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यो एक कथा हो तक िपाइँ आश्चययचतकि हुनेछ र पनी िपाइँ वास्तव मा के 

भयो स्वीकार गनय को लागी संघर्य गनय सकु्नहुन्छ। िपाईं एक अनुभव 

गरेका छन् भने " जसै्त चमत्कार " घटना आफैलाई , एक वा भएको 

साक्षी , अब िपाईंलाई थाहा िपाईं एकै्ल छैनन् र ' को बारेमा कुरा गनय 

ठीक छ। यी चमत्कारहरु मधे्य िेरै हुन्छन् र मातनसहरु उनीहरुलाई 

वरपरकाहरुको दृतिकोण को कारणले उनीहरुलाई िारेज गछय न्। म एक 

आमा संग आशीवायद पाएको छु तक चमत्कार मा तवश्वास गदयछु र मेरो तभत्र 

त्यो पालन पोर्ण। 
  

यो तदइरहेको ' टी तसफय  एक कहानी, यो ' कुनै कुरा िपाईंको आफ्नै 

जीवनमा सम्भव छ िपाईं तसक्न लातग मौका s। कथा को माध्यम बाट म के मैले के तसके र कसरी म 

अभ्यास र यी कौशल को तवकास गनय को लागी सक्षम हुन को लागी , जो म तवश्वास गछुय  तक हामी सबै संग 

छ को बारे मा कुरा गनेछु । 

मैले मात्र के आवश्यक तथयो अनुमान गरेन , यद्यतप मेरो जीवनको प्रारम्भमा मैले भरोसा गरें  तक मँ 

intuitively जान्दछु र २ 28 वर्यको उमेरमा मैले सतिय प्रतशक्षण , अभ्यास र तबन्दुमा यी कौशल तवकास 

गनय थाले तक यो कथा मात्र सम्भव तथएन , िर शायद, शायद, अपररहायय पतन । मेरो इरादा िपाईं देिाउनु 

हो तक िपाईं यी कौशल तसक्न र तबना आफ्नो जीवनमा पररवियन तसजयना गनय 

सकु्नहुन्छ को अवस्थामा िपाईं आफैलाई पाउन । 
  

यतद िपाइँ आफ्नो जीवन र पररखस्थतिहरु को तनयन्त्रण प्राप्त गनय मा रुतच राख्नुहुन्छ िब पढ्नुहोस् र म 

संग सम्पकय  मा रहनुहोस् िातक हामी िपाइँ को लागी प्रतिया शुरू गनय सकछौ।ं यतद िपाईं पतहले 

नै छन् तनयन्त्रणमा सबै र यसलाई सहज जलयात्रा छ िपाईं को लातग ि िपाईं मलाई जसै्त हुन्। म यहाँ के 

पेशकश गदैछु जस्तो केतह िोजै्द तथइन , तकनतक म पतहले नै सफल भएको तथएँ र मेरो जीवन मा पतहले 

नै साना चमत्कारहरु तसजयना गदै तथएँ । के म बुझे छ तक म हँुदा मलाई के चढाइने 

28 सक्षम तकया ठ्याकै्क म के गनय सतजलै अरूलाई तसकाउन मलाई। मेरो जीवन को िेरै जसो म 

यो को बारे मा अरु संग कुरा गछुय  र उनीहरु एक ठाउँमा तक उनीहरु स्वीकार वा बुझ्दै तथए तक म के बारे 

मा साझा गदै तथएँ। यो सायद िपाइँ पतन हो। हामी मधे्य केतह संग, हाम्रो पाठ अरुलाई के हामी पतहले नै 

थाहा छ संग साझेदारी मा राम्रो बनु्न छ। को लातग िपाईं को ome यो जानकारी तसकै्द आफैलाई लातग 

प्राथतमकिा हो । 
  

जुन सँिै यो िपाइँको लागी हो मँ आश्वासन तदन्छु तक यहाँ तिम्रो लागी मूल्य छ भले ही बफय  िोड्ने हो तक 

हामीले सोचेका तथयौ ंतक असम्भव चीजहरु वास्तव मा सम्भव छ र सम्भव हुन सकछ ... 



  

ठीक छ त्यसैले कथा यो हो तक म मेरो कार को पा wheel््ग्रा मा सुिें र एक पोल टाउको मा भाग्यो र त्यो 

साँझ गहन हेरचाह इकाई मा समाप्त भयो र मेतडकल स्टाफले मलाई राि तबिाउने आशा 

गरेनन्। भोतलपल्ट हे मेरो फेफडो ंर केतह अन्य अंगहरु को 1.5 बातहर तलन चाहने्थ । २.५ तदन पतछ म 

शल्यतिया नगरी अस्पिाल बाट बातहररएँ।  
  

िर .... 
  

के सम्भव छ जब ..... 
  

•        मलाई मेरो आफ्नै उदे्दश्य थाहा छ 

•        म आफैं लाई तबन्दुमा तवश्वास गदयछु जहाँ म मेरो जुनून र मुटुको इच्छा पछ्याउन इचु्छक छु र म 

मेरो आफ्नै संवेदनशीलिा र पे्ररणा लाई महत्व तदन्छु 

  

कार दुघयटना भन्दा पतहलेको जीवन 
  

एम लातग वाई सारा जीवन म मातनसहरू आफू र आफ्नो तभत्री अंिर्ज्ायन तवश्वास मदि हुनेछ थाह 

तथयो। मैले एउटा ब्यापार तसकाएको छु मातनसहरु जहाँ बाट आएका छन्, उनीहरु कहाँ जाँदैछन् र तकन 

उनीहरु यहाँ छन्, आफैं लाई आध्याखिक रूपमा बुझ्छन्। म १ 7 since देखि यो अंश 

समय पढाईरहेको तथएँ ।  
  

यसको सट्टा यो आध्याखिक ब्यापार बृखि गनय को लागी म तवचतलि भयो र अको व्यवसाय शुरू गरें  । 

जब मेरो ब्यापार बढ्दै तथयो र साँचै्च यो बन्द गरीरहेको तथयो तकनतक मँ आफ्नो स्वास्थ्य मा 

लगनशीलिापूवयक काम गदाय मातनसहरुको स्वास्थ्य मा मद्दि मा ध्यान केखिि तथयो। म अतवश्वसनीय रूप 

देखि शखिशाली पोर्ण पूरक तलईरहेको तथएँ र सबैलाई मेरो नतिजा (जो यी पूरकहरु को एक पररणाम 

