयो , वा मन8 , मलाई िभ� ब�न र म संल;न भएको

बेला म िथयो िक शिP रमाइलो गन8 बल िथयो िक आदश8 वा7य िथयो , एउटा थप कुरा

िथयो , गन8 अनावaयक िहंसाको Cयोग किह4यहै?नत , मेरो जीवनसाथी लगभग , म

िहंसा Cभु�व िथए र शायद traffickers चाह�थे जो गन8 बा2य भएका अ�य साथीह*

Xारा ग>रएको देखे िक दु= आँसु रोइरहेको िथयो, तर म एक किठन बाटो Xारा

enveredei छैनमलाई हेरोइन गन8 आदी िथयो , म मान8 र समाQ गन8 मलाई िच�ता

छैन भनेर मया8िदत ढङ्गमा जीवन िबताउन इWछुक ह?न `ृंखला िभ� ब�न आफैलाई िक

कसम खाएँ , केबल सबै छ जो संग ती bण सबै किठनाइको गदl छ�यो मेरो इWछा

िथएन तापिन सHझौता , शायद �यहाँ िहंड्ने हो जहाँ श�ुह* िसज8ना र आफैलाई , 

मलाई हािन गन9 Cयास गन9ह*लाई िथए , िनद9शन मलाई मन परेन , �यसपिछ िक

ितनीह*ले , गरे ितनीह*लाई को informants सबै समयमा उपि�थत छन् पठाए के

होिक ितनीह*ले म के किह4यै स7छ , ितनीह*ले दोषी अ�त�करण िथयो भनेर सबै

को सबै भ�दा राो सिूचत गन8 स7छन् भने खुला िथयो , तर एउटा कुरा म िथयो

िशbकह* मलाई धेरै basieie , मेरो 2यान आकिष8त र मलाई प>रवत8न गरे , म

महसुसकेही लािग आ�मीय Cेम , र यो हो िक राो त>रकाले ला;नुभएको िथयो त िथयो

, तर डुङ्गा त , फक9 र मलाई समाते र यह�दीह* उप�यकामा मलाई राखे सनी कैदी

आठ वष8 पिछ गा.ो िथयो , �तर एक िवशाल इितहास छोडेरउहाँले सबलैाई थाह िथयो र

ितनीह*ले मलाई थाह िथयो र मलाई एक सय Cितशत दAड चाह�थे किह4यै िकन िक

�यालखानामा , िकनभने , म अ7सर गाड8 आ(मणको र अ�य मौिखक दुYपयोग

लािग एक , अनुशासना�मक दंड संग सजाय िथयो र �यो कसरी हो मम साँWचै म

भ�दा अझ सशP मािफया 6यवहार िथयो भनेर बुझे , तर वा�तिवकता िथए कुनै पिछ

पिहले नै धेरै खेल भए िकनभने म बस , पु�तकह* र एक मलाई अलग रहँदा

गनु8भएको िड\लोमा िथयोबY बल , मेरो मनोरzजन गन8 , संयोगवश खे4न िथयो सब ै, 

म गेम को उWचतम ितमी खे4न स7छन् किह4यै के ]Hप , ऐस खेलेको खेलेको , केही
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मािनसह* म यो प� खराब भा;य ह?नछे द)ेन , र diziam- स7छ मलाई भ�नुभयोम

जीवनको बािहर ` ृंखला िभ� छैन , तर महसुस गन8 थाल े , तर किह4यै

internalize चाहेमलाई यो प� , समयमा प>रवत8न र छ संग खराब भा;य स7छ , 

तर म मरेो मजबतू िबंदु िथयो थाह िथयो ;एक नाटकDय कथा ह�या मा अ��य भएको

िथयो , तीन भाइ िथए र ितनीह* सबै हरेोइन खपत र ितनीह*लाई लािग हरेोइन bण

आवaयकता िथयो , िक , दबाइ लत िथए के मा िनभ8र िथए छ ।

तर गिहरो तल , यो , हामी पिन , बाटो जीवन िथयो यो एक दास�वबाट भ�न स7छ/

एक किठन जीवन िथयो , न मािनसह*लाई िथए ितनीह*लेजीवनमा िलए िकनभने

ितनीह*लेमदत गन8 आवaयक िकनभन े, एक असल eदय िथयो र म पिन िलएहरेक

िदन हामी धूपान िथयो तर हामी पुनःिच�ण िथयो ।

ितनीह* ज�तै तर यो सबै म पिन अनुभव र अव�था स�दभ8लाई सHब�ध मा किवता

िकनभनेकारण उ�C>ेरत गछ8 िक जीवन को बाटो , एक को प>रणाम हो , ितनीह*

सबै िथयो , आ5नो Cिेमका ल)ेन िथयो , मलाई एक किवता सोधसेधN एक किवता सोधे

, तर म हराएको र जीवनको यो माग8 अपनाएको छ िक खपत को समय िथयो , म

जा�न र उहाँले िवगतमा को भनरे अनुभव िथयो िकनभनेम कुनै िसकाउन इWछुक

होइन के थाहा , मलाई एक नायक कसलैेगरेर�ीटोकरीमा िथयो र खडा गन8 सिक�छ

।

सबै अनुभव को बाटो , यो तल उबला िथयो , हामी िजउनेत>रका , हामी �यो C�ताव र

िक�न िथएन िदनुभएको िथयो भन े , धूपान गन8 दबाइ CाQ िथयो बाटो , म कडाई

बचेन एक दलाल दबाइ 6यापारीहY बो4नेभए, िथयो ितनीह* सबलैेमलाई मदत गन8

चाहनुह?�Sयो त , डब िथयो , यो म traffickers को एक दलाल भए त िथयो , मलैे

चुरोट पाउडर मलाई मरेो दिैनक सफ8 आEासन मलाई बचेन लागपूदाथ8 िदन र म खाए

गन8 , म िथयोकुनै पिन आदी ह?न स7छ िक सबै भ�दा ठूलो अवकाश , लागपूदाथ8 र

धूपान आदी ह?न ।

तर म हरेक िदन Cिशिbत िकनभनेCिशbण मरेो अ�यास लािग , मरेो खलेाडी ज�तो

लािग जािन�छ र यो , म यो पु�तक अिवEास मा उ4लखे 6यामोह मलाई दखेे र

ितनीह* सधN एक 6यामोह िथयो मलाई द)ेयो जो मािनसह* shuffled र संिद;ध छ

िथयो ,हामी सधN दुःख छन् दु= गदा8, �यस दु= मलाई के ह?नछे ह?नछे ।
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यो , अC�यािशत पवूा8नुमान िन-कपट जीवनको यो माग8 मलाई habituei- र यो

हामी जा�दछन् िक एक मा2यम हो िकनभने , सामािजक वातावरण मा िगर5तारी पिछ

एकDकृत गन8 गा.ो िथयो सधN छ दिैनक जीवन गन8 कहाँ जा�छ एक धेरै साना

अ�त>रb छC�येक अ�य आफैलाई सबै थाहा छ, तर शारी>रक ।

हामी हामी सधN डर सामना जो मा एक म2यम मा सिHमिलत ग>रँदै गन8 सुरbा आफूलाई

िद�छ अ�त>रb मा सही जीत गन8 चाहनुह?�छ िकनभने हामी सबै आदेश चाहनुह?�छ , 

तर यो बस प7का हामीलाई बनाउने छ , डर छैन , हामी थाह अव�था पार गन8

सिक�छ

यो अनुभव र त>रका ब�ने र बढ्दै जाँदा काननू Xारा लेिखएको िथयो िकनभने यो

किहलेकाहZ जीवनमा ह?�छ , उिचत त>रकाले लेिखएको छ िक घातक , एक �ुिट गन8

Cे>रत ग>रन ।

कसरी आउँछन्?

कारण को शिP सधN िजतेकD , र जीवन बनाउन स7छ िक सबै �याय किहलेकाहZ सबै

एक कारक वजन सबभै�दा सही ह?न स7दनै : अनुcह फ�न हा�या�पद र छैन छैन

मानहािन , सबै एक ह?नअपमािनत गन8 , घणृा गन8 चाहनुह?�छ ;राो महसुस र यित

आिथ8क शिP को अभाव सधN खे4न सीिमत छन् �यहाँ छ िकनकD जब पिन भाग - यो

, िक छ , केही एक मा िक�मत लािग लोकिCय वचनह* खे4न हो कसरी थाह छ

भनेर भ�न एक खेल होशायद एक असल कुरा हामीलाई कुटिपट गन8 स7छन् , र

भा;य , हामी , िहतको माग के हामीलाई हामी पिन यो गन8 िसकाइएको िथयो िकनभने

मदत गन8 , आ5नो बारेमा राो ह?न , सगं एक साधारण जीवन भाग िलन स7छ/

हाो�यहाँ छ लािग हामी , िक, आ5नो स�तानको उ�प�न जगतले हेन8 आ5नो िव�तार

को प>रणाम हो हामी C�येक अ�य थाह स7ने bमता छ थाहा िकनभने आमाबाबुले , 

हाो दाजुभाइ, िददीबिहनी , हजुरआमा र हजुरवुवा , यो , हाो पु�ता छजो हाो हो र

हाो हाो पbमा सधN छन् , तर ितनीह*लाई खुसी स7दनै भनेर एक प>रवार एक

सद�य ह?न , हेन8 मन किह4यै थाहा छ, ितनीह*ले यसरी सघं को Cगित िथयो जीवन

जोगाउन छिव छक4याण , कुनै एक किहलेकाहZ , छ , वा हामी , हामी C�येक अ�य
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र प>रवार वातावरण सामना गन8 सबै मानव छ छन् अ�त मा , हाो प>रवार वा

िकनभनेअ�तमा हाो निजक कसलैेको छ जो हने8 Yिचया त पाह?ना मा पिन , 

उ�प�न के को मािलक महसुस र यो अथा8त् पढ्न स7नुह?�छ भ�ने सबै धािम8क

अ2ययनबाट मा लिेखएको छ िक जीवन , धम8 अ2ययन बाटो बनाउन ।

हामी सबै निैतक पाठ िलनु , यो हाो राो , हाा िCयजनह* दखेरे व>रप>र सबै काम

गन9 त िवEासी एक घिन�ता महसुस गन9ह*को , राो der मा der ितनीह*लाई

द)ेन , र किह4यै ितनीह*लाई हािन गन8 चाहनुह?�छ िक उिचत छरbा र ितनीह*ले

िसकाइएको छ िक छिव अिघ , ितनीह*ले सायद किहलकेाहZ गलत अथ8 िथएनन्

समाधान गन8 सिक�छ भ�नेप>रि�थित गन8 , असल हने8 अनुमित छैन शासन भनरे

मान ।यो सबै धरैे राो छ र िमिडया पिन , पिन हामी सबै शासन , धरैे गा.ो िवषय

�वीकार गन9 शिP दबाब छन् एक सु�दर ति�बर Cदश8न ह?नछे मोहरा यसरी बराबर

पह? ंचाता , तर यो सबै यस संग के छ भनरे�यहाँ >रपोट8 ग>रनछे , हामी , िशbा पिन

कारण को मािलक भएको दाबी गछ8 न् र किहलकेाही ँ ितनीह* साछ8 न् र बमेले , 

ितनीह* सबै रा)न साधारण एउटा कुरा मा छ चाहनेती िदइएको छ रिहरहनछे. , 

अवि�थत : एक क4याण, ितनीह*लेकामना गन8 स7नेसबै को एक डोमने Cदान

गन8 स7छन् सु�वा�Sयको र समाज को लािग िहतमा चाहन े, तर ितनीह* सबै बाँचेर

एक बाबु र आमा संग उठाएर ितनीह*ले सही अव�था िदइयोजसको उ�aेय एक

7या>रयर Cगित , तर पिन असफल , तर सधN िबस8न र छिव अनुसार छन् सbम ह?न

;म मरेो vastness यस जीवनमा ठूलो छ िकनभन े , यो बोली रािखएको एक धरैे

िसकेका , म , सधN म कहाँ सं�थापना को कम8चारीहY संग C�यb सHपक8 गन8

ambicionei , म �यो अ�त ला;यो किह4यै प�ा मा िथयो तर िवकास गन8 के िथयो

मरेो 7या>रयर िवकासजले यो सबै भ�दा राो साथ शdद को मामला मा 6या)या

ग>रनछे यो डब गन8 स7छन् , तर इमानदार र िन-कपट जीवनमा छ िक *पमा

6या)या गन8 , ह?न पाउनछेन् ।छ सHबि�धत िXपbीय सHब�ध छ िक दुिनया मा �थािपत

भएको िथयो �यसलैे ितनीह* एक क4याण िदन स7छ तािक सHपिk सुरिbत रा)न

समुदाय चासो मािमलामा , सबै रा-]का शासन हो िक सHब�ध छन् छन् , �वत��ता

मुिaकल िवषय , कुरा गन8हामी संसारमा सबै हाो �वत��ता , सबै भ�दा सु�दर कुरा

िदन स7छ , एक जीवन मा ह?न स7छ सबभै�दा ठूलो खुशी छ , मुP ह?न छ , हामी

जीवन भर छ र पाउन स7छन् िक सबै अवरोधह* हटाउन छ थाह छ ।ितनीह*लाई को

एक िवशाल िविवधता छ , म मु)य संग शु* गन8 स7छन् : सामािजक राो , हामी
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सबै ज�त ै, हामी , हेराइ सबै छैनन् , सु�दर , कु*प कुरा छैन जीिवत गन8 आदी ह?न

स7छ , एउटा कुरा छ ;किहलेकाहZ , सु�दरता को पb एक राा कम राो पb पाउन

स7छन् , तर यो म आ5नो आ�मकथा पिछ नी�शे वण8न अपोलो , सु�दरता को पb , 

को हात िथयो , सबै भ�दा लािग कुनै कारण छैन एक छ पिछ िक, छ , हामीलाई सबै

राो गछ8 , हामीलाई Cेम तु4याउँछ , सपना बनाउँछ , तर वण8न नी�शे को

Dionysian पb अि�त�वमा *पमा , �यहाँ राो छ दु= सगं हात जा�छ ह? नुको विृk

मा राो र खराब अवतारहामी �यायाधीशह*ले महापौरf , सबै ह?न स7छ छन् सगंतले

अ2यbह*लाई , चाहे , ितनीह* ह? न् जसले मािथ भिूम अवि�थत राजनीितक िक भनेर

सबै Cाणीह* कुरा गदा8 मानव , टेिलिभजनले क>रaमा ह?न presenters र एक

कृतmता भएकोतर कुनै एक न ै , शdद bमा सबै एक कारण छ र bमा हामी हा4दा

समाज प>रचालक 6यव�था भने को िवषयह*मा हामी तफ8 बाट सबै कुरा गनl पछ8 र जो

शdद 6यव�था दाबी स7छ सिक�छ ।यो छैन सजाय र यो सबै उिचत , दुYपयोग

अवि�थत अि�त�व छ िकनभने कानुनले प>रभािषत गन8 र अवि�थत ह? नेछ िकताबबारे छ

सही िम4यो िथयो ।

हामी transcendence राो भ�दा बढी छ भनेर थाह िकनभने अिन िकताबबारे

transcendence आउँछ , एक िस7ने परे , हामी सबै बाँWन , यो ह?न स7छ , ह?न

स7छ , िसकाउन सबै कुरा गरेको छ , तर सब ैdesignating एक खोजशdद छयस

: दश8न , जीवन को बाटो , जीवनको आन�द हामी रहन र ह?न को िवकास , उ�प�न

ग>रएको छ एक दु= आिशष् छैन �या;ने नै बाटो ब�न जारी , transcendence 

को कारक को एक ह?नजा�छ के छहामी अ�यास गन8 स7छन् भ�ने राो हामी िस7छ/

िक , हाो भा;य सबै थोक हामीलाई हक ठूलो मान छोडेर छ िसकेका छ , ईEरीय छ

, �यसलेै ितनीह*ले ले)न शdदह* गाउँछन् , तर शिP कायम र ह?न सबै मिहमा छयो

सबै सु�दर ह?न स7छ लािग उमगं मा , हामी साँWचै सबै परूा भए र धेरै राो िथयो

लेिखएको छ भने ।

कसरी आउँछन्?

हामी वधै लोकत�� को दास , ि�थित को Cयोग सलं;न ह?न र कठोर िनयमहY गन8

भएकै ह?न , मानव कुिहने रोग को 6यापक बाटो हो Cवेश ह? नेछ ;किहलेकाहZ सामा�य

*पमा एक conformist त>रका नै Cिति(या छैन , ह? नुको transcendence 

भिन�छ , ह? नुको सबभै�दा (ूर पb प>रवत8न , िक म महसुस के हो , म >रस जीिवत
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समथ8न छ भनेर अनुभव िसकेकाबाँWन र देखेको छ र यो भएको छ जब जीवन एक

सुरिbत त>रका Cभु�व छ भनेर िवmानको मान गरेर सािबत so're बाँWन , हामी , 

हामीलाई हाो िवशेषता, िविवध छन् Cp उHकन स7दनै तर सबै आएकाएउट ै , 

mystification , कुनै भ�दा कुनै िसO जगतले , सबलैाई cooperatively 

काम , सारा ह? नुका सुरिbत र िवEसनीय समथ8न यस आवaयकता लािग बाँWन थाह

छ, हामी अ*लाई राो जीवन , बेरोजगारी , एक बस कारण ह?न स7छ भनेर छूटयो

तपाई ं मलाई सबै भाग , म ह? नुको यो कथा जारी भिन�छ ह? नेछ भ�ने अनुभव छ , यो

मु�ा को िव�तार छ ।

यो सबै मेरो बुबा निजकै िथयो मेरो आमाबाबुले देिख अलग पिछ , म छु�ी मा , Hale 

को एक मठ �कूल कलेज नाम िथयो भना8 ग>रयो थाले , तर अलग पिछ मेरो बुबा संग

राो सHब�ध सामना छैन , रयो सबै म आएपिछ म , को बारे मा 10 वष8 िथयो , मेरो

आमा अलग पिछ िटप गन8 मा उ�Cे>रत गरेको िथयो , सुY र म , �कूल भा;यो , 

जीवनशलैी �वीकार गरेनन् िटप गए , तर �यहाँ िथयो apanharam-म , एक

िनदjष िथयो 6यव�थाको शिP अि�त�वमा थाह मेरो बुबा स�ैय िथयो रा-]लाई सेवा , 

मलाई मेरो बुबा ह? ने , एक मािनसले मलाई भ�नुभयो िक कथाह* स�ैय मा एकDकृत

गन8 बाटो साहस , कठोर मािनसम उ4लेख गरेको छ, तर आफूलाई एक नायक *पमा

िथयो , आ5नो जीन पाएका छ/ िक अकj बौिOक पिन मिहला , एक शारी>रक

शिPशाली असल   मािनस , \यार, मजा िल�छन् आ5नो जोश Xारा लगे होस् , िक पिछ

सबै िस7ने िथयोह?न आउँछन्।

कसरी आउँछन्?

डोमेन म मेरो आमा �वत�� भए मलेै ज�तै पिन , एक यो;य मा�छे हो , मेरो आमा

ह?लाक र काम मा काम एक Cेमी , एक काम मािनस , िम4यो , अलग को समय देिख

, म गन8 स7छ थाह थाले�यसलेै , म , प�ाkाप कराए , तर म िज�यो , म यो

सबभै�दा उपयुP िवषय हो ला;छ , कसलैाई ितनीह*लाई Cेम , मेरो आमा मदत गन8

आवaयक र सबै राो qा�डल िथयो Cमुख कारण ब�यो , खुसीको ितनीह*ले राो हो

,एक जीवन छ , , केही गन8 चाह�थे सिजलो भएको छ भ�ने सोचे यो छलफल ह? नु

�वाभािवक िथयो , तर ितनीह*ले सधN कारण म बढी चाहने को transcendence 

Xारा सुितरहनु भएको िथयो िक छ गरेका छन् ।
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म काम , पिन िथयो , म संरचना छ िक आकार र padded गन8 बनाउँछ के छ , 

Casqueiro अथा8त् upholsterer सहायकको *पमा काम सुY , मेरो आमा

मदत गन8 काम सुY , तर चाँडै म अिभभतू ह? ँदनै िथयो भनेर बुझेचुWचो मा मेरो

िछमेकमा , मेरो पु�ता को toninho केटा अिघ �यहाँ काम धेरै भाइह*लाई िथयो , 

तर म मनपन9 िथयो ।

यो सोफा upholster गन8 संरचना को Casqueiro मािनस िथयो काम एक

6यिP जो , ह�ाक�ा उपि�थित िथयो , र म अब , अिधक पिहले नै मेरो बुबा यस

माफ8 त गएका िथए भनेर भाषण आ(ामक फारम रा)न चाह�थे , �यसलेै म

रोजेकाि�थित को , म छैन मलाई तौल, जीवन को Cगित पकड िथयो , तर चोट वा

चोट छैन चाहने को कुरा को *प , �यो िदन मलाई लि�जत स7थे , तर म एक ढुङ्गा

फाले रbाम तक9 र जालान् शट एक हात को आकार , तर चेतावनी िदन चाहनुह?�Sयो ।

यrिप �यहाँ मलाई �वीकार , म , म सHपिk मा सुY , म मेरो जािगर गुमाए, म छनौट

गरेर छोडेर पिछ काम ग>ररहे तर पिन मािलक एचआईवी रोग , म उहाँलाई रोग c�त

देखे ज�तै िथयो िक एक ि�थित ले खपत मयj , तर सधN उहाँलाई सHमानिक छ, 

शdदजाल �वत��ता चाहनुह?�छ , मािलकहYलाई सहँदनैन् , िनद9िशत ह?न *पमा

Cयोग ग>र�छ , म िसंहको छोरा िथए , र �य�तो काम गरे।

माच8 1996 मा म वहाँ जाँदै िथए िक अपराधको आरोप िथए र अवसर पिहचान को

लािग सो2न आए िक एक psp खच8 भयो , मे]ो मा हमला को एक `ृंखला िथयो िथए, 

Avenue मे]ो पाइएको िथयो, र िकनभने होएक antecedent , पिहले एक

पाठक चोरी को आरोप superesquadra Benfica मा भएको िथयो एक हQा , 

तर मेरो साथ िथयो जो केटा , >रकाडj , िथयो सावधान, अनुभवहीन , उहाँले शहर

थाहा िथएन िडHबाशय आएका िथए , तर यो mात िथयो पुि�तका िथयोएक लागू पदाथ8

दु6य8सनी िथयो , र म कोिकन खपत *पमा समय मा , यो राो , �यो हो , मलाई

एक सुरbा बसैाखी छ र भिव-यको लािग सुरिbत रा)न पाइने , एक शिP , Cगित

लािग एक यिूनयन गरेको छ ।

तर अिहले म पिहले देिख नै तपाई ं थाहा छैन भने तपाई ं भरोसा गन8 स7दनै भनेर थाह

िथयो , तर मेरो अनुभव िवशाल िथयो के कसरी पkा छ , संरचना , C�येक वफादार

bमता को मु)य कारक को एक , भटक सुY यहाँ आउछ , िथयोिवशाल , उहाँले
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आफूलाई प7का िथयो �यो , धेरै सशx डकैती गरेको िथयो क�तो राो िथयो , म

िसफ8 मुLा CाQ , कसकैो पिन हािन नगन9 बाटो रोजेका ।

के को लािग ?

िबताउन , म जीवन र माच8 1996 मा यसरी सामेल , अिधक िवशेष 28 किथत यस

िवषय शु* हराएको थ\न मा� समाQ एक वारंट को भिनएको िथयो , एक हQा अिघ

Benfica को superesquadra मा प(ाउ ग>रएको िथयो , म िथयोएक कार मा

सो , यो को मािलक म �यहाँ habituation Xारा dozing िथयो एक वायु सेना

सेनानी , पिहले नै िवदेशी मा2यम भएका एक मािनस , िथयो , तर अझै पिन वा�तवमा

भ�ने रात िथयो , चुWचो मा घर िथयो>रकाडj , र एक पाठक चोरेछ र कार मा

िनदाएको , हामी छ7क िथए र PSP अिधकारीहY सहमत Benfica को

superesquadra सद�य , तर मलाई amedrontei छैन र कुनै बिलयो ह?न र

भ�नुपन9 तसा8उने छैन >रकाडj यसोअ�त , बY कुनै Cमाण िथयो , तर पुिलस देखा

स7छ भनेर मलाई य�तो चेतावनी िदए , तर य�तो आEासन िदनुभयो उहाँलाई , यो

ठीक छ ितनलाई भ�नुभयो , धेरै ि6ह�कD िपए र सु�न चाह�थे र मलाई घर जान िझ4के

िथएन रनिजकै ब�थे।यो उहाँले िसकाउँछ र �यस िदन ह?न स7छ भनेर वत8मान ि�थित

मलाई संग दूर िम4यो Cिशbण जब मािनस महसुस गन8 स7छन् िक खराब शंका िथयो

, भयो ।उहाँले भ�न को लािग केिह नभएकोले मेरो िनयम पालन गन8 सिक�Sयो , तर

ितनीह*ले िवE�त िथएनन् र ितनीह*ले कुनै पिन आ(मण, िनलो सीडी \लेयर को

थाह भने हेन8 निजकै सब ैUshers कार CाQ गन8 गए , तर हामी पिहले देिख नै

अगािड धेरै अपराध गरेकोर सबै डकैती र अपहरण मा लगी ग>रयो, Avenue मे]ो

सव9bण गए , को �7वा~न को मचान मा7यु8ज , िल�बन महानगरीय �टेशन उिभए , 

अ�तरवाता8 िथए , म केही िथएन, कुराकानी >रकाडj थाहा छैन भने , तर �यो एक

इितहास िथयो *पमापिहले पिन य�तै अव�थामा एक हQा मा2यम गएका छन्, म भरोसा

।

�यस िदन , हामी म , दूर CाQ स7छ मलाई आ5नो गवाही भरोसा लाइसे�स काम िथयो

समय मा प>ररहेको िथयो , तर बेरोजगारी कोष CाQ आफूलाई पाएका छन् , �टेशन

छोडेर भ�न केही िथएन , प� िलन जारीम , ~ाइिभङ्ग मा पिहले देिख नै िथयो मलाई

राो ला;यो , कोड गए , िजम आएका िथए , म ठूलो मजा िथयो र यो म एक �याियक
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संग सेवा िथयो समय मा िथयो वारंट िलए , म घर CाQ िथएम म केही भ�नुभयो

Marquis de Pombal �टेशन सोधे जब म मा7यु8ज टोली सोधे जब �याियक

साकार प�नुभयो , एक मिहना भ�दा बढी Cिशिbत , तर सबै कुरा भ�नु >रकाडj , 

जांच चरण को समयमा , बयान जारी िथयो�याियक अनुस�धान , ितनीह*लाई भ�न

केही िथएन , कुनै कुराले C�यb देिखने कारक Xारा सािबत भएको िथयो ।िकन य�तो

िनण8य �वीकान8 सकेनन् , यो एक अलग मनोविृk , सहकारी ह?न , इमानदार ह?न

प�ाkाप गरेका छन् मलाई , सायद यो राो िथयो स/पन ज�तै ह? नेछ , तर म �याय

खे4न चाह�थे , मेरो बुिO मलाई ला;यो ,मलाई जीवन सम�या भएका मािनस िथयो

सजाय गन9 �यायाधीश , छोरीह* को एक �यादा देिख म�ृयु र अ�य बाँकD छोराछोरी

पिन , म , वकDल बताउनुभएको िथयो दबाइ गन8 पकड वा स�य बोलेका वा यो दरार

मुिaकल ह? नेछ िहंडे तर म भरोसामलाई ।

�यो मलाई िदइएको छ परूा गनl पछ8 भनेर कत86य वधैता मा सzचालन गन8 जा�दनैन्

समय मा 6यव�था को एक Cितिनिधको *पमा , बचाव कुनै 6यिPगत विकल िथयो र

किह4यै गन8 मलाई कसरी रbा िथएन , म ह? नुको पिछ , िगर5तारी पिछ िकराया

िथयोउहाँले , लजैान चाह�थे िथएन चौराहे गवाही िथयो एक उWच म4ूय , सहयोग को

कमी भुPानी म ऊजा8 जHमा गन8 चाह�थे सबै थाह िथयो , यो विकल भाडामा िलएका

दोषी भएपिछ सजाय र मेरो ठूलो सबै कुरा समेट्निन�दा पिन मलाई मान8 पिन ला;यो ।

यो , म मलाई देखा स7ने सबै Cितकूल प>रि�थितमा बाँWन ह? नेछ आफैलाई कसम खाएँ

मेरो लािग एक दुःखी िदन िथयो सबै को लािग मेरो अ�तलाई िथयो , म , केही समय

पिहले नै मेरो �वत��ता गुमाएका एक भारी ` ृंखला िलनुभयो र बाँWन 6यवि�थत ।

यो हो , मलाई हामी सHझौता केिह CाQ गदा8 यो संग छ *पमा जेलको काय8हY को

Cदश8न छ िक समेत Cशासिनक शिP आदर , मलाई मा2यम ह?का8उन स7छन्

आ�मरbा को कला िसकेका जीत िथयोटुकडा को मािलक, िक छ , ितनीह* सबै ह?न

र गन8 स7छन् , ितनीह* जुनसुकै यो ला;न स7छ बाटो को , वफादारी मा बाटो जारी

गन8 ग>रनु छ के गन9 आmा िदइएको त आफूलाई िवचार , हावी िक इलाका आफुह?न तर

अयो;य छ जो एक वशमा छ गन9छ ि�थित चलाउँदा , िक ि�थित को मािलक ह?न

स7छन् , होइन सरल ह?न राजीनामा ब�न गन9 , उिन अ2ययन र Cकोप के को िनदान

छCितबO , छैन, दुई , चारजना िथए िथएनन् धेरै , ितनीह*लाई सबभै�दा दयनीय
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मरण डब , तर सधN विृO , यो सबै मेरो Cिवि= मा सुY िकनभने म IP गन8 थालेपिछ

म मेरो मनोबल खडा 6यापक अलगसन म >रस र जीत इWछा , पिन उहाँले �यसो गन8

मौका िथयो भने दूर चिलरहेको िवचार भ>रएको िथयो , धेरै गा.ो , फोहर िथयो , म IP 

िथए िद;गजहYको लािग आदर स7छ सबै िकनभने , मलाई रा)न 6यवि�थत , र

ितनीह*ले िथएमेरो लािग साँचो खHबाको संघष8 , म पिन स7छ, यो त भलू ह? नेछ

िथएनन् भने , सबै मलाई सHझाउन , मलाई सHझाउन Yिच , पाथ87य , guerreei 

मा जीवन िस7न , म सुिवधा छिव अँ2यारो नेता र िचसो भएCेम थाह र म `ृंखला

मिहमा िज�यो कसरी हो गरेनन् , बाँWन र जीत शीष8 भिूम रहन िस7न भएका िचसो

Cे>रत िथए ।तुY�तै बस बब8रतापणू8 िथयो समय र प>रि�थितमा सहयोग दे)यो

िशिbकाको , काय8कता8, गाड8 र मलाई किठन लडाई जीत मदत गन8 C�यb , म

महसुस समथ8न गनु8भयो घटेका छन् सकेन के भयो , म मा शतैानको फक9 रआफैलाई , 

तर मा� बाँWछन् र बाँWन चाह�थे सम�याबाट खोजेनन् , अव�था समय िथयो ।

इसाबेल म �व�थ र रमाइलो आदर पालन जो मा �कूल Cमुख नाम सधN मलाई मदत

सधN मलाई साथ िथयो , तर पिछ मलाई एक (ोध बन आए , तर सधN सHमान ।अिन यो

सबै कारण जसको नाम िनद9शक जन जी िथयो Cशासिनक Cणाली Xारा खेले भइरहेको

िथयो बिलयो दबाब िथयो ।िवदेशी देिख आएका मािनसले आ5नो कथा जािन�छ , मान8

खो�दा , दूर िम4यो यो िथयो सHम मेरो �थाना�तरण पिछ , म यो थाह सHम सन

Cशासन मा आरोप मा धेरै वष8 िथयो कुरा स7ने मा�छेिथयो Communicator म

6यावसाियक च( मा राो - मािन�छ िथयो , मलाई चोट खेलेको छ, deputies को

शायद दोष िवषयमा चासो भए , संगत को �तर सबै मलाई आदर र यस िनद9शक

7या>रयर चोटी चाह�थे , छ , म यहाँ गन8 छुिक अिधक भ�न स7छ अ�य कुराहY , 

आ5नो उ�ेaय िथयो िकनभने मािलक , म सबै लागत मा जीत यहाँ छु , म राो ह? नेछु

।उहाँले championed कारणह* को एक िथयो अिधक लागू पदाथ8को अवधै

ओसारपसार , उहाँले लत मदत मजा आयो, तर 6यव�था संग खेल , एक मुLा िविनमय

आवaयक , सु�न र अिनि�त र सशत8 outputs को आवेदन िनधा8रण गन8 एक

pushover शिP िथयो रखुला शासन , मा� आ5नो गरै - पतन जा�छ गन9 छैन

खराब मा�छे , िथयो र म किठन बाटो कुनै एक पालन गन8 Yिच त>रका रोजे, तर म

Xारा ग�त6य मा कुरा गदा8 , म उOारकोलािग अिघबाटै िथयो िक माग8 प|याउन , 

प|याएसमयमा हामी , धेरै टाढा वा�तिवकता देिख िहंड्न छैन , मारा एक बWचा *पमा
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थुCै सपनाह* िथए र सपना म*भिूममा खAडमा भिव-यवाणी िथयो , एक सपना गरेका

िथए , मेरो भिव-य देखेका िथए , तर म सबै सपनामा िच�ण ग>रएको िथयो , म

आएय�तो उपनाम िथए बो7सीह* Xारा अनुगमन , पा>रत िथयो ितनीह*ले , मिहला

शिP , ठूलो िथयो मलाई मदत िकनभने मलाई सपनाहY पा>रत , तर िजmासा मेरो

िगर5तार िनHन जा;छ म मेरो भाइ संग Cमुख िववाद िथयो र चाह�थेउहाँलाई , एक

�व�थ Cित�पधा8 भ�दा राो ह?न र उनले मलाई ज�तै ह?न चाह�थे ।�यितबेला , हामी

�नकूर किहलेकाहZ किठन िवरोधीह*ले सामना खे4न िथयो , पानी सप8 िवYO िशकार

ल�य जाने Cयोग , तर हामी सधN िज�यो म �यो राो िथयो थाह िथयो ;आज सेना

ल\टन छ ।मेरो बुबा , सबै यस कारण िक मेरो Cिवि= सन को बीचमा एक

separação.estamos , बस गाड8 िभ� , साहसी िथयो , ितनीह*लाई िदनुभयो

Cिशbण उहाँको मदत , म िदन स7छ भ�ने C�यb सहयोग 6यवि�थत quiseram-

हामी गाड8 र कैदीह*लाई दुवै जीत चाह�थे ितनीह*ले माग वातावरण िथयो बाँचे

वातावरण , कुरा भने म प�ृभिूम थाहा छ, एक सामा�य Cिवि= िथयो , �यहाँ एक

राो िनद9शक , मनुैअल अि�त�व , तर �= िथयो , तर कसकैो पिन हािन

िथएनिवजेता र आ5नो काम ग>ररहेको सीिमत र पिन , उहाँले िनद9शक को पद

हटाइएको िथयो 1999 1996 देिख यस िनद9शक को bे�ािधकार अ�तग8त भएको

तीन वष8 मदत , तर इलाकाका प>रषद अ2यb खच8 , तर फे>र किह4यै िथयोसनी को

बािहर उसलाई िलएका िथए के हटाउनुपछ8 स7छ , एक असल मािनस िथयो सबै को

िहतमा चाह�थे र कसकैो पिन हािन िथएन नै समय मा ह�यारा पंख उपनाम िथयो , 

पंख ख मा काम गन9 आवaयकता िथयो ह�यारा पंख छलफलहामी को कुरा गन8 एक

�= मा2यमह*मा ब�थे िकनभने सबै मा पवूा8धार र पाल8र िगरने पानी मा एक या�ा

CाQ लािग , खुला छाता ह?न िथयो पवूा8धार मा�ा कमी को प>रणाम िथयोिनद9शक

फुटबल bे� मलैा माटो ]याक िथयो , bué भारी , छ , दूर राो, C�ताव 6यव�था को

Cिशbण जमीन मा आधा>रत िथयो िम4यो , जेलको सेवा को सामा�य िनद9शन अ�वेषण

स7ने मुLा को लािग एक जग C�ताव �वीकार, भरोसा गरेर आठ यो पिन तपाई ं

esguiça भ�न स7ने उपनाम िथयो , तर यो िहंड्न स7छ पिन राो िथयो , उहाँले

Cणाली हेरफेर गन8 कसरी थाह 4याए िथयो �=ाचार चुनौती 16 वष8 को एक वा7य को

दAड को बीचमा गन8 छोडेर समय Cयोग गन8 छ पालनागो\य , तर हािन िथए

गन9ह*लाई Cणाली को भाग , Cणाली त एक औिच�य ह? नुपछ8 �थािपत छ ह? नुपछ8 , र

यो अकj वष8 मािथ परेका छन् संग ह? नेछ िथए िकनभने यो सबै भ�दा राो त>रकामा
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अ��य ह? नेछ , िथयोम Linhó िथयो िक तेhो वष8 दबाइ िब(D नाममा जीवनमा

sprawled गरेका एक ~ग ड ीलर , सबै आ5नो भरोसा को सहवासी Cयोग

चलाउनुभएर व>र� 6यव�थापन Xारा अिधकृत �=ाचार िब(D दबाइ को वा�तिवक

दुिवधा आए शिPशाली िथयोयो लुई टावर , पिन कHपनी छोड र जड ितनु8भएको बगै

भन8 बनाउन C�ताव िथयो , `ृंखला िभ� एक बWचा गरे , म मािनसह*को यस

समारोह Cदश8न गन8 भ�ने तSयलाई �वीकार गरेनन् , �यहाँ काम गन9 िनHतो गन8

आएदबाइ भुPान अिधकार र ितनीह*ले चाँड ै कH\युटर माफ8 त ह�ता�तरण भएको िथयो

िक पसैा िथए , िक वा�तिवक सम�या manuel टी भयो जब छ ।तब सHम िनद9शक

;गन8 धेरै �यहाँ िथएन , Cमाण को एक िवशाल रािश , �यहाँ �याियक को एक सव9bण

एक ढुवानी , हामी हाो छिव सफा ह? नेछ अथ8पणू8 अथ8 िथयो , िथयो , तर , �याियक

अनुस�धान आरोप लगाइएको िथयो सबै प�ी को अदालत गए खाली गन8 असफल , 

रतर म थाह दु= , म मौन , यो केही पाउन स7छ मलाई रा)न कारण manear 

बढी लायक िथयो महसुस मा� बWचा जोगाउने , धेरै भ�न िथएन पिन , पिन यसको

लािग भिन�छ िथएन , साbी िथएनम दरार कड ा म4ूय ितन8 ह? नेछ ।

भँगेराको होिसयार जेल सेवाह*को बािहर, AMORIM मु)य CारिHभक अवकाश , 

manuel टी िलन िथयो िम4यो ।तपैिन एक इलाकाका को रा-]पित पु;न सफल रहे।

िनद9शन , जन जी को प>रवत8न िथयो ।यो त उहाँले पिन ितनीह*ले अव�था को

remodeling b गन8 वाड 8 मा काय8 सुY कसरी स�दभ8लाई लािग पिन ठूलो एक

मह�वाकांbा िथयो ep Cशासन मा �यसपिछका अकj नाम िथयो, वाड 8का आधा काम

ब�द िथयो , म कालjस संग सेल िथयो�कूल Cमुख सिचव िथयो , तर यो समय

समयमा , उपभोग गन8 पसैा पाउन िशbकले को झोला चोरेछ , एक लागू पदाथ8

दु6य8सनी िथयो , एक िवEिवrालय मा Cोफेसर को आमा को छोरा िथयो , म आ5नो

अि�त�व को अनुकHपा महसुस एक पुरानो लागू पदाथ8 दु6य8सनी , िथयो िकनभनेतपाई ं

हारी रा)न हेन8 , उपभोPा जािगरबाट राजीनामा िथयो िवकिसत सकेनन् , तर यो , 

मीठो िथयो कालो बजार बेचिबखन ितनीह*ले पठाउनुभएको छ केवल मा एक चतुर

6यिP िथयो , ितनीह*लाई सम�या म सेल मा उहाँलाई ह? ँदा सुरbाको लािग सो2न आए

िथयोतर यो कुनै एक किह4यै मलाई भ�नुभयो वा पसैा माग , उहाँले ितन8 िथयो ऋण

पिन , उहाँलाई पbमा तर ऋण गरेर कुटिपट Cकार छ जो मािनस मलाई एक हेरोइन

ऋण छोड ेर धोका िदयो रमाइलो , म �वीकार र िथयोयो हेरोइन मलाई एक ह?न जङ्गली
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, कुल Cभु�व गरे िकनभने कत86य , डर छैन , यो म , दरार एक मुिaकल जीवन िलन

