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कन िववाह गरे ह रवंशले ?
सु त आचाय

मैले उनलाई िस दूर हा दा आँखा िच लेर िमरालाई सि झएँ र मनमनै भने 'मलाई शि  देऊ, ित ो

छायाँ अक मा आउँदैछ' अिन उनलाई  स झदै 'आइ एम सरी' पिन भन ' यसो भिनरहँदा कतै

टोलाइरहेका ह रवंशका आँखा रसाएको प  देिखयो  कोठामा िमराका ति बरह  िथए   ' दवंगत

भएपिछ उनी अब हा ा लािग देवी भएक  िछन्  आ मा मदन भ े कुरामा म िव ास ग दन  य द

यसो यो भने मलाई िनकै  केयर र माया गन िमराले आ नो आ मा हा ै वरवर भएको कुनै न कुनै

पमा महसुस गराउँिथन् ' बो नेिबि कै लाख  दशकलाई एकैपटक हँसाउन स े यी ितभाशाली

कलाकारको वर यसो भिनरहँदा अव  भैरहेको िथयो

२७ वषस मको साथ १४ मिहनाअिघ ए ािस चँुिडएपिछ आहत भएका ह रवंश आचायको मन

िछयािछया भएको िथयो  संसारलाई हँसाउने  िज मेवारी बहन ग ररहेका आचाय हरेक दन िमराको

ति बर सामु बसेर थे  काम ित पिन उनलाई खासै िच िथएन  िमराले संसार छाडे को १४

मिहनाको अविधमा ह रवंशले जित काम गरे, यो फगत िनर तरता मा  िथयो  'यसबीच मैले केही

िव ापनमा काम गर, केही टे िल फ ममा पिन अिभनय गर, तर मनैदेिख यित िच भने िथएन '

ह रवंशले आ नो पीडाको प ी उघाद गए-'म वा तवमै िड ेसनको िसकार  ँदै िथएँ  मदन दाइ

(मदनकृ ण े ) यसो नगन र आफूलाई अ य  भुलाउन आ ह ग ररहनु यो  साथीभाइ तथा

शुभिच तकह ले पिन  अक  िववाह गन सुझाव न दएका होइनन्  मलाई भने यसो ग रहा न उिचत

लािगरहेको िथएन  म दन ँ िमराको स झनामा टोलाइरह थ  ' गाउँक  तारा' टेिल फ मको

छायांकन थलमा मेरो वभाव पिहलेको ज तो नदेिखएपिछ वसु धरा भुसाल ददीले 'िड ेसन नु

रा ो होइन िववाह  गर' भ े स लाह दनुभयो  उहाँले नै रिमलाको ताव याउनु भयो  
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बुटवलक  ३९ वष या रिमला पाठकको थापा थरका वसायीसँग सानै उमेरमा िववाह भएको रहेछ

उनी २८ वषक  ँदा ीमा को ेनहे े जका कारण िनधन भयो  यसपिछको जीवन उनले

बाबुआमासँग छोरालाई काउँदै िबताउने िनधो ग रन्  ीमा को िनधन ँदा छोरा प रिचत  थापा

११ वषका िथए  अमे रकामा उ  अ ययन ग ररहेका उनी हाल भारतबाट आ नो इि जिनय रङको

अ ययन स े येयले बुटवलमा  रहेको रिमलाले बताइन्  बालक छोरा काउँदै बाबु-आमा, आफ त

तथा सासू-ससुरासँग समय िबताइरहेक  रिमलाको अिभनेतृ भुसालसँग  साइनो पछ  रिमलाको ए लो

जीवनको पीडा सबैले बुझेका िथए  यो लामो समय उनले बुटवलि थत माइतीमा िबताइन्  आफूलाई

एकल  मिहला भ  न चाउने रिमलाले ीमा को िनधनपिछ िस दूर र पोते मा  लगाइनन्, चुरा तथा

रंगीन पिहरन लगाउन भने उनलाई घर तथा  माइतीबाटै वीकृित िमलेको िथयो  ' ीमान् नभए पिन