को रूप मा हुन सकछ) संग साझा । 

यो पतछ म यी पूरकहरु तक चीजहरु मेरो शरीर मा पररवियन शुरू गनय लाग्थ्यो । मैले लामो समय पतहले 

तसकँे जब कोतह पूरक तलईरहेको छ र उनीहरु कुनै फरक देख्दैनन् िब पूरक त्यो व्यखि को आवश्यकिा 

को लागी अपयायप्त हुन सकछ । जनिाको जीवन पररवियन देिीरहेको छ , र उनीहरु लाई आफ्नो स्वास्थ्य 

पुन: प्राप्त गनय को लागी देिीएको छ र पीडा बाट आफूलाई छुटकारा पाउन को लागी, तक उनीहरु लाई 

मात्र स्वीकार गनय को लागी आएका तथए, मेरो लागी िेरै पे्ररणादायक तथयो। मैले मेरो जीवनको िेरैजसो 

पीडामा तबिाएको तथएँ र कसैले केतह सरल सत्यहरु लाई व्याख्या गनय सकेनन्, तक जब मैले उनीहरुलाई 

लागू गरें , मेरो स्वास्थ्यमा ठूलो फरक पारे। यो िब तथयो तक म िेरै मद्दि गनय को लागी जो कोतह मद्दि 

चाहान्छु मा ध्यान केखिि भयो।  
  

मैले आफैं लाई एक प्रतिर्ज्ा गरे तक जब यो स्वास्थ्य व्यवसाय बाट मेरो अवतशि आय $ 5000 एक मतहना 

मा पुग्यो म मातनसहरुलाई आध्याखिक र आफैं लाई जीवन को माध्यम बाट यात्रा लाई बुझ्न मद्दि गनय 

जान्छु । मेरो आम्दानी $ १०,००० भन्दा बतढ एक मतहना मा बढ्न को लागी जारी छ र म मेरो वचन 

तबतसयएको तथए। मेरो समू्पणय फोकस अतिक आय आजयन को बारे मा भएको तथयो। कुनै न कुनै रूपमा म 

मेरो वरपरका मातनसहरु जसको ध्यान आफ्नो जीवन मा पैसा तथयो सुन्न थाले। म के को लातग बन्द टर याक 

तथयो महसुस गरेनन् म संग गनय चाहने्थ मेरो जीवन। 
  

कति पटक यो हुन्छ तक के हाम्रो तदल को लागी रोईरहेको छ, हामी टाढा राख्छौ ंजब सम्म अरु केतह 

भएको छ। िेरैजसो मातनसहरु को लागी आज, यो अक्सर पैसा संग सम्बखिि छ। 
  



त्यतिबेला त्यो तथयो ..... 
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म ग्रामीण इलाकामा त्यो सप्ताहन्त मा हाम्रो स्वास्थ्य व्यवसाय मा नेिाहरु को लागी एक नेिृत्व तशतवर को 

सुतविा प्रदान गदै तथए । सबै थकाइ लागेका तथए र आइिबार मध्य तदउँसो घर को लागी लागे। 

मँ ४ बजे को बारे मा छोडेर मँ केतह ग्राहकहरु संग तडनर को लागी घर को बाटो मा एक तनयुखि 

तथयो। तलनेट (मेरी ित्कालीन श्रीमिी), हेलेन (मेरी बतहनी) र केतह अरुले जोड तदइरहेकी तथईन् तक म संग 

कोतह मेरो साथमा रहन को लागी मेरो संग यात्रा गनय को लागी छ। म िेरै स्पि तथएँ तक म एकै्ल जान्छु। 
  

मँ महान आिाहरु को नेिृत्व मा साँचै्च काम हामी सप्ताहन्त मा गरेको तथयो संग िुसी। सप्ताहांि 

मातनसहरु लाई आफ्नो सफलिा को लागी तजमे्मवार हुन को लागी मद्दि गनय को लागी र उनीहरु लाई 

आफ्नो जीवन मा नतिजाहरु मा तनयन्त्रण छ भने्न महसुस गनय को बारे मा तथयो। 
  

म िीन घण्टा को यात्रा मा एक घण्टा को बारे मा एक शहर मा पुगें र िेरै थतकि र तनद्रा लागेको तथयो। यो 

शहर को अको पतट्ट म पा wheel््ग्रा मा सुिें। जातहरा िौर पर त्यहाँ कोतह पछी लागेका तथए र उनीहरुले 

भने तक म बुनाई गनय थाले, िर सडक को मेरो छेउमा रहे, र पतन तढलो शुरू भयो। 
  

मेरो कार आउदो यािायाि को माध्यम बाट सडक पार भयो र जब म सडक को अको छेउ मा िाडल मा 

एयरब्याग फुलेको र म बँू्यझें। जब एयरब्याग्स फुल्छ कार एक सेिो पाउडर संग भररन्छ र त्यसैले म केतह 

देख्न सखक्दन। म बातहर काम गनय सतकन तकन म केतह देख्न सखक्दन। 
  

तकनतक म केतह पनी देख्न सखक्दनथे, मलाई थाहा तथएन तक कार किा लैजानु पछय  र म मेरो दातहने हाि 

को ढोका संग एक स्टम्प तहकायएँ, म बायाँ तिर चलायो र त्यसपतछ एक पाइप संग एक िटबि तहट (एक 

डर ाइववे ) र अगातड दुई टायर बातहर उडायो। त्यसपतछ मैले मेरो दायाँपतट्ट एउटा गेट पोस्टमा तहकायएँ र 

फेरी बायाँ फके। मलाई लाग्यो तक कार एउटा ठूलो बाँिको छेउमा जाँदैछ। यो एक गतहरो "V" नाली 

तथयो। म नाली को िल्लो मा यसको साथ शीर्यक तथयो। 
  

एयरब्याग िुलो अब मेरो लागी तबजुली को पोल मेरो अगातड आउँदै गरेको देख्न को लागी िेरै कम भएको 

तथयो ... िेरै तछटो। मैले टाढा लैजाने कोतसस गरें  र कारले तबस्तारै स्टीयररंग व्हील को प्रतितिया तदईन् 

(मलाई थाहा भयो पतछ टायर उडाएको तथयो)। 

िुरुनै्त मैले धु्रव मातथ आउँदै गरेको देिे ँ, मेरो जीवन मेरो आँिा बाट बग्यो । मैले तलनेट ( िब श्रीमिी) र 

एम्बर (३ बर्यकी छोरी) र मेरो उदे्दश्य देिे ँर मलाई थाहा तथयो यो मेरो मने समय तथएन। 

मैले मेरा स्वगयदूिहरुलाई जोड तदएर भने 

"यो होईन, मेरो समय सतकएको छैन!" 
  