िथयो ितनीह* सबलेै मलाई कारण िदनुभयो कारण कोही पीिडत हेन8 मेरो (ोधको

मतू8*प िथयो िक �यहाँ िथयो , म िथयोिविभ�न Melee मलाई बनाउन सकेन , युO , 

म कारण CाQ , ितनीह*ले मेरो समथ8न पिछ आवaयक सबै काम र बेचन र आफूलाई

राो छ/ , म , िथयो जोडीलाई उ4ले)य सं)या िकनभने मुP हेरोइन मलाई परूा

भयोिम� र कारण पbमा , तर कसलेै मलाई पिन हेरोइन Cयोग ह?नको खAडन एक धेरै

साहसी कुरा िथयो ।ितनीह* सबै सबलैाई , आफूलाई मलाई घणृा सHमान िथए , हामी

बीचमा रािखएको िथयो जहाँ थाह मलाई हेरोइन अ2ययन जान C�ताव , ितनीह*ले म

सोचा िथयो िक एउटै मा� बाटो िथयो , अपराध जीवन मा मा�छे िथए मलाई आदर गन8

िसकेकाएक �व�थ पेशा र िस7न , खपत च( िनर�तरता राो , Cयोग भएको िथयो

महससू िथयो िथयो र मलाई खुवाउन र यौन मलाई इWछा गरे , यो मलाई िबना पाथ87य

समय खच8 गन8 आदश8 त>रका िथयोसे7स र िफड भएको सम�या Wयाट ।

दस मिहना सनी फक9 पिछ म 1998 मा यह�दीह*ले उप�यका सYवा ग>रयो , म

पाठ्य(म िसकम^ िलने िथयो, तर िन-कष8मा म पुगेको छ।

म , दAड शासन भुPानी , हामी नाकाब�दी वा अनुशासनको नितजा मा ग*न्

छानिबन आशा जहाँ कडा शासन , 111 भिन�Sयो सीधा गए म िथयो िक एक सही

दाबी गन8 म4ूय भुPानी िटभी , रेिडयो छ िथयोटेिलिभजन सधN मेरो सेल िथयो िकनभने

तर मलाई यो सबै मलाई ला;यो, र हरेकले मेरो टेिलिभजन गन8 भिनने नाम थाह िथयो

, Susana मेरो आमाले मलाई C�तुत ग>रएको िथयो , यो भयानक िथयो

।किहलेकाहZ आिव-कार , म महसुस गरेनन् म यो गरे , केही समय , यो सोच दबाउन

स7दो गरे िलएर म कमजोर महसुस गदा8 िदन मा शिP उपभोग गन9 यो भाडामा , तर

उनको , कसलेै मलाई िबगाछ8 भने मान8 तयार ह? नेछ एक असीम Cेम िथयोराो ।

उहाँले मलाई रोिकँदनै भ�नुभयो कसरी हो , यो शा�त चाह�थे , बस Cभु�व इलाका छ

चाह�थे म 111 ि�लम `ृंखला को टाउको , मोजािHबक को टाउको AMORIM 

स�तान , तर पोचु8िगज , एक अ;लो , Xारा सुनेका िथए Cवेश तर यो खराब मा�छे

िथएनम हाँ पिहले देिख नै धेरै वष8 पिहले सेवा िथयो , यो को लािग िथयो म काया8लय

Cमुख छोड , वा आ5नो डे�क देिख समय िथयो Piss स7छ भने , यसरी कुरा वा

हामी प�ाइ ला;ला , बिQ�मा िदने गाड8 ,मािलक ज�तै िथयो कुनै एक को खराब िवचार
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िथएन , धेरै िपए , तर इमानदार , म , यो होिसयार देखेर छ7क मलाई , सबै भ�दा

हािजर मा िथए जो केही गाड8 िथयो असफल आ(मण गन8 खोजे िथयो एक �वा�Sय गन8

चाह�थे , र पीबीए7स देखे�म , rodearam- ितनीह*ले , असफल केही बढी

िमनेट लामो , तर ितनीह*लाई को िज�ी मेरो बल त , फलाम गाड8 आ5नो 50 वष8 को

घर मा पिहले देिख नै एक होिसयार आयो िथयो , मलाई फे>र मलाई मारा Cयास , 

कुरामलाई संग , रो7न मलाई भ�नुभयो र कुनै एक मलाई हािन ह? नेछ , तर म पिहले

देिख नै ितनीह*लाई िवशाल गड्ढा कारण िथएन , बिQ�मा िदने गाड8 र `ृंखला को

टाउको, AMORIM मािलक कुटिपट गरेका िथए , म गुमाउन ला;नुभएको िथयो थाह

िथयो, �यसलेै उहाँले मलाई भ�नुभयो , तपाई ं ह? नेछसुरbा झAडा गन8 handcuffed , 

टाउको को उपि�थित Xारा handcuffed िथयो , �यो आदेश छ , फलाम होिसयार

आदेश र सुरbा झAडा मलाई चलाए , मािलक को हथकडी िलन मलाई भ�नुभयो र *प

, सेल मा CाQ गन8 मलाई भ�नुभयोजांच परूा नगरेसHम सुरिbत योजना ह? नेछ ।

इमानदार , म दमन शिPह*लाई Cितिनिध�व िक सं�थाका *पमा , मािनसको CाQ

मािनस मािलक िथयो िथयो , उदाहरण बसा4नुभयो सबलैाई राो ला;छ भनेर , राो, 

सबै िनय��ण गनु8पछ8 ।मेरो लािग यो म भेट सबभै�दा मानव टाउको , तािक8 क ह? नेछ

*पमा काय8 नै लािग ितन8 ह? नेछ , दAड छडी िथयो , तर पिन `ृंखला िभ� पिन बाँWन

भएको , C�यb जीवनमा अित(मण गन8 छोड आ5नो आदर , जीतहामी बाँWन , यो धेरै

mareações िदनुभयो केही , हामी मा� बाँWने जीिवत छन् जहाँ एक ठाउँमा समान

वा7यांश न ै , जा , अिम�लैो ठाउँ भिन�छ, तर हामी , ह�या सुनेको िवEास छशdद

Rasta उपनाम `ृंखला मा 16 वष8 संग Cवेश गरेको छ , अपराध मा Cयोग को लािग

slang , िक Rasta साथ , ठ्या7कै ह�या , �यसलेै म शायद जेल िभ� िगर स7ने

कुन-ैकुनै अव�थामा गरेको भ�न qगूो छ, सुरbा झAडा मा एक दAड परूा गदा8 म एक

समय मा उहाँलाई भेट , हंगेरी आसपास बसोबास , म एक जवान पिहले नै सनी को

केही वष8 िथयो देखे , र यो मलाई एक चुरोट िद�छ सHपक8 प(ेको , तर गन8 छोडेहामी

muitashorasfechados , foiumconhecimentode प>रि�थितमा एक

समय , राो उहाँलाई देखेका िथए िथयो िथए, �यो पंख ख मा िथयो हेन8 , एक पंख

छलफल ह�या , उहाँले वाड8 , एक शा�त पखेटा, काम र चाहने रािखएका ब�दीह*को

िथयोजेल शा�त ह?न , तर उपभोPाहY , 6यापारी िथए र अझै पिन नाम DAUPHIN 

छ *पमा िबताएका छ िक एक , म आ5नो कथा , िछटो िछटो , मलाई आए पिहलो
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पटक म उहाँलाई भेट देखे , चतुर िथयो 6या)या िथयो, राो chavalo , तर उहाँले

मलाई एउटा राो जीवन देख , केप ह>रयो गन8 ितिथहY िफता8 आमाबाबुले गरे खरै , 

पिन एक जङ्गली बा4यकाल िलएका िथए , mान अवि�थत र ज�तै देखेको छ िक

ऐितहािसक सHब�ध ब�ने पाइएको कठोरता िथयोधेरै सिजलो िथयो िक जीवन नेत�ृव

छैन , हंगेरी छरिछमेकमा ब�नुपरेको िथयो , मा�छे �यादातर केप cीन देिख आ

िछमेिक , घर को िनमा8ण धेरै राो नभएको , तर ितनीह*ले छ , सडक मा सो छैन

�यनूतम अव�था Cदानबढी दुःख िशbा िथयो गन8 को लािग एक छत , घरहYमा �वWछ

रािखएको र एक वा�तिवक िशbा िथयो जो आ5नो दासी िथयो , तर �यहाँ छ , �यहाँ

सामािजक असमानता , हाड8 काम िथयो र यी मािनसह* असल मािनसह* हो , मन

पयj िथए

तर धेरै लामो को लािग पिछ4लो आए , कालो बजार यस िदन जारी छ, तर �यो त पिन

पिहले नै हेरोइन खपत , र म अँ2यारो - 6यापार िथए भने म quartermaster 

उहाँलाई देखेका िथए सHझना गदा8 होसबै कुनै एक कुनै नोकसान पु;छ , िकनभने

केटा , चलाक िथयो एक Cाण िथयो िक पिहलो नजर महसुस एक पागल समय िथयो , 

सबै सही छ , यसको *प , जंगली तर राो उपचार , िक छिव एक ठूलो Rasta 

िथयोम , उहाँलाई देखे , र यो समाजको नजरमा एक बालक िथयो बुझेपिछ पिहलो

पटक य�तो , यो Outlaw , समाज सीमा मा ब�ने मािनस देखेको िथयो , तर हामी

सबै लािग एक C�याभिूत िहतमा छ चाहनुह?�छहामीलाई काय8ह* , हामी , हामी सबै

हामी िसज8ना सबै यस संग बाँWने भ�दै यो;य छ जो मानव समानता हाो िहतमा रbा

गन8 स7छन् लािग हामी , सुिनि�त गन8 स7छन् , तर हामी पिन राो त>रकाले दु=

संग हात जा�छ भनी जा�दछन् भनीउहाँले सेल मा साना िबट ब�न किठन बाटो 4याउन

�यहाँ आउन स7छ , �यो पंख ख साथ पंख देिख ह�ता�तरण ग>रएको िथयो , सेल मा

मेरो लािग अकj िथयो िथयो , अ�य केप Verdean , (ोिधत पिन सेल मा पिहले

देिख नै िथयोकेही समय भेला पिछ , उहाँले िविभ�न कथाह* पिछ वाड8 फक9 ह�तांतरण

iota को रात पिछ िक िबहान साना िबट को इितहास र तपाईबंाट छ िथए , पिहले

देिख नै एक लामो समय को लािग सेल िथयो थाह िथयो, िनद9शन संग एक सHझौता

गरेको िथयो उहाँलाई बचाउन , अ�य फांसी छोड्न अथ8 पिन slang मा Cयोग अकj

अिभ6यिP , कुनै हािन देखेको िथयो , अ�य मा साँढे को टाउको छ रही सहकाय8
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बीचमा िथयो र राो त>रकाले हामीलाई dávamo-तर qुगो हामी Pudemo 

हामीलाई सHपक8 सz�याल लािग कुरा �यो रात त हामी धरैे निजक िथए , पंख ख मा

िथयो , र म सले मा शोर को एक धरैे सुन े, खतरा छ को `ृंखला िभ� धारणा गरेको

छ , मरेो 2यान पकडाहामीलाई बाँWन बनाउँछ र , हामी सबै साहस र कौशल र धतू8

भ>रएको बिलयो Cाण अवतार लनेा गन8 चाहनुह?�छ िक Cाण , हामीलाई जीत मदत

हामीलाई ह? नुको चाहतेCाण 4याउँछ ।

म शोर सोधेसु�निेबिkकै हामी , �यालबाट कुरा अकj िदन िबहान अिघ4लो �यो रात :

- कसले�यहाँ ?

उहाँलेशोर भयो सुनकेा िथए , उहाँलेमलाई भ�नुभयो :

-'m qुगो , म यहाँ अिधक iota छु ।

यो �वीकृित को बाटो िथयो , उिन िनयिमत उहाँलेितनीह*लेकोषह* वडा मलाई संग

आएको यस मामला मा ढोका खो4न जब मलाई भ�नुभयो , तर यसो भनरे त िथयो

िथयो, वडा ख सYवा ग>रयो �यस िदन गरेको भ�नेतSयलाईमलाई शा�त रा)न , तर

म यो , तारा िथयो, qगूो िथयो bण मािनस िथयो , दबाइ पसैा िबना यो Cदान गन8

आवaयक हरेोइन traffickers लत िथयो , एक अप>रहाय8 िथयो , सोच े , उहाँल े , 

एक यो माग, *प बु�न सिक�छ जो पिन slang शdद कोइला , एक िवशाल बाटो

दिेख िवLोही केटा , िक आ(मण भयो जब , म बािहर गइनँ खुला ढोका छोडरे छ , 

तर म �यो म �यो पंख मा केही भुङ्cो गरेको िथयो थाह िथयो , आउनछे थाहअपराध

को शdदजाल मा वषा8 मा पदैल को एक िनयिमत घटना गीला ह?�छ ।

सले छोडरे ना�ता िलने मरेो सामा�य िदनचया8 गरे पिछ , �यसपिछ , �कूल मरेो

िदनचया8 िथयो िकनभनेितनीह*लाई द)ेन अनौठो िक िबहान गरेको ना�ता जान े , 

�कूल जान े, रेल जान यस खोजी िथयोपिन , लत िथयो , तर साँWचै लत िथएन , तर

पिहलेदिेख नै एक डकैती गरेका िथए र िबहान समयमा केही पसैा extorted िथयो

मलाई बताउन आए , त>रकामा जीवन खो�नु पिन piranhas भिन�Sयो उपभोPाहY

िथए बालकह*लाई ,अिधक इमानदार , तर लत पिन यस ितनीह*लाई नते�ृव िकनभने

सधN �ामक , यो qुगो Angolan तपाई ं िकनभनेयो किह4य ैchelas ब�थेराो " 

भावना " िथयो , साना िबट संग सुरbा झAडा लािग िथयो , तर अकj ze बल
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देखाएक tracksuit \या�ट , यो एिमिलयो उWच छरिछमेकमा िदइएको र �यो

एिमिलयो चोन8 चाह�थे छन् , ितनले आ5नो \या�ट मेरो मलाई धेरै पटक कारण िथयो

भनेर थाह िथयो, तर म किह4य ै , ितनीह*ले एक ठूलो लडाई एिमिलयो छरिछमेकमा

िथयो मह[व िदए किह4यउैWच या त , �यसपिछ पिन धेरै अ*लाई , अगमवPा , पिछ , 

मेरो िथयो बा4यकाल जडान को कैथोिलकदेहात सत8ह* ह? नुको सHमान पेस गन8

चाह�थे , raunchy िथयो शीष8 आसपास मा पिन �यहाँ भयो नै सिृ= िथए र उनले

यो पेस गन8 चाह�थेपतली िथयो , सHमान पbमा प>रि�थित सामना *पमा छरिछमेकमा

र यो एिमिलयो सु7खा मािनस , िथयो , ठूलो झगडा :. ze बल मजबतू लगभग 90 

िकलो तौल िथयो िदनुभएको िथयो अ�DकD िविश= , wanted- बल zeयो 3 त4ला

हामी छलफल िदनुभयो कहाँ िथयो पठाउन , यो सिजलो िथएन , तर उहाँले बाँWने र

Cp बाँWन छ लािग धतू8 िथयो थाह िथयो ।बल ze \या�ट tracksuit िलएको र हात

मा उनलाई साथ ह?न गरेको छ, छलफल ;म एिमिलयो जीत ह? नेछ थाह िथयो, तर म

billy बल उहाँलाई 3 त4ला पठाउन चाह�थे ज�तै यो ह? नेछ सोचेकै िथइनँ, उनको

खु�ा समाते , यो एिमिलयो पिछ तपाई ं मामला मा , िसकेको कुरा गरे , म जो मलाई

छआ5नो घाँटी , छ , भंग गन8 बा2य समाते बचायwगे तपाई ं ठूलो छैन घाँटी समातेर bण

, यो एक रेिलंग अनुहार िथयो वा Cवेश कोिशकाहY , यो छ जो र यस मामला मा , 

ठूलो सुरbा Cदान गरेन�भए म ितनीह*ले , िक काम पवूा8नुमान भिव-यवाणी छ पनु8

जाँदै िथए , तर �यसपिछ मलाई ला;यो र अझै पिन देखेर पिछ केही सेके�ड िथयो र

योजना र यसलाई ह? ने िथएन , तर यो पिन भयो पिहलो bण देिख, 

अC�यािशतएिमिलयो , आ5नो घाँटी र छैन , �यो सधN हाो िशbा भएको छ, यो ठीक

जब भा;छन् छैन , दुई ठूलाठूला सेना संयुP छ अिधक जाऔ ं , र जो गरे बल

जबरज�ती समाते िवचार गन8 3 त4ला खसेरbित पिन यो गरेको िथयो सबै बाटो

6या)या गन8 , शिP को कारण सधN म जीवनको िवचार , म अब िवषय एक िबट

भा;यो िजतेकD , मुिP पाएका सौभा;य ितनीह*लाई केही भ�ने अव�था मन8 स7छ , 

तर , ठूलो िथयोहामी सधN मा�छे को बठैक ह? नेछ िक यस स�दभ8मा िभ� , ितनीह*ले

देखेका र , हामी पिन लागऔूषध सHबि�धत जीवन ह?न स7छ यसरी गरेको भने

हामीलाई अव�थामा छलफल कुरा मदत सबै राो छ के हो िकनभने दशकको सHपक8

गर/ , तर हामी महसुसराो , हामी दबाइ िनभ8र छन्, तर हामी पिछ छलफल गन8

स7छन् त हामी सरल य�तो अिधक वmैािनक गन8 फुटबल *पमा , हामी पया8Q पढ्ने
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देिख , सबै भ�दा धिम8यf िवषय देिख , 6यापक अलग िवषयव�तुको िवषयह* छलफल

मािनसह* ह? न् िकनभने , सधN पढ्न िथयो हाो बिलयो भएको छ, अब र बस म , बल

हात छोडेर ze , यो एिमिलयो भयो छैन केिह , अहािनकर िथयो म billy बल संग

राो " भावना " किह4यै भ�न िकन देखाउन चाह�थे यहाँ अिधक पिहले बायाँ , तर

�यो िदन सो िथयोरोकथाम को लािग अ�पताल ।यस ze बल म दूर िम4यो हेन8

िन-कपट खुसी िथयो , ितनीह*ले �यो िथयो भ�दा रोग , हात \लािटनम मा टाँ;न

िथयो , जेलको अ�पताल मा अझै पिन लगभग 3 हQा िथयो , म ितमीलाई काम bमा , 

तर म सधN अस�तोष िम4यो थाहमलाई , तर तयार , म उहाँलाई िहंड्न गर/ , प>रि�थित

बुझे।

�यो , सायद , म qुगो उहाँसँग छ भनेर थाह िथयो पिन ze बल सुरbा झAडा गएका

िथए एक 11 am ह? नेछ िबहान िदन िथयो उसलाई केिह समय देखेका िथए , सुरbा

मंडप मा िथए नाकाब�दी गन8 नेत�ृवstiffer कारागारमा आधारभतू कुराह* , 

बेलनाकार एक तौिलया , एक बेलनाकार पानाह* , बेलनाकार पढ्न एक पु�तक , 

तपाई ं लाइटर सेल ह?न स7दनै र तपाई ं ब�द छन् भने सबै सेल को केिह छैन , 

ए7लोपन छ , लङ्गडो भिन�छ अथ823 घ�टा एक िदन , यो तर हामीलाई मा� हामी

दAड बाँिचरहेका पिहले यस पा>रत गरेको छ िकनभने यी नाकाब�दी आदी , दAड को

�यो अव�थामा बाँWन मा ह?न लािग हटाउन सधN कडा छ , तर ज�तै बाँWन मन िथएन , 

हामी थाहवषा8 िहंड्न गन9ह*ले गीला ह?�छ ।

सबै दु= यस िथयो र दAड परूा भएको र कुराह* पेट Dauphin मा दुई पटक छुरा

Cहार गन9 qगूो हमला मा यसरी रहन नहZ ह? नेछ, तर , हेरोइन को सानो , केही cाम

चोन8 खराब मािनस , उपचारर लगभग 30 कथाह* , को बारे मा 10 cाम , उहाँले

रेल मा हमला लािग प(ाउ िकनभने आ5नो DAUPHIN उपनाम , पंजे , पंजे को

म4ूय ितन8 गन9 एक मािनस ह? नेछ , मरेको , धेरै , समय मा एक हमला कुरा र

िचिन�Sयो गरेयो पसैा को एक धेरै संल;न िकनभने मािथ , यो समय मा एक अ�यिधक

रािश िस�]ा िल�बन बीच बNक पसैा बो7ने convoys िथए िथयो ।हमला को िस�]ा

रेल िल�बन बािहर पिन �यहाँ के भयो र एक मरेको मािनस �यहाँ िथयो , तर

ितनीह*ले यो अपराध को ह�या गन9 उहाँले िथयो भनेर Cमािणत किह4यै स7छ, उनले

ह�या वा�तिवक नेता िथयो भनेर Cमािणत गन8 सbम किह4यै िथए तर दोषी िथयो र

मािथआ5नो जेल या�ा , �यो केवल उिन गन8 स7छ एक chibadela Xारा , छ , 

66



�यो बचे , उहाँलेदबाइ नै राख े , �यो सले िभ� safes 6यव�था िमलाएको , कुनै

जीत गन8 दबाइ िदन िथएन तपाई ं आए र दबाइ प(ेको जो संग धरैे आ(मणको िलएरआ

, तर यो अब को लािग ।

उहाँलेखो�नुहोस् उपनाम कसलैाई केिह कताई होइन उपनाम , छैन कुनै िदन भनरे

िदइएको िथयो , �यो हात छ , यो जब मदत गन8 स7छ जीत िदन स7छ , अ�य धुन

स7छन् भनरे थाह छमािनसह* मदतको लािग उहाँलाई सोधेर qगूो एक किठन केटा

पकड िथयो िथयो ।यी घटनाह* पिछ एक अनु(म �यहाँ पिछ , Dauphin तर म पिन

, Coimbra यह�दीह*लेसाना िबट लायक सYवा ग>रयो ;हरेक िदन 30 बारे लुिटए

िकनभनेqगूो मलाई अलग िथयो अिधक ठीक जुन 27 , 1998 मा भएको िथयो �यो

, �यसो गन8 नते�ृव कारक , अ*लाई piranhas िथए खो�नेआ5नै साथीह* िथए , 

अकj सले िथयोधूपान र खपत 40 cाम , हामी नै सले मा रहन ह?नछे भ�नेिनण8य , 

तर यी piranhas सधN मलाई नराो कुरा , ितनीह*लेसधN , लागऔूषध को (म

भिन�छ उ�मुख छन् िकनभनेभीड आकिष8त र �यो लंगडा छोडरे त िथयोितनीह*लाई

म सडक मा एक ट7कर बढी िथयो िकनभनेितनीह*लेम वा�तिवक कुितया िथयो

थाह िथयो िकनभन े , ितनीह*लाई wiggle कोठा िलएका िथए उहाँलेमलाई जीिवत

िदन थाह िकनभनेिम�हYलाई आकिष8त ।

उहाँलेमलाई conviviality को अव�था स�दभ8 िदन थाह िथयो र यो bण मलाई

य�तो प>रि�थितमा ब�नेयी मािनसह* , ितनीह*लेमलाई को खराब भएको िथयो , 

बWचा 6यव�था िमलाएको के दिेख लाभ CाQ गन8 , मलाई सबै िबरामी कुरा , गन8 2यान

चाह�थरे ितनीह*लेितनीह*लेम यो जीवन सबकैो राो ह?न र फाइदाको लािग आ5नो

आय लािग कृतm ह?न चाह�छ ज�तै छ भनरे थाह िथयो संग परेशान गरेन , िक , सधN

सफ8 िलएका छन् छ , राो हो ह?न स7छ त उनलाई मा रोशनी छ चाह�थआे5न ै, तर

सधN ती म किह4यै आवaयक िथयो , ितनीह*लेपिन मलाई आवaयकता हो, हामी

एकताबO शिP ब�न , ितनीह*लेकेही हमला हाो मदत गथ9 चाह�थेिक, यिद बीमा

हो छ , तर यो पिन ितन8 ह?नछे र यो समय िथयोम , चारवटा पखटेा मा छन् पिहलेन ै, 

यह�दी उप�यकामा माग8 िलन ह�ता�तरण qुगो यह�दीह*को घाटी ह�ता�तरण िथयो

Rasta पिहले नै उहाँलाई संग िथयो िक िम�ता लािग , म एक भाइ *पमा CाQ

आएपिछ सzचालनको दुई वा तीन मिहना भयोमरेो सले मा रहन चाह�थेभनेम qगूो

भ�नुभयो जब उप�यका यह�दी पखटेा एक , ख , ग , घ , म , घ गरw पिहलेनै

यह�दीह* घाटी Coimbra दिेख ह�ता�तरण राखकेो Dauphin संग वाड8 मा िथयो
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र छआफूले चाहेको , तर उहाँले पिहले नै सुती मा Dauphin मान8 खोिजरहेका िथए

िकनभने डर िथयो िक अकj िववाद िथयो , साथै उहाँलाई िदए दुई stabs रोिकयो तल

यहाँ 3 त4ला को मािनस र आ5नो भाइ , Bento , पठाउन चाह�थे�यसो गन8 , तर

उहाँले चाहँदनैथे छैन िकनभने उहाँले मेरो सेल मा मेरो साथ रहन िथएन , तर

Dauphin को बदला डर , पिहले नै जेल मा धेरै काम गरेका िथए , आदर िथयो , 

सिजलै ज�तै जािन�छ बदला िथयो मािनस िथए , तरम उहाँलाई मािनस तपाई ं सफल

छैन भ�ने िबस8न भ�नुभयो , बदला िलनेछ कुनै एक, Dauphin राो सHब�ध

उहाँलाई मलेै उहाँलाई गरे र उहाँले पिहले नै िबस9का िथए मलाई भ�नुभएको िथयो के

मन िथएन िक धेरै पटक यसो भनेका िथए ।

म पाठ्य(म प>ररहेको िथयो , र एक नौकायन qगूो Linhó Rasta मा भयो र

कैडेटf कपडा मा भयो िक एक ह�या मा आरोप िथयो यी �थाना�तरण आए ।हामी सन

ितनीह*लाई सबै को नाम उ4लेख स7छ आएका िथए धेरै जवान िथए , तर म मा�

केही नाम उ4लेख छैन , साना िबट, जनसन, वा�तिवक फुटबल खेलाडी , उहाँले िथयो

वा toni , िबितसकेको िथयो जहाँ सबै चयन `ृंखला Cितिनिध�वseagull , पिन

गन8 ze िथयो , Linhó मा पिन गरे गरेर धेरै हमला गरेर traffickers ह�ता�तरण

ग>रएको िथयो , यो म म िथयो umasraparigas , chavalas संग , उहाँिसत

एउटै छानामुिन उहाँलाई ब�Sयो , प(ाउ िथएन , उहाँलाई संग पया8Q िथएमेरो आ5नो

िथयो ।

तर यो कथा को िजmासा मलाई लािग उलट िथयो , घोडा खाए एक केटी संग िहंडे र

�यो कुरा को लािग आफु मािथ prostituted दुई वेaया िथए , एक मिहला िनभ8र

जीिवत Yिच िथएन , तर म यित टाढा यो जीवन िबताउन *पमा मन पयj ।म मा� �यो

हेरोइन र कोकDन धेरै राो लागेन , समय मा कोिकन सेवन , तर सHब�ध राखे , 

उनको र गन8 ze मन पयj र आना पिन दबाइ लत िथए र यो कथा को उ�सुक म सधN

उहाँलाई छोड्ने लािग ze गन8 भ�नुभएको छघोडा , सधN पिछ `ृंखला मा िलQ मलाई

आए , ितनले हेरोइन Cयोग गरेनन् भने र भौितक Cश�त Cश�त मा िथयो म यह�दी

उप�यकामा िथयो िक समय मा , साना िबट राो समय िबताएको , यो Rasta 

िथएबजार , छ , लागपूदाथ8को धेरै िथए र यह�दीह* उप�यका , सधN अि�त�वमा छन् धेरै

मािनसह* अिधकतम वा7य कैद सजाय र सधN एक खतरनाक `ृंखला भएकोमा

Cित�ा िथयो जो मा2यम सHमािनत `ृंखला , छ र �यहाँ ह�या भयो , �यसलेै यो संग
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एक `ृंखला िथयोएक भारी )याित ।

बजार मा सामाcी को एक धेरै सबै अिधक भौितक Cदान गन8 बेचन चाह�थे �यहाँ

िथयो, �यहाँ Dauphin र वा�तिवक Pinocchio बीच िववाद आफूलाई अ�तरा8ि-]य

लागू पदाथ8को अवधै ओसारपसार लािग प(ाउ िमलयो शु* ह?�छ, ringleader िथयो

र मािनस पिहले नै रेकड8 िथयो *पमासुY गदा8 उkरी दिbण पोचु8गल को चेन , र �यो

फे>र दे)न वा जा�न चाहेनन् गनु8पछ8 ।यस Pinocchio �यो िहंसा�मक को ~ेिसङ

कोठा मा मािनस , डाह खाितर सबै हमला Cवेश , को Dauphin कुटिपट गन8 qगूो

दबाइहY को एक धेरै भुPानी ;यो Dauphin ठूलो \याकेट बेचे र आ5नो पिन

Pinocchio को Dauphin कुटिपट गन8 भुPानी िकन िक ' , कमजोर िथए ।

, म सम�याह* ह?न था4यो यो धेरै रमाइलो िथएन िक एक घटना िथयो , तर समय

आएको , तर यो पिन एक आ�त>रक दता8 िथयो र पिहले देिख नै धेरै दंड सेवा िथयो छ

, म एक marcão उपनाम 6यिPगत Xारा लागे ह?न था4यो , उसले आफूलाई

फ�दामा फेलावष8 भ�दा बढी िथयो *पमा आ5नो भाइ ह�या , र म , हरेक िदन संcह

बनाउन सुY र देखा marcão िक ती संcह को एक िथयो धूपान गन8 आवaयक

कसरी मलाई पसैा िलन चाह�छु िथएन लािग , उहाँले सही फेलामलाई �यो पसैा पाउने

पिन िथयो िकनभने संcह देिख मुLा िलन मलाई जोिगन चाह�थे छ िक प�ी चढेर ।हामी

उहाँ भौितक शिP देखाए जसमा शdदह* बजार िथयो , तर केही यो श�ु बनाउन

शुYवात िथयो िक बस , म om म पसैा संग बािहर गए भयो , म जो मा एक मा�ा

संल;न िथए एक फुटबल खेल गन8 आएउहाँले िवरोध टीम मा , िथयो जीते टीम लािग

सुत^ म, मेरो toni ठगना , जज8 , �यो हो जो लुई र खेलाडीह*लाई Xारा भएको िथयो

सन आएका िथए िक समहू संग खेल फेला र हामी िथए थाह िथयो र खेल, , उहाँले

रामोन CितबO चाह�छु , एक मा�ा बनाउन लोभ मा मेरो ट ेिलिभजन लगी िथयो , हामी

यो िवपbी ह4कािसत िलनु िथयो भने पिन िज�न चाह�थे र हामी म शत8 को टाउको

िथयो िकनभने हामी खेल गुमाएका , हराएको , के भयो छयो िज\सी , ितनीह*ले छ

chatearam , ितन8 िथएन भने गुमाउन चाहँदनैथे *पमा लामो रेकड8, बीचमा मारा

एक मािनस िथयो सबै मलाई र सुत^ मा�ा माग तर चुप खसे , यो त िथयो िक ग>ररहे

marcão यस मा�छेितनीह*ले कुनै कारण खेल मा संयुP ग>रएको िथयो िकनभने

मा�ा र �वीकार भ�न चाह�थे , एक खेलाडीले , सधN सही लािग लडेको र यित

जोिगन िथयो जब सम�याबाट बWन िथयो ।थप , तर यो मा�छे सधN मलाई उ7साउन
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Cयास संग ग>ररqो;म , बढईगीरी माग8 जाने िथयो यो म सले CाQ दुल8भ िथयो , म

यह�दीह*को उप�यकामा , अिनवाय8 भयो �यो िदन �यहाँ गएका िथए िकन सुरbाकम^ले

मलाई सले खो4न िथयो िथयो िक एक िदन छ ,तर �यस िदन , िनराश िथयो पया8Q

दबाइ कोस8 तल झदा8 गन8 उ�नयन छोड्न िथयो र कवर ग>रनछे marcão मलाई

दिेख�छ धूपान िथएन , िनराश िथयो िकनभने मलाई एक भीड िदनुभयो र एक

इितहास , गन8 उkजेक िवषय भएको िथयो *पमाउहाँले�यहाँ �यो िदन िथयो िकनभने

कुनै पिन सजाय परूा अथा8त् , मलाई , म desferi एक मु7का संकोच िथएन र उहाँले

क�तो Cिति(या दखेाएका , तर कुनै मौका पिहलेनै अ2ययन गरेका िथए िथयो , एक

लडाकू िथयो , तर , के भयो सनसनीखजे िथयो के उ7साउन लािगपरेको िथयोयस वाड8

, Eduardo , को टाउको आ5नो नाम िथयो , शारी>रक *पमा बिलयो लगभग छ

िफट अ;लो एक मािनस , इमानदार मािनस िथए , �यो एक धािम8क मािनस िथए र मा

छोड।ेम थाह िथयो िकनभनेउहाँलेमलाई precavi , मलाई र ज�तै उ7साउन केही

समय िलएको िथयो , आ5नो भाग मा कुनै पिन हमला गन8 सधN 2यान िदएर माग8 जारी

के हामी सबै विृk छ , साधारण अथ8मा डब मिहला छैट/ अथ8मा , तरपिन पुYष छ

।सबभै�दा आदरणीय मािनसह*को एक मा , छैट/ अथ8मा , अC�यािशत छ ख4ेन कसरी

जा�नु र अि�त�व र आदर थाह छ , केही पिछ भयो , म नते�ृव पालन गन8 Cयास गरे

तर मरेो eदय बिलयो िथयो िकनभन े, qगूो Rasta Xारा ढु7क िथए सकेनम पाथ87य

ब�थेिक समय , मा� पिहलो मािन�छ िकनभनेपिहलो , म ;म वीरताको गरेको िथयो

*पमा सबथोक , उहाँलेदखेाएको साहस िसकेका र पिहलेनै म अवशोिषत , पा>रत

गरेको िथयो , एक योOा , एक वफादार पुYष , एक किव , किवता मन पSयj मािनस

�यहाँ िथयो भनरे थाह साहस अवशोिषततर म उहाँलाई भ�दा राो िथयो पिन भ�ने।म

धरैे पदह* रचना , सु�न चाह�छु , एक उहाँलाई ितनीह*लाई समिप8त , म , यो , 

लाज िथयो �यो बाँकD ब�नेबीचमा , मा बदला िम4यो , चतुर िथयो बिलयो िथयो , �यो

भा;यो मा समय को 7या>र�Hयािटक आंकडा सबै भ�दा राो िथयो िथयोजले जनसं)या

, धरैे प(ेको , तर यो मलाई सबै शाि�तपर्◌ूण्◌ा , काम गन9 मा�छे िथयो , तर

छैन।म काम रोिकयो र पाठ्य(म पदा8 , म , म भएको िथयो र महारत िथयो जहाँ घर

आएका िथए िकनभनेसबै कुरा मरेो लािग Cगित को छ जब िक ' , म सुती फक9  , 

हामी अ�धकारको िसंह ब�न चाहँदनैन् के भयोमरेो अि�त�व छ, म किह4यै घर मा

गरेको िथयो b�े को REBIRTH को पुि= उहाँलेआदर रािखएको िथयो िकनभन े, 
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यो दरार गा.ो िथयो , �यसलैे म पाइने िक गा.ो बाँWन सिजलो त>रकाह* खो�न

िनण8य गरे , �यहाँ िथयो ।

यो िल�बन को के�Lीय `ृंखला हो , सबै Cकारका , केही अ*लाई चतेना गरेर अपराध

, �यहाँ सधN राो कारक िथयो र राो लगाउनेगरेका छन् , संयोग Xारा अपराध गन8

थालकेा छन् , जीवनमा अवि�थत िक motherfuckers , केही तर मलाई डर

िथएन रािखएकायो पिहलेनै िम� , असल भएर सबै कुरा गरेको ज�त ै, सबै प>रि�थित

बु�न जो रbक, यो conciliator , ितनीह*ल े, म ठूलो अनुकHपा महसुस लािग , 

मलाई desabafavam गन9ह*ले भने िथए , जो Y= िथए िथयोएकता अथ8मा

िलएका र िनराशा मा गएन ।सबै एक असल आदशे सामना िकनभनेम एक सशत8 CाQ

गन8 मरेो बाटो लाग े , तर अझै पिन , म मलाई नोकसान पु;छ िक केही गन8 ह?नछे

िनण8य गरेको सशत8 फाइदा िलन केही समय िथयो , तर म �वत��ताको लािग काम

गन9छन् , जिटल भएिनद9शन गरेर सुिनयोिजत , तर म िनद9शन सबै िजतकेा छन् स7छ

।समय समयमा यस िदशा िलएको िथयो भ�नेकारण , यित गा.ो िथयो यो िछटो ` ृंखला

छुटकारा CाQ गन8 इरादा योजना , �वीकार नगन9 िथयो लािग , एक चका8◌ेशासन

िथयो , तर पिन गा.ो भएको छ िक �वीकार , तर म िन�कनु भएनपिछ पाठकह*लाई

ितनीह*लेदरार कडा दोहरो को टायर छैन िक पुरा एक माग8 , बु�न सकोस् भनरे , 

साथै सं(मण manuel टी को समय िथयो । ;म पाएको िनद9शक , जन जी बनाइयो

।यो आवO िकनभन े24 करात डब मकाउ , �याियक को एक पवू8 िनरीbक , मकाउ

मा �थािपत भएको िथयो िक मािफया Xारा आ(मण बिसरहकेा एक मािनस आएका िथए

मािनस , काम केही मतृ गाड8 िथएपोचु8गालीह*लेCशासन , त िकन रा-] सवेा गन8

reinforcements साव8जिनक पठाउन ।

उहाँल े , आ(मण भोगेभा;न , तर आ5नो अंगरbक ह�या भएको िथयो , गुलाब , 

सनी Cशासन आए उहाँलेमलाई दखेरे , सोझो मा�छेहो, �यो मलाई मन पSयj उहाँले

मलाई उहाँलेमलाई िवE�त िथए भनरे थाह पठाए , तर �यो िथयो िकनभनेम )याल

गरेनआफैलाई राजा िबWछी , रगत मा िवष छ िक एक , िवचार भइरहकेो को प>रवत8न

को धारणा उहाँको भिन�छ र पुकारा छैन लािग , म गुमाए।

, आवास सले मा एक �यनूतम सजाय थालकेा एक दAड यो किठन , `ृंखला िभ�

िमलनसार गित मा एक धरैे सामा�य सजाय छलफल भएको िथयो िथएन , िथयो , तर
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मेरो लािग यो सजाय �वीकार गरेनन् , एक सपना भए ।िनद9शक यहू�ना जी ।उहाँले , 

य�तो मदत �वीकार गरेनन् , मलाई मदत गन8 , मलाई कुरा गन8 मेरो सेल गए ितनले

सही िथयो , �यो फक9 र उहाँले जा�न चाह�थे के को एक C�यb सहयोग माग िथयो

भ�ने िवEास distrusted , मलेै �यसो गन8 इWछुक िथएनयो किह4यै िथयो िकनभने

मलाई यी सेवाह* मा , सहकाय8, तर उहाँले एक असल मािनस िथए कसरी आ5नो

कथन िथयो ।, को Chibanga र piranha , मलाई गरेको मािनस , िशकारी

िथयो मलाई दुई psychotropic लागपूदाथ8 िदएको िशकारी, िथयो एक सेवा

�नातक खच8 : यो सजाय , खराब , आए , मेरो सz�याल िथय/ दुई

psychotropic िलएका िथएदAड सेल मा ह?न लिगयो , Sampaio उनको नाम

िथयो ।Psychotropic को Cभाव मलाई अझै पिन भएकोले मलाई मेरो सेल को

सामने Sampaio पास दे)न >रस , म , सHपणू8 सेल छोडेर ग�े आगो िम4यो , गाड8

मलाई मदत िथए , जब म छोडेर म भागे , म , याड8 गए प(ेकोएक छडी र दुई ढुङ्गा

र आ5नो दायाँ हात , बदला , (ूर इWछा लेिखएको िथयो ।�यो िदन मेरो बाटो मा िम4यो

िक गाड8 वा जसले यो िथयो मान8 तयार िथए , तर ितनीह*ले मलाई कुरा , सधN *पमा

�माट8 आए िथए , ितनीह*ले म नाराज िथयो भनेर थाह िथयो र एक सHपणू8 पंख िथयो

िकनभने , बािहर कुनै अ�य त>रका िथयोम त घोषणा भने आफैलाई रbा , तर म मेरो

खाता मा िथएन , कारण िबना लड्न सकेन कसरी , केही घAटा पिछ म छुटकारा

�वीकार , छ , वाता8 समाQ भयो र त म साँWचै परूा छैन भ�ने अविध ,ितनीह*ले

अनुशासनको सेल मा मलाई 20 िदन िदनुभएको �वीकार , िक यो म अ4�ेडो m भेट

िथयो िकनभने लङ्गडो छ । , PSP , पवू8 goe , चालबाज , कैथोिलकदेहात िथयो

मा समारोह सुY गन8, ज�तै काया8लय पकड रा�य िलएउहाँले पिहले नै औसत बि7सङ

WयािHपयन तौल भएको िथयो िकनभने मािफया , यसलाई रारी थाह िथयो , कठोर

मािनस िथयो , र म अनुशासनको सेल फसे चाहँदनैथे एउटा घटना िथयो जब जब , छ

र तपाई ं को *प , आ5नो जीवन िलएका छन् स7ने, म पिहले देिख नै सफल बारेमा

भइरहेको िथयो के थाहा िथयो र म उसलाई िपिटयो य�तो नHबर न7शा छैन भनेर ठूलो

�वरले भ�नुभएको िथयो , अनुशासना�मक नाकाब�दी परूा गन8 आएका काला संग

इितहास िथयो एक जङ्गली समय िथयोिनद9शन संिद;ध िथयो िकनभने , दAड फसे र

अ4�ेडो m Xारा ितन8 ह? नेछ , CितबO वा गाड8 वा सेवाह*मा , कम8चारीहY या िदशा

अनादर कारण केही दAड िलएको िथयो सबै काला को मािफया िथयो । , यो पवू8 भएको
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िथयो-psp , म सजाय फसे , मलाई उखु िदनुभयो , पवू8- Cहरीका , ितनीह*लाई को