छोरा िथयो  दाजुभाइ, आमाबाबु, आफ त सबै साथमा भएपिछ म कसरी एकल छु  ?'-रिमलाले

भिनन्  लािज पाटमा बाटो का ने ममा उनले एकपटक ह रवंशलाई निजकबाट दे  पाएक  िथइन्

उनको अिभनय पिहलेदेिख  नै रा ो ला यो रिमलालाई  एक कारले उनी ह रवंशका लाख

दशकम येक  एक िथइन्  िववाहको कुरा च ने ममा उनीह ले १०-१५ पटक  भेटघाट गरे  'हा ो

पीडा एउटै भएकाले एक-अकालाई साथ दन हामी सहमत भय '-रिमलाले ह रवंशलाई हेद भिनन्  

रिमलाका पमा ह रवंशले आ नो घाउमा म हम लगाउने र आफूलाई अबको बाँक  जीवन साथ दने

जीवनसाथी पाएका छन्  काठमाड को  ग गबुि थत एउटा घरको एउटा कोठामा मा  १५ िमनेटको

िविध पूरा गरेर ह रले रिमलालाई आ नी जीवनसंगीनी वीकार गरे  वैवािहक  समारोहमा राजाराम

पौडेल, गौरीशंकर धुजू, नरे  कंसाकार, राजु भुजू आ द मह संचारमा आब  केही ि  प ीसिहत

आम ण ग रएका  िथए भने ह रवंशलाई परेको बेलामा साथ दइरहेका नयाँ िम ह  रवी  सिमर र

मुकु द अिधकारी पिन यहाँ िथए  यसका साथै आफ तमा  ह रवंशक  भा ी बुहारी पिन सामेल

िथइन्  छोराले बाबुको िववाह हेनु ँदैन भ े पर परा रहेकाले ह रका छोरा मोिहतवंश आचाय भने

घरमै  कुरेर बसे  रिमलाका सबै आफ तलाई डा दा ५ सयभ दा बढी ने भएकाले अ य तै निजकका

आफ तह  मा  समारोहमा सामेल िथए  

'उनको बुबामुमाले कुनै पाट  यालेसमा वैवािहक काय म गन कुरा गनुभएको िथयो  पिछ यसरी

नगन स लाह ग य  कनभने यसरी  मनाउन यो कुनै उ सव िथएन  भोजभतेर गदा पुरानो

पीडालाई िबसर रमाइलो गन खोजेज तो स देश जा यो  फे र िनराश  गद िववाह  ग रयो भने

पिन उनी आ नो अतीतलाई छाडेर मसँग सुखमय जीवन िबताउन आएक  िछन्  उनलाई िनराश गन
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पिन नस कने अव था िथयो   एक कारले ' ाि पनेस' देखाउन पाइएन, न ' याडनेस' नै  यसैले यो

एउटा कोठामा 'िलिमटेसन' गरेर ग रएको स झौता िववाह हो ' 

ह रवंशले आ नो िववाह लुकाउन नचाहेको प  पारे  िमराको िनधनको केही समयपिछ उनले

िववाह गलान् क नगलान् ? उनले िववाहका  लािग केटीह  छािनरहेका छन् रे  यहाँस म क

ह रवंशले खुसु  िववाह ग रसके भ े ह ला चिलरहेको अव थामा वैधािनक पमा ग रएको  िववाह

लुकाउनु उनीह को हकमा उिचत पिन िथएन  'ह लालाई िम या सािबत गन भए पिन ेस रिलज

गन िवचार ग रएको िथयो, तर  यसो नगरेर फेसबुकमाफत ति बर तथा िववरण सावजिनक गन

िनणय ग रयो  कनभने यसबाट िव भ र रहेका सबैमा मेरो िववाहको  सकारा मक खबर सा रत

भैहा यो  यसरी सावजिनक गनु ज री पिन िथयो  यसमा मेरो र उनको जीवन गाँिसएको छ  मैले

यो  स ब धलाई इ त दनु पछ '- भ पुरको बालकोटि थत रोज िभलेज हाउिज को घर न बर ५

को बैठकमा नविववािहता रिमलासँग िचयाको  चु क  लदै ह रवंशले बताए  

'िववाहको कुरा च ने ममा धेरै पटक हा ो भेटघाट भयो  मैले उनको छोरालाई पिन भे टसकेको छु

मेरा छोराह को पिन मेरो यो िनणयमा  वीकृित छ  जेठो छोरा अमे रकामै छ  उसले उतै िववाह

ग रसकेको छ  का छो मोिहत यतै छ  मैले रिमलालाई घरमा िभ ाउँदा मोिहत र  िमराका भाइ

बुहारीह ले वागत गरेका िथए '- ५४ वष य ह रवंशले केही उ सािहत ँदै सुनाए  अमे रका रहेको