मैले यो भनेको पल मा, सेिो बत्ती मातथ बाट कार मा आयो र मलाई एक चक्कर मा घेररएको र मलाई 

सुरक्षािक ऊजाय को कोकुन मा लपेटो। एकै समयमा मलाई पोल मा ठोखक्कने कार को एक दृति तदईयो 

र म संग आराम गनय को लागी आउनुभयो र त्यसपतछ म दुई जना मातनसहरु को मद्दि संग कार को 

अगातडको वररपरर तहड्दै तथए, एक मेरो दुबै छेउमा। मलाई थाहा छ म ठीक छु। 
  

म आराम र दुघयटना मा आिसमपयण, थाहा छ म ठीक हुनेछु।  मलाई बिलु्कल कुनै डर बिएन र पूर्णतया 

भरोसा बियो । 
  



म पूरै समय सचेि रहें र कार आराम गनय आउँदा मलाई थाहा तथयो तक मेरो छािीमा चोट गम्भीर छ िर 

मैले कतहले अनुमति तदएन, एक सेकेन्ड को एक अंश को लागी, म मछुय  भने्न कुनै पनी सोचेको छैन। मँ 

दुघयटना बाट टाढा तहड्ने र ठीक छ मेरो आध्याखिक सहयोगीहरु को मेरो टीम बाट प्राप्त दशयन मा भरोसा 

छ। 
  

कार पोल को सामने (पुतलस अनुमान 85 तकमी/घन्टा) कार को अगातड को केि को बीचमा र त्यसपतछ 

आराम गनय आए। मलाई पछ्याउने व्यखिले भन्यो तक म पोलमा तछटो छु। जातहर छ यो हुन्छ तकनतक 

मातनसहरुलाई थाहा छैन तक उनीहरु एके्सलेरेटर मा िकेतलएका छन् बे्रक हैन। 
  

कार आराम गनय आयो र म मेरो फोक्सो मा हावा तलन को लागी हिाश संघर्य। यो घुमाइएको जसै्त तथयो 

(पतछ मैले थाहा पाए तक मेरो फेफडो ंरगि संग भररएको तथयो)। 
  

किै रगि तथएन। वास्तवमा मैले दुघयटना बाट प्राप्त गरेको एकमात्र कट मेरो दातहने नलीमा एउटा सानो 

कट तथयो जुन केवल एक सेखन्टतमटर रगि बग्यो। 
  

दुई जना मातनस गाडी को छेउमा दौडेर आए र मैले तचच्याए तक कार आगोमा तथयो (एयरब्याग बाट िुलो 

िुवाँ जस्तो देखिन्थ्यो) उनीहरु कार को ढोका िोल्न कोतसस गरे र तबजुली को झट्काहरु बाट पछातड 

पखल्टएको तथयो। 
  

हामीले सोचे तक कार कार ब्याटर ी द्वारा तवद्युिीकृि भएको तथयो। 
  

अब म सानो सास फेनय सक्थें। 
  

मैले कन्सोल र मेरो मोबाइल फोन मा 700०० डलर को नगद को एक रोल समािे। 
  

उनीहरुले ढोका िोल्न को लागी िेरै पटक कोतसस गरे जब सम्म उनीहरु ढोका को माथी आफ्नो 

औलंाहरु रािेर डर ाइभर को ढोका िोलेनन् जहाँ यो झुखिएको तथयो र त्यसपतछ उनीहरु लाई िाने। पूरै 

समय उनीहरु ढोका समािेर तबजुलीको झट्काको अनुभव गरररहेका तथए। गाडीको हरेक प्यानल 

बखक्लएको तथयो। कार एकदम छोटो तथयो! चालकको ढोका पतन िाल्डोमा एक स्टम्पले क्षतिग्रस्त भएको 

तथयो। 
  

एक पटक ढोका िुल्ला तथयो उनीहरुले भने कुनै िािु को भाग नछुनुहोस्। िेसैले म िेरै साविानी संग 

इन्च इन्च द्वारा तहँड्ने वररपरर swung र मेरो आफ्नै बातहर तनस्यो। दुई जना मातनसहरु एक एक हाि 

तलनुभयो र मलाई कार को अगातड को लागी चारै तिर मागयदशयन गरीरहनुभएको तथयो। यो मैले देिेको 

दशयन जसै्त भयो। 
  

मलाई मेरो मुटु मा थाहा तथयो तक यतद मँ रािे म मछुय । मलाई थाहा तथयो यतद म बस्छु भने म ठीक हुन्छु। म 

मेरो घँुडा मातथ बसेर मेरो हाि मेरो छािी र मेरो टाउको अगाडी झुकाव संगै बसे। जुन क्षण म बसे ँमैले 

मेरो शरीरमा ऊजाय च्यानल गनय शुरू गरें  र मेरो तदमागमा सबै चीज पतहले भन्दा राम्रो संग ममयि गरीरहेको 

देिे। हरेक सेकेन्ड म मेरो शरीर को पुनतनयमायण को हाि मा काम मा ध्यान केखिि तथयो। 
  

गाडीहरु जिाििै रोतकएका तथए। 
  



एयरब्याग एक िेरै टक्कर दुघयटना मा अप्रभावी छन्, तकनतक उनीहरु पतहलो प्रभाव संग िैनािी, जो मेरो 

खस्थति मा िाडल तथयो र जब मलाई यो आवश्यक तथएन। एयरब्याग िब बेकार तथयो जब म पोल मा तहटें 

(वास्तव मा त्यहाँ बोल्टहरु स्टीयररंग व्हील बातहर खस्टतकंग तथयो जहाँ मँ यो तहट)। 
  

यो जाडो मा आइिबार तदउँसो 5 बजे तथयो, अझै पनी केतह हल्का िर यो तचसो तथयो, एक तचसो हावाको 

साथ बादल लाग्यो। 
  

मातनसहरु दौडेर आए। 
  

एक मतहला मेरो छेउमा उतभएर आए र भतनन् तक उनी एक नसय हुन्। उनले मलाई िेरै प्रश्नहरु सोतिन्, 