धेरै कुरा थाहा िथयो र म ज�तै उहाँलाई थाह िथयो , तर समुLी सीधा ठूलो �वरमा

घोषणा र बो4न , म अ4�ेडो m थाह िथयो।मलाई छ , तर म गलत िथयो जहाँ छ होला

।ितनीह*ले मलाई िवYO केही िम4यो रbा गन8 थप दुई पुिलस म �नान को लािग �पा

ला;य/ जब , असफल , मलाई मान9 Cयास िथए।म छरिछमेकमा िथए िकनभने यो म

जीिवत लािग मेरो कारण को इWछा देखाउनुभएको समय िथयो , कैथोिलकदेहात भएको

एक कुरा गरेर inculcated ग>रएको िथयो ।

CारिHभक , मेरो बुबा गुमाएँ म पिहले वय�क भए , यो �यो सिृ=को जीवन को बाटो मा

िगर जा�छ र यो किठन छ , जब हामी आवaयक छ , �यहाँ अनुभव भिव-य

transcendence छ छ , �यसपिछ िलएर जीवन CितिबिHबत गन8 आएCारिHभक

Cदश8न को कुनै एक इWछा के चाह�छ पिछ एक अिधक गंभीर िशbा , छ ।

म marcão को चरण पा>रत गरेको िथयो जब िक म अिधक कारण चाहनुह?�छ गन8

था4दा , साथी �तर र िनद9शन गन8 िनण8य गरेको िथयो हो , हो , तर म बीचमा

िनगरानी intruded मा बनेको िथयो जो िक थाह िथयोगाड8 र Cबंधकf Xारा , यो

िम4यो CाQ र अकj पbलाई अित(मण गन8 पाए , तर मलाई ज�तै एक पbलाई भ�दा

बढी केही िथयो , किहलेकाहZ यो , म कोिशश , म Cयास र पोचु8िगज Cाण छ Cयास , 

म तल छु मौका को एक कुरा होसाहसी दौड को पोचु8िगज दौड , आनुवंिशकता �प=

छ �यहाँ छ , संसारको आmा छ ।किहलेकाहZ हामी अवि�थत िकन िनHन Cp , हामी , 

जीवन िबताउन गन8 शङ्का 4याउन मु�ा हो जहाँ , के-के ह? न् बनाउन , तर हामी

िज�न छ थाहा छ, सबै सेट त ह? ने िथयो , म पिछ पिछ , मेरो बाटो जेल मा गएझगडा

को marcão जेल गाड8 नामक समहू िमलेर बनेको िनगरानी सेवाह*को उपि�थित

िलइएको िथयो , म सबै कुरा िम4यो , राो मा�छे िम4यो , तर इमानदार ितनीह*ले

पिन बस बाँWन चाह�थे , मलाई चोट चाह�थे र म बेवा�ता गन8 चाह�थे किह4य ै , 

CारिHभक छतपाई ं सधN िज�न स7दनै/ भनेर िसकेको , अिम�लैो ठाउँ , जीवन बेकार

िथयो जहाँ िथयो सेवा छैन िक मािनसको साँचो अथ8 मू याङ्कन मा कुनै चासो िथएन ।

उहाँले सेवा िथयो सबै सेवा , सेवा , म आmाकारी िथयो , म राजनीितक शिP , 

सामािजक शिP मा थाह छ, दमनकारी शिP सधN bमा िदन हामी कसरी थाह छ एउटा

कुरा �यहाँ छ ।ितनीह*ले म पाउन चाहँदनैथे के िथए िकनभने म ती Cशंिसत एक

73



नायक , पाठ्य(म बिह-कार गन8 यह�दीह*को लायक िफता8 ह?न स7छ , यह�दीह*

उप�यकाका िफत^ , सन सबै नह? नु िवYO मलाई िवLोह , एउटै नेत�ृव फेला, 

िबितसकेको िथयो यो गरेको िथयो िक सबै को लािग , म श�ुह* सबै िमिसन को

उपभोPाहY शिPशाली िथए िकनभने उहाँले सामना गन8 स7ने सबै बाँWन म के ह?न

स7छ भनेर सबै संग ब�थे , यो piranhas , अथा8त् डब िथएसबै जीिवत िथयो , िक

हामी एक सहायक , एक मनोवmैािनक , एक िचिक�सक र भ�न केही साँWचै छ भने

हामीलाई छ जो एक वकDल , छ , एक िशbक , छ, कूटनीितक भाग , सHब�ध

�थापना भएको िथयो ।बस bण प>रि�थितको bण ह? नुको बीचमा अित(मण िक इWछा

मा स�तु= छन् र म Cेम गन9 सरल मािनस, आ�मीय Cेम एक मािनस , पिहले नै

जीवनको सबै सुख गरेको िथयो यस मामला मा , छन् ब�न , एक Cेममिहला अझै पिन

मेरो जीवन मा मेरो Cाण मेरो मन मा रिहरह�छ , तीt आवेग , िव�तार गदl छन्, जो

अवि�थत स7छ िक सबभै�दा िचरकालीन सHब�ध िथयो ।Cेम , आन�द , Cेम अि�त�व

बाँWन इWछा मा जा Cेम गन8 आवaयकता छ ।>रपोट8 , हामी बुबा र आमा हो भ�नुभयो

सोने कथाह* अिघ िसकेका , म खराब दुः�व\न देिख सामना गरेका सबै कुरा सामना

, मलाई थाह िथयो , उिन परीbण गन8 मलाई रा)न चाह�थे, ह? नुको अि�तम अव�था

ठीक हो�यसलेै हामी , हामी िववाहको कुरा भने िहतको र शिP - हामी यो सबै आकार

Xारा अवशोिषत छ तापिन , ह? नुको CारिHभक िदन देिख आनुवंिशकता को उपहार

जोगाउन , यो vastness िवशाल छ को समानता िवजयी गन8 स�ाव र आदेश मा

सु�वा�Sयको जीवन िबताउन स7छन्अिधकार ह? ने।हामी सबै म सटीकता ह? नुपछ8 लािग , 

प�जा , कारवाहीलाई bण को सटीकता संग , यो बढ्न हेन8 जारी , बढ्द ै, यो बनी , 

एक िमशन मा चाज8 ग>रएको छ ।यो जारी िथयो र िम4यो *पमा जीवनलाई िनर�तरता

, bमा संग छ इमानदार मा�छे , म ितनीह* िथयो जीवन िबताउन अथ8 िथयो िकनभने

केिह सbम मा�छे , सबै कुरा गन8 किटबO िथए िम4यो , तर ितनीह*ले �माट8 ह?न

चाह�थे साँचो , सबै कुरा ठूलो िथयो, , म मेरो बुिO मलाई आ5नो धतू8ता गठबंधन गन8

सbम िथयो , सबै मा उनलाई ला;यो चतुर िथए , तर सधN भ�दा बढी ह?न चाह�थे , तर

म आ5नो धतू8ता conjuguei , पिन ितनीह*लाई mान खेलेको , खेलन िसकेको

मेरो।पाथ87य बाँिचरहेका जारी , संल;न छ, म दे)न स7नुह?�छ भ�ने कुनै सु�दरता , 

म िथयो िक कुनै दया , ितमी बाटो एक िबदा भनी , एक किठन समय िथयो ।म , 

कसलेै चोट चाह�थे बस त म ितनीह*लाई सबै बिलयो िथए पिछ , ितनीह* सबै

Cाणीह* िथए , तर म यो जा�न चाह�थे , न त कथा को बाँकD केिह पिन िथयो , 
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िनर�तर िथयो िक युOमा गए , जीिवत मलाई चाहा�थेकिह4यै ह?नछेिब�छ।बस जले

तहगत रा)न चाह�थे र म चाह�थे *पमा सबै मलाई आmा पालन , तर म पिन

ितनीह*लाई जीिवत मरेो आ5नै त>रका िथयो गर/ पालन , धूपान लािग म दबाइ र

कुनै चयन िथएन , ती सब ै, मरेा साथीह* गा.ो िथयो ितनीह*लरेाो िहंड्न स7छ , 

केही मािनसह* सडक बहादुर िथयो िकनभनेमलाई जलेको िभ� गन8 एक किठन बाटो

रो7न Yन , यो जीत वा मन8 , कुनै भा;नेिथयो , कुनै अ�य िवक4प िथएन ।यो सबै

म वा7य को बीचमा छोड्न स7छ थाह िथयो, म यो सबै बावजुद , किठन बाटो पkा

लगाउन स7छ , म िलनुभयो भ�ने_ढ िवEास गरेको िथयो , यो पिन सजाय अ�तमा

छोड्न स7नुह?�छ भनरे थाह िथयो , सबै उलट , वा )याल गरेनयो राो िथयो िकनभने

, मरेो आदशे अ�तग8त ` ृंखला िथयो िथए सबै मरेो िटममा , िक म बढी ह? नुको अथ8मा

मलाई अ�याचार छन् जब हो , उहाँलेसहयोगीह*लेिथयो थाह िथयो ।म दु= माग8मा

गए , ज�तै 6या)या िथयो , मलाई िसंहको ला;यो , तर उपभोग गन8 , हरेोइन , गन8

एक किठन कुरा लत िथयो ।�यायाधीश र िशbक र सहायक, टाउको गाड8 , 

ितनीह*लाई किहलकेाहZ लाभ उठाएका , तर पालन - मािथ Cp लािग , सही िथयो

भ�न पया8Q धरैे , तर �यहाँ िथए छैन : म झगडामा गए , कुनै बराबर छ िक लडाई, म

सामना, म , सबै को िनर�तरता, �यो पिन राो , िसकेको िथयो , छ , हामी कामना

स7नेछु वा छैन , चाहना वा चाहँदनैन् मलाई एक सम�या , सबै ह? नुको सबभै�दा ठूलो

सम�या 4याए िथए एक

म , बाँWनेत>रका थाह छ भनरे एक ह? नुको न , साधारण भिूम , म एक Cकार , 

च4छ र खुवाउन छ जो एक मािन�छ छु छु के भयो , म नै बाटो मा ` ृंखला सामना

किह4य ै, साँचो जनावरको भए , म बनिेसO ह�यारा हरेक अव�था यो जीवन िबताउन

िथयो , र ितनीह*लेमलाई छैन भनेम ितनीह*लाई हािन �यसो गरेनन् ितनीह*ल े, 

सधN वा�तिवक दयालु, सबै प>रि�थित हावी एउटा छनौट *पमा म , बाँWन मान8 तयार

िथए थाह िथयो म गन8 कसम खाएँ *पमाखराब ।म ितन8 गा.ो म4ूय भुPानी सबै लािग

, �याय संसारमा �तर ितर ितनीह*ल े , िवE6यापी साझदेार िथए ितनीह* , सबै

आ�दोलनहY , वा Cिति(या 2यान सधN , नाराज , सबै शािमल सHपणू8 पbलाई मा

जानुहो�यो सबै मरेा सबै घटना रािखयो , मलाई थाह िथयो र म पिन , सबै थाह िथयो

खले को पणू8ता, संघ , बाँWन र जुनसुकै अव�था , जनसं)या उठबस मा छ गन9ह*को
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संघ िथयो ;यो bमा सकेनन् िथयो टाइगर , ितनीह*ले , यो , हामी एक जेलमा बारेमा

कुरा गन8 केिह पिन , हामी धेरै कुरा ग>ररहेको छ िथएन , मलाई वा�तवमा मलाई

आदर िथए डर , �वत��ता जीत गा.ो छ मान सिHमिलतहामी उपभोPावाद को कुरा

गदा8 अितशयोिP 4याउन स7दनै भ�ने कुरा जीवन viciações , habituations 

सबभै�दा किठन अव�थामा मा2यम ले जाने छैन जब सHम , ज�तै उपभोPावादी

Somo जगतले , अजेय जनावरको मलाई िसंह autointitulei भए बराबर जनावर

लडेकोअझ किठन बुिO मलाई , तर म bमा सकेनन् ।

यो सबै *प म , पदैल गर/ सबै समाज को उपि�थित C�ताव छ पुि= , उहाँले केही

असल मािनसह* छोराछोरी िथए , आमा र जीवन अनुभव को धेरै छोराछोरी िविभ�न

भएको िथयो िथए थाह िथयो र अ*लाई ग>रब छोराछोरी िथएय�तै अव�थामा हरेक एक

हामी सबलैाई राो चाहनुह?�छ जहाँ एक समाजमा बाँWन , िहतको आवaयकता , अझै

यो तपाई ं सही गरेर आउनुभयो भने तपाई ं दु=ताले आउन भने , म , ितमीलाई CाQ , 

अकj , िनकटता देखेर सौ�दय8 छ , केही गन8, दु= तपाई ं CाQ र मेरा सबै खराब देिख

तपाई ं सबै कुरा संग ह? नेछ , तर म पिन म िहंड्न छ थाह छ, म त किठन ह?न स7दनै

, ितनीह*ले को भ�दा बढी हो आमा, म पिन , आदर िथयो सबकैो लािग एक िनयम

हो तनैाथराो अपराध बनी र आवaयकता ठूलो छ भनेर थाह पाउँदा , म , कुनै एक म

सबै तुWछ तथाकिथत लागू पदाथ8 दु6य8सनी भए , ती घटनाह* फसे , तर म4ूय िथयो र

मा�यता िथयो , कसलेै मलाई छु�ै आदर सHझना ह? नेछकमजोरी उहाँले समय मा

ला;यो।ितनीह* सबै खुशी र मलाई आदर , अिधक मलाई देिख , बWचाहY , अझ

कोमल र मायालु ह? नुपछ8 , उदाहरण ह? नुपछ8 चाह�थे ।

म ितनीह*ले मलाई हेन8 चाहेको कुरा ितनीह*लाई देखाउने छैन को म4ूय भुPानी , म

Yखो िथयो , म मेरो िनण8य पbमा सबै म गा.ो िथयो िथयो , अिधक लाभ ह?न स7छ , 

पिन सबै कुरा अझ लाभ उठाउन स7छ , मलाई ज�त ै , मलाई chegavam-एक

सपना ठा�छन् , तर म एक जनावरको भए र ह?न चाह�थे गन8 ।यो , ए7लोपन, बाँचे

बाडे िक प>रि�थित अधीनमा िथयो मिहला, सबै आ�मीय Cेम पिन अिभभतू िथयो

ितनीह*लाई Cेम िथयो , ितनीह*लाई Cेम ।

यो सबै bण बाँिचरहेका बारेमा , म उठ्दनै िथयो , आवaयकता फेला म ठूलो आ�मीय

Cेम र सHपक8 को कुरा गन8 पिन नापसंद िथयो , तर म सधN टाला मलाई सु�दर खुशी
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CाQ गन8 को लािग कसकैो जीवन बबा8द िथयो , छैनमेरो िबगाछ8 छैन भने कुनै जीवन

बबा8द ह? नेछ ।ितनीह*ले मलाई िन-कपट , म राो जीवन िबताउन छैन मलाई आदर Cेम

िकनभने जारी Cेम , म , सबै िथए मेरो Cेम सद�य , *प मा� उहाँले ह?न स7छ Cेम

ग>ररहे प(ाउ , उहाँले सबै जीत लड्न िथयो थाह िथयोम �वत��ता गुमाएका िथए, तर

म रो7न थाह िक ' , िनद9शन , काय8कता8, िशbकहY, गाड8 बुझे मलाई , वशमा

रा)न चाह�थे , तर म पिन सबै कुरा , यो चोरी , यो उपभोPा , रोक , रो7न

िथयोउहाँले त र गन8 कुनै कारण िथयो भने अकj जीवन अपमान , तर म सधN राो

िथयो , किह4यै दु6य8वहार , कुन ैSpanked किह4यै उहाँले मलाई न ै, सधN खाता

निैतक म4ूयमा�यता लानुभयो मानवता लािग , गन8 गा.ो ह? नेछ भए पिन ,म पिन ह?न

छु िकनभने C�येक _aय को मान , तर ितनीह*ले किह4यै पाइने सबै भ�दा ठूलो ज�तु

छ जाँदै िथए थाह िथयो , तर म यो चाह�थे िकनकD यो मेरो लािग सबै सेट िथयो , म

C�याशा ितनीह*लाई छोडेर ितनीह*लाई डर आउनगुमाउन ।यो , CारिHभक यस पिन

जेल Cवेश गनु8अिघ उहाँले महारत िथयो िकनभने म परूा गन8 िथयो िक गा.ो घ�टा , 

पा>रत किह4यै िदन , वष8 , िथए िनय��ण बुझे , ह?का8उने उपभोग र हावी एक फाइदा

सबै फाइदा िथयोप>रि�थित अकj आउँदै िथयो , म खे4न आए , तर मजाक म अनुहार

ग>ररहेको िथयो ।बाँदर खे4न िकनभने , नाटक म मा�टर थाह िकनभने उनको

आमाको बाँदर िब4ली , म , एक मजाक मदl ह? नुह?�Sयो िथयो ।यो , 6यायाम को िदन

िथयो एक िबट तािलम चाह�थे र म , मलाई संग रेल आउने C�तािवत एक कमजोर

आंकडा िथयो , बस मजा लािग िथयो , आ5नो घाँटी िनचोडा , उहाँले चेतना गुमाए, तर

�यो bण म मलाई एक जकडन महसुस छैनगन8 चाह�थे , खेलेको , देखाइएको

उसलाई दे)यो उठे गन8 िथयो र उहाँले मलाई िहँड्नु , म नह? नु मा कुनै जवाफ िथयो , 

यो ठीक िथयो भने ितनलाई भ�नुभयो , तर म दे)यो गदा8 म साँWचै िथयो िक भावना

िम4योपिछ4लो केही , उहाँले चेतना गुमाए।यो मेरो बल थाहा िथएन , भरोसा को एक

अित>रP िथयो र िथयो िथए िक एक नरक थाले , म उठे र उसलाई दे)यो र उसलाई

भ�नुभयो :

- तपाई ं ठीक हो ?तपाई ं िचि�तत मलाई छोडेर ।

सधN उहाँलाई पल को लािग अनुकHपा देखाउनुभयो , चोट मतलब छैन , म यो , उहाँले

Cिशbण मेरो भाग मा बढाइचढाइ िथयो गलत अथ8 िथयो सबै दु= तुि= चाह�थे दे)यो , 

77



�यो सबै एक िदन को आशा मा िथयो , आफूलाई ह�या समाQयह�दीह*ले उप�यकामा ।

म उप�यकामा जीवन यह�दीह*को होला भ�ने आशा िथयो , �यो मािलक थाह िकनभने

यो , म Cभु�व , मेरो बल , आ5नो उचाइ िथयो तयार िथएन जो एक अ�यास भएको

िथयो , छ , मेरो लािग एक सरल मजा िथयो , तर ज�तै जीवन छयसको म4ूय , म

5/6 को Cयोग गन8 स7छन् भ�दा बढी छ वष8 को एक वा7य पिछ , छ , वा7य को

5/6 गन8 छडी, िस(D अ�य मािनसको लािग कुनै सहवासी एक उWच म4ूय भुPानी , 

एक 6यव�था छ ।

तर हामी दAड को बीचमा छ , तल एक 2/3 र 5/6 िनHनानुसार ।म सबै एक

काय8(म ितनीह*ले चाह�थे भने म Cेम सHम देिख त , राो मा�छे , म 6यवहार

कोसँग मा�छे , नेत�ृव को िथए भाग , मा�छे 6यवहार , पाथ87य जीवन मेरो जीवनी

लािग गरेको संल;न िथयो 5/6 मा बािहर गए�यहाँ िबताए सुत^ र ियनी मा�छे को

लािग एक िवशाल घणृा ला;यो ।ितनीह* , मलाई यो खेलेको मा� नेत�ृव िविश=

भिूमका केही भ�नुभयो मािनसह* िथए ।म िCय िथयो एक उप मेरो चुनौती छ लािग

पिहलो मिहला , �यहाँ िथयो िथयो , म वफादार िथयो , तर �यसपिछ म िक �यो मलाई

पिहलो रेिडयो जेलमा 10 वष8 इ�कार िथयो गलत ला;यो ।उनले मलाई म4ूयांकन र मेरो

खपत औषधी परीbण माग , तर यो यसरी रहन ह? नेछ भ�ने महसुस गन8 पिन चतुर

िथयो िथएन , म एक अनुरोध पिछ िदइएको िथयो रेिडयो म डा7टर �याय गन9 गरे।उनले

टाउको Xारा सुिनने अव�था मलाई प>रवीbा को चार िदन िदनुभयो , र ितनीह* आदेश

, डा7टर �यायाधीश अथा8त् , उहाँलाई दबाइ छनोट परीbण गन8 Cदान अिनि�त , 

िव�तार िवतरण चार िदन स7दछ�पNतरेबाजी , ितनीह*ले सधN , र म पिन धेरै पटक

आंका , तर सधN उहाँले मेरो आदर यो;य िकनभने उसलाई सHमान गरे।ितनीह*ले

आ5नो सबै भ�दा राो भिूमका खेलेको गन9 जगतले िथए , तर यो परीbण अथा8त्

हेरोइन opiates , भांग , गाँजा खपत गन8 सकारा�मक िदइएको िथयो , भयो , तर

म मेरो आवेदन उठ्दनै जब म मेरो फाइदा खेलेको , म िब�ती िथयो िक सबै तक8 गरेयो

उपभोPा मेरो डा7टर आना च एक दबाइ अनुरोध गरेको िथयो , िकनभने । यो अधीनमा

िथयो िकनभने , वा �यो मलाई मदत कुरा मा सबै लािग , उहाँको मदत खोजे िक एक

गरम चचा8 मािथ , म उहाँलाई दबाइ , भिन�छ Tramal सोधेम एक सहयोगी डाआना

च िथयो महसुस गदा8 समय िथयो ।अथवा Tramal यस सफा ह? नेछ अव�था िथयो, 
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िदनचया8 प>रि�थित मा opiates आरोप लगाए।2 + 2 conjuguei जब दबाइ

छनोट परीbण मा opiates आरोप िथयो , िक अथा8त् मेरो डा7टर मा2यम दबाइ

छनोट को खाली , छ , �यो , मलाई मदत Cp , लागपूदाथ8को छनोट *पमा गन8 दाबी

द�तावेज खच8, िक कैदीह*लाई लािग उWचतम �तर Cयोग को फाइदा , मुP पठाइ�छ

छ म , मेरो दािहने सहारा िथयो बनाइएको िथयो �यो िनण8य िवYO अिपल म फक9 र म

सजाय अदालत को अिधकतम डा उदाहरणका �यायाधीश लािग लागकूलम 2/3 को

बीचमा , शारी>रक जेल गाड8 आ(मण , �यहाँ युO उ�प�न भएको िथयो , म , उहाँले , 

आदर , मेरो )याित जेलमा वातावरण मा एक पणू8ता ठूलो िथयो खोजे सHमान , तर

पिन यस स�दभ8मा िनमा8ण गन8 चाह�थे िथएन, सHमान गरेर उहाँले Cणाली िवYO

खे4न सकेनन् थाह िथयो।सामािजक ह?न �यहाँ छ िकनभने Cणाली , सबै कुरा हामी , 

िहतको चाहनुह?�छ स7छ नै Cबल , िनण8य िविभ�न िथए , म *पमा , कलम 2/3 को

बीचमा देिख लाभ CाQ गन8 मेरो यथाश7य , सबै कुरामेरो )याित गाड8 बीचमा 6यापक

िथयो र म पालन िथयो िक सं�थाहYलाई मा ह?न स7छ , के भिन�छ थाह िकनभने

साथीह*ले बीचमा , तपाई ं सोWन स7नुह?�छ म पिन चुनौती चाह�थे िक गाड8 र सबै

मनोवmैािनक �तर , शारी>रक र अ* सबै कुरा िथएकलम 2/3 र पिन 5/6 को

बीचमा लािग ओिडशंस , आवेदन भांग लािग �(Dिनंग को मु�ा सHबोधन >रपोट8 को

सफाई मा आधा>रत िथयो ;यस आवेदन आरोप िथयो डा7टर Chamon वा गाँजा

िव�ेषण िक �यायाधीश भ�नुभयो , तर म एक सामािजक अि�त�व ह? ँ , अथा8त् , 

`ृंखला िभ� संरbण ब�थे किह4यै मलाई जेल जनसं)या बाँकD सHबि�धत िथयो र

�यायाधीश भने िक डाम समय मा केिह खान िथएन , केवल हशै प>रणाम�व*प , 

�यसलेै म खाए र म हावा मा सास देिख एक सीिमत अ�त>रb ब�थे - रा�यमं�ी , यो

गाँजा दोष गन8 सामा�य िथयो जो मा�छे संग पिछ भने यो तािक8 क िथयो ।यो ि(समस

समय िथयो लािग म , रेिडयो को िनण8य �थिगत , र �यायाधीश डा7टर ि(समस छु�ी

, छ , दुई हQा बािहर जानु िथयो , तर उनले मलाई कारण िदनुभयो र मलाई एकदमै

नाजुक लगभग दुई मिहना िदनुभयो रआधा सम�या को एक लामो समय , 

precariously मह�वाकांbा बािहर िकनभने , म धेरै वष8 िथयो िकनभने , दस वष8

भएको िथयो ।तर मािथ गए र ग>रब छोड्ने िदन सHम मलाई राो त>रकाले सहे , 

मलाई �यो सफलतापवू8क परूा छ, जो लामो ग>रब उ�पादन , को चार िदन िदनुभयो ।तर

यो मलाई एक किठन मु�ा ह? नेछ �यो अिनि�त आन�द उठाए पिछ , यो म जीवन गन8
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चाहनुह?�छ र यो भयो 6यिPलाई ह?नछे , अिधक आदरणीय ह? नुपछ8 र सम�यामा CाQ

छैन , तर म दुई मिहना पिछ , Cवशे चाँडै *पमा िथयो ।म केटा एक िबट िबरामी

उपचार िम4यो जो मा एक लडाई मा संल;न भए , तर उहाँल े , एक 6यिP ह?न एक

मानव Cदश8नहY को सचूी संग एक 6यिP ह?न भा;यशाली िथयो , कोषह* ब�द भए , 

सव9bण (म हामी सुनकेो छ , म पठाएउहाँलाई यो मलाई entalasse छैन लािग

माफD मा;न एक कागज , आवaयकता िथएन ।सुनाइ , हामीलाई सु�नेमािलक उहाँले

यो , ह?न स7दनै एक मजाक भएको होइन भनेिकनभनेउसलेकेटा सु�न चाहँदनैथे

मा उहाँले मलाई िदन खोजकेा िथए िकनभने जम8न गोठाला , �यसलाई उपनाम

िथयोएक च7कु ।�यसपिछ �यहाँ बालकको सं�करण �वीकार र मलाई भिन�छ र म

ितनलाई यसो भ�नुभएको िथयो , उहाँलेधरैे राो त>रकालेसं�करण �वीकार गरेनन्

उहाँलाई एक कसरत, नरारी समाQ गन8 स7ने एक खले िथयो �यही सं�करण

भ�नुभयो स7छ, अथा8त् , उहाँ एक हरा गाड8 िथयो , केही मलाई के भयो , न त मलाई

, न त गन8 , सवेा को धरैे वष8 िथयो र अथा8त् " casdatrolas " , 6यवहार , 

पिहलेनै जले मा धरैे वष8 गन9ह*लाई िदइएको नाम छकेटा , दAड हामीलाई िलए।

एक सामा�य जीवन मा जानुहोस् , म सफलतापवू8क चार अिनि�त बाटो आन�द

उठाउन स7न े, थप सम�याबाट बWन थाल े, र अकj युवा , अिCल Cिवि= को मिहना

आन�द उठाउन स7नछेन् गन8 11 िदन मलाई सHझना , 2007 माच8 , फे>र �यहाँ

खडाम अथा8त् दबाइ, संग एक 6यिP गलत िथयो , उसलाई स�ा वा�तिवक सामान को

बालुवा िदनुभयो , �यो म सकेनन् , लोड गन8 आए तर पिहलेनै चतेावनी िदइएको

िथयो हािन , यस समय �वीकृत ह?नछे , म रbा आफूलाई सीिमत रकुराह* �यहाँ पु;य/

।

तर एक सम�या ए7लै आउछ किह4य ै , म , यो यस कारण , यो , िब�दै फे>र एक

रीगा ह?न स7दनै भ�नेभएको िथयो आउछ मा भयो गुमाए तर यो समय मलाई , म

ग>रब कटौती दूर �यहाँ CाQ ह?नछे र िथयोके भयो ।म यस मा�छेपिन ह? नुको मरेो बाटो

Yिच िथएन िकनभनेजानकारी िलन मरेो सले एक मा�छेभिन�छ , र मलाई जानकारी

िदएको मािनस शपथ िथयो , पागल एडन , एक साँचो योOा , उहाँलेपिन मलाई ज�तै

ग>रब मजा आयो, तपाई ं िथयोमरेो भितजा Xारा शपथ , म िसफ8 नाम थाहा चाहनेकेिह

, �यसो गरेनन् , सले को समापन को समय लगभग िथए , केही गन8 भनरे Cितmा मा

एक पुरा िदन को लािग िज�ी म उहाँलाई सोधेमरेो सले गन8 मा�छेभिन�छकारण उहाँले
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म पागल Nuno म यस अव�थामा रहनेिथयो किह4यै थाह अ�वीकार , उहाँले देखेको

िथएन केिह को कुरा िहंड्न , उहाँले एक साँचो योOा िथयो िकनभने सधN सHमान गन9

मािनसह*को एक िथयो आ5नो >रस मलाई ला;योइ�कार र Nuno खAडन ।हडताल र

यो होिसयार मेरो सेल मा आउछ र भुइँमा िनज^व मािनस , उहाँलाई desferi िक

मु7का दे)नुह?�छ समय िथयो , तर होिसयार केही देखे , केवल पितत मािनसलाई

िबना केिह पिन भ�न स7दनै देखे , तर यो6यिPगत िक मेरो अव�था जिटल , तर

फे>र पिन म कुन ैchibado किह4यै िथए िकनभने धेरै राो त>रकाले मबाट संग जा

िथयो �यहाँ थाह िथयो के हो , एक नाक िथयो , र ितनीह*ले मलाई , िनद9शन , 

नेत�ृव गरेर मलाई सजाय इWछुक िथएम कैदी िथयो जो दाबी िथयो िक दावा ब�द

किह4यै सबै िकनभने ।म सधN यी कारणह* वा संघष8 Cकारको लािग य�तो Cो�साहन

को *प देखेको िथयो र ितनीह*ले मलाई दAड पाँच िदन िदनुभयो जब िक सेल मा

उनलाई , हो , एक ह4का सजाय िथयो , आफैलाई 6यिPगत िबरामी महसुस र िथयो

िक भ�दै बचाविगरा र उहाँ कुटिपट ग>रएको िथयो के को आ5नो सं�करण भने र यो

लगभग मेरो 2/3 मजा आयो ह? नेछ िथयो जब यो एक समय मा ह?�छ ।बािहर �यहाँ

बीचमा अनुशासनको कारबाही नगरी �यो हो मलाई हािन जा रहेको छ िक केही , , 

CाQ गन8 ठूलो मौका ह? नेछ ।िनदjष 2/3 गन8 सुनेका िथए तर जब यो समय यो दाबी

गन8 ह? नेछ , खाता मा यस िलन छैन , कुनै पिन आ(मण गरेको िथयो जो िनदjष

िथयो जो मिहला डा7टर , म ि�थित Xारा दुःिखत ह? नुभयो भने , तर िनण8य

पख9को�यसपिछ 6यव�था एहसान िकनभने र िनण8य म सीधा 2/3 मा� वा7य मेरो

5/6 को म4ूयांकन मा थप िवचार लाभ उठाउन स7छ/ जान छोडेर एक सHभावना कम

भयो , िक छ , 5/6 मा दािय�व बािहर आउनेछ , अनुcहयस स�दभ8मा , 5/6 मा

जसरी पिन बािहर आउनेछ , तर स�ा 5/6 अिघ अलग डा पुनिव8चार छ लािग

�यायाधीशको िनण8य सेट गन8 एक कदम 4याउन आcह लािग छोडेर को जेलमा लगभग

3 अिधक वष8 खच8 ह? नेछ ,यो शाि�तपणू8 कHतीमा छ मिहना िहंड्न ह? नेछ लािग ।सजाय

, जमानीमा को िवचार को लािग �यसै वष8 को मे मा भएको िथयो , माच8 मा िदइएको

िथयो तर 2/3 को िनण8य कटौती भएको िथएन , िक मेरो जीवन पिन जिटल ह?न

स7छ जब हो , उहाँले महसुसमलाई , दुःिखत दुःखी , तर म पिहले देिख नै मेरो _ढ

िवEास को थोक िबताएका िथए थाह िथयो ।यो प>रि�थित , एक गाड8 यो समय भयो

जब , तपाई ं एक मु7का मा desferi , आ5नो आदेश acatei छैन यिद छैन

होिसयार म कुनै न कुनै र कडा भनेका छन् भ�ने तSयलाई लािग गएका छन् स7ने
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अव�था ह?न स7छ िथयोअनुहार , उहाँले मलाई ए7लै िथयो , तर अकj होिसयार उहाँले

सहयोगी धेरै तेज सामेल , देखा पनु8भयो र मलाई अब तपाई ं अिधक पंच desferi , 

मलाई आ(मण गन8 सामेल कुन ै , ितनीह*ले पिन चाँडै बस , मलाई आ(मण गन8

Cयास संग रोिकयोम वाड8 Cमुखह*को पख8ने कोठा जान आcह के भएको िथयो सो2न

गन8 , मलाई भेट्न आउनुभयो िथयो , म यो िकनभने होिसयार अझै पिन मुखबाट

आ(ा�त िथयो *पमा , आदेश पालन िथएन मा� , केही भयो भनी बताएथाह म पिन

ितनले भनी बताए , ितनीह*लाई यसो भ�नुभयो उहाँलाई रारी बोले सHम होिसयार

आ(मण गन8 कुनै कारण के िथयो भनेर एक हमला यो , एक सरल आ(मण वा

आकि�मक अव�था िथयो कसरी िथयो िथयो र छएक दुघ8टना िथयो र यो म सधN िब�ती

गरे जो िक कुरा को लािग िथयो ।

ितनीह*ले मलाई , भना8 कल यह�दीह* उप�यकाका सुरbा खAड भिनने अनुस�धान , 

को लािग Cतीbा 7लो�ड राखे ।तर उनले गुमाएका छन् िथयो , यो एक अनिैWछक

काय8 िथयो �वीकार सकेनन् साँWचै एक दुघ8टना िथयो िक मेरो अनुस�धान , संग जान

तयार िथयो ।�यसलेै म ितनीह*ले यस अनुस�धान अगािड लजैान चाह�थे िक अथ8मा

आफैलाई आधार िथयो , गाड8 बीच एक िवरोधाभास ह?न �यहाँ िथयो ।सुरbाकम^ले , दूध

हमला , तर �यो पिन सुरbा िथयो जो एक केटा , �यो पिन िनयिमत छ दुब8लता गएका

िथए �यहाँ िलएको िथयो , सहभािगता अ�य गाड8 िथयो बनाउनुभएको म साँWच ै, तपाई ं

Cहार भनेर लेखे किह4यै िथयोयो एकांतिCय सुरbा जा , उहाँले सबै कुरा देखेका

िकनभने उहाँले िथयो त वा�तवमा मलाई पिन अदालतमा ला;यो िक अनुशासना�मक

�वीकृित ह?न सहभािगता गन9 , �यो म के देखे थाहा छ, गाड8 ह?नै पछ8 ।

तर उहाँले Cचारमा सुनेका िथए िदनमा , म �यो गाड8 दूध मा एक किथत हमला लािग

मु�ा दायर ग>रएको िथयो भ�ने जानकारी िथयो , तर जो जतुैनको होिसयार �यस िदन

मलाई सँगसँगै िथयो , यो इितहास मलाई रbा , एक िम�ता िथयो िक`ृंखला िभ� सिृ=

, आईटी पbमा काया8लय आवेदन गन9 माग8 उपि�थत एक मिनटर भिन�छ लीना िथयो , 

म थाहै नपाई यो Cेममा फसे र यस गाड8 , जतुैनको , पिन उनको मन पयj र कटौती

यो िलए।उहाँले म उनको मन पSयj थाह िथयो र �यो मलाई मन पराउनुभयो �यसलेै यो

बाँध �यहाँ सुY , मलाई िम�ता िज�यो अब मलाई कुरा गन8 थाले , यो संग रहन

चाहनुह?�छ गन8 मलाई नराो बोलेका छन् स7छ , र उहाँले सुनेरिक रोक म�से�टो

िथयो पिछ मेरो Cचारमा बयान, र उहाँले म भ�नुभएको िथयो सबै तल लेखे , म यो
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मलाई रbा मदत सोचा िथयो किह4य ै , यो एक दुघ8टना िथयो िक अनुस�धान पालन

मलाई मन िम4यो, एक अिधकतम सुरbा जेल को लािग एक साधारण जेल

remodeled िथयो िक एक `ृंखला , तथािप काय8वाही पख8न गरेर म�से�टो गए , 

`ृंखला उ�ाटन भएको िथयो मे 2007 मा �यहाँ िथयो , एक जिटल `ृंखला घर

आतंककारीह*ले ग>रएको िथयो, अिधक िहंसा�मक अपराध , अपराधी संगठन, हामी

सधN हामी एक स)त शासन बाँिचरहेका छ/ िसOा�त कैदीह*लाई सबै सेल छोड्ने

handcuffed िथए अथा8त् , िनर�तर दे)यो एक िदन मा� एक िव`ाम िथयो छन्

।तर म बस , हामी फुटबल िथयो , पिन , मे 2008 मा �यहाँ गए लामो सेल ब�द गन8

को लािग यस योजना िलएर , तर म अब पिहले नै खुला छैन िक एक शासन उठाउनु

पिन हथकडी उठाउनु , तर हामी अ�य पेशाqाAडबलको र िजम , हामी पिन

पु�तकालय �मण स7छ , तर बुने िथयो , �यही िदन सबै िथयो ।

म जवाफ र नै अनुस�धान रbा िफता8 गए , तर म अदालती मलाई ~ाइव �यान बािहर

पु;दा , म गाड8 दूध , पीिडत जतुैनको होिसयार सँगसँगै र म सुY गदा8 एक सु�दर

आ�य8 ह? नेछ होलान् टाढा िथयो भनेर बु�नम अिभयोजक सो2नुभयो र म जतुैनको

होिसयार मलाई मदत िथयो महसुस गदा8 हो जब म पbमा िथयो िक अनुस�धान सु�न , 

गवाही होिसयार दूध सु�न ।अदालतले पिन ितनीह*ले यो साँWचै एक दुघ8टना िथयो

भ�ने कुरामा िवE�त िथएनन् दाबी , तर यो आवaयक िथयो , र िवपरीत कुनै Cमाण , 

कुनै एक दोषी सिक�छ गरे ।म ठह>रनुभएको िथयो र उWच - सुरbा जेल म�से�टो मा

परीbण पखा8इमा िथए *पमा मेरो विकल , पिन उ�कृ= िथयो , म ठीक दुई मिहना

मुP जाने कुराको अभाव , मलाई एक समीbा गरे र IP मलाई

ह�ता�तरणAlcoentre को , खुला Cणाली को एक `ृंखला ितनीह*ले मलाई िफता8

पठायो मलाई दुई मिहना हराइरहेको गरेर जेल उपिनवेश भिन�छ पिछ4लो यो ` ृंखला

�यहाँ िथयो म `ृंखला गरेका िथए भ�ने धेरै दावा िनHन िथयो िक एक ढुवानी

िथयो�यहाँ , सडक बािहर जान , मलेै छोडे ।

यो मलाई एक वष8 र एक आधा म�से�टो र हामी एक धेरै ब�द Cणाली छ िक अिधक

पेसा िलए िकनभने मेरो इWछा *पमा खुला जेल `ृंखला ह?न ठूलो िथयो ।

दबाइ छैन िक एक िगलास िथयो या�ा गरेर बािहर िथयो िक भोजन आपिूत8 वा केिह

पिन Cिव= िथएन िकनभने किठन हटाउन , म पिन यी जेलमा घर िभ� 6यापक

अनुभव िथयो र यो त म म�से�टो हेरोइन मा िगरा िथयो , यो �यहाँ जाने असHभव
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िथयोशारी>रक सHपक8 अनुमित , तर सधN एक लाभ हरेोइन Cयोग छोडकेो मलाई के

भयो भनरे सबै दु= मलाई बताउनुभयो ।

*** *** 7लोजर

5लोइड गुलाबी - हामी र ितनीह*लाई

हाो र ितनीह*लाई "

अिन सबै पिछ हामी मा� साधारण मािनस छ/

मलाई र तपाई ं

परमEेरलेमा� थाह

यो हामी �यो पिछ दिेख कराए पिन अगाडी चयन ह?नछे र अगािड ओहदा म�ृयु के छैन

अिन सामा�य बसेर पb दिेख उ�C>ेरत न7सामा लाइनहY कालो र नीलो पb गन8

अिन जो कुन हो कुन थाह छ र जसलेछ

मािथ र तल

अिन अ�त मा यो मा� गोल ' n गोल तपाई ं यो पो�टर बो7नेकराए शdदह* युO हो

सुनकेा छैनन् छ

छोरा सु�नुहोस् यसो भन,े ब�दूक संग मािनस

तपाई ं लािग कोठा िभ� छैन

" म अथ8 , ितनीह* वाला ह? नुह?�न पिहलेमान8 , तािक तपाई ं उनलाई िछटो छोटो , तजे

, आघात िदन भन े, ितनीह*लेफे>र यो नहZ ह?नछे ।यो ख�नुहोस् ?मलैेउहाँलाई एक

गाहना िदएको छु िथयो कारण म ' , उहाँले ह4कािसत ब�द CाQ अथ8 - म उनलाई

एकप4ट मा� िहट!यो मा� फरक िथयो

राय , तर साँWच ै... म eh उनीह*लेके छैन केही असल   बहेोरा लागत अथ8 ? "

तल र बािहर

यो एक धरैे बारे �यहाँ que यो मदत गन8 सिकँदनै
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िबना , संग

अिन जो यो लडाई सबै कुरा के हो इ�कार छौ ँ?