जेठो छोराले उतैको सं कार  बमोिजम अमे रकन दुलही याएपिछ िमराले यहाँको सं कारबमोिजम

िववाह ग र दने तयारी ग ररहेक  िथइन्  उनको यो चाहना पूरा न  सकेन  बुबाले अक  िववाह

गनुपछ र बुढेसकालका लािग सहारा खो नुपछ भ े कुरामा जेठा छोरा ि लोकवंश आचाय तथा

उनक  प ी पिन  सहमत भए  अब िवगतको घाउमा म हम लगाउँदै सुखमय जीवन तीत गन

उनीह  दुवै त पर छन्  िमराको स झनालाई सवदा ताजा  रा  'िमरा चाइ ड केयर' लगायत उनको

नाममा सामािजक सं थाह  स ालन गन लागेका ह रवंशको उ  कायको िज मेवारी रिमलाले  बहन

गन भएक  िछन्  

ह रवंश आचायले पुन ववाह गरे भ े खबर सु ेह म ये केहीले उनको िमरा ितको माया र गाढ

स ब ध ढ ग भएको पिन बताए   फेसबुकमा उनका बारेमा नकारा मक ित या पिन आए  जब क

ह रवंश र रिमलाको िववाह समाजमा उदारणीय भएको धेरैको दाबी छ   दवंगत पितसंग सित जाने

पर परा त खारेज नै भैसकेको अव था छ तर दवंगतको स झनामा आजीवन सादा जीवन िबताएर

िवधवा  रहनुपन अिन केही सामािजक सं कारह बाट पिन टाढा रहनुपन पर परा भने यथावत् छ

प ीको िनधन भएको केही दनमै लो े मािनस  भएका कारणले पितले पुन ववाह गन ने, तर पित

गुमाएक  प ीले भने ए लो जीवन बाँ नुपन िवड बनालाई िचद नेपाली समाजमा पिन  य ता

खालका िववाह भैरहेका छन्  ह रवंश आचायले रिमलालाई साथ दएर आफू त खुसी छन् नै,

रिमलालाई पिन कैयौ गुणा बढी खुसी  दएका छन्  यसैले यो िववाहलाई समाज सुधारक िववाह

भ ेह  नै ब मतमा छन्  यो आफमा उदाहरणीय िववाह हो

समाजलाईसमाजलाई  सकारा मकसकारा मक  उदाहरणउदाहरण  दएकादएका  छन्छन ् 

मदनकृ ण े  (हा य अिभनेता)

आ-आ नो जीवनसाथीलाई असमय गुमाउनुपदा

दुवै जना आकाशबाट खसेका ज ता िथए  दुवैलाई

एक बनाएर भगवा ले हात थापेज तो  लािगरहेको

छ  यो िववाहमा मेरो आशीवाद िथयो, योभ दा

पिन हामीले नै उसको अव था देखेर िववाह गन

चाँजोपाँजो िमलाइ दएका िथय  म  अिहले

ीमतीको उपचारका ममा थाइ या डमा छु

जुलाई १६ मा उनको अ ेसन छ  म अझै केही

समय यतै छु  यता आउनुपरेकाले  िववाहमा म

सामेल न स कनँ, तर हामीले रिमलालाई पिहले

धेरै पटक भे टसकेका िथय  उनीह को पा रवा रक

भेटमा पिन हामी सामेल  िथय  मीराको

िनधनपिछ ह रवंश िड टब िथए  उनी सध

टोलाइरह थे  यसैले उनले िववाह गनुपछ भ े राय मैले पिन दएको िथए  िववाह  गदा कुनै

अिववािहत कुमारी केटीभ दा पिन एकल वा पीिडत मिहला खो नु भ े स लाह दएका िथय

कनभने ऊज तो ि वको  पुन ववाहले समाजमा सकारा मक स देश दन सकोस् भ े येय हामी

सबैको िथयो  बसु धरा भुसालले यो काम ग र दनुभएकोमा म  ि गत पमा उहाँ ित आभारी छु
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पिहलेको जमानामा ीमा को िनधनपिछ ीमतीलाई सती पठाएर िजउँदै जलाइ यो  यो था

समा   भए पिन दवंगत ीमा को स झनामा ीमती आजीवन िजउँदै जलेर ब ुपन अव था आयो

वा ी िबतेपिछ लो ेले तु तै िववाह गन  ने, ीमतीले कन न ने ? भ े बहस चिलरहेका बखत

ह रवंश र रिमलाको िववाहले समाजलाई एउटा सकारा मक उदाहरण दएको छ   उनीह को जीवन

िबजोग नबाट जोिगएकोमा म र मेरी प ी सा ै खुसी छ

मम िनिमिनिम  मामा  भएकभएक  ँँ , बसु धराबसु धरा  भुसालभुसाल  (अिभन े ीअिभन े ी)