जुन मलाई याद छ तक मँ ठीक छु िर िेरै चोट लाग्यो र सास फेनय समस्या भयो। 
  

कसैले न्यानोपन को लागी मेरो वररपरर एक चाँदी "से्पस कम्बल" रािे। मेरो पीठमा तचसो हावा चतलरहेको 

तथयो। 
  

तलनेट मेरो पछातड एक घण्टा को बारे मा यात्रा गरीरहेकी तथईन् त्यसैले मलाई थाहा तथयो तक म उसलाई 

ररंग गनय को लागी आवश्यक छ। मलाई यो पतन थाहा तथयो तक उनी अझै मोबाइल दायरामा 

तथएनन्। उनको कार मा एम्बर, अतप्रल (सौिेनी छोरी) र मेरी बतहनी हेलेन जो जुम्ल्ल्याहा बच्चाहरु संग िेरै 

गभयविी तथयो। 
  

मैले फोन गरँे र एउटा सने्दश छोडें, 

"नमसे्त हनी, भियरै िपाइँलाई थाहा तदनुहोस् तक मलाई थोरै झट्का लागेको छ र उनीहरु मलाई 

अस्पिालमा जाँचको लागी लतगरहेका छन्। सबै ठीक छ।" 
  

त्यसपतछ मैले माइकललाई मेरो एक घतनष्ठ साथीलाई फोन गरें  जो तशतवरमा तथए र जो शहर मा बसोबास 

गरे म भियरै आएको तथएँ जुन मात्र १० तमनेट टाढा तथयो। 
  

मैले फोन गरेर भने, 

"माइकल म एउटा गम्भीर कार दुघयटना भएको छ र मलाई िपाइँको मद्दि चातहन्छ। तलनेट चाँडै यहाँ संगै 

हुनेछ र मलाई यहाँ तिम्रो आवश्यकिा छ जब उनी यहाँ आउँतछन्, म त्यस्तो र यसै्त बन्द छु। ” 
  

माइकल कररब १० तमनेटमा दृश्यमा आइपुगे 
  

मैले माइकललाई सोिे ँ तक दुई जना मातनसहरु जो मलाई कार बाट बातहर तनकाल्न को लागी मँ 

उनीहरुलाई िन्यवाद तदन चाहान्छु। माइकल मकहाँ फकेर आउनुभयो र भनु्नभयो तक NOBOBY ले 

कारलाई छुनु पने तथयो तकनतक मैले िसेको पोल 66,००० भोल्ट बोकेको तथयो र इनु्सलेटरहरु भाँतचएका 

तथए र ३ वटा िारहरु पोल र कार बाट छोटो भैरहेको तथयो। उनले भने तक जो कोहीले कार छुनुभयो 

सायद मनेछन्। 
  

उहाँ भीड को माध्यम बाट चारैतिर सनुयभयो र सबैलाई सोध्नुभयो यतद उनीहरुलाई थाहा तथयो तक िी दुई 

केटा तथए जो मलाई बातहर तनकालेका तथए। उनी उनीहरुलाई भेट्टाउन सकेनन् र मातनसहरु भन्छन तक 

कसैले दुघयटना स्थल छोडेनन्। 
  

पुतलस आइपुग्यो र मलाई सोध्यो तक म कारमा एकै्ल छु। मैले स्वचातलि रूपमा "होइन" भने ँ तबलु्कल 

सोच्दैनन् तकन उनीहरु मलाई सोतिरहेका तथए। उनीहरु टाढा गए र तफिाय आए र मलाई सोिे तक मँ 



कारमा एकै्ल तथएँ र फेरी मैले "होइन" भने। उनीहरु िेस्रो पटक फकेर आए र आफ्नो आवाज मा िेरै 

तचन्ता संग सोिे "के तितम संग गाडी मा कोतह तथयो?"। मैले बुझें तक उनीहरु मलाई तकन सोतिरहेका तथए 

तकनतक उनीहरु शरीर िोतजरहेका तथए। म छक्क परें  तक मैले होइन भन्यो र अब भन्यो "होईन, म संग 

कार मा कोतह तथएन"। 
  

एमु्बलेन्स आयो। 

एमु्बलेन्स अतिकारीले मलाई केतह प्रश्न सोध्नुभयो। त्यसपतछ उसले मलाई नतजकको शहर मा प्रमुि 

अस्पिाल जान आवश्यक छ तनिायररि 
  

एमु्बलेन्स अतिकारीहरूले मलाई स्पाइन बोडयमा सुिाउन िोजे। उनीहरुले मलाई 

२ सेन्टीतमटर मात्र पछातड सारेका तथए र म रोक्न तचच्याएँ। दुिाइ अतवश्वसनीय तथयो र मलाई थाहा तथयो 

तक उनीहरु मेरो शरीर मा सबै िनाव को कारणले मलाई कम गनय सकै्दनन् । उनीहरूले मलाई फेरर सीिा 

खस्थतिमा फकायए। 

म मेरो शरीर लाई कडा भाँतचएको पसलीहरु संग रक्षा गनय को लागी कडा गरीरहेको तथयो। मलाई थाहा 

तथयो तक यतद उनीहरुले मलाई यसरी घटाए तक उनीहरु केतह भयावह हुने तथयो, तक यो मेरो मृतु्य को 

पररणाम हुन सकछ। 
  

मेरो टाउको मा मैले मेरा स्वगयदूिहरुलाई सोिे "म के गनय जाँदैछु?" 

मेरो एखन्जल्सले भने तक म दृढ हुन र तलनु पछय , र उनीहरुलाई के गने भनेर बिाउन को लागी। मेरा 

स्वगयदूिहरूले मलाई भने, "जनिालाई दोहोयायउनुहोस् हामी िपाइँलाई के भन्छौ।ं" 
  

त्यसोभए मैले एमु्बलेंस मातनसलाई िेरै दृढिाका साथ दोहोयायएँ तक मेरा स्वगयदूिहरु मलाई के भनै्द तथए 

िर उसलाई बिाइरहेका तथएनन् तक तनदेशनहरु कहाँ बाट आउँदै तथए, 

"यो हामी के गनय गइरहेछौ,ं एक दुई पुरुर् मेरो रीढ़ को तबरुि ठाडो कडा रीढ़ को बोडय पकड र तबस्तारै 

कडा र कडा िकेतलरहन्छ जब सम्म म मेरो सबै मांसपेतशहरु लाई आराम गनय सक्षम छैन (जो मेरो होखलं्डग 