बाटो बािहर

यो 6य�त िदन हो

म िचया को म4ूय को चाह�छन् र एक टुकडा " मेरो मन मा कुरा भयो

पुराना मािनसको म�ृयु

Copyright © गुलाबी 5लोइड

Fragments

म Fragments

संल;न र ि�थर उkरमा एक होमबिल सु�तला Cकाश टन माग र छैन का4पिनक र

अि�त�व , 2विन propagates मा , एक छाडा �मिृत िबजुली िचसो सहनस7ने

िबस9का Cाण *पमा एक चकj कHबल कल8 गन8 पिख8रहेका एक पुराना पाना

पदा8फासतातो छाडा आफैलाई समय ताल मलाई आ(मण र गम^ िबना एक तातो िचसो

संसारमा अ�वेषण , वातावरण नै बल िथएन जंगल गन8 भीषण magma िभ� , 

समुLको सतहमा अ�तग8त एक कुना मा एक �ला�टेड िब�दु रोलको खोज र

आ�य8जनक अवकाश Cभािवत र यो साँWचै िचसो अ�धकारमय लास ज�त ै, शdदह* , 

शdदह* तातो वा धेरै िचसो छ भ�न कुनै अ�य त>रका छ , एक वस�त र एक

उप�यकाका अन�तसHम िचसो एक तातो सपना , हाँसो िबना एक नदी आशा छिमल र

eludes र िब�तारै िसज8ना र मा� दूरी िबना र उिचत समीकरण संग क4पना

देखाउन alludes पिन सीट vibrates िक िगटार 2विन झुलसा , सबै तातो तातो

मु�ा छलफल देखाउन Cतीbा mutilatedकसमैािथ Cभाव जमाएको िबना आ5नो फल

र बढी वा कम धतू8 ज�म ह?�छ एक सं�कृित मौन को बिहरा 6यP शdदह*ले को

Y;णता Cभािवत अब existentially रोिकयो अव�था , समाधान , भ�नुभयो

unsaid को शङ्काको ह?का8उन छ िक हेरिवचार गन8 बढी हेरिवचार तरCभावकारी

िनद9शन र लेखन यौनज�य ।सारा स�य िवचार र चालक आफूलाई चाल र युOा�यास

उ�प�न 6यवहार छ िक मा2यम पाउन , र अथ8हीन शdद को �म गन8 आ�मसमप8ण तर

ठीकै भने हेन8 कदम त>रका बीच स�य छ िक छ , तर यो सबै अक4पनीय छ*प बढ्न
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र आ5नै वण8न , दश8न वा अथ8मा कुनै पिन अथ8मा नभएकोमा अव�था के थाहा हेन8

बेवP शुO दुभा8;य गन8 एक ज�माउने काम छ , हामी अ7सर हामी िवचार र

6यावहा>रक mान हेन8 र िस7न छैन भनेर भ�नर नै वा य�तै वा यहाँ अित>रP को *प

मा अ�य लbण िमशन को एक उदाहरण फारम को कुनै पिन अमतू8 अथ8मा आ5नो

6यावहा>रक िथएन एक एकाइ तर य�तै छ र *प सधN हामी समानता छ िक संसारमा

संयुPरा�य खंिडत Cकृित *पमा स�य - वत8मान छतर आ5नो बराबर , यहाँ भएको र

एक �ेम आकार को एक िच�कार ज�तै ला;न स7छ िभ� नै आउन भनेर गम8 चमक

महसुस गरेर एक च>र� *पमा सीधा *पमा छ एक कारण प�ृभिूम र आ5नै अलगाव

मा गुमाए ह?न स7छवास् होइन, पणू8 अि�तम कारण छ िक �वाभािवक बुिO र सबै सफा

छ िक भिव-य Xारा ग>रयो केिहपिन incisiveness , र एक किठन िवगतका

वा�तिवकता अनजाने बािहर आएको एक सरल वा�तिवकता को क4पना को कुनै पिन

वशमा वा तोडफोड मार धेरै omnipotent सीधा *प �प= छैन , यसको

ferocity मा 2यान Cदान टु(ाह*को यस गन8 सजग मलाई लेखन ह?न फैिल�छ

िमलती हेर कdजा एक bण सधN यहाँ एक उजाड छिव imagines िक एक शdद को

अनुभव छ Cयोगसयू8 तल जा�छ र सो �त>रत लुकेको र आफूलाई कुटिपट भे�ाए तर

फे>र ज�म र यो मा� िथयो जिkकै उ��वल ह? नु �यहाँ लािग किह4यै दु: खी जहाँ एक

िbितज को लाइनहY , सयू8 हाो उ��वल र यिद �यसो ऊजा8वान अनुभव राखन

ह? नेछसबै िववरण आ5नो धयै8 , अँ2यारो clairvoyance , को मौन मा मा� ह?न र

यसको अथ8 हरेक शdद कAठ गन8 �यनूतम संवेदनशीलता गन8 वण8न र रािख�छ जहाँ

गित मा सेट , कम कुनै पिन तक8 संगत विृk अनुमान , तर छैन म जब सHममलाई

बदनामी मेरो Cशंसा , केवल गम^ को कटु वा�तिवकता हो यी गुQचरह* 2यान राखन

कुनै िबना , नै बनाएको छ होइन म invades'm र यो खडा जसमा का4पिनक

संसारमा सधN वत8मान एक Achilles , *प खHबाको कायमसुYङ मा यस धेरै पागल

र गिहरो या�ा गछ8 न् लोकोमोिटव इि�जन , तपाई ं हामीलाई र उ�Cे>रत गछ8 के अ�त

लािग मा� Cतीbा , छिव को उ�पादन र उ��वल अ�त संग आ5नो त अँ2यारो को िभ�

दे)न किह4यै स7छवेब फारम फक9 पिछ , िस7न भङ्ग छ िक एक वेब िथयो थाहा र

किह4य ै , िवEसनीय कडा केही *पमा fascináveis   तर हामीलाई र एक अटूट

शिP केिह ध7का , यो किठन िथयो र कथा मा एक दुघ8टना *पमा , एक गिहरो शट

िथयोिक , एक बुिOमान त>रका हामी सबै हाो रािश हो भनेर सबलैाई भ�नुभयो मा त

, कसलेै वा आ5नो मन वा कुनै पिन मािनसह*लाई , एक CारिHभक वष8को उमेरमा
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ज�माउने घणृा तर किह4यै वा�ता मारे , र अिधक िविभ�न र य�तै बराबर मा�छे

आउछयसको मलू च>र� , वा�तवमा कुनै पिन काय8 को कठपुतली र प�ह* कुनै पिन

अ�त िबंदु देिख म�ृयु मािलक ह? नेछन् अ�त>रb बनाउन कला , प>रणित अ�त किह4यै

अ�त>रb मा गुमाए एक या�ा Cितिनिध�व भाग , लािग मरन छहामी , अझ बढी जा�न

चाहनुह?�छ सधN हामी मरेपिछ हामीलाई थाहा र यो िस7नु हो भ�दा एक भारी भोक देिख

खुवाउन चाहनुह?�छ िक �याल *पमा कुनै अ�त तर सरल र सरल एक िबट मुिaकल

िथयो िक एक शdद िथयो थाहा किह4य ै , र गन9ह*लाई ह?�छ िसफ8 ह?�छ

किह4य�ैयसपिछ दीघा8यु को यस hोत , के ह?�छ ठेगाना किह4य ै, र अि�तम पव8तारोही

मुिP र आ5नो पहाड िवEास उ�Cे>रत , र िथयो ह?नत सीमा कुनै उचाइमा

outweighs , पहाड एक युवा मनोविृk मा� शुYवात हो र हामी तल झरेकोर हामी

, हामी पिहले देिख नै ह?न अिल धेरै थाहा मा� िवजेता मा हािसल गरेको छ दे)दा र

गुमाउन चाहनुह?�छ किह4यै र ितनीह*ले उड र सबै क4पना गन8 िस7न िकनभने हामी

किह4यै कुनै कुरा गन8 उड स7छ सबै िगर , तर सबै टु(ाह*को शdदह* , िवचार गदl

छ� िवचार ।गिहरो पानी त गिहरो प7का छैन एक िवषय समुL हावा कुरालाई सङ्केत

ग>ररहेका र देिख�छ धोका को कला लपट र भावुक embebecido को जादू ऊजा8

Xारा र एक सु�प= bण र िकनभने किह4यै अजेय देिख आउँदै अिल धेरै एक वाहेक

ternurento भनेआ5नो िवजय सधN आ5नो हार िथयो र अिधक िसकेझN बस केही

भ�छन् र यो िस7न र हामीलाई ितर�कार सबै ब�न िस7न पया8Q छ लािग , िवजय

िदनुभयो उहाँलाई को िच\लन �वाद महसुस जो मा एक हारे एउटा थप युOमा ह?न।

िXतीय टु(ाह*को

धातु दांत पीसना दूरी एक stairwell मा डूब �त>रत , चार सँगै सफा चीर , भुइँमा

एक बाि4टन , वग8 संगमरमर , पखा8ल कदम , एक थोपा - Xारा - ~प पछा>रए अिन

गिहरो , अिलकित , कसलेै बढवात4ला मधुरो Cकाश , असहाय , एक छाया Cभाव

सतह Cकाश को एक रे रोकन , िगलास एक अनुहार को reflecti- , यो

splinter घुट , पागल मलाई मुिP िक , एक डाइिवंग , मलबे , उदीयमान बोया मा

एक नजर ,िपयानो भुइँमा र �यसपिछ पिहलो 2विन छोएर िथयो टार फे>र सडक मलूका

मा िपयानो ब�द , डर अिघ , भएन र क= पणू8ता मा , मनोविृk को मामला मा तारा र

स�ुण को खाली खाई बीच गुमाए र ह?न , म7खी, पिहलो छिव गिहरो 2विन अ�त

ब�धन मो आ�दोलन हामफािलरहेका , पानी मा एक पंख ि�विमंग को श�ूय पिन ग*ँ
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र सास र एक desvaneceste �म लािग ता�नुभयो छ िक सब ै, profundez 

को एक सागर मा एक पल को लािग फरक िथयोतरल र रंग पwिसल िबना लखेन नुन, 

शो मा एक अिभनतेा ओ|यानमा मा पाट^ मलाई खुसी वरदान , पजामा

culminates िथयो , एक ओ|यानमा Fizzy ख�याइन् र िविभ�न , यो _aयहY, 

सबै साँस , प>रवत8न िबना एक छिव िथयोधारणा , र आ इसोटोप C�ट िथयो , सबै मा

सबै हराएको कुरा िबना कुनै आ ँसु , कुनै लाइनहY , कुनै िनयम , बढ्न छैन भनरे

एउटा कथा शायद बताउँछ र सबै पbलाई , स�य , चने र तालेबा2य छन् , दिेखने

छैनएक Slingshot , एक ल�य र incontinent लिेखएको एक बगाए एक गाँठ

, एक धिम4याउन लखेन , किह4यै ब�द टाई , �कोप िबना एक तीर *प छक परेका

छ , आ फूलेचाहकेो दखेेर जो सधN चाह�थ े, र छ सबै प�ृभिूम मा गरेनन्एक ह? नुको

काटन र कुनै न कुनै दा.ी , एक जुङ्गा , कपाल , र C�यके अनुहार मा एक अिधक

एक , आ 5नो पाप िदवाला C�यके एक �पश8 लुढकाया , आ 5नो timelessness 

िमित र मा� र मा� एक कपडा योग हरे

त�कालीन अचानक एक झटका , दश8न को स�तुि= मा यो बनाउन , बालुवा , पSृवी

दखेw िव�तार र ब�न े , किह4यै गोता को समय दिेख , सबै घमAड चमकती र एक

सरल गीत दखेरे एक संसारको तल वंशकाहामी सबै त ह?नछे, अकj भिब-यको आ भास

केिह को एक को वा�तिवकता बाँWन र ऐठंन मुP सफल ह?नछे र जागा महसुस गन8 र

एक अलग किवता को एक किह4यै िसO किवता दिेख एक प� , एक वा7य िक चरण

भा;योजहाँ हामी बािहर गएन र हामी सबै क4पना �म मा माटो मा रह�यमय बपेkा संग

लाइन मा , एक असली कुरा एक पाउडर Cवशे िबना िथए जहाँ �यसपिछ लामपु�तेारा

िव�फोट , र जीिवत यो cह सधN एक संिद;ध षड्य�� आ धार संग bullshit माउ�ट

छैन�यसपिछ प>र�याग छैन योजना एक आ वाज सु�न अवशोिषत , र dवाँसो प� को

कराउनु पणू8ता िवनाश भिनएको िथयो त के अनौठो एक रकेट तारा Beachfront 

मा िनिहत र जानमेा िसढी सुY भएको िथयो , इितहास छएक कदम को खाली एक

थोपा , �यसपिछ धातु रेिलंग सबै गायब भदेभाव गायब ह?न ज�तो छैन िक सबै छ , 

�वचािलत र नदी एउटा मा� खु�ा , खाली खुटा र िचसो िथयो ।यो ितखा8एको खुशी

खोिलएका मुख तपाई ं चुHबन चुHबनलेर इWछा , तपाईकँो डुङ्गा को या�ा मा अिधक

पुल र होइन िक वा�तवमा कुरा संग के गदा8 आ 5नो नजर को एक काटन हरे , त , 
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केवल एक भाषा हो *पमा सबै िवE6यापी छका4पिनक हो तर एक अनुमान , आ5नो

नाक पोखरीमा उनको मन , सधN एक िववेक ह? नेछ पागलपन हेर फोटो िखंचवाने छैन

एक िच� िब�दु कहाँ िथयो एक अलग जीवन एक ढुङ्गा एक तातो अनुभिूत petiz , 

र म7खी र यम िवजयीसबै सिृ= र केवल एक शिP संग, पकड Cतीbा एक छाडा

चुHबनले सधN आ5नो मनमा गाँिसएको िवE�त संग अवि�थत , इWछुकता पHप र एक

Cवाह (ेट मा हालको चार पखा8ल िथए imagines रिबना कारण एक रेशा को एक

नजर सHपणू8 C�येक रंग संग वण8माला , आ5नो शdदांश रंग एक uश संग , जीत डर

छैन छैन वा हराएमा जो शिP , रोशन गन8 िसज8ना गन9 इWछा र अ�प= समुL छ

Cतीbा रबल , जाने र जाने र आफूलाई िवशेष गरी झरना अ�तग8त प�थर मा एक

महल र अगािड सबै ले ` ृंखला नदी िनमा8ण गन8 , जान मडू मा सम*पता , मािथ धेरै

बराबर फरक र या�ा को एक सरल कथा मन मा केिह , िथयो, देखेको छैन तर

�यसपिछ अकj भया8ङ मािथ बजाइयो चढेका फैिल�छ भनेर virtuosity 2विन अझै

पिन एक कदम र एक levitating को अिcम मा िफता8 िहंडे र मा� िपयानो क4पना

आ5नो _ढ र िवE�त हावा C�येक कदम चढ्न गन8 Cयास एक िकयो डामर त4ला मा

छोडेर मा� एक Cमुख िथयो , र यो दया िथएन , न त Cितवादी एक िवEास सधN

जीिवत खुलासा र समुL चHकाउन मा सुगि�धत तातो प>र_aय को बस एक पल CाQ

िवEास छ िथयो तपाई ं मेरो गोता मा Cेम हेनु8हो�मेरो नाउ भएको कुनै एक ह?न चाह�थे

र म िसफ8 अझ Cगाढ क4पना त िथयो सबै को बािहर ढोका Cवेश �यहाँ चाह�थे र

किह4यै जहाँ िपयानो एक जीिवत कोठा मा माउ�ट साफ िक नुहाउन कपडा मा डुdदै

मेरो नाउ , इWछा िथयोएक पाश eदय र आ5नो दHपतीले तपाई ं छ , यो सबै पिHपंग र

�यसपिछ , कम समझदार गोलमाल छ र काम को बमबारी मा गए देिख िविभ�न

अथ8मा एक साथ पिहले नै शाि�त सबै कुराको लािग युO को घटना िथयो र फक9 र के

िव�तार रमा� आज गीत आ5नो संगीत िसकेका चरा गायन पिछ र रमाउनुह?�छ , सबै

काम 4याउन र डर िवEास छैन अ�त िथयो समि�वत िबना (मबO र अ�तमा सबै

बाटो पिहले नै छत मा गिहरो ~प िथयो यो या�ा , सz�याल फक8 ने छैनएक वा�तवमा

काय8 को अ�धकारमा , अधखुला र िचसो , भयो तर >रपोट8 र यो केवल पानी आ5नो

चुHबनले मा� तपाई ं इWछा मा� सीट िथयो िनकास र िपयानो भाग िथयो खे4न िथयो

िन�क�छन् िक िवचार आिव-कार गन8 मािन�छ किह4ययैोजना तपाई ं एक ठाडो dलेड

पिहले नै Cहार छैन िक एक बिलयो लेखन छाडा तारा रात मा एक टाई आएको छैन

भनेर भिव-यको एक या�ा महसुस िथयो औ4ंयाउनुभयो लािग , िवगत र वत8मान फरक

एक महससू CाQ ह? नेछ भ�ने याद छुनयो अपद�थ , यो सबै अपिव� पारेको र मा� हाम
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फा4ने असHभव दुई पखा8ल , जहाँ एक खुला सक8 ल मा दूर केही बारेमा , एक वग8 बीच

एक eदयको Cेम ले)न यम को के बाँकD िथयो समाQ बस कथा िथयो िथयोगाँठ कस

भनेर आयताकार एक , धलूो ब�द िमलान र जहाँ सबै एक टु(ा मा ितमी CितिबिHबत

दे)न िपयानो मा� आ5नो दया र टु(ाह*को रंगहY मा एक फोटो िखंचवाने छिव , 

रोल िफिलम , सानो छिवह* को अँ2यारो कोठा छुन हेन8म ितमीलाई चाह�छु िकनभने , 

मेरो छिव CितिबिHबत जुडती , तपाई ं मा� दप8ण �ेम हो ।

साधारण

कसरी immerses र एक पीडादायी एक र केवल देिख दुःखक= ितखाछ8 यो पीडा

बािहर CाQ गन8 ।यो छलफल , ह�या िबना एक नजर लािग पया8Q िथयो र हरेक आंसू

~प एक �त>रत eदयको खोज छ र �यसपिछ अपिव� पारेको मलाई पागल वत8मान

~ाइव उठ्छ र आवेग आसपास मेरो कलाई र चेन िबरामी Cाण र अँ2यारो माटोमा सजाय

गन8 भनेर हामीहोश र यस सङ्कटमय अलगाव मलू Cाण बढी शारी>रक सव86यापी बाफ

Xारा बब - िवराम जारी मलाई बाँ2ने ब�धन Cहार , तपाई ं अकj िदन को वत8मान

जलम;न उदासीनता Xारा िघसादl लगे आ�म , एक जालो मा पाइ�छलगभग जYरी bण

मा , सबलैाई जीवनको *पक , ओसारपसार bucolic bण चाहनुह?�छ।

मशाल जल, fulminará , यहाँ , एक चमक छ र तपाई ं को लािग मेरो गरीब eदय

ब4छ भनेर लौ रोशनी तपाई ं महसुस िकनभने तपाई ं महसुस ज�तै म यो असीम समय

मा , के महससू सबै आन�द उठाउन वशमा रा)न Cतीbा एक छाडा घोडाजो वरपरका

िवगत र जो ब�थे गन8 कुनै पिन जीवन िनशान संग intersects ।

बस नजर छ िक जादू मा हाो पुनिम8लन दाइँ तपाई ं र तपाईकंो आमाको अनुहार , गम^

को भावना दे)न र बस मा� तपाई ं ओठ को एक भीषण आ�दोलन मन8 हेन8 मािथ सधN

बाँWन मलाई ह?का8उने र आवaयक सबै तीता कोमलकामुकता , Cतीbा आिलङ्गन अथ8

*पमा एक पारदश^ आन�द , तपाई ं इWछा एक मलू छ>रएको एक petiz *पमा यित

खुसी ह?न कामना गन8 िवशेष गरी राो बिलयो संघ को it- ब�थे गन8 , पाला र िम�ता

Cेम को उ�कृ= छ बिलयोमेरो eदय आ5नो गित िपटे बनाउँछ ।

िपता , ठूलो िशbाको जादू bण किह4यै बस बWचा आमा मेरो छोरा आन�द अनुभिूत

मलाई फट िवशाल सधN 2यान िदएर र बौिOक बुबा र छोरा छ Cेम बढी Cेम स�तान गन8

बढी Cेम आशा अल बुबा िथयोभावना , �नेह , Cेम र �नेह , अन�त आन�द , �नेह
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को इWछा , साझा, िसकाउने पाठ लािग र िकनभने दुवै हामी नौिसिखया बुबा सधNभ>र

जवान िसकाY ह?न कामना जो िक आन�द संग Cश�त हामीलाई alludes एक शिP

छ।के तपाई ं Cेम गन8 खोजेको िथयो , म िच�ता C�येक bण Cp र म fascinas 

िकनभने िसफ8 एक सानो *पमा , तपाई ं महसुस गछ8 न्।आ5नो चमक सधN मेरो लािग दुई

cabemos , तर तपाई ं सधN सबभै�दा सु�दर छन् जहाँ एक �ेम मा एक उ�मk िच�

हो ।मा� ितमी मलाई समOृ ज�त ै, ितमी पागल साँचो कोमल हो भन8 सोWन दूर सरल

सयूjदय आए

आंसू

एक िदन उनले आंसू कुन ैchorares लािग आ5नो अनुहार मा जHमा ह? नेछ िथयो

चाह�थे तीt गोता िमरिमरे मा छाया फैिल�छ को आंकडा र शुO र कWचा �म को

अँ2यारो जा;छ िक वष8 तार , सपनाहY देखने sleepwalker , Cाण को एक रात

लामो ह? नेछ एक िनLाबाट समुLको बीचमा उठे सपना , अिधक अन�त उठ्नेसधN पु;न र

बस अकj टु(ा CाQ , आ5नो ड्यास संग असीिमत लाइन ह?न सपना उठ र को िमथक

िवEास गन8 ... - अिन एक िदन �यहाँ यो गिहरो िनLामा दे)न

जोडी

, एक चुHबनले बढी शायद छैन चाहता तपाई ं मा िमठाई थाहा र राा शdद भ�न र के

तपाई ं कि�सएको िवचार eदय को एक िहला को िपटाई ताजा लािग हामीलाई र इWछा

numbs िक शाि�तपणू8 िनLामा चाह�थे intertwined र खुल किह4यमै आ5नो

eदय किह4य ैrhythmically पीिडत वा sand'm तपाइँको मा वषा8 पानी र ढुङ्गा

, सिजलै छोड्ने छैन भनेर एक ज�तै दु= beating'm र तपाई ं िबना तपाई ं

savoring लपट र �प=ता संग हावा को एक सास pumps'm िक रगहYमा एक

वत8मान छुतपाई ं म Cेम ज�तै छ मेरो जोडी को जतूा हो िकनभने म आ5नो एक �त>रत

बुट टाई Cतीbा खुल ख4ती र पवू8वत किह4यै एक टाई को खोज मा आधा ह? ँ यहाँ

Cमािणत गछ8 ।

लाइफटाइम

अन�त मा �यहाँ तल जा�छ रा)न र �यसपिछ यसको व>रप>र , यो लडाई वा यो

हडताल सिृ= , क4पना मन टुंिग�छ '\u003cbr\u003e \u003cbr

\u003e burble डरले छ र एक मा culminates हेरफेर वा बस ह>रयो को
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एउटा फ�टाउँदो ]ेस रंग कुनै उपाय छ�वर र बाँWन र , यहाँ तपाई ं सधN देखाउन चाह�थे

�कोर छ फिलफाप िक टोन िलनु जीवन , तीt ब�ने

Cेम

चाँडै हेर यो जाँदछैन् र नुिनलो समुLमा प�थर मा दुघ8टनाc�त िज�यो र plated 

गिहराई इWछा पाता र खडा हेर �त>रत

शाि�तपणू8 ि�विमंग Cवेश र म अ�य पb केही गन8 पि�म खAडमा रही पानी को hोत

गछु8 समावेश फेला abstracted िक िचसो बस �यसै कदम चलने किह4यै गा.ो छ र

अिcम तपाई ं हावा गराउँछ िक आ5नो eदय खेल संगीत बनाउँछसमुL र भिूम Cेम गन8

पया8Q जीत ।

पखा8ल

यो िचसो िवपिkपिछ थाहा िथएन के िथयो भने , bubbly ठंडा मन अपिव� पारेको , 

र Cाण िनराश गदlन िकनभने , hallucinate ह? नेछ र किह4यै आउँदै भइरहेको एक

शरीर , चासो superioriza पिन गाँिसएको Cाण , भावनामा बाटो िबना शुO

हितयार , बेचेतर यो शुO त भनेर Cमुखता को वशमा संग िक एक बंद वkृ, अधखुला

हालतमा उजागर र �म immensity गज8नका देिख उठ्छ र सबै रोिक�छ छ जब

Cभाव को चमक तर आ�माको रोग शरीर यी आवaयकता रजािनजािन आ5नो अि�त�व

र लेवी को खाई हामीलाई plunges , र मडू र आ�माको रोग खलबिल�छ जो एक

प>रिश= *पमा रह�छ एक ट्यमूर सहेका पीडा र कसरी बेवा�ता छ िक मीटर टाढा छ

र पदैल पिन छ , जो मा Cभाव र CभावCाण , आ�मा को बठैक , शरीर शरीर त उमेर

वा रोगहY को रोग र घाउ सहन स7दनै िकनभने सबै खालका कारक वा आ�म र

�वाथ8 को यो आ�माले हाो इWछा तर खलबिल�छ आउन जहाँ जीिवत समहूबOCाण र

�= र संसार भ>रएको आ�मा मा सोच काय8ह* यस िशखर शुO , बिलयो कडा असमथ8

एक पखा8ल हाम फा4ने *पमा ।

सोWनुहोस्

एक तरल जीिवत शुO सास सौ�दय8 ह?�छ हेर यो स�ाव बीम मा2यम amicably 

समथ8न र एक जादू शरीर आ(मण र Cदश8नमा संसारको बेहोस सजग Cवेश क4पना , 

आकष8ण एक जोडतोडले पागलपन र गिहरो को एक �]ोक ख�याइन् रअन�त शdदह*

बीच देिखने सीमा ह?�छ र िवचार र किह4यै क4पना सोच र प>रवत8न गन8 अिभनय , 
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को अि�त�व superiorize सोWनुभएको आ5नो कारण संशोधन सोच िबना भावना र

काय8 िब�तार ।

दो�ती

सबै दूर का4पिनक श�ु देिख आ`य मा भइरहेको दे)न िमरिमरे मा गोधिूल , युOमा , 

रात िगरने िथयो शाि�तले मोड , मन को शाि�त एक िवराम पार गन9छ , र म ह? नेछ

नरम छाला महसुस िक �पश8 महसुस गन8 थालेर कुनै पिन जोश वा Cेम र जे गँुड एक

औठंी को बस �पश8 र बस ज�तै ला;यो र सबै ऊजा8 को ` ृंखला खच8 के क4पना भ�दा

�नेह अिवनाशी ऊजा8 शुO िम�ता बिलयो इशारा ।

िस7न

उहाँमािथ गिहरो छाप पारेको र प>रसकेको को बगाए रस , संयोगवश साँWचै

अ�धकारमय वा affronted तर सचेत को एक रा�य मा बसेर संग , अितस�ूमवाद

पाङ्cा हेर , सारा शहर , यित �िमत वा असमझदारी को कम से कम अथ8मा िबना यो

िनण8य भयो भने थाहा छैन तर यो सबै मा मनािसबसरल खुशी तपाई ं पढ्न र 6या)या

ले)न , यातायात िस7ने र िसकाउने आ�मसात , सास हावा संग बढ्छ हेर , यो

भेदभाव गायब अवशेष ह?�छ र सबै कुरा महसुस र देखे आवaयक छ, तर बस खो�दनै

अनुरोध ले)न जब ,र �यसपिछ हेर , गिहरो िथयो मुिछएको बताएका Xारा भने

poisando 7 समुL उडान , लोप , िम� को कुनै पिन िम� भनेर िम� र अिवभा�य

तर एक चेतावनी , रन , रन माखाहY Cितभा को एक िवचार िथयो र भइरहेको छैन

�यहाँ क4पना छैन देिखनेतर सधN फे>र ज�म ह?�छ साbी एक िदन पिहले नै आज , अब

भिव-य र मािथ र सबै मािथ एक सरल �यानो आन�द उठाइरहेका िसज8ना र क4पना र

ठाउँ मा फे>र र िफता8 िव`ाम देिख किठन लेखन छ िकनभने C�येक एक मा� सोWछ

जो किह4यै Xारायो छोडेर तर एक चोिट , पिहले नै अिधमानतः वत8मान समसामियक र

देखेका तSय , सेवा उपलdध छन् घडी र िपघल र यित सामा�य अँ2यारो यित सामा�य

आउछ खुशी को एक अिXतीय अथ8मा हेन8 , र िथयो िसफ8 मािथ CारिHभक र सचेतना र

pragmatically अ�धकारमा र �योित जादू रात र levitating अिन फक9 र , 

एक उkर , �यो िथयो एक shrill र िझलिमलाता पाठ्य(म संग एक डुङ्गा रोइंग बँुदा

िक र यित मेहनत एक समुL क4पना गन8 िथयो िवशाल िथयोर समुLले अथाह (ोध

यस पाह?ना िबना अवधै या�ा सHबोधन गन9 त एक ि�कोण , एक भलू जीिवत ज�तै

मन impenetrable Cाण को एक sarcophagus को एक िपरािमड ... *पमा
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उलट एक वग8 बल साइट मा भोकमरी छैन िक एक पkी एक त�वीर ला;नुभएको

िथयो, अ�य cह सHपक8 कायम रा)न र सबै िदन चमक ितनीह*लेहाँगाह* र फूल

माली ज�म छन् *खह* *पमा या�ा गरेका कलम र हाो cह C�यके एंटीना , उपcह

वा अिववािहत मु�ा को लखेन आ5नो आपिूत8 मा एक चमक ज�तै होचाँदनी बWचाको

भाषा सHब�ध मा छोराछोरीलाई नरम छाला वच8�व छ िक , के को लािग र फे>र अकj

छलांग , \लस एक छलांग एक बWचा उहाँलाई बढ्न ह>ेररहकेा ज�म र िवशषे गरी हने8

र िस7न र तपाई ं द)ेन सबै र कायापलट काय8 िस7न ला;नुभएको िथयोिकनभनेर

िस7नेको डबल पय8वbेक connivance को आमाबाबु र िशbा िस7न र आपसी

िस7नेधरैे मरैे हो र आ5नो चुनौती बढ्नछे र तपाई ं सधN िस7न र धरैे बाँWनेथाह जो मा

एक जोडी छ जो एक जुH4याहा *पमा जा�न ।

म असल आचरण संग वा�तिवक जा रहकेो छ ज�तै द)ेन मलाई रो7छ एक दुःखक=

महसुस तर सधN एक दुःखी clown'm न7कली मु�कान *पमा , आन�द या�ा र

एक िब�दु बिसरहनुभएको ह?नछे सामा�य ठाँउ को बािहर मलाई तु4याउँछ नाउ महसुस

बािहर अनु*प छैन िभ�को dista आ5नै _ि=कोण एक Abysmal Cगित , 

अ�वाभािवक घटना महसुस तर एक जनावर जंगली ferocity र गित महसुस *पमा

, strangles शुY ह?�छ र ]से छ िबना समय मा र अिcम मा र एक या�ा मा एक

ज�मजात शिP ज�तै िवफलता गन8 predestinate ह�या जहाँ, , बीभ�स घिृणत र

�वग8मा तापमान उचाइ मा एक शपथ हरे साँWचै पापी छिव यस िहंसा�मक विृO बस सबै

ferocity culminated र सुधार गन8 एक खराब समय छ , रो7न भ�छन् िक

हँिसलो र शा�त ताजा Marigold आउछ समOृी र बढ्छअचानक केिह गर/ वा केही

हरैान पायj र शुO गित तपाई ं हावा शोर बनाउँछ बताउँछ र तपाई ं छैन अिधकार घणृा

पासोमा ब�न किह4यै िस7न िबना , तपाई ं म डर िबना यो सबै जीत ह?नछे सोWन

राखतेपाई ं, तपाईकंो मानव आ�म मा तपाई ंthundercloud छ भ�दा असल काम

तपाई ं म ितमीलाई Cदश8न रोकता हामी सुY ह?ने CाQ किह4यै योजना छ िकनभने

िवकृित िक �पश8 िपयानो सो2न ~प पSृवीमा तारा बनाउन र सपाट म7खी र गुजर

ह?नछे भनरे बु�न छ�वषा8 eदयिवदारक कोमल र ओिसलो पSृवीमा शा�त अनुहार पढाइ

मा बनाउँछ िक एक बह? - (मगुिणत अव�था हामी िवEास सबै शिPह* छ िकनभने

िथयो सबै मािथ , , को शानदार 6यावहा>रक अCा\य गन8 alludes , आ5नो शिP मा

एक वा�तुकला ईि�जिनय>रङ् िबना एक अनुमान छ ज�तो दिेख�छमान फूल ज�तै हो

अँ2यारो वरपर िगलास तर िब4कुल पारदश^ धूपान टन लगातार उनलाई पानी छ र

हामी सबै Cविृk र ferocity उपयुP औषिध बाहके मािनसको धरैे Cाण छ *पमा के
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छ बीउ मन मा बढ्छ नै फरक ह?नजादू जसको अ�त सबै हामी शुO जफत र

काया8�वयन छ अतल को derailing छ िभरालो एक Cिवि= उ�यालो द)ेनुह?�छ जो

मा सुYङ र छ ।

हरे , कुनै एक सुYङ जीिवत Cकाश आगत पा>रत र हामी के जीवन लाइन छ र �यो

सzचालन गन8 छ िकनभनेआ5नो बाटो illuminates छ आ5नो संसारमा िजतकेD ।

दुःख गिहरो Cमे महसुस भएको िथयो Cमे पिन तल आधा प�ाkाप गुमाए र ब�ने

िबस9का ।

लाइनहY दुई अंक छ त, प7कै पिन , सिHमिलत अनंत आषा छैन भनरे सीमा को एक

सानो र लगातार लाइन थप अिनि�त केही भएको यकDन केही , सबै र अ�त अ�त

कसरी अ�त बाँिचरहकेा मा�क हरेएक सास सबै लागकेो सयूjदय र म�ृयुको मा� कता

मा� अनुहार ितनीह*लेअकj अनुहार तर अँ2यारो ढाकछोप गन8 आदशे दखेेकिह4यै

बस िकनभन े, िब�तारै आउँदै छ ।

�मिृत

तपाई ं ितमीलाई Cमे महसुस लािग तपाई ं के तपाई ं दखेेमा चुHबन गन9 अकj संधै ितमी

यित लािग लखेे लािग धरैे म दुःख र म�ृयु र किह4यै मलाई माफ8 त लािग मन8 बढी

इWछुक केही पीिडत �य�तै ला;यो किह4यै सHझना Cमे मा आएको Cमे किह4यै ब�थे

संग तपाई ं भोगेलािगलािग तपाईलंेकिह4यै बस गुमाए महसुस गरे ।

एक िदइएको bण मा Cमेी सHम केवल एक िदन टाढा कसलैेपिहलेनै Cमेी Cमे दिेख

दिेख�Sयो ।

िवचार

ऐनामा ज�म केिह लािग Cतीbा गदl म र मरेो CितिबHब बस कसरी असल   र मा�

आ5नो छिव पिन िमरर िबना यो सरल CितिबHब Cिेषत CितिबिHबत छ ।

आ5नो आकष8ण Xारा कुनामा माखाहY साँचो सीटी चरा र �वत��ता सबै कामना

*पमा ह?न जहाँ िबहान जिkकै �प= अँ2यारो रात �प= रात ।

लखेन

म ... र एक भिूमका र एक कलम ह?न स7छ िक ठूलो राो Cबल िवशषे गरी िवचार

गन8 मा� कामना
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जाँदछै

म�ृयु !हो , यो अ�त तीता िबना volte - अनुहार को शुYवात को शुYवात िथयो , 

तर कोमल िबना या�ा सबै भ�दा कम िवरोध कुनै छिव बनाएको र साहस िबना िथयो र

उWचतम सबै र केिह होलान् , छोड्नु वा यस ठाउँमा रहन समय िथयोकिहले काँही �यो

, म ह? नेछ केही छोड्छ जब लािग केही , सबै र सबै चाहनुह?�छ छ , फिक8 ए , र डर न

या�ा सबै िक म सु�दरता को गिहराई मा जोडतोडले यस संसारमा फक8 ने छ डराउनु

छैन भ�छन् िक चरम तल गए, िक मलाई ला;यो के हो ।

खाई अ�त ह?�छ जहाँ एक precipice Abyss'm ।

Cतीbा र उहाँले चाहने र कूद चाहने , लंघन र धूपान ग�त6य िच�ता िबना �(ल

िहँिडरहेका िथयो , राो चढेर , हामी सधN केिह चाहनुह?�छ सधN केिह लािग Cतीbा

ansiosíssimo मोड बाँिचरहेका भए तापिन उमेर फरक-फरक ह?�छ , हामीलाई मा

सबै *प �वेWछाले involuntarily खडा।

भया8ङ्

म equacionei बसे , तर प>रणाम गए र िब�तारै किह4यै िगरने स�तानबाट

खुड्िकलाह* र Cकाश र अ�धकार र कडाइ हेर �यहाँ उहाँले �वेWछाले दोhो पNतरेबाजी

बीच िल5ट तल , आषा गन8 ब�द िथयो ।

Cधान काया8लय

एक आंस ू, एक अंतmा8न वा िवनाश , िक सोचा टुHलेट ि�ज देिख एक पेय सु�दर छ र

�थानीय मु)यालयमा 4याउन र सब ैsatiated र भ6य अि�त�व ह?�छ ।

अ�त गन8 नचाहेको , अ��य त �यो िवजेता *पमा यो डरला;दो फे>र जान चाह�न

दे)यो परे शdदह* सु�न छ र यसलेै म ह? ँ र म छोटो छु

सोल

के भइरहेको िथयो �यो शिPशाली सयू8 छु , पुनज^िवत र पुनज8�म ब�थे साँझमा आएको

िझसिमसे िबहान एक सटू Xारा दुःखी महसुस गरे ।

धुवाँ हेर को पदा8 मा पुनज8�म , �यहाँ उहाँले चम8प� घटना हेर िबना ज�म ह?�छ , यो

bिणक िथयो र �लबै दूर उ�Cे>रत गछ8 र िसफ8 आ5नो छिव मा हरेक bण दे)न एक
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छिव अकj जीवन सरल छ बाँWने र पुनज8�म

हेदा8 अkर , पागलपन को बा�ना , सबै अनबाउ�ड नातेदार िबना िवचार को पागलपन

यातना , eदय अनाथ , देखो दुखाइ र इWछा र चाहना नेत�ृव एकिछन ह�या भनेर धेरै

अ*ले एक Cेम पीडा , एकआ5नो िवचार देिख यस समय , शायद सबै उपि�थित

च>र�वान् छिव *पमा तर कारण मा� अवि�थत वा सबै शारी>रक अि�त�व को समय मा

मदlन मन हालत र अचानक सबै ब�द जा�छ , या ह?न स7छ।

जीिवत मर

जीवन र म�ृयु बीच ?आहा!bमा , यो रािखएको छ ?�प= , जो मा>रए किह4य ै?हरेक

bण िबताउन छोडेको छ ।सबै अपवाद िबना *पमा चाँडै घातक हामी चाँडै मन8 होला र त

हामी बाँWन त, adversarial हा�या�पद छ

Leaver

िCय िम� ... म पिन टाढा ले)न ... तपाई ं... मेरो सानो साथी ... मेरो Cाण तपाई ं

लािग Yि�छन् रात गएका िथए ... !मेरो eदय एक मौका ले लो ... �वग8मा गुमाए दूर

मेरो �वत��ता ... ... मलाई मेरो िम� bमा गनु8होस् ... तपाई ं लिगयो ... 

return'sa खुशी ... यित शा�त ... मौन , आधामरेका ... bमा िथए ... अि�तम

वचन -way ...

भङ्ग

मलाई मेरो Cाण लुQ भने , केही , क4पना थाहै गो\य \लस मलबे रहने िथयो ।एक

तोडफोड बािहर िनि�कए िवशेष अकj पल, Idleness मंगाई।

ह? नुहोस्

एक 2विन , मुख eदय , एक कोमल �पश8 , रङ एक सपना क4पना को िक केटी

रगत िच� परे , एक bण , लािगपरेको अिXतीय र सीमा काटन संघष8 िबना दूरी िबना

एक तीtता देिख Cे>रत खुसी पिन गन8रातो र एक अथ8मा पीडा Xारा 7यास , यो एक

पहेली , तर एक वा�तिवकता , दश8न छैन ।अ�य िम4यो र हामी एक Approver र

उलट र mirrored िमलावटी एक अि�त�व , को Cो�सािहत नजर *पमा िवEास गदा8

।
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सबै चोट मलेै म एक नोड िबना डर दया , पागल शा�त मनोभावना र शुO Cाण िबना

कुनै ह/ , तर intertwined , र एकताबO , एक - त>रका , एक अि�तम इWछा र

छ , र महसुसअ�त केही ह?न ...

