डा काहलोको जँुगा
अशरफ फयाद
१
म बेवा ता ग र दनेछु हलोको दग
ु धलाई, वषालाई तसाउनप
ु न& आव(यकतालाई
र, मेरो छाती*भ, लामो समयदे -ख रहे को आगोलाई ।
म आ0नो हालको ला1ग सह2 राहत खो3दै छु,
जसले मलाई 5त6ो ओठबारे सो9न दँ दैन, तर म चाह छु
या म झान सकूँ 5त6ो रातो प,दलमा जमेको कुइरोको थोपो
या झाँ◌ेकको ग5तलाई गन सकँू सु त जो फै*ल छ ममा1थ
जब यो अनुभव हु छ @क
5तमी छै नA यस घडी म*सत, र रहने छै नA...
जब मलाई आ0नो ि थ5त साDबत गनको ला1ग
Eववश ग र छ रातको का5तल मौनताअ5घ
नाटक गर @क धतH मौन छ, ज तो @क टाढादे -ख हे छJ हामी यसलाई
र हामीबीच जे भयो Kयो लामो चलेको
कुनै भLा मजाकभ दा धेरै केह2 1थएन !

२
5तमी के सो9छौ ती दनहOबारे जुन मैले 5तमीEवना Dबताएँ ?
ती शPदहOका बारे मा जो मेरो भार2 दख
ु ाइबाट यिKत चाँडै वािQपत भए ?
ती गाँठबारे जो मेरो छातीमा सुकेको लेउझR जमेका 1थए ?
मैले 5तमीलाई भ न DबसS @क
मलाई 5त6ो अनुपि थ5तको बानी प रसकेको छ (याि ,क Oपमा भ नप
ु दा)
र शुभकामनाहOले 5त6ो इ9छाहOको बाटो Dब*ससके
र मेरो म5ृ तलाई Dब*स दएको छ
@क म अझै प5न ग ररहे छु उ3यालोको Eपछा—
हे नको ला1ग होइन, @कनभने अँUयारो खतरनाक छ
हामीलाई यसको बानी प रहाVने प5न !
के मेरो Wमायाचनाले पुXछ ?
ती सबको ला1ग जो घटे Kयस दौरान जब म रा6ो बहाना गन& को*ससमा रहY ।

३
हरे कपटक ई[या उ ठर\यो मेरो छातीमा
हरे कपटक 5नराशाले मेरो अँUयारो दनहOको एक नयाँ दन बबाद ग¥यो
हरे कपटक मैले भनY यायलाई हुनेछ म हनावार2को कQट
र ]ेम आ0नो ढ*लरहे को उमेरमा एक कमजोर दमागी मा छे 1थयो
जो नपंस
ु कताले _ त 1थयो ।
४
मलाई आ0नो म5ृ तहOदे -ख जो1गनुछ
र घोषणा गनुछ @क म म त सKु छु
मैले ती ](नहOलाई 9याKनैपन&छ

जो खो3दै आएका छन ् तक, सट2क जवाफ पाउनका ला1ग
ती ](नहO, थु]ै 5नजी कारणहOले वाभाEवक Eवराम खसेप5छ आएका हुन ् ।

५
ऐनालाई भ न दे ऊ @क 5तमी किKत सु दर छौ
हटाऊ धल
ु ो भ रएको आ0नो शPदहOको थ]
ु ोलाई
ग हरो सास लेऊ
याद गर किKत माया गथS म 5तमीलाई,
अ5न कसर2 सबथोक फे रयो Dबजुल2को एक झfकामा
जो हुनसghयो भयानक आगोको कारण
...एउटा खाल2 गोदाममा ।
डा काहलो ]*सi मेिgसकन पे टर हुन ्, जसले आ0नो ‘सेVफ ]ोjे ट’मा जँुगा बनाएक 1थइन ् ।
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