ध पुसमा टेिलचलिच  'गाउँक  तारा'को

छायांकनमा ह रभाइ िनकै झो ाएर बसेको देख

छायांकनपिछ उनी मलाई घर पु याउन आए  बाटो

मा मैले नै कुरा िझक  यसरी झो ाएर ब दा

िड ेसनमा गइ छ  यसैले कुनै उिचत जीवनसाथी

खो ने स लाह दएँ  उनले िववाह नगन  अडान

िलइरहे  धेरै बेर कुरा भएपिछ अ ततः आफूज तै

जीवनसाथीबाट ए लो भएको एकल वा पीिडत

मिहला पाए िवचार गन बताए   बुटवलमा मेरी

माइली द यूक  छोरीक  आमाजु रिमलालाई िबगत

१२ वषदेिख ए लो जीवन िबताइरहेको देखेक

िथएँ  उनका ीमान सा ै  असल नु यो

ेनहे ेजले असमय उनलाई चँुडेर ल यो  

रिमलाका बुवा यामबहादुर पाठक बुटवलका

कहिलएका उ ोगपित नु छ  उहाँह सम  मैले कुरा राख  उहाँह  त छोरी खुसी र सुखी  ने

भएपिछ मा ुभयो, तर रिमलाले मािननन्  मैले धेरै बेर स झाएपिछ राजी भइन्.  यता ह रभाइलाई

रिमला र उनको छोरा प रिचतको  त बीर देखाएँ  उनका छोराह  ि लोक र मोिहत पिन खुसी भए

ि लोकक  अमे रकन ीमती पिन िनकै खुुसी भइन्  यसपिछ मदनकृ ण  दाइ, ि लोक, बुहारी,

मोिहत र म ह रभाइलाई िलएर बुटवल गय  य तैमा एउटा कुरा के पिन थाहा भयो क मोिहत र

प रिचत सानैदेिखका  कुले साथी रहेछन्  ह रभाइका छोराह को वीकृितले मा  पु दैन यो

प रिचतको वीकृित पिन उि कै आव यक िथयो  मदनदाइले यो  अिभभारा बहन गनुभयो  अ ततः

सबैको राजीखुसीमा िववाह ने प ा भयो र िववाह पिन भयो  

यो जोडीलाई म जुराइएको जोडी भ छु  ह रलाई भाइ मानेकाले मीरासँग मेरी आमाजू र बुहारीको

मीठो नाता गाँिसएको िथयो  उनको िनधन  ँदा म घाट पुगेक  िथएँ  ह रभाइले मलाई अँगालो मारेर

रोएको अिहले पिन झलझली स झना आइरह छ  यसपिछका दनमा ह रभाइ िनकै  ए लो महसुस

गन थाले, उनी जुनबेला पिन झो ाएरै बिसरहे  क कलाउँदो उमेरमा िववाह भएको दस वषमै

ीमानले संसार छाडेर गएपिछ  रिमला पिन आफूलाई स हा न खोिजरहेक  िथइन्  १२ वषमा

उनको घाउ पु रए पिन खाटा बाँक  नै िथयो  उनी बाँक  जीवन छोराका लािग  िबताइरहेक  िथइन्

ह र र रिमलालाई एक बनाउन म िनिम  मा  भएक  ँ  मेरो चाहना यी दुई एक-अकासँग खुसी र

सुखी र न् भ े मा   हो

सा ािहकले ह रवंश र रिमलालाई भे दा िववाह भएको भखरै ५ दन पुगेको रहेछ  घरको सोफामा

बसेर कुराकानी गद उनीह सँग केही  समान  ग रयो  तीम ये अिधकांश को उ र दुवैले एउटै

कारको दए  

आ नोआ नो  िवगतकोिवगतको  जीवनसाथीसँगजीवनसाथीसँग  एकएक-अकालाईअकालाई  दाँ न ुभएकोदाँ न ुभएको  छछ कक  छैनछैन  ?