नह? नु

�पश8 र आ5नो संसार दे)न भने , कम से कम कसलेै मेरो वा�तिवकता पार भनेर

िवEास , एक मकू �पश8 संवेदनशीलता िबना , अशुO ह? नेछ ।मेरो दुःख अCा\य *पमा

Cा\य सबै आन�द *पमा सरल छ ।जादू गरेर , तपाई ं भ�न एक िदन मा िवडंबना िबना

, ितमी मलाई देखो कसरी , मलाई महसुस छुन र म को ह? ँ र म तपाईलंाई अकj ह? नेछ

छैन हेनु8होस्।सबै जलाउनु जब मलाई िक जिलरहेको खेलमा जल पीडा समाQ ह?�छ

।किह4यै तपाई ं उहाँलाई छोडेर िक तपाईलंाई माया गन9छन् सधN ितमीह*लाई Cेम र थाहा

किह4यै तपाई ं भो;न भ�न तपाई ं मा खरै , तपाई ं िलए ...

आंकडा

म अ7सर मेरो मुटु ढुकढुक गन8 स7छन् भनेर ती भ�दा तपाई ं Cेम ...

Cेम | तपाई ं Cे>रत | | नै हावा म बािहर सास फेन8

म आ5नो संसारमा रंग सबै रंग छु ...

  मेरो लािग , तपाई ं को लािग र ती लािग मलाई मन गन9

एक िदन

मेरो eदय आज एक मलू लगाए , यो *ख

उहाँले मलाई िभ� ब�ने िकनभने यो Wयाितएको सिक�छ किह4यै जीवन Cेम भिन�छ

]ांसफाम8र

वा�तिवकता प>रवत8न शिP को स�तुलन Gleaming ।

िवrुत \यानल ि�थित र साव8भौिमक शिP को ग�त6य िनय��ण ।

घाम

यो आंत सुधार 4याउँछ
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पािथ8व Cकृित ओझेलमा ।

ह4का hोत भुइँमा बगे ज�तै िगर जीवन र �योितको hोत ।

Lighthouse

लगातार िवषमता को pivotally आ �दोलन खोजी ।

Electrocution

eदय Electrocution संग िझHकाइ Noisy �नायु ।

िवrुत छालह*

आ ऊ र छालह* घेरा आ सपास waveforms िवचार जाने ।

िवrुत

bे�ीय लहर मलाई 4याउने यस वत8मान मेरो शरीरमा रन

िवrुत नाडी

म मोड िवतरण िबजुली आ वेगलाई थिक8 एको छु ।

स�यको Cकाश

Cगाढ आ वेग पkा लगाए जब स�य �योित िदनुह?�छ।

Blackout

Callan को ह? नुको उ��वल भावना �वरमा सा�ती छ ।

मोमबkी Cकाश

दुखाइ मा रोशनी

यो िपघल मोम संिचत ।

िवrुत ढोका

खुला िब�तारै छुने , तर खो4न कुनै समय ब�द ।

मोटरसाइकल chainsaw
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अँ2यारो ऊजा8 को जीव�त घणृा जरा काट्नुहोस् ।

Electrocuted

उ��वल धुवाँमा Electrocuted �मिृत हटाएपिछ ।

िवrुत कोलाहल

अशांत असीम electromagnetismos मन झंुड ।

रे िबजुली

मन paralyzes िक एक िबजुली ऊजा8 बीम *पमा ।

शतैानी रोशनी

C�यके अि�त�व एक शतैानी िबजुली �योित चिHक�छ छ ।

Blinking

बोली रोशनी मलाई िपरोिलरहकेो

यो unbroken `ृंखला को खAड ।

िडम Cकाश

अपारदश^ रोशनी मंद Cकाश िवदशेी जगतलेरोशन ।

िवrुत तार

तार मलाई शरीर जीव�त ऊजा8 मा2यम लेचलान ।

10 िबजुली सिक8 ट

Subo र 10 औं सिक8 ट मा Cगित र एक अिवनाशी शिP िवफलता छ ।

िवrुत िगरावट

िवrुत Ecstasy र भावना को शdद खसे।

ह4का कटौती

तीt र उ��वल गूँज ,
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आवाज टुि(ने कdजाने चHकन ।

िबजुली डाक8

चमक आँखा झुकाव संग गुमराह जगतले ओझेलमा ।

CितदीिQ

dलमू र सबै िनद9शनह* र अथ8 मा न गज8नका िगर ।

" Ofusculência "

िबजुली भेदी अका8को खुशी उkेजना र हेराइ मह[वपणू8 ठाने ।

Incandescence

गितशील र गरमागरम झटके - इले7]ोड पकड आ5नो Cाण गिहरो arcs काटन ।

Electrocutáveis

एक सङ्केतको *पमा मलाई एक बिलयो र _ढ Cकाश ग>रिदनुपन9 िक भावना को

incongruities टंकण ।

गोधिूल अभाव

िब�तारै िबजुली संग खुसी पिन मेरो अि�त�व को उWच रोशनी मा िब�तारै मलाई

लपेट्नुहोस ।

Reminiscence

एक उ��वल िदन सहमित अवशोिषत , म अ�धकार र उ�यालो शिP बािहर आउन

तयार छु , सारा constelar समुदाय को लािग शिP र ऊजा8 िवतरण ह? नेछ ।

खतरामा Cकाश

हामीलाई सा�ती र खतरा दे)छन् गर/ भनेर यी convalescent रोशनी खतरा छ।

रात Cकाश

सामना गन8 bucolic bण र असbम मा तपाई ं सँगसँगै िक यो �योित गुिQ मा तपाई ं

intimidates ।
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रातो Cकाश

तीt रातो बkी र अवYO गितवध8कलाई �नायु ।

शक

6यापक आवेगलाई मािथ िबना Zarpares आघात र Cदूषकह*ले मन ।

कHपनी लाइट

के गदlन CबुO र न त कHपनी Cकाश महसुस गछ8 न्।

गज8नका

गज8नका खाना तयार पारोस् र आन�दको भोको शोर खतम ।

शिPशाली Cकाश

शिPशाली रोशनी �वरमा िशbा अ*लाई जीवन िन�दा

रे

कसरी शिPशाली र टाई असHभव छोडे गन9 तेज lacerating ।

िडम Cकाश

भारी Cकाश बीम असर िक Cबल जाग*कता ।

उ�यालो

Cगाढ कालो Cकाश को झZसी पडती रोशन

कि�मक Cकाश

Cाण को िव�मिृत relieves एक मम8m र गिहरो uvाAड *पमा ।

Cकाश को पावर

Cकाश िनवारण शिP िनराशाको चमडी मलाई कारण filaments CबुO , म आभारी

छु ।दिैनक जीवन को वत8मान परमानदं को िनद9शन मा मलाई िनद9िशत यो �योित , 

�यागी बा*द घातक खुशी को *प मा त हो गज8नका मािथ वध मलाई र चमक मलाई

िबरामी भिव-य र अ6यावहा>रक CबुO ।

�यसलेै हो Cकाश र यो मलाई िनको पानु8भयो र _ढता र शुOता को ताप आतं छोडेर
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आ�दोलन गरेर िनको पानु8भयो।म �यो कुनै �योित सं)या ऊजा8 छ गला8न् भनरे यस

�योित मलाई अि�तम िनधारमा ह?नछे भनेमलाई थाहा छैन ।तसथ8 , दुई खामा दुई ऊजा8

अचा7ली छन् ।अिन म सकारा�मक र िनको र कालो र haunting होइन छाएको

िथयो ।यो Cकाश सङ्(मण र अपारदश^ सचते , छैन भावनाह* सिHमिलत वा nailed 

िबना , भावना र त�काल र हतारमा Cातः कालको rationality को �प=ता आउँछ

।Cकाश , बिलयो तीt छ र यो िवरोध गन9 , होश गन8 , �योित सामले मा आ5नो सबै

रेज बा4न ।

�यहाँ कुनै हतारमा ऊजा8 र शिP ह?न धा>रलो नीलो रे र अनुभव गम8 चमक को

ventilaste र खराब छैन र खुवाउन भनरे Cकाश िबना छाया ज�तै हामीलाई

दु6य8वहारको िसकार 6यापक िवचार *पमा तपाई ं Cितभा र बल समातरे ह?नछे ।�यसलैेम

ितमीलाई �योित छ िक भ�न चाह�छु र गज8नका , आँधीबहेरी , ऊजा8 र Cकाश , 

अिनवाय8 �प= �योित , र शुO हामीलाई पार र हामीलाई खुवाउनुह?�छ र किहलकेाहZ

हामीलाई ब4छ भनरे आगो , यित गरे जीवन छ िक आगो आ5नो सबै भ�दा आिदम *प

मा छआ5नो बहेोश आघात र अपमान गछ8 न् र आ5नो संल;न बहाना कारणह* पाउन

भनरे शिP िबना सहनेबल र जोश-जाँगर िदनेधरैे कारण वा ऊजा8 को अथ8मा िवYO

सं(मणकालीन र िवरोधीह*लेरोशनी , �यहाँ ऊजा8 िबना कुनै �योित छ र सबै ऊजा8 छ

,सबै आ5नो Cकाश र आ�दोलन र वत8मान , यो , आफै ह? नुको तसा8उनुको छ छ र

अ7सर ितनीह*लेअ�य ऊजा8 संग झडप िहHमत तर आ5नो �योित बािहर रा)न Cयास

छैन diriment छैनन् िकनकD बु�दनैन् िक अनौठो आरोप हाो सामु , तर

�योवत8मान छ र यो कसरी थाहा भएको छ _ि= को होश infiltrates र समय को

मौन हामीलाई िवचार को �प=ता दखेाउँछ , र _ि=कोण कठोर *पमा मौन छ र

अ*लाई नकारा�मक वा सकारा�मक ऊजा8 मा2यम ले पा>रत िक ल�जा�पद अशP

आन�द उठाइरहकेा।तर यो ह4का नीलो रे डराना , तर तपाई ं बो7न र गन8 चाहनुह?�छ

भनेजो यो िक ऊजा8 �वीकानु8ह? �छ भ�नेतSय हो Cकाश को गित , त�काल , दोhो , 

समय को अंश , र समय यसलैेकुनै कटौती ह?नछे ता�कािलक छ*परेखा न त सबलैाई

ऊजा8 सही , सकारा�मक वा नकारा�मक Cभाव िक छ िकनभनेसबभै�दा हा�या�पद

6यवहार ।जीवंत ऊजा8 मा ग>र�छ र खुशी र luminary लािग भोकाएका िववके र

पागलपनको तट�थ �ुव मा ह?�छ कालो Faíska को lacerating Cभाव छ , 

�यसलैे म ितमी Cकाश Xारा पुगकेो गन8 आ5नो ऊजा8 Cयोग र खरानी *पमा

जिलरहकेो मु�कान esbaterá स4लाह ,उkिेजत ह? ँदा गम^ को �यागी , तर उ�मk
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।अकj च( को ि(समस को undisturbed िवचार संग dलू रे छ र 6याकुलता

हामीलाई नेत�ृव *ख रोशनी जोड िदए।dलू रे आ5नो बाटो , िनद9शन , िनद9शन थाह छ

र �याय ऊजा8 र फोटोन , सHभव सिक8 ट कम , तर सि(य र सधN Cकाश को गित मा

या�ा हतारमा तर नीलो छैन रे �ेम छ ।यो फोटो , यो गज8नका हलचल जीिवत हामीलाई

रो7न र Cमुखता सुपरसोिनक गित तर शिPशाली छैन जो उ�पादन तरङ्ग असर

6यावहा>रक ऊजा8 तर effusive ओdस]ि7टव सामना यस सं(मण ऊजा8 छ ।एक

C�यb टकराव र िवचिलत उ��वल मािनसह*ले वा�तिवक छ र का4पिनक देिख�छ , 

तर का4पिनक रोशनी पिन यो क4पना Cकाश शिP छ के िवकृत िक अपारदश^

रोशनी मोटा ।

dलू रे

>रसले चरू ह? ँदै dलू रे मलाई फोहोर pores पवूा8cहको र यो नीलो िबजुली Cहार गन9छ

भ�ने intolerances बिगरहेको िक ऊजा8 C�वलन गन8 आ(मण ।

लेजर Cकाश

यो लेजर Cकाश मम8m र invisibly नदेिखने र याद गन8 penetrates छ ।यो

आ5नै मानिसक चौराहे असHबि�धत मा�यताहY मा एक मानिसक र मा�टर Cकाश छ

।िवष िवचार र पवू8कि4पत िवचारै को बीम चषूण मा2यम Inconspicuous र

अहािनकर कारणह* िवष र आ5नो औषधी आफु ।

छत Cकाश

यस धूपान िनद9शन र काम , कारबाही को छाडा टाउको मा पवू8वत को गुQ मन लkा

सHझनाले �योित 6याQ ously िढलो र uncoordinated massificador को

उ�मk िवचार को कदम ठंडा िक मोटर ।अवकाश समय मा भेदी उ�साही छ र मि�त-क

र रोमाzचकारी रोशनी Deambulante साधन उkेजनाओं िवत>रत ।

सदाका अटारी रोशन र केही छन् िक यी सHझनाले सधN खुला वा बाकसह* ब�द छन् ।

िबजुली

गम^ darkens र ि�थर र मौन ह?�छ , तर सीमा र जब यो ह?�छ शोर बाँWन र अ�य

रोशनी र Illuminations वा Sighs समेत सरल तर Cहार bिणक अ�धकारमा
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बीचमा उपि�थत ह?न (ोध सं(िमत िक सास फेन8 नस7ने र भारी छ र टूट रबढी

िबजुली चुपचाप ।यो िबजुली यस संसारमा अकj िबजुली खसे समय मा ह?न मौका

सHपिk को कदम negligenciador अथ8मा वेग िक सुवPा र moans जारी

िचनारी आ5नो अ�त�करण हटाएपिछ ।यी जङ्गली र बिलयो फलाम गम^ िचनो भनेर

ह4का खरैो खरानी मा� एक तपाईलेँ अि�तम ह4का खरैो र सव86यापी भिव-य

िबस8नुह?�न भनेर र भनी िवLोह तपाई ं सं(िमत ह?�छन् प�त ।यो एकदम कटौती र

िब�तारै eदयिवदारक र effusively तपाई ं िनय��ण , र incontinent शdदह*

�मिृत र Cकाश लािग आ5नो \यास घनघोर मा drowns बkी इनारमा तपाई ं फw कता

बताउन propagates ।एक हंगामा मा आ5नो eदयमा सीटी र blinks त virile र

पुYष�व वा xी छ र कामुक कुरा , लािग इWछा देिख जल िक एक चुHबकDय शरीर को

smoldering embers , पिन एकाितर उपज छैन भनेर एक दोहरी 6यिP�व

*पमा यस डबल affront तपाई ं च>र� हो वाअकj ।यी ह4का खरैो गम^ अ�धकार र

तुWछ र पानी आ5नो गम^ सुरbा मा छ र महादेशका र अन�त अ�त>रb भर िक Cसार

2वंश पायj।

खुशी को आधारमा

आ(मण र शानदार हामीलाई अंत_8ि= िद�छ र असं)य सुखिवलासको िनराशाजनक र

िच�ता रसायन आसीन खुशी लगाउँछ , तर crusty छैन , तर अि�त�व वा भावना वा

भावना रोशन भनेर खुशी को अनुभवहीन िवदेशी अनुहार मा छािपएको िक यो

Cकाश।तपाई ं खुशी अचHमला;दा र चमक र खुशी को अित>रP महसुस संकुचन

relieves महसुस भावना , अ�य सचेत र सुखिवलासको हामीलाई पुन: िनद9िशत

यस अित>रP ।खुशी को ज�म िवकिसत र कम छैन र कदम र पागल खुशी सीमालाई

कपाल मा टकराव छैन भनेर लत मा खुवाउनुह?�छ।

सHमोिहत Cकाश

कारगर र Cकाश ह? नुह?�छ भनेर िवEास गन8 हामीलाई जा�छ जो िक Cकाश लत को

इWछा Cितmा िक Cकाश सHमोिहत साbी भावना को अनुहार महसुस Groping 

।यसको लािग हामी सHमोिहत खुशी hोतहY मा िलQ गन9 उ�कृ= जगतले को

सHमोिहत जीवन *पमा ि�थर , (ेिडट र कुनै ऋण िबना देिखंदनैन् ।यी बडबडाना

कपाल र दंग नता र Idleness लोड िक भ>रएको ।िविभ�न Cिति(या मा नै िवचार

मा नयाँ चुनौतीह* हामीलाई जा�छ िक यस Cकाश उ�कृ= , शुO इWछा सामना यी

पागल र शुO Cिति(या यो Xारा खुवाउनु र माटोको ज�तै सँगै आउने छाडा प�थर Xारा
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संचािलत ग>रनु आ5नो शिP मा �योित छताप ।

उ�यालो

Cगाढ िक Cकाश अलि;गएपिछ शरीर गित बीच िवभािजत र रोशन गन8 दुई सिजलो

त>रका बीच oscillates , तर कुनै पिन शिP आपिूत8 िबना , यो आ�म - िनिहत छ

र दुःख र पोषण र िवकिसत Cणालीगत सHमोहन को िनराशा रहकेो छ ।तर जािनजािन

तीt Cकाश ब�द जा�छ र आ�म नै शिPहY पह? ंचाता ।

साइकेडिेलक गज8नका

समथ8न र हामी यस ढािकएको ह?�छ भ�ने तSयलाई आउने िवषमता बढाने

psychedelic trovoa- िक गज8नका बहादुर आवाजले मा साइकेडिेलक

intertwine ।ठीक छ यहाँ यो ब�द , सीमा र चाल जा�छ मा� कालो गज8नका

िवषमता लािग िनह? ँ , कारण absorbance को अजीब र गिहरो अथ8मा िक

caging र grunts ह?नछे िक शिPहY वा तराजू िबना सुसंगत Cकाश , 

radiatesतपाई ं िसज8ना गन8 वा केवल सहभािगता गन8 अिनWछुक ि�थर अC�यb रंग

, Xारा पवूा8cही रंगेकंिपत outwit , वा आन�द उठाउनस7नेगन8 चाहनुह?�छ भने

कम से कम गुपचुप िबना , psychedelic रोशनी को ज�तो दिेखने संसारमा

कसलाई दु: ख।खंिडत वा�तवमा को टु(ाह*को िवचार आ�माले दूर हामी आँखा

खरfच , या बस परेिल जब हामीलाई >रस िक अशाि�त दिेख अकj संसारमा क4पना

गन9ह*, Imbued ।यो आ�दोलन अ�य आ�दोलन , चमकती टािढएको र 6य�त वा

6य�त एक ह? नुको सरल वा�तवमा गन8 टाढा र थाहै मन �Cे ।गज8नका

psychedelic छ र �यहाँ छन्, Cकट गन8 ितनीह*लाई िबना आ�माह* दूर गाडी

bogeyman *पमा अफवाहहY र intransigence को समाना�तर वा�तिवकता

छ , र साँWचै छ तापिन कसलैेयहाँ िविच� 6यिP�व र preexisting को उपनाम

खा�छ ।�यसलैे सबै का4पिनक छ िक अन�त कहानी छ , तर 5 आयाम , 

polígonas र रैिखक को एक िbितज मा deports िक केिह , डर , डर छ , तर

सHभवतः वा कुनै पिन गुण पिन िवषय छैन , यो �वभावलेपिन hemispheres छर

उ�कृ= दवै�वारोपण ला;यो ।कुनै फूल वा पल को लािग अमतू8 , हो वण8 ज�म छन्

दालf किह4यै दखेकेो , र सजाया िकन िवचार , न7कली आ�दोलनहY र उपयुPता

को filaments मा बढ्छ , तर सबै कुरा थाह गरे र �यनूतम गणना ।कुनै गणना

गज8नका ऊजा8 psychedelic को कुनै पिन अ�य hोत िवचार िनरथ8क छ भ�नेएक
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साँचो spontaneity छ िक वा�तिवक र अC�यािशत छ ।Grind र yore को

टाउको खाना तयार पारोस् र पहwलो पात मा desvanecestes छ र

bibliófagos खा�छन् , र _ढता िबना अCचिलत �मिृत थरथर र न7कली र आ5नो

लािग उपाय गरे ।उपकरण ना\न घे>रएको ितनीह*ले Abyssinians rotulantes 

�वागत र अबीसीिनया को गज8नका उपहास ।िवगतका Cकाश मा पिछ4लो �योित ब�ने

ती गन8 आcह परे म�ृयुको ती , Cमुख आकाशीय शरीर वा�तवमा के त�काल आ(मण

।तर सबै उ��वल Cp, बढी वा कम उ��वल रोशनी , तर पिन पिछ4लो mo- िबलयो

पिछ4लो उपयुP छैन भ�ने ऊजा8 िविकरण , हो हो ।िवगत रोशनी जसबाट हािनकारक

िविकरण उ�सज8न तर कुनै पिन bण , गितशीलता वा bण मा C�विलत चाहनुह?�छ िक

कुनै पिन चमकदार र उ�यालो �योित मह[वपणू8 ठाने छैन ।पिछ4लो लािग वत8मान , 

bण , गितशीलता , दोhो वा अंश संग intersects , तर यसको ऊजा8 शिP वा

आ5नो �योित Cभािवत गदlन ।शिP के मायने िनि�त छ िकनभने हामी , �यसपिछ

Cकाश वा CबुO अि�त�व गदl को खुशी व>रप>र च7कर बुझेपिछ �यागी सHम अनुहार

सुखिवलासको हावा कटौती िक Ecstasy Cवाह शिPशाली र �प= �योित लािग

समय मा �यसकारण सधN छन् वाबस आ5नो िवगतको , कम तीt Cकाश , िवगतमा

जीवनबाट िविकरण �योित अगाडी देख , तर �यो �योित को िसOा�त डोoयाउन छैन

Xारा �योित नाडी आ�दोलन unmasked उ�प�न िक िबजुली आवेग ि]गर िक

वत8मान तीt भो4टेज , बाँचेदोhो फोटो , बस एक साधारण ि7लक र तयार तीतो

Cकाश मा बनेको र बस व>रप>र िवगतको रोशनी नजान र िविकरण �वग^य शरीर

अपनाउँछन् िक डाह र घणृा को खतरनाक र जल glances हेन8 ।खरै िविकरण

िविकरण छ र कुनै �योित अकj बिलयो ह?�छ िकनभने िविकरण िबना सबै वत8मान संग

सबै किहलेकाहZ समय मा Cकाश आ5नो �योित भ�दा बिलयो केही , , , यो िविकरण

को कुरा हो भनेर यो सं(मण छC�येक एक आ5नो शुO Cकाश , ितखा8एको इWछा र

क4पना र शुO ऊजा8 िवकास र िनमा8ण छ िकनभने यी ज�मजात रोशनी संग मलाई

आएको छैन ।आ5नो Cकाश मा रंग छ िक ह4का जादू , पहwलो घाम ऊजा8 को छाते

CितिबिHबत ।वा�तवमा हेन8का लािग उkरदायी छैन के objectify गन8 foci मा�

बाँकD रहेका र स�तुिलत अि�त�व छ , धेरै �योित छैन।वा�तिवक �यहाँ छैन �यसलेै , 

हामीलाई थाह alludes शिPशाली रे को फल हो ।तर चेतना के छ रे ?साँWचै सचेत

वा अचेत छ के लो गन8 र सबै bण ला;य/ भनेर बु�न भावना को एक धेरै लािग साकार

संभावना छैन िक एक बाधा ।यो bय पवू8कि4पत बाधा साकार र ितनीह*ले
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insurmountable धाराहY जब वा�तवमा कुनै वा�तिवक बाधा हो भ�छन्।सबै त

का4पिनक र वा�तिवक वा सबै �म , �यहाँ छ , वा साँWचै इWछा र सजग मा अचेत

सधN वत8मान �योित र बीच कुनै बाधा िकनभने �यहाँ स�य हामीलाई असर गदlन भ�ने

अ�य आ�माह* सीट को नै धारा ब�न का4पिनक छके - हामी पिन कुनै धाराहY या

आवेगलाई छन् , तर पिछ4लो �योित मा यो भ�छन् ब�ने का4पिनक एयरो�पेस �वग^य

Cाणीह* �योित शिP छ भ�ने िनण8य गरे िक बह?मत Xारा छन् यहाँ हामी चेन िवEास

िकनभने हामीले आफूलाई आरिbत , तरवा ितनीह*ले �योित ह�तbेप गन8 भएका फे>र

उपाय, तर , �योित Cकाश नोट खे4न र उनको ब�द गन8 खो�नु हो गदlन ।

Cाकृितक Cकाश

यो �प= र Cाकृितक Cकाश , यो अनु*प �वाभािवक हो भनेर �वाभािवकै हो ।ज�तै

मा� पापमोचनप� सेवा Conformities , किठनाइको , X�X , मनोविृk र सम�या

सजग तर ितनीह*ले Cाकृितक *प छैन *पमा गिहरो संचायक ।र Cाकृितक Cकाश

बीच �यनूतम आघात सबै सामा�य र Cाकृितक छ िकनभने Cाकृितक , हामीलाई

वरपरको र हामीलाई सुरिbत र शा�त मा महसुस िक त �यहाँ छ ।लपट puffs मन

गन9ह*का लािग , हामीलाई वरपरको ढकढ7याइरहो िक र भा;छन् र िवशेष गरी मन

छुने, छोएर िक एयर , Cाकृितक आन�द ।

आणिवक शिP Cकाश

ऊजा8 को शिPशाली hोत , हामीलाई प>रवत8न त यो आणिवक शिP गरेर िहट िवचार

जो मनोवmैािनक प>रवत8न , radiates ।यो जीव�त Cकाश ऊजा8 उ�प>रवत8न उ�कृ=

ह? नुको उ��वल Cभाव बढ्छ र वा�तवमा भो;न छैन तर एक मयरू हामीलाई जफत को

आवेगलाई seeps र 6यवहार गन8 हामीलाई नेत�ृव *पमा ।यस गितशील र �प=

िव�फोटक िविकरण बढावा ।�यसलेै हामी सWयाउन र यो शिP प>रवत8न मतू8 *प हो

िकनभने unbalance असHभव �योित संकुचन िक आणिवक एजे�ट ह? नेछ , आ5नो

ऊजा8 जबज8�ती मतू8*प छ ।अिन पालो बिलयो केही , हामीलाई उठ्छ र िविकरण बारेमा

विृO िक यो प>रवत8न ।

Psychotropic रोशनी

हामी समयको *पमा िमिसन हामीलाई लजैा�छ जहाँ यस संसारमा , फक9 पिछ जादू वा

स�ाव गरेर भिूम र 5लोट र हामीलाई रोचक र एक असल इWछा ह?न वा�तिवकता
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साटासाट यी psychotropic रोशनी पखेटा िपटे तर यो एक खराब Omen लािग

आशा छ, भनेवा�तिवक प>रमाण र क4पना, का4पिनक वा सुखिवलासको को एक

संसारमा हामीलाई ला;छ ।Oxygenation गन8 अशुभ वा�तिवकता अ* पागल

_ि=कोणबाट हे>रने र अलग अलग _ि=कोण र कामुक आयाम मा जमीन CाQ

psychotropic रोशनी Cवाह र िछटपुट एिपसोड मा रा)नु गन9ह*लाई उ�कृ=

तसथ8 संवेदी गितिविध र अँ2यारो ऊजा8 को तेhो आयाम छ ।�वभाव संसारको

वा�तिवकता वा रोशनी बीच वा िकनभने कुनै कुराले एमाओवादीले रोशनी हो ।

गज8नका

एक तीतो दरार र चमकदार *पमा , amórfica र पारदश^ Cकाश को बचे देशमा

िक फDड गज8नका >रसाउँछन् ।आकाशीय शरीर मा शरणाथ^ ितनीह*ले यस लावा

Cकाश शिP र potentiated अिनयि��त >रसले बािहर बारी तीता ।पोलेको र

Cकाश र डरपोक शिP को अनुपि�थत अ�धकारमा यी Cितकूल blackouts Xारा

आ(मण गन8 अनुमित िद�छ िक अि�त�व �योित खुवाउनुह?�छ र magma ऊजा8

गज8नका Xारा acalorar छोडेर Cकाश को आन�द बढाउँछ।Uncharacteristic 

जगतले को �योित बीम को आन�द ह?न ।

जेनरेटर

जेनेरेटर, िबजुली वा Cेम Cेम !

के ई�ंधन यस छैन अवा�तिवक शारी>रक इWछा र यो भावना�मक कडी पारदश^ चुHबन

र भावना�मक ऊजा8 र िबजुली सHब�ध िवकास गन8 अ�यावaयक कुरा को लािग

ितखा8एको ।यो िबजुली िदन -िदनको ऊजा8 िक फDड ना�ता , या खाने , वा पानी िलएर

ज�तै दिैनक Cितिनिध�व लुकाइएको अनुहार संग अहं र 6यिP�व आपिूत8 ।कुनै मा�क

वा lacerating िवचार , वा�तिवकता मा Cेमको ऊजा8 वा शिP र तेज भेदी र

Cितिनिध , एक अिवनाशी शिP बंद किह4यै एक केबल खुवाउनु जीवन िक Cेम र

ए7लोपन देिख�छ िबजुली Cेम हामीलाई enquadramo , तरसाँचो , सधNभ>र !सधN

ितखा8एको हेन9 इWछा िबजुली र केही धयै8 छाडा तार हो िबजुली म2यम केही Cितिनिध�व

िदन र अC�यb अनुहार को एकरसता आिव-कार गरे।सहज मोटर को क4पना मा उrम

र वा�तिवकता अcगामी तर ता�कािलक सHपक8 िबगान8 संग ।मोटर जीवनको लािग

अ�यावaयक सHपक8  , मोटर यस सहमितको वा�तिवकता को ह?न र वत8मान , तर होश

इWछा लगभग imperceptible अ�य वा�तिवकता को थाहै ह?न , तर यो �यहाँ छैन
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!�यहाँ त�काल अवसर अथ8मा सधN वत8मान छ , �यसलेै िमिडया पानी ह?न स7दनै तर

िमिडया Cेम िबजुली िवचार र उपलdध hोत मा �लाइडह* ;Cेम बारेमा जनरेटर prowl 

र कुनै पिन अ�य गरै - आभासी वातावरण सधN छ र यो धेरै Indulging को जा , 

�यसपिछ यो उ�प�न खुशी आफैलाई divest स7दनै िनय��ण , र तपाई ं सधN

दबाउनुहोस् चाह�थे Cाण टु(ा यी किह4यै - वत8मान अनुहार मा proliferates।ऊजा8

एक र स�तुि= को आ5नो अथ8मा बह?सां�कृितक , हामी अवा�तिवक र कि4पत ह? न्

लािग मा� नयाँ िनयामक ऊजा8 लुकेको अ*को उपि�थित वा दप8ण मा , िविभ�न

वा�तिवकता िवकिसत स�तुि= छ *पमा यो , ऊजा8 को कुनै पिन टुकडा बेचन स7दनै

लािग�य]ून आ�मा ऊजा8 , यी Cकाश वा�तिवक जनावर हो भनेर ।~ेगन Cकाश स7छ

Cकाश!

िवrुत

यो वत8मान हामीलाई मा2यम बिगरहेको र हाँ , दिैनक revitalizes हामीलाई बल र

gleaming माइम र गुमराह जगतले िद�छ !Walkers यो dualistic र

दमनकारी वा�तिवकता affront िक Cकाश वा िबरामी र convalescent 

शोषणको शिP ह?न स7छ िकनभने ।तपाई ं बY उ�कृ= वा�तिवकता र नवीनता र

उपलिdध , उपलिdध यस आ�माले िवरोधी रासायिनक र रासायिनक फDडर सिक8 ट को

सकारा�मकता खुवाउनुह?�छ , यो वत8मान नकारा�मक खामा अवचेतन फैिलएको र

मह�वपणू8 र oppositional 6यिP�व गिहरो पीडा कम बारेमा तपाई ं abatas 

छैनजो Ridas उ�मk िफडर कुनै खुशी �यिह *पमा transferable छैन , तर यो

िवचार र Cसारण को चुHबकDय छालह* गन8 मन ता�छ ।िवचार को Cसारण वा�तिवक

र magnetizing छ र यी सिक8 ट हामी सबै िबटा - dलकस8 बाq शिP शु* गदl

छन् िकनभने िथचोिमचो उkेजना र सुखिवलासको को अन�त हावा मा हालको फैिल�छ

छ तर जीवनको लािग हाो \यास विृO नकान8 स7छ सिक8 ट र कसलेै िवकिसत ।यी

आवेगलाई �यसलेै हाो सोचाइ असर र किहलेकाहZ के वा िवचार मा संघष8 िवकास , 

तर ढोका उkेजना बाq वा�तिवकता नेत�ृव गन9छन् , िबजुली आन�द िदन स7छ ।

dलू Cकाश

>रसका भावनाह* नीलो Cकाश पुल र भoयाङ पार र खुवाउनुह?�छ र सHभा6य

मजािकया िवकिसत भावना शिP infiltrates ।अझ तीt , बिलयो , अिल धेरै नीलो

लािग देख िक पारदिश8ता सुवPा िम�ताको आ5नो अित संवेदनशील बीम सु�दरता
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�वागत , र गिहरो असर महसुस र यस �थलीय लहर मा टािढएको भइरहेको हामीलाई

तारापुzजका िवकिसत ।यो शिP गिहरो र अन�त िम�तामा Cभािवत नीलो , �वWछ को

छाते बाँिचरहेका भावना को अC�यb मन पागल असर , यो नै पागलपन र दुल8भ

सु�दरताको आन�द Cेमी र नीलो toning को जादुई बीम ग>र�छ ।Twilight तीtता

को स�ू �यो िवकिसत र ऊजा8 र दु= �यानो सुरbा पह? ंचाता र पीडा र मौन संग

*चाउनुह?�छ , कुन ै , eludes र अमतू8 सोचाइ हामीलाई alludes िक छैन एक

मा�क , यो बY एक बिलयो नीलो बkी र intensifier छवा�तिवक र का4पिनक

खुशी , तर यो असर र जो सधN कदम र मलूभतू र �थायी िम�ताको सीमा बािहर चलान

उनको असर गछ8 ।�यो Cेम ढ4छ र , कारण पागल तर भावना खाना सेवा भनेर आउछ र

खुशी 4याउँछ र अिभलाषा *चाउनुह?�छ कसरी , िक खुशी 7यालोरी छ र सबै कुरा

आ(मण र तल िनिहत र abrocha रोल यस नीलो Cकाश संग उ�साह एक उ�माद

छसमय संग खाली तर भिव-यमा गायब छैन भनेर शिP संचय , अथा8त् सधN हामीलाई

अिनयि��त उ��वल खुशी को �तर िवकिसत गर/ छैन भनेर यस सुरbा�मक Cकाश

C�तुत छ ।

पावर कड8

िच�ता जीवंत अ�त Cवाह िबजुली केबल आशा िफडर र नयाँ र ि�थर आ�दोलनहY

पातहY अचHमको तर िछटो र इWछाधारी सोचाइ केिह को मा2यम शरीर मा2यम च4छ

।पbाघात गित , तनाव तयैार आउँछ र हरेक अ�य हामीलाई बांध जो िवचार को िसढी

आ�दोलनहY िनय��ण र नापयो ।हामी 6यवहार, अनुहार र आ�दोलनहY र वंश र

जीवनको bण को आरोहणको मा *परेखा हामी वग^कृत जो यस भया8ङ िवचार , �योित

रोक िबना ए�केलेटरमा सेके�ड मा Cचिलत िक वा�तिवकता को पागलपन तपाई ं िल�छ

खुवाउनुह?�छ छ ।Xxi , ऊजा8 , जादू , वेशभषूा, �प= harmonies सब ै , तर

सावधान खुड्िकलाह* , सबलैाई जीवनको ए�केलेटरमा , विृO र िवशेष गरी कसलेै

समथ8न िक भoयाङ चढ्न जो जगतले छन् , �यो पया8Q छ गन9छ वा यो कुरा

होस�तुलन ।शिP को शेष आ�दोलन स�तुलन गन8 आवaयक छ र पछा>रए अिन हरेक

पbलाई �तरमा आउँछ , तर सबै तल जान वा उकालो , Cयास मा हामीलाई समथ8न

गन8 र लगनशीलता , �यसपिछ बिलदान आ�मा आफूलाई Cमुख खडा छ यो;य ,चोट वा

�टप िबना र �यो सोचाइ अि�त�व �योित मा तपाई ं िल�छु ।िदन स7छ िक बाq

शिPह* को कुनै स�तुलन , यो कदम ठोस र सबभै�दा मह[वपणू8 िबजुली केबल
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जीवन च( , पSृवी िक फDड ऊजा8 आउन आशा केबल Xारा खुवाइ�छ ।

Effervescent Cकाश

कै र burble , यो �म effervescent बाq वा�तिवकता सामना गदा8 उखड

जा�छं जो सबै �योित ज�तै देिख�छ छ , पतला र अजेय इWछा शाखाहYमा एक Cकाश

मा िव�तार ।Cेम फै4छ र contaminates *पमा Xेष र न7कली िछटपुट पागलपन

effervescent इWछा संग संप�न , सबै िवचार ओगटेको छ र हावी र हेपाहा ह?न

अनुमित , यो जा�छ िक पुनः सशP ऊजा8 , effervescence घाँटी को बजार छ, 

को चमकदार सामcी छ ।

रंगीन आकाश

ितनीह*ले िवचार र िवचार वा ठोस गन8 साँWचै इWछा तपाई ं जीवन िदन र कदम भनेर

तारा ह? न् इWछा बिलयो केिह पिन छैन, उ��वल आकाश िसO स�तुलन कायम गन8 ।म

भ�न constelares ताराह* बीच एक िनर�तर अ�तरि(या गन8 अपील ऊजा8 , र

तारा शिP Xारा स4काएर आकाश भ�दा बढी सु�दर केिह पिन छैन, अिXतीय छ

प>रवत8न र अ�तरि(या र �पश8 लािग CबुO आकाश इWछा र चाहना संग एक Cाण

भ�दा बिलयो केिह�टार िवचार आकृ= ।

ऊजा8 िनकास

यो शिP, लौ िबना धुवाँमा गायब को भं.िन. वा�तिवकता अ�क 6या)या गन8 चाहने

छैन अथा8त् कसरी मलाई तपाईबंारेमा सोधे ।अ�यावaयक ऊजा8 आवास Xारा हटाएका र

भावना crystallization कुरामा कुनै शङ्का राजनीितक शुOता को एक मा�क छ

जब म िनराश छु ।शुO ऊजा8 हे Cाण डर को बाटो मा एक जादू मा तपाई ं बदल र साँचो

तSय र कुराह* बदिलंदो कुनै आवेग वत8मान भएका मन पा>रत र िवकास जो सबै

लािग कदम र च( प>रवत8न गदl म7खी , तर किह4यै रयो sofridão भावना ।, 

हामीलाई हाँ7छन् यो प>रवत8न आफैलाई मुP र तपाई ं पीिडत र जीवनको िवशेष गरी

उ�प>रवत8न िब�तार ।

जीवनको �योित

आवेग को पागलपन जलम;न ।िकन सा.ै Cेम र भावनाहY Cेम गन8 चाहनुह?�छ र

िनराशा धेरै �म खो4न ।Deluded र मलाई 2यान र कुनै पिन झुट pierces स�य

Cेम को पOित , भर 2यान Cेम ।हामी ह? नुको साँचो पिहचान सामना ग>ररहेका छन् , 
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�यसलेै Cेम गन8 \यारो को खेल मदैान मा न;न हामीलाई Cेम गनु8भयो भइरहेको िकन

गिहरो कत86यिन� आवaयकता र अझै राो Yिच को एक आवaयक dichotomy 

य�तै छ र पिन , यो dialectic Cकि4पत छ मन+ 1 = 1 1 , जब तािक8 क एक

केिह पिन आनंद स7दनै ।प>रणाम त संभोग को बीचमा एक एकताबO ि�थित छ , 

तािक सामा�य मा मनोविृk र मान र 6यवहार टाई Cािविधक छैन भने तािक8 क 1 + 1 

= 2 , सही , तर आचरण उ�पादक ह? नेछैन ।बु�न र आन�दको यो साँचो मा� hोत छ

, वा ह?न 6यिPपरक वा अ�य काय8 कदम साँचो �वत��ता अथ8 छ ।खरै , म तपाई ं को

धेरै को लािग मापदAड ह? नेछ , िनHन कदम हटाउन पया8Q तािक8 क वा िवसंगत ब�ने

छैन , म पणू8तया िवE�त ह?न चाहनुह?�छ , �यसलेै म समय समयमा मलाई गधा

क4पना , र आज शायद गधाह* छज�त ै, बY धोखा गन9 कृि�म गधाह* छन् , तर

जो साँWचै मन आ5नो िन-कष8 िलन , यो भिूमका मा किहलेकाहZ उठ्छ ।म Follies 

डर छ संयोगवश बारेमा , �यसको लािग यहाँ छु , र पागल देिख गदlनन् भ�ने

मनोविृk मा� कुन-ैकुनै प>रि�थितमा छ र अ*लाई �याय गदा8 , अथा8त् अ7सर " 

वास�थान " मा िनभ8र गद8छ।भ�ने तक8 केही त म पागल छु भ�न चाह�छु वळिवणे , म

... िक धेरै मा�छे मन पयj र यसलेै , हामी अिधक Cेम र बढी चाहनुह?�छ , स�तु=

किह4यै मान िकन म Cp भनेझN यित मायालु मह�वाकांbा ।िनHनिलिखत भ�दै

Retreat , सबै Cेममा Follies CितबO गन8 �वत�� छन् , हामी कमजोर र अ7सर

उ7साइमा हो ।हामी यो हामी Cेम ग>रएको छ िकनभने �यो Cेम , िकन , जीवनको बुिO

�नेह arouses र ि]गर िक भावना , Cेम को काय8 र �प= िक Cेम साछ8 न् सही हो

भ�ने िवEास गन8 चाह�छु र अनायास , मलेै Cेम गन8 सही छ िकनभने भ�न

चाह�छु�यसपिछ C�येक अ�य Cेम र आँसु वा पीडा बाटोमा एक Cयास र िनद9शन

मा2यम ले जीवन �योित िदन िकनभने ।तपाई ं अिधकतम ऊजा8 आमा C�तुत भ�ने

सु�दर रमाउँछु ।सौर Cणाली नै रोशन भनेर िकरण Cकाश नाटकहY , मलाई िवEास

छ।यी शिP बढाउने पुनः सशP , सHपक8 गरेर साछ8 िकनभने टाढा िbितज मा किह4यै

, Cेम �योित कdजा ।अिन बढ्न र समीकरण + ..... = \लस अन�त 1 + 1 + 1 

+ 1 छ गछ8 न् ।खरै मायालु चुHबकDय सेना , मोहक शिP bे� र जा�न इWछा

आकिष8त , र इWछालाई स�तु= या बस रमाइलो ला;छ।

ऊजा8 संगतले

Cकाश: गम^ : सयू8 : शिP : अलगाव : लार : चुHबनले : साझा : भावना : आन�द
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: पाट^ : ज�मिदन : ज�मिदन : उमेर: : धयै8 : _ढता : िवजय हािसल : बिलदान : 

दुखाइ : हीिलंग : मेिडकल : �वा�Sय : जीवन8बल : ऊजा8 :शिP : शिPहीन : 

िनराशा , दुःख : हािन : च7कर : च7कर : पागल : पागल : अ�पताल : अ�पताल

: अभाव : इWछा : इWछा : चाह�छ/: जीत : जीत : लडाई : युO : म�ृयु , हािन

बेपkा : कुन ै: ए7लोपन : सोचाइ :सिृ= : आिव-कार : झटू : (ूरता : अनिैतक : 

दAड : दAड : गाली , राो : Cहरी : सुरbा : सुरbा : ि�थरता : स�तुलन : 

अस�तुलन : असामा�य : रोग : मनोरोग : मदत : िचिक�सा : ि7लिनकल : 

इंजे7शन : नस8 : अफDम : औषिध :�म : िनराशा : िच�ता अिल-अिल डराउनु : 

भो4टेज झगडा : लडाइँ : लडाकू : िवजेता: दौड : Cित�पधा8 : ए~ेनालाईन : डर : 

डर : शङ्का : Cp : Cp : उkर : Cp : िजmासा , चासो ;स�तुि= , खुशी : 

Orgasm : भावना : कत86यिन� : जवाफदेिहता : दोषी : दोषी : िनदjष : िन: 

शु4क �वत��ता : �याय : इमानदारी : स�य , साँचो मनले , पारदिश8ता : अ_aय : 

अवा�तिवक : गरै - िवrमान : क4पना : रचना�मकता , सपना : िनLामा : बाकD : 

शाि�त :शा�त : छोडो : रो7न : िच�ह : Cतीक : िच�: सीसाकलम : रबर : टायर

: रोड : या�ा : प>रवहन : ]ेन: लाइन : सुई : िपन : िसलाई : सzचालन : 

ह�तbेप : प>रवत8न : सं(मण: कदम : �केिलंग : वग^करण : सचूकांक :िनयम: 

शdदह* , वा7यांश संवाद : सzचार : अिभ6यिP : जुलुस : C�तुित : प>रचय : 

C�तावनाको : प>रचय : पु�तक : शीट : ]ी : Cकृित : हावा : एयर : सागर : 

आगो : पSृवी , सौर Cणाली : ऊजा8 : Cकाश : शिP : रेनीलो :)

ऊजा8 नवीकरण

स�तुि= अस�तुि= ब�ने

�योित समिृO

म आ5नो संसारमा रंग सबै रंग छु

Paralyzing Cकाश

केिह हामी जारी गन8 चाहनुह?�छ भने हामीलाई रो7न , तर यो कुनै हामीलाई जवाफ र

अ�य दुखाइ सामना भइरहेको बु�न कदम मेरो साथी , धयै8 र बुिO Cिति(या िकनकD

जब , Cकट र भावना , उkेजना र उkेजनाओं उ�प�न काय8 हो भने िकन ब�द ह? नेछ
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।�यो हामी अनुk>रत छोराछोरी िथए भनेहामीलाई पंगु िक Cp िकन मुP ऊजा8 छ

।साहस मरेो िCय शdद �याय ग>रनछे एक आदशे छ र जो सामा�य र असामा�य ... 