बाट िेरै िंग तथयो। शरीर सँगै) र मँ बोडय मेरो सबै वजन तलन अनुमति तदन्छु। जब म आराम महसुस गछुय  

र मैले मेरो मांसपेतशहरु लाई छोडेको छु िब म पूरै बोडय मा झुकाव हुनेछ। त्यसोभए मेरो संकेि मा िपाइँ 

बोडय लाई तबस्तारै र सजीलो कम गनय को लागी शुरू गनय सकु्नहुन्छ त्यसैले म मेरो मांसपेतशहरु लाई फेरर 

कडा छैन। एक पटक म िल झछुय  िब िपाइँ मलाई बोडय संग इन्च गनय सकु्नहुन्छ। यो लगभग १५ तमनेट 

तलनेछ " 
  

मँ आफैं लाई मानतसक रूपमा सँगै तमलेको छु यस तबन्दुमा जानको लागी मलाई यी पुरुर्हरु र मेरा 

स्वगयदूिहरु लाई पूणय रूपमा भरोसा गनुय तथयो। मलाई थाहा तथयो तक म मेरो जीवन उनीहरुको हािमा 

राख्दै तथएँ। उनीहरुले यो गरे र मैले मलाई र बोडय लाई कम गनय को लागी भने िर यो तचकनी र तढलो हुनु 

पछय ! यो केतह समय लाग्यो। एक पटक जब म िल तझकें  मैले उनीहरुलाई बोडय संग इन्च गनय भने। 
  

तिनीहरूले यो गरे र त्यसपतछ मलाई टरली मा उठाए। 

पुरुर् प्यारामेतडक मेरो साथमा पछातड आए। 
  

एक पटक एमु्बलेंस मा उहाँले भनु्नभयो तक उहाँ मलाई मोतफय न तदन जाँदै हुनुहुन्छ र मैले "होइन" भने। 

उसले मलाई सोध्यो "के तिमीलाई पीडा छैन?" मैले भनें, "िपाइँ जस्तो पीडा सम्भविः  कल्पना गनय 

सकु्नहुन्न, अतवश्वसनीय पीडा"।  

"त्यसोभए िपाइँ तकन कुनै मोतफय न चाहनुहुन्न?" उसले सोध्यो। 
  



मैले जवाफ तदएँ "पीडा मात्र मलाई ग्रह पृथ्वीमा ग्राउखन्ड हो। म kn ओ W मेरो हृदयमा यतद म बस मृतु्य 

मा बन्द बहाव भनेर morphine तथयो। म kn ओ W दुिाइ म मलाई रािन s पृथ्वीमा ढातकएको, मलाई 

म अझै पतन हा भने्न ियलाई वियमान रािन ve भौतिक शरीर "। 
  

"जब म अस्पिाल पुगें र मँ के भैरहेको छ भनेर महसुस गनय सक्षम हुनको लागी म 'यो संग हुन चाहन्छु' 

िातक म उनीहरुलाई ठ्याकै्क के भैरहेको तथयो भनेर बिाउन चाहन्छु। । यसो भनै्दमा म आफैं लाई 

भतवष्यमा राख्दै तथएँ तक म अस्पिालमा जीतविै आइपुग्थ्छु र स्टाफलाई महत्वपूणय जानकारी तदन ियार 

छु। मैले कतहलै्य मने सोचेको छैन । त्यसोभए अको केतह तदनहरुमा म लगािार मेरो भतवष्य को बारे मा 

कुरा गरें  र के हँुदैछ। यो एक सचेि छनौट तथएन िर मेरो अटूट तवश्वास को पररणाम हो तक म बाँचे्नछु। 
  

{एक बच्चा को रूप मा म अक्सर मेरो औलंाहरु stubbing तथयो र दुिाई को त्यो गतहरो प्रकार संग चोट 

लागेको तथयो। एक तदन मैले मेरो स्वगयदूिलाई सोिे ँतक म कसरी यस प्रकारको दुिाई हटाउन सकछु, 

मेरो परीले भतनन् "िपाइँ दुिाइ हटाउन सकु्नहुन्न िर िपाइँ यसलाई स्वीकार गनय सकु्नहुन्छ, यसको साथ 

एक हुनुहोस्, महसुस गनुयहोस् तक यो एक प्रकायय छ।" त्यसोभए मैले आफैं लाई सोचे ँ, दुिाइको उदे्दश्य 

के हो? मैले महसुस गरें  तक दुिाइ मलाई बिाउनु तथयो तक केतह गलि तथयो र मेरो शरीर को त्यो के्षत्र लाई 

ध्यान चातहन्छ। िेसैले मैले फेरी मेरो परी लाई सोिें "के दुिाइ मेरो शरीर मा एक के्षत्र को एक सूचक हो 

तक ध्यान चातहन्छ?" जवाफ "हो" तथयो।  

मैले िब सोिें, "त्यसोभए यतद मँ स्वीकार गछुय  तक दुिाइले आफ्नो काम गररसकेको छ र म अब ध्यान को 

लागी तक के्षत्र को आवश्यकिा छ र म आवश्यक कारबाही गनय शुरू गनय को बारे मा पूणय रूप मा सचेि 

छु, िब दुिाइ को लागी अब कुनै आवश्यकिा छैन?" जवाफ तफिाय "हो" तथयो। 

मैले यो एक बच्चा को रूप मा अभ्यास गनय शुरू गरें , मलाई लाग्थ्छ तक म अब १० बर्य भन्दा पुरानो तथइनँ 

मैले मेरो आध्याखिक सहयोगीहरु (स्वगयदूिहरु) संग यो कुराकानी गरेको तथयो, र मैले दुिाई को बारे मा 

के तसकेका तथए। मैले एक के्षत्र को लागी ऊजाय च्यानतलंग को बारे मा बुझे तक उपचार को रूप मा मैले 

हािहरु को तबछ्याउने को बारे मा बुझें र यो किी शखिशाली उपचार को लागी तथयो। म मेरो औलंा stub 

र िुरुनै्त दुिाई को सने्दश स्वीकार गनय सकछु र प्रतिबि कायय गनय को लागी 

1) दुिाइ को सने्दश स्वीकार र यसको काम गनय को लागी िन्यवाद,      

२) च्यानल के्षत्र को ऊजाय      

3) पुरा िररकाले आराम गनुयहोस्, कुनै पनी सोचु्नहोस् तक दुिाइ "दुिाइ" मात्र हो तक यो एक सने्दश 