ह रवंशः जीन एउटै भएको वा लोन भएका भए आनीबानी मा  होइन, अनुहारै िम यो होला

य िप सरलता, ावहा रक, मायालु, हँिसलो  र आ मीय स ब ध रा े उनको वभाव िमरासँग

िम छ  मेरा लािग उनी िमराकै छायाँ न्  िमराले प रवारलाई जित माया-ममता दि थन्, 

रिमलाबाट पिन यो ा  न थािलसकेको छ  

रिमलाः उहाँ िनकै असल नु यो  िमजािसलो बानी िथयो  यो बानी िम छ  उहाँ भगवा को

थानमा पुिगस ुभयो  उहाँलाई भगवान् मानेर  स झना मा  गन स क छ  दाँ न भने स कदैन  
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hari

Ktm

Jul 1, 2012, 4:30 pm

SunitaRanjit

ktm

Jul 1, 2012, 4:17 pm

Basudev parajuli

Jyamdi-4, Kavre ( kathmandu)

Jul 1, 2012, 2:35 pm

कमलकमल  यौपानेयौपाने
रौतहट

Jun 30, 2012, 7:29 pm
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एकअकाकोएकअकाको  अतीतकाअतीतका  बारेमाबारेमा  कि कोकि को  कुराक ुरा  छछ ?

ह रवंश-रिमलाः मािनसह  एक-अकाको िवगतका बारेमा धेरै कुरा नगनू यसले एक-अकालाई पीडा

छ भ थे, तर हामीले एक-अकासँग  िवगतका धेरै कुरा ग य  दवंगत जीवनसाथीका आनीबानी र

वभावका बारे सो य  िबताएका मीठा पलह  सेयर ग य  यसले हामीलाई  पीडा भएन, ब  मन

ह का भएको महसुस भयो  

एकएक-अकाकाअकाका  छोराह लाईछोराह लाई  कसरीकसरी  साथसाथ दन ेदन े िवचारमािवचारमा  न ु छन ु छ ?

ह रवंश-रिमलाः हा ो अब एक वा दुई होइन, तीन छोरा छन्  उनीह लाई समान माया र ममता

दनेछ  उनीह  पिन हामीसँग धेरै निजक  भैसकेका छन्  िववाहमा उनीह कै सबैभ दा बढी साथ

भएकाले भिव यमा हामी सुखमय जीवन िबताउने कुरामा ढु  छ  

तपा को ितकृया
कृपया, * िच ह भएको िववरण अिनवाय पमा भनुहोला 
* पूरा नाम

* ठेगाना

* ईमेल ठेगाना

* ितकृया

* या चा  [ अक  या चा ा  गनुहोस् ]

पठाउनुहोस्

�

ितकृयाह

आखा ब द गरेर िस दुर हा नु अिघ 'आइ एम सरी मीरा' भन  यो लाइन िनकै गि भर ला यो

ठीक गनुभयो  कन क यो आब यकता हो  समाज प रबतनका लागी यो ज री िथयो 

यो िववाह समाजको लािग उदाहरणीय छ  मािनसले सकारा मक सोच िलनुपछ र आउने

दनह मा पिन आ नो कत लाई आ मसाथ गनुपछ भ े मलाई ला छ 

ह र दाई र रिमला ददी लाई नव दा प य जीवन को धेरै धेरै बधाई र अनिग ती शुभकामना

जीवन साथी पाउनु भयको मा तपा इंह  दुबै लाई हा दक बधाई तथा शुभकामना

ह रबंश दाजुले गरेको यो िववाह सबै नेपालीह को माझमा अिब मरिणय रहोस्  यसलाई

आ मसाथ ग न् भ े मेरो चाहना हो 
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rewati sapkota

doha,qatar

Jun 30, 2012, 7:09 pm

raj lama

dhading baireni 4

Jun 30, 2012, 7:03 pm

Chet Gurung

Pokhara

Jun 30, 2012, 6:59 pm

chandra kumar subba.

jhapa

Jun 30, 2012, 6:49 pm

Rajan Shrestha

Soyambhu

Jun 30, 2012, 6:38 pm

govinda thapa

mumbai

Jun 30, 2012, 6:32 pm
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आखा ब द गरेर िस दुर हा नु अिघ 'आइ एम सरी मीरा' भन  यो लाइन िनकै गि भर ला यो  

धेरैधेरै शुभकामना 

Both of you have been exemple reformer of our society. Congratulations &

best wishes.

ठीक गनुभयो  कन क यो आब यकता हो  समाज प रबतनका लागी यो ज री िथयो  

यस कुरालाई सकारा मक पमा हेनुपछ  

रिमला पाठक, 'रिमला आचाय' दै मीरा आचायको ठाउमा ह रबंस दाइको जीबनलाइ साथ दन

आउनु भएकोमा सफल दा प य िजबनको सुभकामना
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