कोही पिन ह?न स7छ , जो कारण �यायाधीशल े , ह?नछे!हामी सबलैेिवEास छ र म

िदन िवEास गन9ह*लाई िवEास छ िक इWछा र सव8m र यो इWछा चासो को अव�थामा

, तर hallucinatory गूँज संग म��यांगना सुिन�छ alludes र पह? ंचाता

eludes एक वीणा *पमा ।आराम र हामी कुरा र मौन अनुभवहीन वा अिनयि��त

काय8 हो र छैन हामी दुई गुणा धरैे सु�न दुई कान र एक मुख छ सु�न भ�दा बढी केिह

पिन छैन, केही तपाई ं मौन पिन दद8नाक ह?न स7छ Cयास तर धरैे आ�मगत

िवषयह*मा जवाफ Cितरोधर companionable मौन मौन छ तर यित शा�त र

तपाई ं मा मौन सुिनरहकेा सु�न आवगेशीलता र अिनयि��त इWछा इWछुक िसO

हितयारको *पमा काय8 गन8 स7छन् !

एक िदन एक दूरी ह?न भने

एक िदन एक दूरी ह?न भन े, गथ9 िव2वंसक , डरावना शोर , वा िथयो कठोर उ��वल

, सु�दर उ�यालो र ऊजा8वान ... िविभ�न िवशषेताहY , काम को िविभ�न मोड , 

िविभ�न Cकाश , अथा8त् हरेक रे मािनसह*लेज�तै C�यके रे छ /अिXतीय र अन�य

ह?न ।खरै एक िदन यो मलू िथयो कHतीमा एक दूरी भने ।किहलकेाहZ साझा कुरा

मािनसह*लाई त[वह* उठ्छ कुनै पिन समय मा हरेक रे , काम को *प छ ।हामी बीम

सुिनरहकेा छ/ / हामी िनद9शन र ग�त6य प>रवत8न ह?न स7छ , ह?न ।तपाई ं एक

िदइएको लािग खले हो: ग�त6य र म परमEेरको नाम लागू ह?नछे पिहलो पटक

स�दभ8मा , एक िदन म वण8न गन9छन् जो मलाई िनHनिलिखत कथा भ�नुभयो गन9

कुरान अनुयायी कुराकानी िवEास र िवEास छ दिेखयोहात र Cबल तपाई ं अिधकतम

�कोर छोड्नेदवेता सो2नु र तपाई ं एक बइेमान छोडरे ।मरेो िCय कथा तल फोडेतर जो

अ�ततः जानकारी जारी ?तर वाहके यस कथाबाट म कारबाही र घरेाको छ भनरे

बताउन चाहनुह?�छ / वातावरण संग अिभनय र C�यके आ5नो ऊजा8 / आकार / 

6यवहार संग पासा रोल ह?न ।

जीवनको �योित मा एक �नातक बुबा को िशbा

म मरेो बुबा साथ मरेो िशbा यस योगदान ... सबै को एक िबट ध�यवाद ... िक हामी

... हामी सबै संवदेनशीलता ... हामी हाो व>रप>र मा ... जीवन 2यान ह? ँदा गठन

कसरी ह?�छ
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िचंतनशील Cकाश

म िसफ8 पागल reflect'm

िबहानको चहिकलो

कसरी राो त गाउन कनारी , माछा पौडी ख4ेन र *ख oxygenate संग , मरेो

संसारमा उठ ।म तपाई ं मरेो accomplices Cदान : कैनरी pints उनको गायन

संग enchants ।पानी मा smartie माछा तरैाकD र �लाइडह* ।अिन सास र C>ेरत

िक Amazons बोनसाई ।यस तीन जगतलेर मरेो संसारको Cरेणादायी शानदार मा , 

म यो 20 वष8 पिहलेिथयो संसारको योग िक सz�यालमा संसारमा ;लोब, संघ को मा�

एउटा उदाहरण अझै पिन Cितिनिध अि�त�व अिधक पकड ।सोिभयत समाजवादी ।यी

गुलाब आ5नो मलू रंग मा एक हो संसारमा मलाई जो _ढता अथ8 र अकj बिलयो ह>रयो

टन िचि�त , पिन दुई मYभिूम गुलाब , मलाई एकताबO संसारमा क4पना तु4याउँछ

मYभिूम को बालुवा को समय अ�न रचकेो दुवै छमलाई आशा लािग Cतीक हो।मरेो

लखेन संसारमा , मलाई ला;छ , र म undisturbed ज�तो ला;छ ।एक िसO

�यानो वातावरण र िबहानको चहिकलो संगित को गुलाब क4पना गन8 चाहनेयहाँ केही

मायालु Cाण ल)ेन ।

यो " छाडा " दलदल गोHस संग 200 िदन

म सामा�य भ�दा फरक वा�तिवकता मा उठेर मरेो अि�त�व िव�तार ह?नछे यो पु�तक

माफ8 त rar लखेन पाठ्य(म खो�नुभयो।

म िवचार को कसरी Cसारण िवचार र उ�यालो र आ5नो शिP गन8 यो मनाना ।

हामी सबै एकािधक _ि=कोण िवचार गदा8 एक `ृंखला पालन गन8 आवaयक छ।

Cाण 6याकुल bण छ ।हामी आफूलाई हने8 बाटो सधN अनुभवहीन छैन ।

ऊजा8 िव�तार ।Misdemeanors संग िबcदो मन perpetuated छन् ।

एकै �वरमा आवाज एक आवाज दिेख जोर 2विन ।

शdदह* कला अिभ6यिP ह? न् ।

यस घडीबाट Cरेणा ह?नछे ।eदय को िपटाई पिन नसf िब�तार िक आ5नो ताल छ ।

दमन चुपके गरेको छ ।
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सबै आ5नो b छ ।सबै हामी दु= िवचार गनु8होस्।किहलेकाहZ ितनीह*ले हामीलाई चुप

बनाउन ।

हामी सबै िवचार ।सHझनाहY सधN उपि�थत छन्।

यो खराब छ िकनभने घणृा pratiques छैन ।सबै समयमा ठीक समयमा मौका ।

हामी पीिडत किहलेकाहZ बस िकनभने ।हामी सबै अिभ6यिPको �वत��ता छ ।

स�य भ�दा बढी इमानदार कुनै कुराले ।म अिभ6यिPको धेरै Cकारका छन् ।

राो ह? नु स�तुलन ह? नु हो ।

शेष एक िनयिमत च( छ ।भयातुर ह? नु एक असतुंलन छ ।मा�छे िट\पणी गन8 Cेम ।

हामी सबै शुOता छ ।सयू8 ऊजा8 hोत हो।

साव8भौिमक Cेम दया �वीकानु8ह? �छ।असामा�य केही ह?दनै छ ।हामी चाह�छ/ जब सबै

िबस8�छन्।धेरै _ि=कोण सधN छन् ।धेरै केिह िवचार अवधारणाह* ।

�यहाँ irreparable कुराह* ।सबै अ�यायको िवषय हो ।

Cेम आन�दको hोत हो ।

सधN ए7लै र सुरिbत ।सोWन मन छैन जो मािनसह* छन् ।

जाग*कता हामीलाई �प= िक एक टच8 छ ।

हामी सबै भ>रएको छ ।किहलेकाहZ हामी डर छ ।हामी सबै मखू8 कुराह* भ�न ।म कुनै

को लािग ले)न छैन ।

हामी सबलैाई सHझना गन8 चाहनुह?�छ तर हामी दुःखी ह? ँदा थाहा र सधN यसलाई

�वीकार र कुनै पिन कुरा लुकाउन छैन राो छ छैन केिह छ ।

हामी सबै कमजोरी छ ।हामी सबै कुरा को खुशी ला;छ।

मौका जताततै जब उहाँलाई लािग ढोका खु4छ ।C�येक अ�य एक अथ8मा नातेदार �यहाँ

महसुस गछ8 न्।कुनै एक कसलेै छ र त चमक सबै हकह*को छ।

िम�ता एक िम� अकj आ�म छ सधN एक असल िसOा�त हो ।

तपाई संकारा�मक दे)न आ5नो विृk पालन ।
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हामी सबै Cेम र हामी �योित िबजुली छ Cेम Cेम सिक�छ ।

हामी माया गदा8 हामी िक भावना आदर गनु8पछ8 ।

यो Cेम छ र ज�म दर विृO ।सधN छुने खेल मा शdदह* ।

CितिबिHबत !कdजा िस7नु हो !बु�न साँचो छ !आ�म Cदश8न गन8!

म छु , तपाई ं हामी , ितनीह* ह? न् , �यो हो , हो !हामी सबै मलाई हो !

अिन म ितनीह*लाई हो !अिन ितनीह*ले हामीलाई छन् !

अिन सबै पिछ हामी ह? न् ?हामी अवि�थत िकन हामी !

हामी सिृ= ग>रएको िथयो िकनभने हामी अवि�थत !

िडजाइन मा2यम सिृ=को !जीवनको Cकाश!

ह4का िडजाइनक4पना र वा�तिवकता !

हामी चाह�छ/ र वा�तवमा के छ के बीच Dualism !तSय वा�तिवकता 6या)या गदl

!

हाो व>रप>र वा�तिवकता !हामी सिृ= ग>रएको िथयो जहाँ Habitat !िक हामीलाई

बदल अथ8 !प>रवत8न / उ�प>रवत8न!अिभनव र प>रवत8न !च( कदम प>रवत8न !सं(मण

चरण !

सं(मण बाधा !

च( हटाउने र किठनाइ हटाउन !

सजृना र का4पिनक किठनाइ वा वा�तिवकता !

अवचेतन र सजग बीच किठनाइको / सम�या अ�तरि(या !
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सजग र उपलिdध !बेहोश र Cbेपण !मेरो िडजाइन!

अि�त�व!

म चाँडै हामी अवि�थत अवि�थत !हामी एक मलाई हो !

संसार!

संसारले , एक म हामीलाई चाल!ूहामी यस संसारमा काम र ितनीह*ले हामीलाई !

म तपाई ं को भाग अ�तग8त 6यवहार !

तपाई ँ ितनीह*लाई वत8मान !

उनीह* संसारमा छन् !

िवE जगतले !

या छैन जो Cाणी !जीिवत वा िनज^व चाहे !Cकाश कdजा Cकाश उ�पादन!Cकाश ऊजा8

!

ऊजा8 शिP !पावर इWछा छ !इWछा चाहने छ !चाहना वा�तिवक छ !

सबै हामी वा�तिवक CाQ गन8 स7छन् !>रयल तSय र 6यवहार छ !6यवहार कदम हो !

ि(या संसारमा एक Cिति(या छ !6यवहारमा िवE प>रवत8न हो !प>रवत8न प>रवत8न हो

!

प>रवत8न वा�तिवक छ !प>रवत8न एक िनर�तर इWछा छ !�थायी हामी एक इWछा को

EnCalcE हो!

इWछाह*को िथचोिमचो गन8 सिक�छ !सबै हामी संसारमा चाहँदनैन् !अस�तुि= !

हामी र छैन �यहाँ के देिख !कुनै पिन का4पिनक !तSया�मक छैन िवचार !कुनै

तSया�मक Cा\य छैन !िनराशाको Cा\य छैन !िनराशाको पीिडत !

�यसलेै �यहाँ छ दुःखक= !

के अवि�थत चाहना आकिष8त गदlन !
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यिद हामी �यहाँ के हो चाह�छु!हामी आन�द CाQ छैन !आन�द इWछा परूा !

अCा\य चाहना को Unfulfillment दुःख !

हामीले परूा गन8 स7ने छैन !

िनराशा पदैा !

गरेको छैन अवसाद मनोवmैािनक रा�य ।

गरेको छैन , का4पिनक तSया�मक छैन !

संसारमा वहाँ बािहर का4पिनक तSय !बलहY र घटनाह* नस7ने होइन िक संसारमा

*पमा Cकि4पत छन् िक !

CाQ छैन आ2याि�मक छ !आ2याि�मक मलाई महसुस गन8 एउटा त>रका हो !हामी सबै

आ�मा ब�ने !आ�मा / गडबडी

हामीलाई हाँ7छन् Cेरणा कुरा !

6यवहार गन8 आवेग !

अ*लाई लडाई!ऐन , लडाई!

ितनीह*लाई अ�य , उनीह* आए !म पद ितनीह*लाई ( दुिनया) !सामािजक संसारमा

!

6यवहार िस7ने !mान को Seizure !वा�तिवक तSयह*लाई mान!mान mान को

हितयार !mान को Cसारण!�यसम2ये म संसार हामी !संसारको यो ह?न थाह !

हामी ितनीह* mान को दुिनया हो !

हामी सबै केही mान छ !

शेयर mान िस7न छ !

Cिशbण जीिवत छ !लाइव संवाद हो !>रपोट8 सHबि�धत छ !ववैािहक अ�तरि(या गन8 छ

!
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टू4स संसारलाई काय8 हो !

संसारलाई अिभनय मोड छ !mान मा2यम ले दुिनया *पा�तरण िवकिसत भइरहेको छ!

बNकको सेयर रो7का जानकार ह? नु हो !

mान बारी थाह छ !एक संसारमा mान खो4द ै!बह?सां�कृितक बुिO !

असीम बुिO !

अिसम पह? ँचयो;य !

बुिOमानी ह? नु का4पिनक छ !का4पिनक हािसल गन9 इWछा छ !सु�नुह?�छ !

िवल आ�त>रक बल छ !

आ�त>रक शिP म छ !यो म संसारको प>रवत8न !

संसार ितनीह*लाई कायापलट छ ।ितनीह*ले संसारलाई प>रवत8न गदl !

कसले हामी संसारको प>रवत8न हो!कारण मा2यम !कारण �याय !

�याय बराबर अिधकार!अिधकार मा� हामी मलाई ह? नेछ िकनभने !ितनीह*लाई कत86य

!

हामी संसारको िन-पb ह? नुपछ8!

चेतना र वा�तिवक आधार च4न !

का4पिनक तSय संग जाग*कता संग अिभनय !

अवा�तिवक तSय क4पना

क4पना िडजाइनके अवि�थत छैन बनाएको छ !क4पना को शिP िसज8ना !िसज8ना

गन8 सbम ह? नु मुP ह?न छ !�वत��ता थाह छ !थाहा लािग खे4न छ !

6या)या गन8 िलन छ !CितबOता छ िलनुहोस् !CितबOता करार हो !करार शपथ छ !

Jura वफादारी छ !
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वफादार साँचो छ !

स�य हो!

संयुP रा-] संघ मलाई छ !

हामी एउटा संसार हो !

हामी ितनीह*लाई तपाई ं हामी हो।Cाणी ।

विृO ह? नु हो ।िहत छ ।

एक वा�तिवक तSय छ ।

यो हामी अि�त�वमा वा�तिवकता छ र हामी संसारको हो !

जीिवत र िनज^व जगतले को िवE !

संसार मेरो लािग र तपाई ं को लािग र ितनीह*का लािग ह?�छ ।

संसार िवकिसत भइरहेको छ!

बNकको सेयर रो7का बढी जानकार ह? नु हो !

जानकार ह? नु mान ह? नु हो !

mान थाह छ !

mान अनुभव छ !यो महसुस गन9 Cयास गनु8होस्!भावना थाह छ !

केवल हामी यो अनुभव गदा8 महसुस !

केवल हामी Cयास भने !

िवक4प �वत��ता हामी के चाह�छ/ अनुभव गन8 !

ठीक छ, कत86य सHमान !

हामीलाई थाहा छैन , चाहँदनैन् !

हामी मा प>रवत8न छैन थाहा छैन !CाQ mान !
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िविभ�न संसारमा आफु !

तपाई ं थाहा छैन , तपाई ं अकj Cp मलाई Cयास गन8 चाहनुह?�छ !

आ�म र ितनीह*लाई को अनुभव मा निजक को Elations !

अ*लाई C�थान गलत कुरा अनुभव गरेका छन् !

अिन यो राो छैन भनेर सामा�य अथ8मा छ!जीवनको साधारण अथ8मा बुिO !जीवनको

बुिO !

साझा अनुभव !

CाQ mान !अ�तरि(या मा2यम , छ टू4स प>रवत8न !

संसार अ�तरि(या छ !

हामी संसारको हो !संसार am म , तपाई ं , हामी , तपाई ं , ितनीह*लाई !साझा , 

िम�ता !

िम�ता complicity !

साझा मान !

धेरै नोड्स मा नै म ।हामी समाज ।हामी सबै एक िम� छ !हामीलाई बीच हामी काम गन8

स7छ/ !

हामीलाई बीच अिभनय गरेर हामी यो असर !

उहाँले संसारलाई !संसारको आवंटन !प>रवत8न!

नयाँ प>रवत8न म , हामी , ितनीह*ले , तपाई ं!एक नयाँ संसारमा ।नयाँ वा�तिवकता ।

इWछा

... मलाई एक चुHबनले िदनुहोस् बस ज�त ै, ितमीलाई थाह छ ? !मलाई ती ितमीलाई

थाह छ एक नरम चुHबनले िद�छ मलाई इWछा भयो जब हामी C�येक अ�य surripiá-

िक ज�त ै, लुकेको एक चुHबनले िदनुहोस् !!तपाईलंाई थाहा गुिलयो िमठाई !म तपाई ं
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एक चुHबनले मेरो िदन

अिनLा

यो सु�न चाहँदनै िकनभने म बाँWन चाहनुह?�छ , सो छैन ।यहाँ मलाई जागा रा)छ िक

एक बाधा छ ।म अिनLा संग सामना छौ ँ

छाया dवाँसो Caricuao छाया dवाँसो गुमाए तर पाइएन ।तर केवल छनौट गरेर , 

संरिbत ।आ5नो िनपुणता रासायिनक ठोस र मुिLत fissile h20 खुवाउने ।शुOता

आ5नै छाया साहिसक लािग dives र एक अवतरण , Caricuao िथयो ।dवाँसो

सुरिbत िथयो, तर मनोविृkले ए7ल ै, �प= ए7लोपन मा जोडतोडले ।म Caricuao 

dवाँसो संग ले)न आज आ5नो संसारमा सामु र यो 6या)या ।�वत�� आ5नो जंगली

�वभाव िबना बाँWन िम� , तर वा�तिवक नौिसिखया परोपकारी जीवन , म �नातक

जहाँ Caricuao मा �णू मा भीषण वफादार जवान रगत , इमानदार िवशेष गरी एक

िनडर �वभाव , छ आ5नो अ�यावaयक तर िन-पb र आ5नो िम� सHमानसाथी र िम�

।�यसलेै िवEासी सहया�ी र complicity सधN गम^ र मौन संग 6या)या ।म सडकमा

र Caricuao Cª को छाया थाह पया8Q एक सानो ब�थे ।तर म साहस dवाँसो देखे र

आ5नो �वत��ता लाटो र वधैािनक िवEासपा� िम� िलंक �थापना ।�यहाँ भने dवाँसो

िथयो एउटा कुरा �वत��ता िथयो , तर उहाँ ए7ल ै , ए7लै िथयो!अिन मुP !छाया

dवाँसो ह? नुको आ5नो बाटो मा ऊजा8 चमक extrahuman ।आ5नो भ/कने संग जीन

को Cकृित को आ5नो �वत��ता जंगली खेल लगाएको ।Fraternally एक पकवान

र आ5नो पेय जोिडएको एउटै �वरमा मुP नै समय मा dवाँसो वा बY Caricuao 

dवाँसो छाया संग आ5नो कड र आ2याि�मक ए7लै ि(समस ह6वाले साझा िनण8य

गरे।हामी छनौट गरेर मा� ह? न्?Claros बाटो Cकृित ज�तै ला;छ गन8 �वत�� छन्

।यो मलाई यो ि(समस dवाँसो Caricuao उपहार िथयो , तर उहाँले ज�मजात

आनुवंिशक वातावरण लािग जंगली आ5नै Cकृित मा तपाई ं भावना शुOता को मुP

रा�य आ5नो (ोमोजोम खZचती ।जीवन को बाटो को *प Enigmatic तर जीवनको

लािग अिभलाषाले मWचाएको र कुनै पिन Cितब�ध वा अँगा4न आ5नो ए7लो तर

�वत�� हात रमाइलो ला;छ।

म र छाया dवाँसो िम�हYलाई तर अ�य जबरज�ती को एक अपारंप>रक त>रकामा काम

को आ5नो बाटो मा uncharacteristic हो , आमा Cकृित �वत�� छन् र त हामी

बढ्न र हामी घुसपठै Cे>रत के ।यहाँ सहयोग को लािग कुकुर विृk संग एक �वत��
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तर ए7लो सHझौताको छ , हवाना 7लब पागलपन को िदल मा (ाि�तको लािग नै

ितखा8 छ र हामी हाो अि�त�व को खाता िल�छन्।

सबैकारण सHमान संग , तपाई ं र मलाई गर/ !तपाई ं के मरेो िवचार र तपाई ं को म

गछ8 न् ?म सायद बु�नेउिभए , मलाई पढ्न भएको लािग तपाई ं आभारी छु !

यो िवचार पा>रत पिहलेनैमलाई पिहलेनैकानुनी घAटा कम सेकम भयानक Cp छ

िक पिहलेनैम2यरात सामिूहक वा खले भालेसुवPा unwrapped उपहार आ5नो

elations िलएर पढ्न ! ?

हामीलाई अलग गु�जन को एक �यनूतम र केवल मौन गन8 सुगम

communicative Ecstasy गन8 परावत8न ।C>ेरत पिन जल एक सरल अ�वीकृित

मा शdदह* दुखाइ हो ।हमjन र आ2याि�मक रसायन Xारा शारी>रक तर

Insurmountable बाधा उ��वल ह?नछे ।आकाशीय शरीर hीवत को फूल लािग

हामीलाई आ(मण ।Cमे clover को खोज मा , धन यो _aय थ\न केिह संग बह? मुखी

जगतलेर सधN बु�न ह?�छन् िकनभने।अकj साथ ै, थप सामािजक िमिडया मा Cितिनिध

आ�म - सHमान गन8 हामीलाई िनवा8िसत िक दया र कोमलता लािग यो इWछा विृO

भएको छ।आ�म एक र अिवभा�य _ि=कोणबाट हनुे8होस् , च( मा उठ्नेबढी इWछा

लािग कुनैपिन इWछा मा alie- छनै ।सुनको यो सक8 ल, मु)य कारण राो िवEास र

वफादारी र आदर , को िग4ड अवि�थत छनै ।हामी शुO र यित काम मा जंगली , र

केवल यित सधN ह?न _ि=कोण को आ5नो कुरा अकj आ(मण गन8 कसलेमलाई भ�दा

बढी �वाथ^ केही छन्।िवचारै को एक सरल िविनमय सbम मन 7यास , यो सामा�य

अथ8मा गन8 जYरी आcह छ ।जब हामी िदन वा अ�य संग आ�म 4याउन ।अिधक मामुली

हामी केिह चाहँदनैन् के ितर�कार , यो सिजलो छ ।Cमे र Cमे बY मलाई अ�य महसुस

र छनै ।हामीलाई जगतलेबीच िलंक को रचना�मक मनोविृk , अ�य Cाणीह* िमलरे

िबताएर एक स�ाव िपरोलकेो छ।सहज 6यवहार मा छािपएको मा� मलाई , मरेो िवचार , 

र अब म फे>र छ ।X�X िकनभनेएक आफु प>रणत छ र म कित आफु थाह किह4यैर

हामी अ�य उपज सहन पछ8 ।यो Cकारको सधN खुला छ जो हामीलाई आउन गनु8पछ8 ।िक

ितमी मा�छ ेbut- नैभएर �वाथ8 को के �तर ह?�छन् नैगन8 eu 2यान ।राो त>रकाले

हितयार म किह4यैअि�त�वमा र अिधक eu गरेको eu दशकको हितयार ि7लक हो

िक तू गरेको गरेर यसो that- पुकारा �यहाँ - जा ।अिन त ऐनामा अनुहार आउन र

pelo गरेको eu दशकको संसारमा Yि�छन् that- सब ैeu गरेको िथए िकनभने
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अवि�थत छ भनेर मा� आ�म CितिबिHबत ह? ने कसरी ।हामी को लािग मा� , र

�यसपिछ , हामी केवल िकनकD eu गरेको िवYO धेरै eu गरेको को �वाथ8 को

tories अनुरोध गन8 चाहेका ।एकाकDपनको िक शdद धेरै आ�म - Cेम भ�ने कुनै पिन

अिधक म तपाईलंाई Cेम िसज8ना िथएन तर छ ।Cेम : म र ितमी सागा vincit अमोर

Cेम कdजा सबै ।

तपाई ं थाह भने ओह ितमी चाह�थे र तपाई ं �यहाँ थाह र यो गHभीर छ र िकनभने तपाई ं

यस बेकारी िच�ता ितस8ना �यसबेलादेिख आउन किह4यै िकन म पिन हे देखाउने छैन

दे)न वा तपाई ं आएको एक उपलिdध ह? नेछ *पमा िसO िदन र तपाई ंtrouxesses 

4याउन छैनपीडा र शिP चाहनुह?�छ तर तपाई ं म एक कुरा यस Cकार छ सभामा धेरै

रंगीन जीवन इWछा चाहनुह?�छ स7दनै छ अकj मलाई म बगNचामा गुलाब िखल दे)न र

सेतो प�दल नमानेको ितस8ना िगर स7दनै यहाँ ह? नु ह? ँदनै मलाई एक pints राखे िक

धेरै रंग रइWछा किह4यै ए7ल ै , तर म तपाई ं छन् र म यहाँ तपाई ं चाह�थे र आ5नो

सु�दर खरैो आँखा ितनीह*लाई म तपाई ं को िवचार गदा8 मा� मलाई उठे सHझाउन

समुL जतैनू ज�तै हो यहाँ छु डHप , म अँ2यारो िबना छोडेर उठे म ितस8ना फेला रम

बिलयो चंुबन देखे र सHझना सबै मा लपेटयो आवेग इWछा , बिलयो hugs तपाई ं

िदनुभयो र CाQ र ह? नुको REBIRTH देखा प>रसकेको छैन सो2यो , र म सबै कुरा

सHझना िथयो इWछा िथयो, देखेको पीडा िबना Cेम मा ह?न सोिधनन् सबै रके मलाई सबै

ितनीह*ले अब शdद एक �वत�� मनमा कुनै भ�छन् किह4यै सबै कुरा Cेम , हेरचाह , 

दया , जोश िदइएको िथयो िज�ी र सोधे छ वा दान िबना , िदन साँचो �यहाँ छ के िदन

�यहाँ पिख8रहेका स7छ भयोअनुरोध वा तपाई ं , एक गरै भागहY सु�न छैन भने को

आवaयकता अमतृ फावडा र सुन Cेम �थायी र म चाह�थे तर म के तपाई ं दे)यो भ�न

िथएन के थाह छ छैन भ�ने कुनै बराबर मा� सHपिk छ भनेर ढुकुटीमा पाउन खोज

िद�छ�यहाँ केही आफूले देखेका तर अनुवाद मलाई मन मलाई िभ� बढ्दै देखेर िबना

ज�म भयो िबना एक शिP िथयो , केिह गिहरो िथयो र तपाई ं लेखे , र मलाई Cेम िथयो

िभ� बढ्दै िथयो के दे)न िथएन , यो िथयोकेिह आफूले चाहेको तर िथयो , तर �यो

सबै डर िबना भइरहेको िमरिमरे बढ्दै हेन8 मन पSयj *पमा साँWचै eदय अ�तग8त एक

हात एकाकDपनको �यानो गन8 िनदाउनुको डर िबना काँ\नला;यो िबना , Cेम कामना

तपाई ं दे)न िथएन सz�याल Xारा िथएतर तथािप बुझे �यहाँ िथएन र म िहजो नै िथयो

मा�यता , तर आज , बदबू िविभ�न दे)यो िथयो र सुनेका अिXतीय सामना गन8

अनुहार िथयो कुरा िथयो म अkर यो चंदन को एक बा�ना िथयो महसुस र चमेली

सुनेनन् सुने तर , भेटिवशेष मलाई चोट र यो महसुस गन8 छैन , तपाई ं दे)न िथएन , 
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सास र तपाई ं को लािग सास inhaling िथयो आवaयक िथयो र तपाई ं िथए िकनभने

टाढा , अ�त िथएन तर यो , अगाडी भिव-यमा देखाउन एक िभbु सोधे र अनुमान

िकिदन िबना , तपाई ं देखेर िबना हेन8 सz�याल मा , प�ृभिूम मा िथए तपाई ं समुLमा

गरे हावा संग आफैलाई संल;न समुL गीला सास फेन8 को बा�ना िच�ने िदनुभयो र

आन�द उहाँले , बालुवा समुL देखे के िथयो, , को नम हावा तर आ5नो Eास ।

म एक चुरोट होला उ�यालो र अि�त�व बीच स�ाव आन�द र िवषय सोच मलाई

पङ्िPह* बीच भ/ता>र�छन् बनाउँछ र म , िक अनौठो के लेखे िमसाउन तार पढ्न

किह4यै लेखक र पाठक को बीच िवचार र उ�ेaय अ�तरि(या सोच बिगरहेको , तर म

कुनै थाहम अ�प= चुरोट बािहर गए 6यP वा ह?न चाहनुह?�छ के पु;नेछ , िकन यो मन

छ पढ्न र म ह? नेछ मेरो लािग सोWन ? !मलाई थाहा छैन , तर म आ2याि�मक र

बौिOक मुिPको फारम मलाई राो सामcी हो मेरो पाठकह*लाई इWछा बनाउँछ ले)न

र राो म , मन Cेमले छैन यित Cकाश र ऊजा8 तर हाल अिधक concrete'm 

लेखन र ग�त6य बु�ने अकj Cकारको रोजेकाबुिOमानी , अझ धेरै मायालु कुरा पढ्न

Yिच 6यिPलाई लािग vociferously दयालु शdदह*बाट Cेम र म भरोसा X�X

िबना र म C�यb र ठोस छु मेरो शdदमा ambivalent ह?न चाहने िबना Cेम गन8

खुला हितयार , छु एकताबO पाछ8 भ�ने सोचेर िक भावना CाQ गन8 चाहनुह?�छलेखकले

affinities गन8 पाठक �यसलेै म सधN सहज तर सँगै आएको प�ह* र फारम वा7य

सधN जडान , र धेरै 6यावहा>रक आशा सोच शdदह* , म ला;छ भने खेद 2यान

वा7यांश बीच सHझौता शdदह* िम� अिपल ग>रएको छ के ह?न चाहनुह?�छ तर यो

िवचार गनु8 बेस होमा� यो पिन यो म ले)न र म �वीकार के पढ्न यित साधारण

उदासीनता छैन मलाई पढेर सबै असामा�य लािग एक साधारण दलदल गोHस मा2यम ले

यस सरल त>रका अवि�थत वा फारम भ�न मा� अवि�थत कुरा हो *पमा िनरथ8क मा

भने ,म सानो पढ्न तर मलाई यो के गदा8 पिन मलाई यो पढ्न र पढ्न र सोWन जारी

गन8 मेरो चुनौती छ सोWन बा2य पाछ8 ।म अ* कुनै िवचार सोWछ भनेर सोWनु भ�दा बढी

कृतm र खुसी छु !शायद म प�थर फुटपाथ खाडल बालुवा र पSृवी किठन र जडान

कुनै ठाउँ माग अ�तग8त एकताबO छन् Cवेश मा वषा8 ज�तै महसुस महसुस छैन , कुनै

ठाउँ वा अकj ढुङ्गा Cभावकारी सHब�ध ढुङ्गा हेर , पSृवी , बालुवा त उनलाई िहँडेसंग

या बालुवा पSृवीमा िबना तर था4नुभयो र cobblestones मेसन *पमा एकताबO

ह? नुपछ8 सारा पSृवीमा Cेम िसO गन9 मेसन को हात एकताबO िचसो प�थर बीच सHब�ध

अ�तरि(या िविभ�न प�थर जडान र eदय बारी छैन िक मािनस छकुनै पिन अ�य
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टुकडा गन8 moldable ढुङ्गा तर भावना सँगै यो कुनै पिन वजन वा हामी मा�छेहो

भ�दा लोड भो;न त िहंड्न �मण न= डयेर समय वx खडा भनरे टु(ा को एक सटे

ह? नुपछ8 तर ितनीह*लेसामले यिद Cभाव साना बोड8 छCमे Cमे अ�य टुकडा कमजोरी

िबना हामीलाई एकतामा बाँ2नेबालुवा र माटो ह?नछे -t सबै टु(ा सँगै र राो हो भन े, 

बस cobbled मािनस आ5नो ढुङ्गा perfects र अ*लाई सँगै बिलया छन् र एक

हो िमलती �यनू पा>रएका लगाउनसंेसारभ>र टाढा र ठोस बाटो C�यके ढुङ्गा मािनसह*

जीवनकालमा *पमा छ *पमा ठाँउ मा प�थर रा)न बालुवा तर केही लगाउनेपीिडत

भनेहामीलाई lego Cकार एकतामा बाँ2नेकुरा सबै एकताबO र िनदjष एक अटूट

िक4ला हरे छमािनस प�थर लगाउनु कारण Cित�थािपत छ र जीवनकालमा सानो ठूलो

प�थर, र �वाभािवक आवaयक लािपडारी पSृवीमा मािनसले सही साइट मा िफट -

molded ह?नछे छ हो िक अ*लाई िफट यित 6यिPह*लाई छ�सबै टु(ा सबलैाई एक

ठाउँमा छ त एक साथ िफट र अ*लाई िवकृत भागमा सारा संसारमा cह पSृवी मा

आवaयकता हो एक त�वीर िबना एक पहलेी ह?न भ�दा कुनै कम मह[वपणू8 छन् जहाँ

एक पहलेी संग हने8 आवaयक सबै मािनसह* रमिहला कुनै एक सबै हामी ब�नेर थाह

िबना C�यके अ�य जोिडएको छन् एक िवशाल पहलेी पSृवीमा छ जीिवत र यहाँ C�यके

अ�य जडान गन8 कसरी एक त>रका छ , केही छ तर सबै पहलेी अिधक अिधकार अ�त

ख4ेन , अ�य टढेोतर यो हामी एक फुटपाथ बाटो चाहनुह?�छ िक सबै Cाणीह* बीच

स�ाव छ पिछ सबै िफट Cाकृितक छ जो नै उ�aेय अ*लाई महससू दखेाउन छैन र

स�य बताउन छैन भनेहामी आफूलाई प>रभािषत गन8 स7नुह?�छ *पमा साथीह*को बीच

Cमे र जडान लािग सबै एक साथ कामभावना साझा कुरा हो र यो लागत साझा पिन

बाँWन दुखाइ भनेतर यसलाई सिजलै िकनकD यिद मन सबै समाधान र छैन िकनभने

हामी costumed भावना हाो अनुहार हाो अनुहार ह? न् र छ तपाई ं कुनै अनुहार

य�तो दखेाउनुपछ8 ज�तै जबर यो म ह? ँ दु: खी छु भनेछ तर म ह? ँ र अनुहार दखेाउन र

मरेो अनुहार पसैा मलाई िकनकेो किह4यै पिन महंगा नह?न िब(D को लािग छैन कसरी

दखेाउन वा म , िब(D को लािग ह?न चाहनुह?�छ ए7लै एक तर एउटा कुरा िक�न

गर/मा�छेम राजा र मुकुट होइन िकनभनेसबै िक�न भ�न गदlन मुकुट पbमा यरूो

िव*Oमा छु प7का छ भावनाह* �यहाँ c�त छैन िकनभनेपीिडत र तपाई ं बचे छैन भने

िकिनएको संग मा�छे चाहनुह?�छ चाहनुह?�छ खुसी छ छैनपसैा किह4यै दखेकेा छ

िकनभने अनुहार सबै दखेाउँछ र यो हामी एक िदन मुकुट महंगी Cित�थािपत र

uncrowned नै पीडा सामना गनु8पन9 िथयो िकनभनेकुनै एक पया8Q राो छ राो

छैन िकनभनेहामी के गदl छन् ितनीह* मलाई िलन chutzpah िल�छ�यही ardor 

Cमे आवगे आ5नो वभैव अवि�थत िक म जोश वफादार छु वा�तिवक , जल र पिन पीडा
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Cेमको हाो का4पिनक transposition हाो क4पना िथयो िथयो र म हाो