पठाईरहेको छ तक अब स्वीकार गरीएको छ।      

4) दुिाइ िुरुनै्त कम हुन्छ र प्रायः  पूणयिया टाढा जान्छ। }      
  

एमु्बलेन्स मान्छे जो म संग तथयो भन्यो तक सवारी अको सानो शहर सम्म कुनै न कुनै सम्म तथयो र मैले 

ठीक भने। 

हामी तबस्तारै र सायरन तबना यात्रा (रोशनी को बारे मा तनतश्चि छैन) 

सवारी तढलो र पीडादायी तथयो। 
  

मैले हरेक टक्कर र हरेक आन्दोलन अत्यनै्त पीडादायी लाग्यो। म कसरी मेरो शरीर, तफट, स्वस्थ, बतलयो 

र राम्रो हुन चाहान्छु मा ध्यान केखिि रहें। म मेरो शरीर तनको र पूरा को रूप मा कल्पना तथयो। 
  

हामी अस्पिाल को लागी शुरू भएको केतह बेर पतछ मेरो मोबाइल फोन बज्यो र मैले देिे तक यो मेरो 

तनयुखि हो तक म जाँदै तथएँ जब म दुघयटनामा परें । मैले फोन उठाउनु पने बिाए। मैले उसलाई थाहा तदन 

आवश्यक तथयो तक म आउँदै तथइनँ तकनतक उनी र उनको पररवारले मलाई तडनरको लातग आशा 

गरररहेका तथए। उनले भने तक उनी गदयनको बे्रस अनडू गदैनन्। फोनको घन्टी बतजरहेको बेला मैले 

यसलाई पूवयवि गनय को लागी िेरै कडाई भन्यो र उसले मात्र भन्यो यतद मैले मेरो टाउको सानय नतदने वाचा 



गरे। मैले हो भन्यो र उसले यसलाई हटायो। मैले फोन तलएँ र मैले भने ँतक मँ हाम्रो अपोइन्टमेन्ट गनय सक्षम 

हुने छैन र मैले दुई हप्ता को समय को लागी पुनः  अनुसूची गनुय पछय  र उनी ठीक तछन्। मैले माफी मागे ँर 

तबदाइ गरें । म अवचेिन रुपमा यो सेटअप गदै तथएँ तक म केतह जान को लागी तथयो तकनतक 

म बिलु्कल स्पि तथए तक म तनको हुनेछु र एक हप्ता वा त्यस मा त्यो तनयुखि मा हुनेछु। 
  

मैले माइकल संग मोबाइल फोन मा पतन कुरा गरें । 
  

म तलनेट र एम्बर को रूप मा एकै समयमा अस्पिाल आइपुगे। र माइकल पतन आफ्नो कार मा आइपुगे। 
  

जब म तभत्र घुमाईरहेको तथएँ मैले पुरुर् एमु्बलेंस व्यखि नसयहरु लाई मेरो बारेमा बिाएको सुने, िर उसले 

भन्यो केतह भन्न सतकन। 

हामी आपिकालीन ििमा तथयौ।ं 
  

उनीहरु मेरो लुगा काट्न चाहने्थ र मैले उनीहरुलाई भने तक म उनीहरुलाई मेरो पोलो शटय काट्न तदन्न 

तकनतक मैले लगाएको शटय मेरो लागी एक िेरै महत्वपूणय शटय तथयो र म यो लगाउन चाहान्छु। उनीहरुले 

वणयन गरे तक यो किी गाह्रो हुन्छ यो बन्द गनय को लागी र मैले ठीक भने िब सुरु गरौ।ं 
  

यो िेरै चोट लाग्यो यो बन्द गनय को लागी मैले मेरो हाि उठाउन र उनीहरु को वररपरर घुमाउनु पयो। 
  

म भाँतचएको पसली र एक भाँतचएको sternum तथयो र अझै कुनै दुिाईको और्ति। 
  

एम्बर र तलनेट तभत्र आए र एम्बरले मेरो हाि उठाए र मलाई सोध्नुभयो "डैडी के िपाइँ ठीक हुन जाँदै 

हुनुहुन्छ?" 

यस तबन्दुमा सबै रोतकन्छन् र त्यहाँ मेरो मौन को लागी पिायइरहँदा पूणय मौनिा तथयो। 
  

मैले मेरो टाउको घुमाएँ र मैले उसको आँिामा हेरँे र मेरो वररपररका सबै नसयहरु र डाक्टरहरु लाई 

औलं्याएर भने "यी सबै मातनसहरु यिाउिा दौतडरहेको देख्छन्?" "हो" एम्बरले जवाफ तदए। 

"उनीहरु सबै यिाउिा दौतडरहेका छन् तकनतक यस तबन्दुमा उनीहरुलाई थाहा छैन तक म ठीक हुन 

लागेको छु!" 

िपाइँ त्यो आपिकालीन कोठा मा एक तपन डर प सुन्न सकु्नहुन्छ। कोतह पनी साने वा पनी १५ सेकेन्ड को 

लागी केतह भन्न सकेनन्। 

एम्बर मुसु्कराउनुभयो र आराम गनुयभयो र हामी हाि समािेर अगातड बढ्ौ।ं 
  

म चेिनापूवयक सकारािक र चेिनपूवयक मेरो भतवष्य मा मेरो बारेमा बोल्ने जसै्त प्रतवतिहरु को 

उपयोग गने को लागी कोबिि गरीरहेको तथएन, िर यो के भयो, िेरै कुराकानी र तवचारहरु 

म मेरो भतवष्य मा कसैको साथ केतह गनय को बारे मा भएको तथयो । मैले केतह बर्य पतछ यो महसुस गरेन, 

तक यो मैले के गरेको तथएँ। 

मैले मेरो तभत्री अनुशासन तनमायण गने िेरै काम गरेको छु सशखिकरण र सकारािक पररखस्थति मा 

आफैं लाई भेट्टाउनको लागी। 
  

मैले कुनै पतन नकारािकिा लाई मेरो जागरूकिा मा प्रवेश गनय तदएन। म मेरो वररपररका िी सबैलाई 

मेरो के्षत्र "यो कसरी यो बातहर िेल्न जाँदैछ" मा ल्याउने इरादा तथयो। मैले आिा बाट एक जबरदस्त 