संसारमा अिभनेता छन् छु मकू िफिलम अिभने�ी तरहाो खAडमा एक गीत गाउँछन् िक

एक रोमाि�टक चलिच� शिूटंग छ " यो पीडा िबना हाो जल Cेम छ " मलेै

ितमीह*लाई त हो ह? नेछु ह?न स7छ हामी छ/ दुवै हेन8 र नै भिव-य नै पाठ्य(म नै

प>रCे�य हाो कुना दे)ने�यही अ�त>रb सबै एउटै बाटो गरेर नै बाटो काम अ�तमा

idealize र सधN तपाई ं दुःखी तपाई ं घाउ िथएनन् िकनभने ितमी चोट िबना भो;न हेन8

गा.ो भिव-य को डर िथयो िथए दुःखी सास फेन8 पेश all'm िल�छ िफट जीवन भनेर

थाह िथयो होम क4पना र क4पना अिवEसनीय छ, तर म हामी अलग छ/ तर सँगै अझै

पिन यहाँ भएको म तपाई ं म भने ितमीलाई थाह छ किह4यै जहाँ तपाई ं थाह Cिति(या

संवाद भनेर थाह तर म यहाँ र �यहाँ आफैलाई िमल िकनभने हो म तपाई ं संग सधN �यहाँ

छु भने मलाई थाहा छैनअझै पिन म तपाई ं म तपाई ं बो4न मु�कान हाँ�न Cिति(या

तपाई ं मलाई तपाई ं काम मा� क4पना िकनभने , तर म कुनै बाधा सबै राो सीमाना

मलाई क4पना र तपाई ं हामी सधN यहाँ सँगै वा अलग जोिडएको छन् दुव ै, म तपाई ं को

आवaयकता र छैनम तपाई ं ितमी बस म उडान ठेस तर सधN िगर वा मलाई aleijo 

तपाई ं मेरो इWछा Cितmा गन8 उपचार म ितमीलाई भेट्न ह? नेछ छन् र छैन रन या�ा एक

चुHबनले लािग इWछा *पमा म ितमीलाई चाह�छु हामी धुन मा सधN छन् सहमत तपाई ं

दे)नु दे)न हेन8 तपाई ं अनुमोदनम सबै केिह िमल र म भिव-यमा तपाई ं देखे ज�तै यो

ह? नेछ क4पना गरेको िकनभने केही थाहा छैन र म दंगा पार तर तपाई ं म लेखे र के

मलेै महसुस मलाई सधN िनकट चाहनुह?�छ िथयो पढेको *पमा तपाई ं पिन मलाई ला;यो

महसुसयुOमा तपाई ं पिन म ितमीलाई दे)न भ�ने सोचाइ थाह देख िबना हेन8 चाह�छन्

िकनभने बासेको कसलेै वा�तिवक शाही िवजय दोष छ disculpa छ र छलछाम िबना

नजर िथयो क4पना िथएन ।

कसलेै तपाई ं मह�वाकांbा जीत र यो पुगेको िकनभने �यसपिछ बढ्ता खुसी िनराश

हािसल गन8 जीत र तपाई ं खुसी र छ भने थप सधN कुनै पिन अिधक coisita चाहना

छ िकनभने अ�थायी खुसी आयोिजत ब�न चाहनुह?�छ के CाQ गदा8 Nullity वा श�ूय

हेर , कुनै एक खेल अ��यम अब खुशी छु तर following've `ी त अब अकj इWछा

ला;यो ।Cितभाशाली मलाई तीन छैन इWछा तर एक AREM इWछा र अिहले पिन `ी

िदनुहोस्।Genie मेरो िCय , हामीलाई हाँ7छन् शिP सधN 6यिPगत र 6यावहा>रक

आदश8वाद �यसलेै एक 6यवहार आदश8 र सामािजक 6यिP�व बचाव पालन गन8 भनेर

च>र� छ म सौ�दय8 पिछ थप एक सानो कुरा ज�तै महसुस अिभनय मनोविृk िनशान

यो िभ�नता छैन गायबर एक िवचार , एक िवचार *पमा खो�दै िदनुह?�छ Cकृितका
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शिP हामी कुनै पिन ai िवशेष ह?न कामना के अनुपम जगतले र कारण नै गदl छन्

जनरेटर गन9 ह?न िक गव8 पुगन �यसलेै पालन एउटा त>रका साकारतपाई ं एक िदन

पिहले नै घाट तपाई ं सहे सहन तर पिन Cेम र बहाना बहाना र यपूीए िबना सबै दोषी मा

भङ्ग FALLS एक खु�ाशटू िबना जान चाहने िबना िवEास पतन खडा लड्न िवEास

गदlनन्!म eदयको मलू बीच िलंक �यहाँ िसज8ना िहट हँिसलो Marigold आ5नो रंग

मलाई आ5नो चमक मेरो आकष8ण र आ5नो सु�दर सु�दर कपाल हो पीडा िनको सास , 

जीिवत कुनै *पमा , तपाई ं चाहनुह?�छ मा तपाईकंो ह>रयो , खरैो आ5नो राजकुमारी

आकष8ण आ5नो Cाण छ, Cमोदवनमा मलाई ला;छ िक मु�कान म �पश8 हात िक यस

लगन लािग कृतmता �वागत अकेलापन मान8

म तपाई ं म फे>र दे)यो Cेम को एक इशारा िथयो Cेम \यार करता मन पयj मम8त फक9

याद दे)यो देखे ।

तपाई ं यित िथए र म यो तपाई ं कित म ितमीलाई र ितमी लगभग choravas म दुःखी

महसुस मन िथएन देखे मलाई यित भने र तपाई ं एक िदन तपाई ं आफN लाई भने म Yिच

छैन छु मलाई खुसी छ सोधे ज�तै तपाई ं ह?न छैन त सोधेएक लेिख�छ मलाई सोWन

जीवन एक न7शा छ भ�ने सोचाइ खोया र म तपाई ं ह? नेछ भ�ने र मलेै ितमीलाई यहाँ

�वागत ठाउँ मलाई िद�छ या�ा र तपाई ं पिहले देिख नै मलाई साथ खाता र आ5नो

लु7ने मलाई छ िक केही ह?�छ भ�नुभयोएक beijito र सबै सु�दर छ ।

िवषयह*मा मलाई िबस8नु सHझाएर गदा8 म अब कुनै िवगतमा संग आधुिनकDकरण

महसुस आज एक िवषय दे)न र महसुस र आफैलाई मलाई सबै संग किवता मा वा7य

शdदह* मा अbरह* जाऔं छ एक आदश8 वा7य हेर सजाउनको िबना अ2ययन सुनेर

िबना सुनुवाईका पढेर िबना लेखन बनाउन िबना क4पना गनु8होh आँखा मा पुराना

अनुहार महसुस आँखा स�य बु�न यस महससू मा सबै भ�दा फे>र म र िवडंबना िबना

तपाई ं दे)न वा सहज कुनै अिघ4लो समय िथयो भने समयिन� र तSया�मक वत8मान

आज त यो छ िबस8न िथयो छु demagoguery'mमलाई सHझना बािहर म अवि�थत

िभ�ी आँखा आउँछ र म मा आफैलाई िमल अब bण िथयो भएको िथयो मलाई एक पटक

घटना bण यो अनुहार bण हेन8 तर अब लगभग एक को काय8 को �यो शdद देखा

प>रसकेको देखा लािग अब रिहरह�छएक को एक चाहनु केिह भ�नुभयो तर �यो िदन

दश8न बराबर ले)न आन�दको लामो ह? नेछ र लेखन शिP आ5नो िदन -िदनको तरैता

ब�ने एक मािनस को आन�द ज�म भएको िथयो र लगभग पानी हराउँछ मा��प= र

कोमल अनुहार या�ा शा�त किहलेकाहZ गुमाए र उहाँले के चाह�छ प7का छैन तर चेरी

ज�तो मीठो ह?न उ�ेaय ह?�छ िक आ5नो xीको मिहला केटीको अनुहार मा चिलरहेको
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आँसु हो अbर अ�य *पमा मखू8 *पमा शdदह* किहले काँही हो(ोध तर आफूलाई

आ5नो संसारमा एक खAडमा मोड छ एक एक या�ा देिख एक िफत^ को एक घाउ जल

महसुस भने चमक संग िभ�ी देिख आउँदै Cकाश थाहा छैन र म गिहरो नजर उहाँलाई

दे)न तपाई ं मलाई थाहा महसुस कसरी थाह डरम �यहाँ तपाई ं आ5नो आँखा डर महसुस

ब�द इWछा छ आवेग छ र म आ5नो अनुहार उ�यालो िवचार र तपाई ं ती ए7लो रात यी

िदउँसो-िदउँसो मा आ5नो इWछा थाह के थाहा कसलेै Cतीbा मु�कान आ(मण चोरी

िलन तर छ िक आ�म िलन छैन बहादुर इWछुकआ5नो हाो सपना नदी को बNक मा

हाो बठैक म तपाई ं उ�Cे>रत र ढुङ्गा किठन छ तर म मा लाइनहY बीच लेखन

CितिबिHबत ब�न भने तपाई ं र पानी F # # कुराह* शुO प�नीह* हो उ�Cे>रत गछ8

िक पानी मा एक प�थर संग आसपास मखू8 मु�कानकेही तर केही र केही जलजीवालय

िबना उपहार एक िदन पौडी को �वत��ताखो�न पया8Q सास फेन8 oxygenate CाQ

र यित हाँ म तपाई ं कसरी �यहाँ सो2न हो भनेर बु�न नम�ते सपना स7दनै जहाँ

जलजीवालय मा का4पिनक Cकार माछा तपाई ं म ह? ँ बढी वा कम तपाई ं म सु�न भ�नर

म बढी म को किठनाइले दे)न आ5नो सोच कम पिन किह4यै दे)न कम देखेको र

रचना�मक ले कफD िवEास कसलेै मलाई पzजाको महसुस पकड गुमाउन िथयो

नकारा�मक के तपाई ं िच�ता र छैन आ5नो सकारा�मक र रचना�मक मन खाली तर

किह4यै महसुसयित जोश अगाडी दे)यो म तपाई ं यस आकष8क जादू सबै िथयो िथयो

देखे छ किह4यै िबस8नुह?�न र �यसपिछ हो म तपाई ं खुसी र अ* सबलैाई ज�तै खुसी

खुसी चाहनुह?�छ मलाई बताउँछ 6यिPलाई म यस जनसं)या िवकिसत इWछा के छ

मलाई सुरbातपाई ं िथयो चाह�थे मा� तपाई ं केवल तपाई ं र म िगरने वषा8 र एकताबO र

हामी सबै जादू यी थोपा संग जलम;न हो र म ले)न जब म महसुस ह? ँदा सबै आन�द

सुनाउने भावुक म दे)न कुरा गीला छ दे)दा म खुसी िथएमलाई सHझना र भिव-यमा

सीधा अगाडी तपाई ं दे)न र यस मा म तपाई ं सधN म िम� भ�दा बढी संल;न शरीर संग

ओठ शरीर संग नाइटो ओठ गन8 navel मलाई संग तपाई ं दे)न सधN आफूले देखेको

कुरा िथयो र कुरा िथयो भ�न िथएन जब िवचार गन8 चाहनुह?�छचाह�थे र सबै अ�प=

�यहाँ यो प>रमाण Cवेश यो अँ2यारो ह?�छ जब Cकाश बािहर बारी बािहर जा�छ किह4यै

घाम ज�तै पहwलो को छाते सु�दर केिह बनाउन र सबै िदन ऊजा8 radiating िथयो

मेरो क4पना मा डाल दुःख जडान िबना केिह बिलयो एक महसुसतपाई ं अ�धकारमा सबै

प>रयोजना हेन8 छैन कतै खाली को को कुनै Cेरणा क4पना छ एक कारण अ�धकारमा

एक पखा8ल खराब अवरोधह* जाल चलाउछ imagines शो म जब सHम Cकाश

मािथ कपडा उ�यालो सुY

मलाई ला;छ सपना देख छौ ँ तर तपाई ं पिन मलाई राो त>रकाले सोWन बस नग�य मन

मा�छे मा�छे देिख अलग सोWछ छ ज�तै िवचार छैन!म मेरो जोड र ear'm पुन: 
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देखापदlन Xारा अवशोिषत आराम बताउँछ िक 2विन �वर देिख भङ्ग सबै शरीरका

िनि-(य भावना महसुस कसरी अिल कित Cेम गन8 होइन darkness'm एक या�ी

दे)न *पमा हामी िवचार र 6यवहारमा सधN एउटा मा� भइरहेको गन8सो तर यो तनाव

Pulse'm गणनामा कम गन9 केिह िबस8न राो ह?न स7छ छैन सायद अि�तम मलाई

जारी र म चुप छु तर Cिति(या तर यहाँ प>रि�थित हेरचाह 6यवहार गदlनन् Cp गन8

समाधान राो समय सधN �यहाँ छ ग>रएको समायोिजत tailedयो sofridão ब�द

गोली ।

म म एक सपना तपाई ं अिधक आकष8ण बढी सु�दरता हावा राजकुमारी मेरो Cेरणा म

eदय रbा गन8 कुनै पिन unarmored कदम िथयो आ5नो नाइट योOा तपाई ं को

लािग छैन क4पना िथयो नZद तपाई ं खोिलए िथए िथयो िक एक िथए कथा देिख�Sयो

मा मलेै ितमीलाई दे)यो उठे सपना दे)यो ला;योम इWछा तपाई ं संग ह?न चाह�थे

उहाँलाई िदइएको एक चुHबनले मागे झठू बोल झुकाव आ5नो पb मा तपाई ं को सोचे सो

तपाई ं मुख पनु8 म तपाई ं शा�त िलली पkी आ5नो अkर मलाई ितमी च7कर

flustered CाQ परूा गन8 मलाई जा�छ seduces दे)न आफैलाई तपाई ं को सपना

देख फेलाहामी तपाई ं मलाई तपाई ं मलाई महसुस बनाउन गुमाएका यित राो छ हाँ�न

बनाउन हो मलाई कुनै एक परे जाऔ ं तारा मलाई तपाई ं आफूलाई िफता8 र हेन8 आ5नो

छत मा हो त कोमल हजार भ�दा बढी वा राो \लस अन�त को एक यित सु�दर

छतपाई ं मलाई आ5नो आन�द लािग आ5नो जादू गरेर तपाई ं जाने अनुमित छ अिधक

महसुस गन8 असHभव छ लािग म महसुस गछ8 न्।

तपाई ं छन् सहानुभिूत smiling're धेरै छन् मलाई मजा हो सबै भ�दा राो हो म

चाह�थे most're सबै छन् र एक \यारा बWचा धेरै �नेही छन् चाह�थे मलाई संग

तपाई ं चाहनुह?�छ धेरै िम� यित िCय छन् खु�ा मा व>रप>र ग>रसकेका एक बWचा एक

\यारा छन् छ/सबभै�दा ठूलो आन�द मेरो छोरा मेरो pesky शरारती केटा संसारमा ह? न्

हो तपाई ं याकूब मेरो िप4ला मेरो बWचा र सु�दर पिन पुरा िदन आ5नो मु�कान हो मोड

मेरो बWचा हो , आ5नो आन�द पखा8ल च7कD केही शुO उ�न को आकष8क शिP

होिकनभने गुिलयो ितमीह*लाई TAS सधN हँिसला र सडक जान तयार सबै िदन त

सु�दर त मीठो ह?�छ मलाई मलाई आ5नो हलवा दे , बगNचामा हो एक बालकको मलाई

देिख acercas तपाई ं र ज�तै एक शरारती बारेमामलेै ितमीह*लाई म मलाई छेउमा

सधN तपाई ं चाहनुह?�छ जा�न चाह�छु मन

बादल अ�तग8त या�ा मंगल cह मा मा cह मंगल र वहृ�पित मा भएको �वग8मा

अ�तग8त उड्यो तपाई ं Cेम गन8 िनण8य र वहृ�पित तपाई ं मेरो cह कलम गन8 cह आन�द
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सुनाउने कुरा िथयो शिP बल �यहाँ िथयो िथए उडान गन8 छ यहाँ िथयोयौवन मा िथयो

Cेम त सयू8 शिP सरूजमुखी केिह जल कठोर पिछ ला;नु �वेWछाले िथयो ज�तैउ�Cे>रत

सपना एक उपलिdध आवेग dimensionless संग एक उ�ेaय सब िैथयो ठूलो िथयो

िथयो िथयो िथयो आ�य8जनक अ�तमा Xारा धेरै मायालु दे)योआ5नो तारा शानदार

िझलिमलाता म च�L मेरो र आ5नो युग प>र_aय म देशमा र समुL या�ा गन8 देखे एक

या�ा िथयो दे)यो िथयो दे)यो िथयो िदनुभयो सz�याल म िबताएको िbितज मा धेरै

अगाडी दे)यो मलेै देखw �7यान याद�यस देशमा र समुL या�ा जीतन हात बस चाँदनी

िथयो ।

Saudade चाहने छ इWछा छ Cेम छ सोWनु हो म आ5नो चाहते यहाँ तपाई ं गरेको छ

सभामा तपाई ं िबना रहेको उपि�थित सHझना छ महसुस गन8 छ बारे आफूलाई सधN सोच

छ Cेम छ इWछा छ सHझना र िवचार र चाह�छ/ र महसुस महसुस गन8 छ-t र तपाई ं

देखेर िबना तपाई ं Cेम र 5 सचेत संग तपाई ं इWछा : _ि= ढोका िबना तपाई ं देखेर , 

तपाई ं गंध बा�ना िबना , शोर िबना सु�छ तपाई ं कम8हY सुनेर , िबना तपाई ं र �पश8

तपाई ं सािबत िबना मलाई खुसी पिन �वादसHझना र उदासी महसुस गन8 राो केही छुन

।

िझ4के केिह बनाउन तर िसज8ना र के थाहा छनै पढ्नुहोस् कसलेै ले)ने प>रवत8न

क4पना धेरै अ�प= छ तर मलाई थाहा छ तर म िकन ले)न र म ~प गन8 Cयास होला

थालेका पढ्न केिह गन8 यस प>रि�थितको सामना गन8 _ढ अडान िलने छ Cेरणा

कमीयो CाQ गन8 सिजलो छनै िकनभने प>र�याग ।

�यहाँ एक िदन िसफ8 एक िदन वा एक वष8 मा या�ालाई वा Misadventures 

बताउन भने अब एक वष8 िबतेको म यी 365 Cित लािग एक 50 - िदन समयका एक

िबट छ 50 िदन 24 घAटा यहाँ एक िदन एक हQा 365 िदन एक वष8 , 7 िदन हो

दे)न स7छ/वष8 24 घ�टा समय को लािग केिह िदनहY र 60 िमनेट छोटो , पल को

लािग बाँच!

डर िबना erer जीत म या�ा युOमा छिव जीत एक उपलिdध िथयो आए सवार कQान
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हात गरेर सबै कुरा िथयो िथयो समुL Xारा चाँदनी िथयो ।

यो एक िदन कसलेै �वग8मा अ�तग8त ढोका , खुला Windows र िनडर उडान लक

भनेर आन�द - हे जा�छ भने अनजाने छाडा नोट लािग मलाई सदा आपसी सHझौता , 

�यहाँ िलली , marigolds पिहले एक धेरै तातो ठाउँमा एक वातावरण �याय ग>ररहेछ

भनेर कुनै छfilaments तक8 गन8 छत मा ओिसलो िलङ्क , एउटा �ामक दीपक र

असहाय सुरिbत मािथ िशिथल ह? नु गछ8 �यहाँ तनाव किठन पिन किठन समयमा तर

बुझे र भीडमा ए7लै *पमा किथत के एक म कुनै एक थाह ह? नुको अथ8 के कुनै एक

आउँछतर यहाँ अवि�थत िबना र सबै धेरै अिनWछुक मु�कान छोटकरीमा मािथ एक

जीिवत िवलाप म बुझेनन् के लेखे तर िवशेष गरी म सबै कुरा देखे ला;यो र �यसपिछ

केवल कराए लािग केही दे)यो लािग मलाई िदनुभयो िकनभने कराए र तपाईलंाई थाहा

छ तर यहाँ केही िव�तार िक अkर छ किह4यै छअिन पीडा नुकDला जोश त केिह भ�न

समय िथयो जलाई मा� यो पिन Cाण मा बिलयो आवेग र शिPशाली िहट *पमा एक

िवचार CाQ गन8 बस िथयो पHप छैन eदय देिख किहलेकाहZ टाढा नसf मा रगत दौडेर

बिढरहेको कुरा पिन िथयो िकनभनेसधN म मेरो लािग वा तपाई ं हामी Cेम दुवै लािग छ र

पिन अझै केिह ज�म ह?�छ भ�ने कुरा र पनपी अ�वीकार लािग होइन यो;य अ�त र

मलाई ला;छ सुYवात छ ितमी अ�त महसुस कुरा डराउँछन् िकनभने कङ्गाल मु)य

मा�छे िथयो र मन िथयोएक िदन सबै बढ्छ र दोhो गायब एक भयो भनेर सबै भएको

िथयो मा� एक एक िदन र अि�थर सधN एक समय िव�न िथयो एक समय धेरै मह[वपणू8

िथयो ह? नुको िबना अकj bण िबताउन चाह�थे र पया8Q किहलेकाहZ अब िथयो िकनभनेम

हेन8 र काय8 मा एक eदय CाQ गन8 एक कदम Cदश8न गरेको छ साँचो के हो एक

CारिHभक उमेरमा स�य िथयो क4पना िथएन *पमा पुनज8�म ह? नु िवEास केिह डर

िथयो के भयो भ�न केही कुरा वा कसलैाई िबना brainchild जडान िथयोउहाँले एक

िवकृित आ5नो हात पा>रत 6यथ8 त हो पिन यस कारण छैन छैन को बारे मा सोच �यहाँ

भ�न छैन िकनभने कसकैो पb सधN छ िथयो मा सबै िमलाउँदै िथएन तर हो यो ज�तो

सधN छैन र किह4यै चाहने िथयोम छु र छैन िकनभने तर एक बY काम एक को

�वत��ता को लािग एक गरै हेर इमा�दारीका झगडा प>रणत किहलेकाहZ गदl बस म

अवि�थत र पिहले नै पढ्न ला;यो िथयो जब िव�तार र ले)न िकनभने जीिवत ह?न

चाह�छु साँचो र एक हो होइनउहाँले िहंडे र उिभए दौडेर मुP र �माट8 सोचाइ को (ममा

फल िहंडे आ�दोलन थाह िथयो िथयो र म अ�धिवEास िवEास गदlनन् यस संसारमा

Cेम लािग भने पिन छैन Cेम िकनभने बस िहंडे मािनस िवEास र आ5नो आिव-कार

Cpह* मा�यताहY क4पना �म छ *पमा सोरकेट िसज8ना गन8 आयनf वा Cोटन संग

Cकाश ऊजा8 छ र यस देखेको तर गथ9 कुनै पुि�तका उ�पादन र मािनस यो भिन�Sयो

*पमा छैन छैट/ अथ8मा महसुस केवल क4पना र िसज8ना भएको िथयो त छाडा िथयो
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िथयो स7छ सिकएन तर यो भयो भनेर वा�तिवक िथयोजब हामी चाह�थे ।

हामी bण Xारा छोटकरीमा ब�थे भने , सुवPा वा तातो िक , कुनै एक िक Cेम यो अब

तपाई ं स�य छ क4पना गथ� भ�दा एक सास संग चमक जल िल�छ जो छ पीडा िबना

Cेम क4पना दुखाइ िक दुखाइ िथयो भ�नुह?�छमायालु र पिन देखेर तर िवशेष गरी

महसुस र दे)ने , बY �यसपिछ पीडा eदय देिख आउछ आ5नो Cेम सHब�ध गलत Cेम

भावना ले सुरbा िसज8ना पीडा रbा गन8 चाहने पिन Cेम पीडा ला;नस7छ छैन नै

पीिडत िदनु आ5नोम िसफ8 बालुवा हावा मा परेलाहY मार Cेम गन8 खोिजरहेको छु जो

समुL म तारा मा एक कराउँदै ठेस गोले संग एक समुL तट दे)न छालह* आँसु दे)न

हेन8 , �यसलेै एक अ�न मेरो eदय खुवाउनुह?�छ।

म भो;नुपoयो भने म दे)न पाएनन् वा ितनीह*ले सरूजमुखी आनि�दत हँिसला ब�ने

कुरा बु�न र सयू8 िकरण संग embellishes आफैलाई मुP र पागल डर सबै म

दे)न िथएन ह? नुभयो एउटा सानो कुरा छ िक िबगान8 िक आ5नो सु�दरता देखाउन

िथएन िकनभने िथयोयस भयो कसलैाई उनले दे)यो र कुनै एक म भोगे िकनभने याद

ब�ने र लागेको भोगे कुरा को लािग चुप िथयो �यहाँ छोडेर िकनभने छोटकरीमा मा�

संकोच मािनस देखेर कानेखुसी अब हाँ�न िथएन सामना गन8 स7ने एक लामो पल को

लािग एक सा�ती िथयोरात िचसो म एक कसलेै अलग भएको िफता8 सबै र

nothingness संग सडक तल आयो तर िथयो कसलेै िनि�त �प= काम गरे

दे)नुभयो आ5नो नजरमा छोटो िथयो र अिहले सीप दुःख िथयो *पमा अिनि�त छैन

Agias , गलत उमेरका िकम त छत मा दे)यो र सबै मानवता मा को डरला;दा

आवाज चपू सबै कुरा को नता दुःखी _ि= र म त4ला जाने समय मलाई मिहिमत

उ�सुक टेप यो पछा>रए मा� कारण दुखाइ हे र तल मलाई हे सुनसान लग रहयोभ�न

नगन9 कसलेै को डरला;दा मौन त उहाँले मलाई हराएको यो मलेै महसुस आन�द िथएन

भने र भोिल सुधार एक िदनमा सबै ह? ँदा खुसी उहाँले मािनस दुःखी छ �यहाँ छ िकनकD

चाहेको कुरा एक िदन उठे ह?�छ

अ�धकारको एका�त एक भाइ कुनै भ�न बािहर पु;छ मा यो िथयो भने यो eदयमा ितमी

खे4न जा रहेको छ िसफ8 ए7लै ह?न कुनै दया पयj

म आ5नो मु�कान िबस9का किह4यै छन् के म तपाईलंाई लेखन ब�न यी प�थर आ5नो

कHपनी उहाँ ए7लै ह? ँदा उहाँ सधN पिछ समय देिख तपाई ं को समय िवचार गन8 , महसुस

कुरा िथयो र तपाई ं बस सHझना ला;यो।

सपना जाग र मलाई तपाई ं अझै पिन क4पना वा ला;यो या बस सपना या�ा ग>रनेछ

*पमा भने आ�य8 हेन8 गराउँछ जब केही केही त शायद सपना गलत धारणा छ उठ
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निमठो छ र संशोधन िबना यो मा सबै प>रवत8न , अ�तमा सपनावा सबै बराबर छ

सपना छैन ।

तर एक दुःखी रात जीवन र शा�त र धेरै sullen misanthrope शा�त मा एक

�टार , पिन साँचो साथी भनेर हामीलाई animates ह? नुको आशा कसलेै िवEसनीय

एक समेत �यहाँ सबभै�दा डरला;दो र (ूर वातावरण रोशन र एक िम� मािथ ता�न , 

एक चाँदनी चमक छकुनै पिन समय मा यो कुनै त>रका िम�हYलाई भएर पिन ितनले

किह4यै िम� छ जो को फरक महसुस मा� आ5नो नाइटो लािग देख िवEास गदlनन्

पीडा हामीलाई inflicts Cेम खो�दनै िवEास िबना उदासीनता हामीमािथ गन9 अि�तम

कोहीिम� र यो मािनस सधN अ* ज�म को bण देिख आ5नो जीवन शलैीमा आधा>रत

िथयो के कुरा बनाइिद�छ थाह िबना यसो भने एक िदन मािनसको कुनै एक बताउन

स7छ ह? नेछ भनेर पिन समय को पीडा Cेमको िवEास महसुसह?क9 र र अ�ततः मािनस

कुनै पवूा8वलोकन थाह िथयो र �यो मािनस र आ5नो अि�त�व छ गनु8को कारण पिन

थाहा िथएन सबै मछ8 न्।

म फे>र मलाई एक चिHकलो र बिलयो �टार ज�तै चHकेको जीत िथयो नजर चमक

ग>ररहे मेरो आँखा भावना एक सु�दर िथयो प(ेको एक िनि�त चHकाउन केिह ि]गर

तीt िथयो गनु8भयो र म दे)यो Cेम गन8 एक कारण िथयो आ5नो आँखा देखेतपाई ं म

ह?न चाह�छु जहाँ दे)दा आवेग तपाई ं मिसत यो सधN ह?न चाहना कसमैा Yन मेरो काँध

हो िक यो पु�तक लेिखएको छ नै जाऊ गन8 चाह�छु र म हामी सधN चमक हाो चाँदनी

र एउटै तारा संग जीत ह? नेछ भ�ने ठाउँ इWछा सधN छु।

म के भयो बस आिखर तपाई ं सबै कुरा भए तापिन ह?न स7छ िक चाह�छु यो सुY जहाँ

जा�न चाह�थे र समाQ बािहर िथयो त हो घटनाको जानकारी िथयो बहस स7छ थाह

महसुस गन8 त अझै पिन पया8Q समझ थाहा छैन बु�दनैन् वा बु�न छैन जोयो म यो

रेिडयो मा संगीत विृO आराम र मलाई नेत�ृव िदनु समय िथयो रात को गिहराई देखे

अ�धकारमा दे)यो मा� जोश छ िकनकD अ�त म तपाई ं िबस8नुह?�न र तपाई ं सधN कुनै

पिन अव�थामा हाो Cेम मा गणना गन8 स7नुह?�छ भ�ने भिव-यवाणी गन8 स7दनै�यो

रह�य रा)छ र यो सधN राो कान छ मौन रात यो कल गन8 ज�तै तर सानो तर सधN

conniving भ�छन् र त म खुसी छु िकनभने रात , सबभै�दा संवेदनशील भावना

साझा गन8 स7छन् एक साथी छ ।

�वत��ता एक whiff कैद भावना हेर , दे)न अ*लाई िबना िझHकाइ भो4टेज �नायु, 

अिधक धिम8यf कुरा गन8 �वत�� र Cाकृितक ह?न चाहनुह?�छ खोलो हामीलाई मा जारी

गदl छन् ब�धन बढ्छ भनी िफ(D कम गन8 सारा संसारको कैदी जीवन िबताउन

कसरीसे7सी वा म यो काम कसरी क4पना ले)न र केिह क4पना गन8 िथयो र महसुस
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खडा र म �यो पिन पढ्न तपाईलँाई आशा Cस�न मन भएर गए सबै कुरा ले)न दे)न

छाडा मेरो अि�त�व Cितिनिध�व वा ।

यो एक नजर बाँचु�जेल एक झfका चुरोट अकj सास आँखा पिछ एक सास िब�तार

सामना के हो भ�ने िवEास सास फेन8 चाहनाको महससू को कुल bित िडिभजन

हामीलाई ध7का यो 6यिP एका�त ि�थित र aimlessly यस disorientation 

कोयस लत यो सकारा�मक मनोविृk को लगनशीलता Cयास पा>रत फल जादू भयो

एक िदन टाढा जाने समय आशा पा>रत अिघ िमनेट म अब अकj सास देिख िनर�तर

खोजी कुरा , एक शdद लािग िब�तारै चुरोट पोलेको पा>रत हेन8 िथयोितनीह*ले Cकृित

देिख उठ्छन् र �यो भ�दा राो र अिधक ह?न चाहनुह?�छ भने राो कुरा वा असाधारण

मलू ह? नेछ!िवजेता र अ�तमा सबै िनHन अव�था �म लािग एक पकड िबना सबै मेरो

हात मा मौन रात मा िबहान िवजेता भारी खुसी वा चाह�थे िकनभने धेरै खुसी ह?न

अिन हामी म साथ पुनज8�म पिहले नै सिजलै असामा�य कुरा मा साधारण बनाउन बाँWन

भएको छैन जहाँ ह?न म सुनेको कुरा सु�न बाँWन र छैन िथएन बाँWने आन�द

predisposed कुनै पिन century'm को यस िदन मा आज कुराह* महसुस

कसरी सबै भाग *पमाहामी केही उपा2यb वा कुनै पिन स�ुण को दास हो भने हामी म

सधN हामी क4पना सबै िवEास संग हरेक िदन िबताउन भ�ने कुरा थाह िनि�तताका

साथ अगाडी जाने छु आपिk छैन भनेर अचेत कुरा मा उपि�थत छ एक वा�तिवक

उपलिdध हो गन8 स7छन् यो वरपरको र यसलाई छोड्नेएक पटक जा आ5नो काय8ले

�याय नगन9 एक 6यिP को अि�तम �वत��ता पु;न लािग सचेत को क4पना मा िझंगा

मुP ब�ने eदय पाउ�ड बनाउँछ रन जा�छ ।

एक िदन पिन चाँडै जाने िथए भने अकj शट संसारको F # # दौड फक9 एक िढलो

तर ि�थर र िनि�त कदम चाले मलाई चाँडै िफता8 उिभए एक छनोट सास र एक

सुधारको िवE�त संग शु* र ब�ने िज�ी गुमाउन 6यवि�थत िथयोदौड भिन�छ जीवन

म संघष8 र माफ8 त ... राो रन मा तनैात गन8 खुसी ह? नुको ल�य पुगेको छ िक उनको

लािग िथयो ए7लै संघष8 आवaयक �वत��ता छ र यो ए7लोपन को बिहनी साथ सधN

हाइलाइट पिहलो र C�थान छयस लडाई आ�मा िथयो अ�तमा तपाई ं मा� पिहलो र

अि�तम सं)या ए7लै आफैलाई ह?न स7छ तर हामी ए7लै किह4यै अगाडी जीवन र

बाँWन र हामी एक च( भ�ने �वाभािवक हो शु* गदl छन् जब पिहलो र अि�तम ह?न

चलान छपिछ4लो C�थान तर जीवन मा �यहाँ हामी िवजेता जहाँ अंक हो एक ठाउँमा

यसरी पिहलो जीवन छ र अकj अि�तम तर गुमाउन हामी संधै जीत जीवनको दौड र

एकै समयमा त कुनै धावक रो7न किह4यै र लड्न गनु8पछ8 के हो र सफल !
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अवकाश Xारा संचािलत , equacionei मनन र अ�ततः बेचनैी मािनस मा एक पाट^

कदम चाले जब बस शा�त ह?न फलाउँदनै छैन ब�ने हामी बािहर देिख बेताबी केिह

खोजी िकनभने िभ� आउने आन�द खो�न आवaयक छ जब दुःखी ह?�छसाथै यस चासो

हामीलाई दुःखी ए7लोपन सहन बनाउँछ र हामीलाई यो जीवन को एक autistic 

त>रका तर सबभै�दा ठूलो आन�द संग यो िवचार पाइएन िथयो िकनभने हामी केही

खो�ने आनि�दत पणू8ता एक पुगेको आफूलाई जीवन िबताउन हािसल गन8 सु_ढ बनाउँछ

रोिकयो भइरहेकोहामीलाई िभ� छ ।

6tar �यहाँ ... 6tar �यहाँ तपाईलें चाहेको बेला गन8 ... �यहाँ 6tar कुनै

आवaयकता छैन 6tar पिन भने छैन ... �यहाँ गदा8 ... ... 6tar माग गदा8 �यहाँ

6tar म 6tar �यहाँ गदा8 मलाई ... महसुस छैन जबआगो ... �यहाँ 6tar तपाई ं

मेरो िवचार गदा8 ... 6tar समथ8क आउछ ... �यहाँ 6tar तपाई ं �यहाँ क4पना गदा8

... 6tar �यहाँ चाहने पिन छैन ... 6tar �यहाँ बस हो ... 6tar �यहाँ गदा8 मलाई

िकनभनेतपाई ं मिसत सपना िकनभने �यहाँ Cेम ... 6tar तपाई ं अवि�थत िकनभने

... �यहाँ 6tar ... 6tar �यहाँ म 6tar �यहाँ िवचार के ... सधN �यहाँ ... यहाँ

6tar ह? नुको ...

तपाईलंाई किह4यै दे)न , र यो रोचक केटी केटी दे)यो भ�न भने , तपाई ं मलाई

लो�यायो र किह4यै बस यित gostas- महसुस चाह�थे य�तो छ िक सु�दर र कामुक

युग चाहनेह*का लािग एक मिहला िथए उ��वल नजर हँिसलो र चिHकलो मु�कान मा

केिह िथयोतपाई ं जादू ?यो मेरो िदन- िदन िथयो ।

एक िदन पिन डराए म यो छ िकनकD , म भ�न के ह? नेछ थाहा छैन िक सबै सोचे र

�यसपिछ लेखन फरक िथयो भएर म किह4यै यहाँ दे)न संसारको एक मा एक या�ा

समाQ ह? नेछ भनी बयान गन8 खोजे ह? नेवाला िथयो के थाह छैन को सपना िकमौन

अि�त�व र कसलेै कसलैाई अ*लाई 6यवहार गदlनन् साहस कमी छैन के गन8 बस

गनु8पछ8 ला;छ दुःख भोगे भनेर , तर ितनीह*ले हेन8 र अ��य र िवचार हेन8 कसरी थाहा

छैन 6यिPलाई िहतको बेवा�ता गन8 कसरी थाह !यो चुरोट मेटाउनुहोस् झडप शेष िनको

इWछा ह?�छ ।

म िनवारण वOृ र िसज8ना गन8 ले)न ह? नेछ ।ितनीह* दुई िमनेट लेखन स�य सुY खच8

र अकj कुरा के तपाई ं ह? नुह?�न छ ।म , अकjतफ8 मा truest , जीत छ जो एक योOा

महसुस गन8 स7नुह?�न ज�तो ला;छ।मेिटएको एक चुरोट देिख 16 िमनेट ह? नुह?�छ , यो
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relight चाहना बढ्छ ।तपाई ं के भइरहेको छ महसुस ह? ँदा सबै जा�छ ।

म त तपाई ं पख8नुपन9छ सोच छु ।सबै जीत चाहनाको इWछा कमजोरी सयूा8�त *पमा

आउनेछ ।इWछा िनर�तर सHपक8 मा अवि�थत ।म आफैलाई दे)न अि�तम समय पिछ

आधा घAटा ला;छ र म �यो समय ला;यो जब ला;छ।रकेट हरेक अिcम मनाउन ज�तै

िमनेट मा सेके�ड मा या�ा , हो ।म अिcम पु;नेछ कसरी सोच , अिलकित महसुस

गछ8 न्।पह? ँच चुरोट िकनभने �यहाँ एक झटका छ ।35 िमनेट म र� गन8 चाहनुह?�छ काय8

हेर ।

यांि�क र Cि(यागत मोड अिभनय , िथयो सोच िथएन।

म ि�थित को िवलुQ एक Cि(या को समयमा यस पह? ँच िथयो ।

�वतःCवित8त सिृ= , मलाई bिणक Recoloco ।शdद , काम र जडान संग वा7य ।म

योजना प>र�याग स7छ िक रेिडयो सु�ने , म CितिबिHबत र एक उkर संग ला;छ।45 

अझ बढी िमनेट र अकj चुरोट हेर , म पाठ्य(म , सोWनुहोस् त!सबै तर लगभग सबै

मलाई ला;छ र हामी सामना गनु8पछ8 भनेर �प= पाछ8 ।

यो म 30 20 वष8 को एक प>रणाम एक घAटा छ ।

हामी 33 % िदन स7ने िक 100 % बारेमा सोच जीवनको 66 % बाँिचरहेका

छ/।जिटल , तर बताइयो ।

म साँWचै 6यवहार गन8 एक मा2यम अ2ययन गन8 लड्न र मह�वाकांbा छ भने

सिजलो छैन , गा.ो छैन एक " बस " चुरोट धूपान फक8 न ।एक समय मा देखा , र

प>रयोजना छैन भनेर एक माग8 प|याउन ।

िन�स�देह , म ि�थित मा धूपान ।मेरो �वभाव शुOता समावेश िथयो ।

ितनीह* दुई घAटा 03 िमनेट खच8 र �यसपिछ esfumacei ला;यो ।

तपाई ं ज�मने , केिह sortir ह? नेछ ।म केिह CाQ गन8 ला;नुभएको सोच , मु�कान

थाले।

सबभ�दा सिजलो प>र�याग िथयो , तर म िज�ी िथयो ।

बल र सोचे मा� म िज�यो भ�छन्।

139



अ�वाभािवक कुरा असामा�य िथयो ।म मनन गदा8 , सबै भ�दा राो Cकार सो नाटक

छ ।

इWछा आएको छ तर म भा;छन् छैन ।म कुनै �योित छु , तर ऊजा8 सHझना किह4यै ।

मलाई मह[वपणू8 ठाने किह4यै िबजुली शिP महसुस गछ8 न्।म यो सबै चीज प>रवत8न गन8

संकोच छैन , प>रवत8न ह? नेछ ।

अिन म िकनभने थाहा ह? नेछ ।

शा�त र धिम8यf चुरोट , क=Cद भ�दा केिह आनाकानी ।

एक िदन एक seagull िफता8 4याउन सो2न come'll जब तपाई ं केही म के ह? नेछ

*पमा तपाई ं जोश एक िवशाल Cेम र तपाई ं को सोच जब सधN Cेमी िथयो िक िववरण

समावेश िबना सबै जो माफ8 त , हराएको चाहे छैन के िथयोम एक �वालामुखी तपाई ं

आन�द को नजर िथयो हाँ�न िवशेष गरी , िवशाल Cेम , सधN िवजयी कहZ म तपाई ं

सधN चाह�थे मेरो संसारबाट आउँदै गिहरो इWछा ला;यो िक आ5नो eदय हलचल गन8

चाहनुह?�छ ह?न चाह�थे म �यहाँ , यहाँ तपाई ं गुमाएिक हामीलाई बांध र किह4यै

हामीलाई एक fortuitous मुठभेड को इरादा फुटपाथ पिहले नै केही आंकडा देखे र

भा;यो अथ8 जहाँ नदी मा पुल क4पना िथयो , र लुकेको किह4यै अलग वत8मान जो सबै

मा2यम ले सबै िबजुली , बिलयोमह प� ज�तै म एक कागज मा पढ्न गुिलयो

शdदह*ले bullshit अथ8 िथयो र हावा उडा िथयो िवगतमा केही गािडएका िथए र

अनुहार तपाई ं �(Dन मा िचि�त िथए प>रणाम�व*प कला को भाग िथए िक कसलेै

माया नगरेको *परेखा मा एक uश संग िचि�त ला;यो िथए , िथयोय�तो यो उमेर ।

आंकडा

भाग , भा;यो तर उहाँले मलाई समाते र मलाई िझकेर , उहाँलाई मलाई ला;यो।

हामी दे)दनै/ तर propagates यो आंकडा `ािपत ।उहाँले एक परी - ज�तै

उपि�थित अनुभव को निचिनएको आकार छ ।आंकडा गनगन : तपाई ं कुनै अनुहार संग

एक मािनस डराउँछन् !

हो - म केही डर जवाफ िदए ।म मा� Cकाश को उपि�थित मा अवि�थत िकनभने छैन

भय ।
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म Cकाश र ऊजा8 भनेका तर किह4यै जसको अनुहार voluptuously अनजान र

देिख�छ र आ5नो शारी>रक CाQ िबना भागेका चलान मािनसको ।

आंकडा Cकाश बाँWन स7दनै अ�धकारको एक भइरहेको छ ।अनौठो अ�धकारमा र मौन

तपाई ं लुकाउने िक एक छाया हो ।तर Cकाश र कालो faceless िक टोपी

ostentas , संग उछाल ।म , �वग8मा उ7लन आ5नो *प र *पांत>रत Cकाश को

िवकृित संग मिहमा ।र िनराशाको बादल को सु4तान हावा संग कुनै नदी *पमा नदी

आकास साथ कालो आकाश को गित संग Cिति(या र ि(�टल र नुकDला वषा8 ~प

मलाई densifico ।तर कुनै अनुहार पानी संग एक मािनस लािग मेरो शरीर

pierces र मेरो आ5नै Cमुख gabardine सोख छैन ।यो छाया बनेको छ ।यी

का4पिनक सं)या पीछा अ�धकार र �योित माग भािगरहेका , मरेका रात मलाई Xारा

िनिम8त िथए ।

म दुभा8;य छाया को एक िम� छु ।

सबै दु= अवि�थत छैन आंकडा छ ।

यो एक लापता उपि�थित छ ।

आजीवन आन�दको फारम *प पुकारा संिद;ध Cाण देिख गाँिसन ,

अ*लाई सुरbा को भावना र डरला;दो गूंज Cाण ।

के सधN आउँछ न त पछा>रए तर घोटाला कुकम8 गन8 आउँछ।

के तपाई ं दे)न साँWचै उWच र च�ान होइन िगरावट छ ।

छालह* , जहाँ ह>रयो झटू र नीलो fades को हाइट्स मा ।

अ*को िसOा�तह* रातो सजग विृO ।

यो एउटा ठूलो र मौन िचWयाउनु को िनराशा बढ्छ *पमा कालो , अ�धकारमय , तुWछ

सधN उपि�थत छ ।

शdदमा आवेग समावेश िक अलौिकक जादू परूा बुझाउँछ ।

एक पकड िबना , प� Xारा प� शdदह* एक सािहि�यक पखा8ल कारण एक तोडने

गन8 लेखन र जसको अि�त�व िवरोध छैन एक अटूट स�तुि=को आँसु ब;छ जहाँ एक

अिनवाय8 वा�तवमा ... आउछ , तर यो पुनज^िवत ह?�छ *पमा र Cकट गराउँछयो भरी
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जगतले बीचमा ह? नुको आ5नै जादू repels र लामो घोषणा उWचारण गन8 इWछा आगो

ब4न मा हराउँछ कसरी अ�टाक8 िटक बरफ ।ितनी ले)छन् र Cाण सिृ= िमिसन

ख�याइएको अनुवाद ।लाइनहY र भनाइह* माझमा यहाँ एक सोWछ र अ�य िट\पणी के

छ ।

च7कर

एक शुYवात , पहाड , समय ephemeral छैन िकनकD ।खराब सुYवात गन8

समाना�तर पतन , arrefeço ।िछपकर जाना मा मलाई स�तुलन र म , गोता हाम

फा4ने ।मलाई 6यथ8 गराउनु छैन , पौडी खे4दै र च7कर क4पना ।म या�ा क4पना कुरा

गरेर झि�कए फा�ट eदय ।सामने मा , म हावा मा �लाइड दोhो मा एक जीवनकालमा

देखे ।यो िगरावट दशकको जमीन मारा मुP िगरावट िथयो ... हावा िफटे प�ृभिूम मा

चमक गीला टार सडक िचसो छ !गीला डामर उ��वल र चिHकलो आकाश सHझना

अ�धकारमा चमकती िक ताजा पानी महसुस र यो जमीन , कडा आउँदै िथयो के नाश

यस Cभाव यित बिलयो िथयो ।घडी रोिकयो र आ5नो सोच को bण immortalized 

छ ।हावा मािथ गित मा tailspin आए र नै फक9 र coiling र गुलाब , गुलाब , कुनै

पिछ ह?न छू िगरा जब यित िगरावट ह?का8उन यो कल गन8 अिघ4लो bण फक9 ।

ज�तै महससू को गव8 म sofrais किह4यै अ�य आशा छाला मा C�येक अ�य ला;यो

र किह4यै देखेका िथएनन् अ�य भोगे कसलेै घमAड सोधेर यी अवरोधह* यसरी ज�म

Boulders हो �यहाँ त>रकामा मदत र आपसी सहयोग को आ�मा आउँछ दे)नम

िवEास संसारको अ�त सHम लडने र तपाई ं सुिनि�त र अ�तमा ह?न र सबै को अ�त

सHम एक िहट को भावना मा2यम जा�छ िवपिkपिछ ला;नस7छ C�येक अ�य र �यहाँ

बार को कला मा आ5नो संसारमा बाड थाह तल CाQ गन8 आए िकनभनेतरवार जीत र

चमकता िन�कने िगरने जब   , पीडा महसुस िवजेता र हारे ह? नुको तर आउँछ र कारण

पछा>रए छ एक पीिडत थाहै नपाई Cसारण शिP लडने मा क4पना छ पीडा िजतेकD एक

लडाकू छउWच अि�तम काय8 र हामी सबै लडाकू इिWछत िवजय यो;य िवजेता र हारे

मिहमा बारेमा अनुमान ।

�यो िबहान

यो पिहले नै रात समय िबितसकेको िथयो ह?नअिघ िथयो बासी ओिसलो िबहान को

अनुहार मा एक कराउँदै बनाएका अथ8मा आए रोइरहेको छैन दूर एक अ�यिधक देिख

एक तुWछ र दुःखदायी िबहान आँसु िथयो र आउन सयू8 लािग बािहर घडी भ�नुभयो र

आँसु सुखायातल चिलरहेको र सरल मु�कान आ�य8चिकत बताएका बादल संग दुिनया
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िनय��ण ह? नेछ आएको िथयो के को लािग मलाई तय गन8 िनण8य र यस साँWचै िनण8य

परीbण तपाई ं िनिध िमनेट महससू िथयो भ�ने सोचेर िन�क�छन् िथयो कतै बािहर देखा

छैन बनाइएको िथयोसाहस र _ढता को बारे मा देिख बानी मलाई खाई मािथ आशा

खुवाउनुभयो र कुिहरो �प= र छली हावा CाQ ह? नेछ भ�ने कुरा हािसल गन9 चाहना

आए ।

भा;य पिन संघष8 गरw र Cगित Cेम गन8 समय शु* र िनHन िदन �यो िदन िथयो जादू

Xारा भने सचूक , मलाई घ�टा , िमनेट र सेके�ड पढ्न र मुP मारा लािग िनदjष शट

सही िथयो युO ह? नेछआन�दले अिधकांश मािनसह* िविभ�न दाखको बोट मन प7कै

बस surtir गथ9 ह? नेछ िथयो भ�दा बढी देखे ।

वेब

मलाई प>र_aय देखे र कु*प होइन समाजलाई दे)यो सबै जोिडएको र सबै छ जहाँ एक

वेब देखे तर म �पाइडर एक वा�तिवक नाटक म�ृयु �पाइडर को या�ा िथयो योजना

ला;यो र वेब उनको एक लािग िथयो आसपास म गHभीर दे)योखाना को Cकारको

भ�दा र कम से कम बुनाई चस7क घोWयो मा�छे दुःख भोगेका �पाइडर िलए र सो यो

िन4न calhava खसे कसरी सबै आ5नो वेब spider मा म�ृयु गन9ह*लाई कु*प

म�ृयु अि�त�व रहेन िथयो र म�ृयुदर यस िथयो िसकार भनेर सपना दे)यो छ�वेब , 

�पाइडर र जीवनको डर िबना अमर ह? नुको सपना सबै पासोमा तर एक वेब फारम र

कु*प CाQ गदlन जीवनको लािग राो ह?न स7छ अ�त *पमा �पाइडर हेन8 बाँWन र

छैन गन8 इWछा छ तर हामीलाई मािथ छतर वेब िवकिसत भएको िथयो भवन िनमा8ण र

कुनै समाधान वेब , यो कु*प spider र मेरो क4पना छ �पाइडर अ�तग8त सधN एक

कHपनी हो िक / वेब को एक च( को अ�त ।

कफD रोशनी दु= र पोलेर कफD बीच अंधेरा चुरोट CाQ यो यस अ�त>रb मा�छे आएका

जहाँ राो - उपि�थत एक वायुमय , कहZ म एक उ�ेaय छ त म ले)न जहाँ यो

�थानमा एक पाश िसज8ना र भिव-यमा आफैलाई दे)न छम मेरो िदन- िदन पिन

instant'll लािग आराम ऊजा8 महसुस बीच लाइनहY रोशन आशा जहाँ िवशेष

भिन�छ कफD रोशनी एक दिैनक Cि(या पालन बारेमा एक Cित यो �थानमा िदन

जीवन समप8ण जो को बारे मा 2000 घAटा मा पुगेको आशाएक िनर�तर िसज8ना

ले)न , भ/ता>र�छन् , सोचाइ र लेखन तल बीच जीवन छ म रोमाzचक र चुनौतीपणू8

समुL मेरो संसारमा समुL मा आफैलाई क4पना पाउन कुरा हो !म मसी धेरै 2यान वा

विृ= िबना पदह* , वा7यांश, किवता वा सरल िवचार बीच सु�दर लाइनहY िसज8ना
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गन8 बिगरहेको दे)न जहाँ लेखन को सागर मा पौडी खे4न , पिन तनाव प�ृभिूम मा

CाQ गन8 हापनू संग प� मािथ िशकार मेरो सागर मा मनसाय अवि�थत छिविभ�न

भावनाह* , उkेजना महसुस , तर के कुरा हो िक eदय हाो समुLमा गोता र िवशेष

गरी िविभ�न समुL Cेम गन8 ।

म ऊजा8 हेर गन8 लालिटन लालिटन शिP CबुO खाली मेटाउँछ उ�यालो , अन�त इWछा

धेरै अ4छी उ�यालो एक उ��वल नजर र कसरी जा;छ छ, चमकदार �वाला एक िदउँसो

िब�तारै दे)नासाथ illuminates िक ह?�छ भावना मलाई मा उठाउँछन् भन8िक mान

को उपि�थित मा एक लाभ तीt र सYवा हेर , सास िलनु खुशी र कसरी राो हरेक

िदन नै हावा सधN सही छैन मु�कान मु�कान सास फेन8 किह4यै तर के तपाई ं सु�दर

बनाउँछ महसुस गन9 एक ग�ध ब�द िदने एक घोर अkर ह?न आउँछघिन� सानो

मु�कान , समझदारी मलाई ितमी मलाई छँुदा धतू8 मन र छैन िक एक चमक मारा

हाँ�न जब आन�द को ह�ताbर र एक आकष8ण *पमा एक धेरै Cाकृितक र आराम

अन�त आन�द 6यवहार आन�द ज�तै एक पल को लािग िविभ�न stunning'm 

अिल गिहरो सोचाइ छम किहलेकाहZ देखेको छु *पमा पिन उ��वल एक नजर गन8

खुशीसाथ मु�कान को दोहरापन को वा�तिवकता मा देिख�छ ।

Fado तपाई ं मा� के तपाई ं म ले)न सबै कुरा छैन ह/ महसुस तर म ले)न कुरा

महसुस एक चाहते इWछा हेन8 उमेर टाढा मYभिूम िबना उदासी तर मु)यालय धेरै निजक

िनशान एक ग�त6य fado ।

यहाँ एक सरल छ , तर एक पो�ट संग यसको रे र तपाई ं संग एक सयू8 िडजाइन

बनाउन तपाईलंाई बताउन भनेर केही शdद वषा8 संग लेखे हावा िजHमा हावा कुरा सुनेर

मेरो eदय तपाई ं िलन भनेर वचन सेलाएको छैनिहउँ हावा सधN झटका ह? नेछ िक यो

सोचाइ िथयो जब तपाई ं मेरो सयू8 सधN िदन मा पिन चमक लािग म तपाई ं मेरो ऊजा8

ह? नुह?�छ भनेर भ�न र ह? नेछ ।

, सोWनुहोस् CितिबिHबत र 6यवहार वा 6यP छैन महसुस र कसरी गा.ो यो बस

अवि�थत तर CितिबिHबत भावना Cि(या ज�तै Cिति(या पिहले र एक िवचार िनय��ण

काय8 *पमा बहाना वा छैन महससू गन8 को लािग र बस किहलेकाहZ पया8Q छैन 6यP

गन8 छ 6यवहार छैनकाय8 अब mानी त बहाना हेर ।

�यसपिछ पिन स�नाटा छायो किहलेकाहZ एक िथंक पख8 र बस ह? नु हो जो उपि�थित

Xारा रहन स7छ महसुस गन8 स7दनै भनेर बY एक Cिति(या CितिबिHबत पिछ यो एक
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महससू हो ।

बाधा किहलकेाहZ एक गनु8ह?ने महसुस तर dयाज बाँWन र हामी सधN , दुभा8;य

अवरोधह* छ हटाउन हािन क�तो Cिति(या छ यो किहलकेाहZ बढ्न र जीवनको

संघष8मा िस7न छ िवकास गन8 लािग लड्न भय िबना नै शो जीत बाधा छैनम हटाउन

जीत अ�तमा जीत र हामीलाई हटाउन र पराजय दिेख िस7नेम4ूय CाQ गन8 उिचत

म4ूय िदन र अिधकतम खुशी छ अिधकतम जीिवत सार हो ।

समुLमा रोिलंग समुLी घुHनेपानी , अ�न गरेर बालुवा कताई dropwise अ�न भुइँमा

रोिलंग एक हावा , एक पाह?ना छाडा आफैलाई हात मा डूबा *पमा सागर समुL अकj

बालुवा ख�छ एक हातलेसमातरेनै मुP आ5नो हातमा सबै कुरा गन9 को एक अथ8मा

िब�तार तर सबै कुरा सबै किहलकेाहZ हािसल एक रोमाzचको र एक बनाउन गाँिसन

एक पकड छ हामी हाो मन र हात सबै मा के महससू बीच हात पलायन छ छैनभँुवरी

।

होइन के तपाई ं बताउन साँचो हो , तर यो पणू8 झटू छैन !

एक हािन को �वलंत पीडा ।कहाँ , तर तपाई ं कहाँ छन् ?म के िथयो ?

म जागा पख8नेछु िकनभनेम सपना िथएन ।

तपाई ं, आउनछेन् मलाई , मलाई सWयाउन shivering यस बडबडाहट मलाई बचाउनु

ह?नछे , मलाई र �= तोड्न र तपाई ं ह? नुह?�न भ�छन्!म कहाँ , म अिधक , म मा�

जीिवत र सास फेन8 पालन गन8 स7दनै/ चाहनुह?�छ ।

यो मोचा8मा मा2यम उपाय र अगाडी बढन मलाई रा)छ कुरा हरे ।

िकनभनेघट्दछै र िफता8 म पिन सोWन वा नह?न छु जहाँ भिेट�छ।

म च�ानमा र fulminates मा टकराव , यो चुरोट ब�द , दूर चलाउन चाहनुह?�छ ।

मरेो eदय तपाई ं मलाई र एक गाँठ unties ध7का एक ह?नछे पुनः जगाउन चाहना

बािहर जा�छ िक यो चुरोट ज�तै छ ।सHब�ध पकड आइपु;छ िक म , च>र�हीन मु�ा

ह?न चाहँदनैन् िथएन ।

तपाई ं भ�न वा मरेो बारेमा भ�न के ह?न चाहँदनैन् , म के महससू ह?न चाह�छु ।

यो गाँठ , द)ेन गदlन strangles र िनचोड गरेर रख र मान9 ।
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यो टाई भङ्ग ह?नछे ।

िफता8 श�ूय सबै कुरा ।म िसफ8 सकारा�मक वा नकारा�मक ह?न चाहँदनैन् , कुनै पिन

तािक8 क पालन - अप िबना 0 ह?न चाह�छ/, तर तपाई ं के र के गनु8पछ8 भनरे िज�ी ।

मलाई गर/ ।

िकन Yन ?

मलाई थाहा छ , तर म पकड पकड िकनभने आंस ू falls र छाडा , म पिन

किहलकेाहZ म अ*को ग4ती चलान िकनभनेथाहा र िकन सधN थाहा छैन ।

म मलाई छोड्न चाहनुह?�छ , Yन चाह�छन्।हाँ�न र महसुस जो , तर आ5नो आँसु

लायक छ, र �यानो िचसो का\नु मलाई पातहY भावना को यो तीता ।अ�त छैन

बदेखल तर सधN आंसू उदासीनता को अनुहार मा गुQ र रन आंसू Xारा पुगकेो अ�त

हरेिवचार गन9छन् ।

तपाई ं *पमा म , सोच िथयो ।तपाई ं के ला;छ ज�तै यसलैेसामा�य , एक मानक हो ।

म , म के तपाई ं म के आवaयकता मलाई िदन र छैन स7दनै के हने8 चाह�छौ कहानी

परवाह छैन ।

मलाई चाहनुह?�छ ।तपाई ं सधN गएको छ तपाई ं को लािग म तपाई ं चाहनुह?�छ , के उहाँले

सोचेतपाई ं िथए के िथयो वा के तपाई ं िथए जहाँ तपाई ं बनाउन *पमा , तपाई ं ग>ररहकेा

िथए।

मलाई छु ।

म केही पु;नछे तर कुनै तीर न धनु छ , ए7लै ल�य गर/ ला;छ यो कथा सुY कसरी

मलाई थाहा छैन ।

म , म पिन भा>रत छैन taria मारा कुनै उ�aेय छ , म मरेो दुखाइ यित , आफैलाई , 

तीर eदय मा संचािलत छ छ हािसल ज�तो ला;छ।Revitalizes भ�दा एक �]ोक

भरपरू ए7लो eदय , पीडा इWछा पHप गन8 पिन बिलयो छ ।

म �वत�� छैन ।म , पणू8 *पमा �वत�� ह?न मरेो �वत��ता Cमे , तर मलाई Cमे गन9

बाँिधएको महसुस किह4यै ।
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ितनीह*ले मलाई Cेम गन9 भएकोले ?

Cेम होला ।ितनीह* मुP र कसलेै संल;न ह?न चाह�छन्।मलाई ए7लै र याद महसुस

चाहनुह?�छ ।

म आ(मण िकनभने , म दूर आउन चाहनुह?�छ , केिह सोWन चाहँदनैन् , केिह बु�न

चाहँदनैन् ।

म Cेम चाहँदनैन् �वत��ता ह?न भने ।म िसफ8 मलाई के ~प गन8 चाहनुह?�छ ।

वेदना , हािन ।िथयो र अब छ ।

बायाँ महससू िबना bण आयो ।

यो Cकृित गन8 र हामी के गन9छ/ के बताउन , र अिधक पवू8वत गन8 ।

म दूर जान चाहँदनैन् , केही काम गन8 चाहँदनैन् , म CाQ छैन कहाँ जाने चाहनुह?�छ ।

ह?न गएका र केही 4याउनेछ ।

नरोऊ , हाँ�न छैन , िवचार छैन , हेन8 र म मरेको छैन छु ज�तै महसुस छैन ।

क�तो दुःखला;दो कुरा!

अिन म एक िदन म पिन परा�त गन9छन् जाने छ छौ ँ ।

कसरी आऊ ?हो , म िकन यो , िकन िक , आ�य8 तर Cसा>रत ग>रएको छ भनेर

सोWनु चाहँदनैन् ।

लड ाइँ गन8 चाहँदनैन् , िथयो जो किह4यै कुनै सकेसHम ह?न चाहँदनैन् ।

आवाज िबलौना गन9 haunts ।

Yको मा ।

म , या�ा गन9छन् म आएको र धयै8पवू8क जाने ।

म भ�न स7छ/ के , म धेरै छैन , छैन र अकj त म छैन।

मलाई बताउन ह?न अित(मण गन8 चाहँदनैन् ।म चाहँदनैन् ।

147



म फक9 र जान चाहँदनैन् , म यहाँ ह?न चाह�छु जब संगीत नाटकहY र हावा चिल ।

शतैानको ह?न चाहँदनैन् , �वग8मा या त नरकमा चाहँदनैन् , �वग8दूतलेह?न चाहँदनैन्

।म सबै अवि�थत इलाकाका चाहनुह?�छ ।

छोड्न चाहँदनैन् , म ह? ँ जहाँ , म सास फेन8 र यो मा सोWन , सबै �यहाँ बस मलाई

अ�त>रb चाहनुह?�छ रहन ।

क4पना गनु8होस् र मरेो आ5नै अि�त�व िसज8ना ।

म िसफ8 हावामा सास फेन8 चाह�छन्।हावा हामी सास मलाई छाडा चाहनुह?�छ ।

म मरेो अि�त�व 6यP गन8 चाह�छ पढपेिछ transpire के ह?नछे लखेकेा िथए ।

म यो सिजलो छैन थाहा छ।म धरैे पिन नबु�नेजो िक , धरैे भनेछैन होला ।

म ितर�कार ।

लवलीन मलाई impoverishes के इ�कार गन8 चाहनुह?�छ ।

यो मामुली कुरा भावना को एक धरैे छ eदयमा कुनै ठाउँ छ ।

हामी एक नजर मा द)ेन के तपाई ं आ5नो eदयमा िचनो लगाउन स7नुह?�छ ।

उहाँलेद)ेन चाहँदनैन् , ल,े तर आ5नो आँखा द)ेन कुरा महसुस गन8 स7दनैन् ।

उहाँलेद)ेन स7दनैन् र पीिडत छ िकनभनेeदयको आँखा खो4न किह4यै ।
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म यहाँ छु ।

तपाई ं मलाई दे)नुह?�छ?म सोWन !तपाई ं मलाई महसुस गन8 स7छ/ ?म पिन छैन ला;छ

!तपाई ं मलाई के दे)नुह?�छ ?

उम , म के किहलेकाहZ हामीलाई एकतामा बाँ2ने हामीलाई अलग िकनभने तपाईलें

मलाई esquecesses नपाओस् , तपाई ं छैन खडा ह?न स7दनै यहाँ िथयो , तर म

यहाँ छु तपाईलंाई बताउन ।

म बहाना छैन

म ले)न र यो Cवाह गर/ ह? नेछ ।

के म ले)न प7कै एक आंसू छ ।

यो , छाडा , गीला , दुःखी ए7लो छ *पमा म एक आंसू लेखे *पमा ।

मलाई आ5नो आँसु , तपाईकंो पीडा , आ5नो दुःख , आ5नो ए7लोपन, ए7लै ह? नु हो

भ�ने िनसािसने काम पु|नु गर/ ।

म तपाई ं महसुस यस पीडा िपउन , मलाई आ5नो आँसु चाटना गर/

केवल , ए7लै ।मलाई , यो िसफ8  , मलाई मेरो छ!

कसरी म ?बस मलाई ।

भावना साँWचै पीडा महसुस गन8 िब�तार ।

कसरी यो हामी महसुस गछ8 ।म बारेमा िवदेश आउँछ के परे जा छ ज�तो ला;छ।

िभ� चाहँदनैन् , बस ब�द आउन सबै चाहनुह?�छ , म प�ृ , एकल पानाह* , छाडा

वा7य , छाडा प�ृ , एकल पानाह* , छाडा वा7यांश ढीला �यही दे)न किह4यै

हामीलाई हेन8 , तर अ*लाई लािग अि�त�व , म अवि�थत भनेर थाहहरेक शdद , बस

यित एक वा7य बढी पीडा प�मा िक म ले)न सब ै , evaporize सब ै , 

esvaísse evoluirei , म खाली , आ5नो पीडा केही पिन बचत , म �वत��

मलाई सेट ले)नुहोस्।भो;न चाहँदनैन् ।

िबहान अकj िदन , ताजा िबहान हावा , शोर पिन ।म अ�धकारमा तपाई ं संग 4याउन

149



�योित दे)न जहाँ रात , मौन रात , चाह�छ/।

दशकको मौन र अ�धकार सामेल गर/ ।

दशकको Cकाश अंधकार बनाऔँ ।पbहY , कुनामा , आ कष8ण , म�� , किवता, 

वा7यांश ।

म अँ2यारो रात मा आ 5नो �योित ह?न चाह�छु ।

म गिहरो �वारभाटाको को कुनामा मा जाऔं *पमा harps उWच म��यxी खे4न ।म

रहन र म ले)नेछ/ के तपाई ं बताउन िबना तपाई ं मा हेन8 चाह�छन्।

तपाई ं किह4य िैबस8न लािग ।

केिह पिन छनै!केही गरे

यी शdदह* ल�य श�ूय छ ।म अब हामी एक िदन तपाई ं बताउन चाहनुह?�छ ले)न

चाहनुह?�छ , पढ्न चाहँदनैन् ।

तर अब िसफ8 केही एक िबट चाह�थे ।

तपाई ं पढ्न भने म धेरै कम म तपाईलंाई बताउन के बु�न , थाहा छनै ।

के तपाई ं याद गन8 चाहनुह?�छ िक entendas र सबैछ , तर मेरो लािग खाता र

�यहाँ ितमी मलाई मा गणना गन8 स7नुह?�छ ।तर कुन बैताउन छनै ।

मलाई decepe म�ृयु Cितbा गन9छ ।

म�ृयु ?कुनैम�ृयु छ !

अिन यो सधN वत8मान छ ।म म�ृयुको तर तपाई ं गुमाउने डर होइन ।

छनै भ�ने कुरा मलाई चोट , तर भएको र भएको छनै को अनुभव ह? नुको िभ�नता छ , 

कसरी यो त ह?न स7छ ?

म , म के ितर�कार , मलाई थाहा िथएन जब म सबैकुरा र अब म केही चाहनुह?�छ के

थाहा , दोहरो र कुन ै , म , मुP मलाई सबैकुरा मुP ह? नेछ केही चाहनुह?�छ म

चाहनुह?�छ सानो र धेरै केिह को लािग केही , चाह�छ/सHब�ध र भ�ने छ , मलाई तीता

~प ह? नेछ ।
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बस , म ह?न चाह�छु!

म िसफ8 मलाई ह?न स7छ ?मलाई र सबै हो , यो म चाहँदनैन् केही छ ।" Timeless 

"

िहट , र िनर�तर एक िवसंगित को एक अभतूपवू8 Cवाह संग मारा वा एक िदन सधN यो

खुला र म उWचारण ह? नेछ तुर�त निजक िथयो मेरो िथयो गन8 िफता8 आउँदै कुनै

खोिलिदनुभयो, तर �यसपिछ घाइते धडक सुY मेरोआ5नो (म यो , �यसपिछ एक

शdद eदयमा तपाई ं र म !ह? नुको गिहरो दुःख

यो सचेत ह?न र आ5नो घिन� हेर ब�न िस7न थाह छैन , खाई नगAय छ र छ

�वािम�वको सधN आ�मसमप8णको मा भने हराउँछ कुरा हो , मा� ह?न चाहनुह?�छ सार मा

कुनै नचाहनु आ�म देिख छतपाई ं हाो िभ�ी प�ृभिूम मा दे)न स7छन् र �यहाँ हामी

उWच Cकट एक Cकट िथंक हेन8 *पमा अवर केही छ भनेर बु�न , म हामी कसरी उWच

आ�म दे)नेछ/ आफूलाई ठाँउ जो �तर मा कित त4लो 6यP गन8 निदनुहोस् ,सधN

सोWनुभएको का4पिनक हेर , ज�म बाँWने अ�य4प र िस7न झन् निजक छ र तपाई ं

साँWचै महसुस गदा8 के प>रवत8न छ धेरै आ5नो आ�म दूर सबै देिख िहंडे र थाह थाह ?

सबै मेरो मौन संसारमा !कसरी आऊ ?

म प>रवत8न र सबै सामना गन8 इWछुक छु तर कारण लगभग सबै मेरो संसार चुप मेरो

संसारबाट आउँद ै ?यो त सही कुरा गन8 मलाई बताउँछ िक बौिOकता छ !क4पना

गनु8होस् !?सीमा िव�तार िबना वायुमंडल को एक प>रमाण �म सधN नै पिहले नै िनराशा

बोलेको वचन साँचो �म को गाढा उपि�थित संग को �तर मा timelessly बािहर

जादू को िनराशा प�छ;कुनै पिन स�ाव धड्िक�छ िक सरल पीडा को िभ�ी संघष8

िददीले पु�ता ।

, Enigmatic गिहरो र संवेदनशील छ िक ऊजा8 धेरै अbर वा प� सानो शdद को

गरै - पालना गनlपन9 प� छ ।

यहाँ sedimenting ह? नेछ र सानो मा धेरै लेखन भने जो एक menhir छ ।

6यथ8मा कुरामा तपाई ं छोड ती , अ*लाई खडा छैन ह? नेछ धेरै आउनेछ ।एक किठन

लडाकु लािग ठूलो िक तपाई ं भ�छु, तर तपाई ं िक केही खडा ह? नेछ " Cयोग " , तर
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िभ�ी सानो िभ� ती केवल तपाई ं CाQ गन8 स7छन् िक म4ूय पाउन ।, बाँWन बढ्न , 

िस7न , र सधN प�ृभिूम सानो का4पिनक ठेगाना मा ।

यहाँ एक सानो िबट लािग एक िदन + , ितनीह* दुवै पढ्न छ िक गिहरो बुिO मा�

6या)या अकj लेखन वmैािनक mान को साधारण mान को knower एकताबO िथयो

िक िस7न बस चाहनुह?�छ , छ

म समाQ गन8 चाहनुह?�छ जहाँ म शु* छौ ँ ।

धुवाँमा मेरो कोठा को िभ�ी िब�तार ।पिन मेरो िभ�ी लािग , यो उ4लङ्घन छ ।म तपाई ं

संग र अ*लाई तोड्न चाह�छन्।

म CाQ ?

मलाई haunts र डर िबना अगािड बढ्नु मलाई बताउँछ िक बल , शिP र बल !

तपाई ं मेरो िदन अिघ अ�त ह? नेछ ।

सबै बािहरी मलेै महसुस ह? नेछ म ... , अ�वीकार मलाई थाहा छैन , तर यहाँ म मेरो

सानो कथा यो पेज मा छ छोड्न , तपाई ं मेरो िजmासा सानो कथा उठाएको ।

मलाई बािहर संसारमा िबना मलाई बास गनु8ह? �छ भ�ने साँचो आ�म िमल लािग के म यी

प�ृ मा ितमीह*लाई भ�नेछु छ ।

कसरी यो सHभव , हामी म मेरो कथा वण8न कसरी दे)न ह? नेछ।

अब अिcम , साँWचै जान तयार वापसी ।धूपान यस अ�त>रb 6याQ जारी ।

अ�त ह? नेछ जहाँ यो कथा सुY ह?�छ।

के म तपाईलंाई बताउन सबै लडाई छ ।म अ�त गन8 CाQ र म िभ�ी आ�म

अिधकतमकरण *पमा सबै र केही गरे भ�न स7छ/ हेर/ यिद ।

चुरोट मा छोटकरीमा मा यहाँ आइपुगेको छ प�ृ को नHबर िकन पढ्न जहाजको ।

यो लडाइँ गर/ , यो समय को लHबाइ ह? नेछ

Sopra घ�टा मा , सेके�ड मा िमनेट , मा ।यो भ�दा छ!
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म समाQ जहाँ म शु* छौ ँ ।

म यस धूपान हावामा सz�याल र िवmिQ pierces तयार छु , म मा� हावा हो यो

धुवाँ ह?न चाह�छु ।

म िसफ8 हावामा सास फेन8 चाहनुह?�छ

म Cवािहत र भ�नछुे यहाँ के क4पना गन8 चाहनुह?�छ ।म के गन8 चाहँदनैन् के , 

अ�ततः सधN नै ग4ती सुY ।

लडाई सHम जलेमै दिेख छ ।

के म 6यP गन8 चाहनुह?�छ भावना , प>रि�थित र संघष8 छ ।

अिन झगडा म िथयो जो अि�त�व िवजतेा मा छ ।मलाई पीछा आंकडा , अ�य ह?न

चाह�छु ।

मलाई सजग र मलाई भ�छ िक मरेो आ5नै जानकारी : िन�क�छन् तपाई ं िजतकेD

यहाँ म उिभरहकेो , तर पीछा आ�दोलन िवYO लिडरहकेा छु।

मरेो Cमुख , मरेो आ�म आउछ ।आफैलाई मुP आफैलाई िव�तार , मलाई माफ8 त होस् ।

म के ह?नछे यहाँ सुY भयो।यो Cp हो के , मलाई haunts एक आंकडा छ िक हरे , 

flinching िबना था4छन्।

फे>र र पुनज8�म बाँWन र महसुस गन8 के गनु8ह? �छ ।कुन ैdemagoguery र �म , 

तपाई ं द)ेन स7दनैन् के बाँिचरहकेा छ/।

�यसपिछ मा� तपाई ं Cगित ह?नछे िकनभन े, उठ र भ�न ।

म छु के ह?न चाह�छ/, मलाई छु ।

म िथयो िक र आंकडा ह?नछे ह? नु ।

म क4पना *पमा म ह?नछे ।मलाई पीछा गदा8 म तपाई ं अिघ भ�नछुे ।

मलाई सामना र मलाई मुP ।अ�तमा अझै सुY गन8 ।

सबै भ�नेिथयो।यस तपाई ं िम� हो केबल गन8 र अ�त पीछा ह?न होिसयार ह? नुहोस् ।
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यस पल को लािग खेद पदlन।तपाई ं छन् , यातनासHब�धी अ�त पु;यो , उहाँले मलाई

छोयो र मलाई कानमा सुटु7क ?

अब म यहाँ >रपोट8 भनेर शुYवात को अ�त छ ।

अब म भ�न , बस मकहाँ र िवजय मलाई सुसि�जत छ।

मलाई Cमुख ितमीलाई मा प>रवत8न ।मलाई अिधकारी !

तपाई ं पिछ4लो समय मेरो ग�ध ह? नेछ ।हो , तपाई ं जान छौ ँ ।

आ5नो C�थान मलाई दुःखी नदेखाउनुहोस् ।खरै म आ5नो बाटो मा खोिजरहेको छु ।

तपाई ं थालेपिछ तपाई ं आए कसरी गएर ।म तपाई ं अिधक एक पय8टन दुभा8;य हो , तपाई ं

चाहँदनैन् ।तपाईकंो उपि�थित एक affront छ ।

म तपाई ं, िज�यो किह4यै लािग , केवल गुमाए थाहा छ।

तपाई ं रोग को चुरोट धूपान िम� ज�तै छ/ ।

भाग र जाने , आगमन मा �यहाँ ह? नेछैन भनी जा जाने ।म भ�यो , Emano आ5नो

गंध मा� गरेर ... िकराया मा अकj �वाद र सुग�ध पाउन भनेर ।

शायद तपाई ं थाह होला छैन , न त तपाई ंprovocas के मन मा ितमी ह?न ।

मलाई थाहा भएकोले केही वष8 सHझना ।पया8Q अिहले यहाँ तपाई ं संग जारी गन9 इWछा

िनिहत छ।

म सुYमा ला;यो आ5नो उपि�थित मा लि�जत , तर Omen सानाितना रोगका लािग

छौ ँ ।

िवषय हो र म एक सानो कमजोर जीिवत अव�थामा हाो सHब�ध , तथािप भयावह र

�ामक खुशी बनाउन ।म अभाव Xारा िहHमत ।मलाई खुवाउनुह?�छ यित मा� त , Cकाश

र Cाकृितक ह?न ।

, कूल शा�त , �यानो र bितपिूत8 ह? नेछ सौहाद8पणू8

समय *पमा बिगरहेको Cाकृितक हावा सधN आ5नो उkर संग ला;यो।एयर धाराहY

हामीलाई सामना आँधीबेहरी ह? नेछ हामी िवYO bafejado , यो �वाभािवक हो हावा
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नै देिख धुवाँ िक ।

जो हामी Cकृित मा बािहर *पमा मुP धाराहY को स�ाव िभ� पाउन ।

फूल बढ्छ र मुिPको धेरै मलू समेिकत ।हाो बठैक फिम�ग कारण िलएर मYभिूम

बालुवा को समय को धेरै गुलाबी छ सुथरा िव4स ।यो हामीलाई अलग िक घिन�

सHब�ध को असमा�यता गन8 , मानव छाडा छिव खाली जा�छन्।हामी म ितमी मलाई

िबना कृि�म र कृि�म र यसलेै छैन exprimas ह? नुह?�छ Cाकृितक र जिैवक छु , 

अलग हो ।बेअसर भ�ने काय8 िबना , तपाईलेँ मलाई खुशी बनाउन छौ ँ ।

तपाई ं मलाई भाषण आउन लािग म ढोका खो4न छौ ँ ।तर म यो अधखुला चाँडै पिछ

बािहर CाQ गन8 छोडेर छौ ँ ।तपाई ं आ5नो Cसार थाह छ िच�ा , मलाई मु�ाह* को धयै8

consomes ।तपाई ं र तपाई ं एक सानो धेरै मह[व ह? नेछ ।

हामी सबै सामा�यतया बWचाहY मा , यी मखू8 चरणमा छ ।

ितनीह*ले हामीलाई मा छ बWचा जारी गन8 वय�क हामीलाई बताउन तर यिद म एक

खराब चरण ितमीलाई संग िथयो ।म िफता8 रोगी शा�त गन8 लािगरहेको छु ।

तपाई ं म ढोका लक जान स7छ ।तपाई ं आउनुको एकदम थाहा छ, तर तपाईलें goest 

जहाँ पिन थाहा छ।

को खाई को िव�ततृ , 6यापक छोड िवचार छ ।

भाग , मलाई िबना , तपाई ं र िव�फोट encloses ।तपाईकंो वचन मेरो वा7यांश

भएको छ , तर अकj तपाई ं भ�नुहोस् जब मलाई भ�नु छैन िक पिहलो िदन देिख , 

नम�ते , म यहाँ छु , तर यो या त आ(मण गर/ छ भनेर प7कै आ5नो या�ा किठन

तर सौहाद8पणू8 वा�तिवकता फक9 र ह? नेछ ,हामी खोजी के छ ?�यसलेै बस एक शdद

तपाई ं देिख , िक िबदाई छ ।

अिन तपाई ं शु* जाँदै आए ...

यो ... अि�तम समय िथयो छोड्न आउँदै सHझना आउँछ।एक आंसू खसे र कराउँदै

िनभाउँछ ।

मलाई बाँ2ने ब�धन डोरी , मलाई suffocates �यही छैन ।एक मु�ा Xारा झुि�डएको
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घाँटी को नोड , ।

मन Estrangulas र चेतना sufocas ।

के तपाई ं Cदान िढला म�ृयु rejuvenate र यसरी िहंड्दा र हामी गरेका छन् *पमा

कुरा छ ।एक झटका टुकडे टुकडे raucous जीिवत कटौती भ�दा तीtता पीडा

मेटाउने किह4य ।ै

यो ड4ला �मिृत र ghostly झटका को शीष8 मा ।जा जा रहेको छ र छनै बीच आ5नो

dichotomous उपि�थित िथयो ।जीवन सबै�टोर र तुर�त पोखे िक फोटो bण

समेिटएका ।तपाई ं मलाई बािहर मलाई बाँिचरहेका छ/।आ5नो भा;य मेटाउँछ र अंश

बाँिचरहेका छ/।

िनHन bण फैलाउने यो अन�त महससू ।आ5नो कुस^ नछोडी उड गन8 कसरी ।

तपाई ं सास फेन8 तु4याउने , यो समय िकनभने सास रोिकएको छनै र तपाईलें किह4यै

रो7न स7दनै ।

जीिवत चाहनाको सास फेन8 जिkकै बिलयो ह?�छ ।तर बस जीिवत छनै सास ।

के तपाई ं िजउन तपाई ं छोड्न जब तपाई ं सास रो7न ।

तसथ8 , एक असहाय �व*पमा खडा जो िक के हो ।

सीमा वा नितजा , अकj कदम िबना ।अकj हरेक bण देिख उदीयमान यो म सबैअथ8 , 

हामी साँWचैहामीलाई िनर�तर हामीलाई वरपरको सु�दर Cकृित के हो उ�Cे>रत गछ8 , 

हामी जीिवत छन् , जबिक आ�म - flagellation च�ान �म ब�ने , के-के ह? न्

हामीलाई sweeps र मा� हामीलाई distractsCकृित मानव आ�दोलन फारम हरेक

bणमा अिधक अिनयिमत र superlatively सबै�ेम झ4काउँछ देिख अवशोषण

समय in- मा� �ामक मन झुकाव छ ।

िक िभ�ी मिहमा , तर केवल 6याकुलता को भावना आमा Cकृित गन8 उ�Cे>रत गछ8 िक

एक महान् भइरहेको छ कdजा बािहर जे आ�म को आंकडा व>रप>र खडा छ ।कुनैपिन

समय , च>र�वान् , िवरोधाभासपणू8 फैिल�छ मा तपाई ं मन को पल मा आ�मसात

ग>रएको छ भने यी Cिवि=ह* िस7ने मेल र कुन पैिन गित बािहर िन�कन स7दनै ।
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खुसीको कुरा, िवशाल र टाढा िवचार उछाल ।

म तपाई ं िनण8य , सधN manobraste ... बारेमा कुरा गन8 चाह�छु ।

यो भिूमका साटेर चुपचाप भ�छन् ।

एक शdद को उडान काम हो ।तपाई ं बेवा�ता र देिख तपाई ं ले *प ।

तपाई ं हावा छाया व>रप>र उडान छन्।तपाई ं लुकाउन िकनकD ितमी यो चाहनुह?�छ, 

�यसलेै Cदिश8त ।

तपाई ं दे)न छैन?

आफूलाई अकj िदनुहोस् , तपाई ं गन9ह* आ5नो सरल दुभा8;य अकj िम� ह? नेछ ।

यो मािथ गु�से देिख�छ।

यो दस यसरी िक गणना िथयो , म खुला िथयो र भिव-य को ि7लक ठूलो र िवशाल

ह?�छ *पमा _ि=कोण मा� अि�तम धुवाँ िव�तार र कित भिव-यमा सz�यालको फोटो

bण vislumbramento बुझे ।
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