समथयन महसुस गरें  र मेरो वरपर आिाहरुको उपखस्थति महसुस गरें । मैले मेरो दृति संग िेज र स्पि 

महसुस गरें । त्यहाँ डरको पूणय अनुपखस्थति तथयो। मँ भरोसा गनय जारी रािे तक सबै ठीक हुने तथयो। 
  



म तवश्वास गछुय  तक मैले के गरे सबै को लागी सम्भव छ चाहे िपाइँ भगवान, येशू, बुि, मोहम्मद, आिा मा 

तवश्वास गनुयहुन्छ वा जो कोतह वा पनी कसैलाई पतन। यो वास्तव मा िपाइँको भगवान संग सम्बि को 

गतहराई हो, वा आफैं , तक सम्भव बनाउँछ जुन पनी यो हो तक िपाइँ कल्पना गनुयहुन्छ। 
  

यो मात्र िब हुन सकछ जब िपाइँ आफैं लाई कमजोर हुन अनुमति तदनुहुन्छ र आफैं लाई िपाइँको तबना 

शिय माया गनय अनुमति तदनुहुन्छ। यो साँचै्च केतह तलन्छ, तवशेर् गरी साहस। 
  

यो सबै प्रतिरोि को छोड्न आवश्यक छ। 
  

{जब म प्रतिकार गदैछु म वास्तव मा वसु्त प्रति म ध्यान केखिि गदै छु। 

मेरो िफय  के आउँदै छ एक कारण को लागी आकतर्यि छ र मलाई थाहा छैन कारण के अतिकांश समय 

हो। जब म केतह प्रतिकार गदैछु िब म यसलाई अनुभव गनय बन्द गरीरहेको छु। यो चीज म तबरोि गदैछु 

नीवं को तहस्सा हो जसले मलाई यसको शीर्य मा मेरो भतवष्य तनमायण गनय को लागी सक्षम बनाउँछ। जब म 

यसलाई मेरो जीवन मा अनुमति छैन िब मेरो जीवन एक होखलं्डग ढाँचा मा जान्छ र म के तबरोि गदै छु 

आउँदैछ। 
  

अवचेिन रुपमा म त्यो अनुभव लाई आकतर्यि गनय को लागी जारी राख्छु जसले मलाई व्यखि मा बढ्न 

मद्दि गदयछ म केतह समय मा मेरो भतवष्य मा हुन आवश्यक छ, त्यो व्यखि एक भतवष्य को खस्थति संग 

सामना गनय सक्षम हुनेछ तक िपाइँ यहाँ र अब को लागी ियार छैन। 
  

किी पटक हामी हाम्रो जीवन मा एक ठाउँ मा आइपुग्थ्छौ ंर आफैं लाई भन्छौ ं"त्यो अनुभव मैले मेरो तवगिमा 

गरेको छु मलाई मेरो जीवन मा यो अको साहतसक को लागी ियार हुन मद्दि गरेको छ"। जब मँ मेरो जीवन 

मा आकतर्यि गरीरहेका अनुभवहरु लाई अंगालो लगाउँछु िब म स्विन्त्रिा र सहज संग जीवन को माध्यम 

बाट सादै छु र सही समय मा सही ठाउँ मा समाप्त हुन्छ। 
  

कतहलेकाँही हामी यो कारण को तवरोि गदयछौ ं तक अरुले हामीलाई केतह गनय को लागी तदन्छन्, 

सामान्यिया यो उनीहरुको कारण हो, र उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ र हामीलाई हैन। जब म देख्छु, र पकै्क 

पतन मँ भेट्टाउनेछु, एक तनतश्चि अनुभव भएको मेरो कारण, िब म अनुभवलाई अँगाल्छु र तबरोि गनय बन्द 

गदयछु। 

कतहले कातहँ म तवरोि गछुय  तकनतक म मेरो ठूलो उदे्दश्य मा स्पि छैन र यो अिकार मा साथमा िकेतलएको 

जसै्त हो जब म केतह देख्न सखक्दन र थाहा छैन मेरो अगातड के छ। 

यसको बारेमा सोचु्नहोस् ... जब मलाई थाहा छैन त्यहाँ मेरो अगातड के छ िब म अझ तबस्तारै सानय चाहन्छु 

िर यतद मलाई थाहा छ मेरो अगातड के छ र यो अँध्यारो छ भने म अझ आितवश्वास संग अगातड बढ्न 

सक्षम हुनेछु। 
  

जब म एक अनुभव मा प्रतितबखम्बि गछुय  तक मैले शखिशाली रूपमा ह्यान्डल गरेको छु र म आफैलाई 

सोध्छु "मलाई यो पल को लागी के ियार छ?" िब मसँग पे्ररणा हुनेछ तक मलाई बुझ्न, हेनय, जान्न र महसुस 

गनय को लागी यो अतघल्लो अनुभव मलाई अनुभव को लागी म ियार छु तक अब म प्रतितबखम्बि गरीरहेको 

छु। 
  

म यो सामान तसकाउने गररएको छ िेरै दशकहरु र काम यो िााँबिरहेका ।} 
  

मँ त्यहाँ अम्बसय हाि समािेर र तलनेट संग कुरा गदाय एक सानो को लागी रािे। 
  



एक तबन्दु मा म आपिकालीन कोठा को एक छेउमा पाe््ग्रा तथयो र दुई नसयहरु मेरो मातथ एक टरली को 

दुबै छेउमा उतभएका तथए। उनीहरु एक अकायसंग कुरा गदै तथए र एक जना भनै्द तथइन् तक उनलाई 

गभयविी हुनमा समस्या भइरहेको छ। म सुनै्द तथएँ र भन्यो "मँ िपाइँलाई त्यसमा मद्दि गनय 

सकछु!" उनीहरु दुबै िेरै स्तब्ध देखिए! मैले बुझाएँ तक म अद्भुि स्वास्थ्य उत्पादनहरु र महान व्यखिगि 

हेरतवचार उत्पादनहरु तक उसलाई मद्दि गनय सक्षम हुन सकछ तविरण। मैले बुझाएँ तक यी उत्पादनहरु 

तथए तक अतहले मेरो शरीर लाई िुवाउन को लागी यो आफैलाई पुनतनयमायण मा मद्दि गनय को लागी हो तक 

यी सामान्य उत्पादनहरु तथएनन्। म उनको शरीर थप मा राख्दै देखि र रोक्न toxins हटाउने महत्त्व बिाए। 

म िेरै व्यखिगि हेरतवचार उत्पादन तक बिाए सकछ तिनीहरूलाई मा संभातवि हातनकारक सामाग्री 

छ। मैले यो पतन बुझाएको छु तक हाम्रो िाना मा पोर्ण को एउटै स्तर छैन तक यो एक पटक तथयो। 

मैले बुझाएँ तक िेरै जोडीहरु सफलिापूवयक गभयविी यी उत्पादनहरु मा शुरू गरीसकेका छन् र िी 

जोडीहरु सोचे तक यो फरक फरक पाने उत्पादनहरु हुन सकछ। त्यसोभए मैले उसलाई मेरो फोन नम्बर 

तदएँ र सुझाव तदईन् तक उनी मलाई केतह तदनहरुमा फोन गछय न् र म उनको लागी उत्पादनको व्यवस्था 

गनेछु। मैले यो गरे जसै्त तक मँ मात्र घर जान को लागी ियार टरली मा राखिएको छु। उनले मेरो नम्बर 

तलइन् िर मलाई कतहलै्य फोन गरेनन्। 
  

तिनीहरूले एक तबरालो स्यान र िेरै एक्स-रे गरे। म अझै पनी कुनै मोतफय न मा जोड तदएन जब सम्म 

एक्स-रे समाप्त भयो। 
  

तिनीहरूले िब एक्स-रे र तबराला स्यान को सबै गरे, मलाई थाहा छैन तकन। 
  

मलाई सम्ल्झना छ तक एक्स-रे को पतहलो िेरै दुिाइ को बारे मा सोच र सचेि रहन को लागी संघर्य। जब 

उनीहरुले मलाई भने तक उनीहरुलाई िी सबै फेरी गनय को लागी म आराम र बस यो स्वीकार र याद छ र 

एक जेन ठाउँ मा जाँदैछु। म िेरै िेरै एक्स-रे को पतहलो िेरै को बारे मा याद छैन िर दोस्रो तबरालो स्यान 

र एक्स-रे काफी स्पि रूपमा याद छ। 
  

मेरी बतहनी हेलेन तभत्र आए र कुरा गरे, जसै्त माइकल िर यो आपिकालीन कोठा तथयो तकनतक उनीहरु 

एम्बर को बाहेक एक समय मा मात्र अनुमति तदईयो र उनीहरु लाईनेट लाई उनको साथ मा आउन 

अनुमति तदईयो। 
  

म सामान को बारे मा कुराकानी, साँचै्च याद गनय सखक्दन बाहेक म पक्का छु कुराकानी सामान्य दैतनक 

सामान को बारे मा तथयो, दुघयटना वा मेरो हालि को बारे मा केतह छैन। 
  

मँ सिैं स्पि तथएँ र यो कसरी बातहर िेल्न को लागी प्रतिबि तथयो। 
  

यो िेरै तढलो भैसकेको तथयो, मलाई लाग्थ्छ तक यो मध्यराि को वररपरर तथयो, जब म गहन हेरचाह इकाई 

मा रोल गररएको तथयो, यस चरण सम्म मलाई लाग्थ्छ तक म मोतफय न प्राप्त गरीरहेको तथएँ तकनतक मलाई 

दुिाइ याद छैन। 

मेरी एक बतहनी साथी यस अस्पिालको गहन हेरचाह इकाईमा एक नसय तथईन् र उनले मेरी बतहनीलाई 

हप्ता पतछ भतनन् तक सजयनले मेरो हेरचाह गने नसयलाई मलाई सहज बनाउन भन्यो तकनतक मँ रािी को 

समयमा मने तथएँ। 
  

उनीहरुले मलाई नरम हावाको ओछ्यानमा उठाए र डाक्टरले मलाई सीिै उरोस्थी मा मोतफय न को एक 

इंजेक्शन तदए। उनले भने "यो िपाइँलाई सुत्न मद्दि गदयछ"। 



मैले उसलाई भने, "म सुते्न छैन, मसँग िेरै काम छ"। उसले मलाई अजीब देख्यो, र सोध्यो "तिम्रो मिलब 

के हो?" मैले जवाफ तदएँ "मसँग पुनतनयमायण गनय को लागी एक शरीर छ !!"  
  

म तनरन्तर मेरो शरीर मा ऊजाय को भागहरु को सबै तक उपचार को आवश्यकिा को लागी च्यानल 

गरीरहेको तथयो। मैले ध्यान केखिि गरें  र कल्पना गरें  तक आन्तररक अंगहरु आफैं मा पुनतनयमायण र 

"सामान्य हुनु"। मैले यो लगािार, राि भर गरे। म कतहलै्य एक पलक सुिेन ... िेरै व्यस्त। 
  

तलनेट, एम्बर, अतप्रल, हेलेन र माइकल सबै छुटै्ट गरी शुभ रात्री भन्न आए। मैले भन्नको लागी एक तबन्दु 

बनाएँ तक म उनीहरुलाई तबहान देख्छु, मैले उनीहरु को बारे मा कुराकानी रािे र उनीहरु कहाँ बसै्द 

तथए। उनीहरुले आफैं लाई मोटलमा बुक गरेका तथए र तडनर पतहले नै िाएका तथए। मैले शुभ रात्री भनें 

र उनीहरुलाई यो भन्नको लागी एक तबन्दु बनाएँ तक म उनीहरुलाई माया गछुय  र म ठीक हुनेछु। म 

उनीहरुलाई आश्वासन तदन चाहन्छु िातक उनीहरु तचन्ता नतलउन् तकनतक म जान्दछु म ठीक हुनेछु। 
  

म ओछ्यान को अन्त्य मा नसय संग कुराकानी, कुराकानी याद गनय सकै्दन। (उनी सम्ल्झन सकछन्)। 

एक तबन्दु मा मैले भने तक मलाई साँचै्च पेशाब गनय आवश्यक छ। उनले मलाई बोिल तदईन् र जति नै 

मेहनि गरेपतन म पतसना गदाय तपसाब गनय सतकन । उनले भतनन् तक यतद म यसलाई व्यवस्थापन गनय 

सखक्दन िब उनीहरु एक याथेटर घुसाउनेछन्। मैले भने तक कुनै बाटो त्यो हुने वाला तथएन! 
  

मैले बोिलमा तपसाब गनय एक घण्टा भन्दा बढी कोतसस गरे िर सतकन। मैले आइिबार तदउँसोको 

िानाको समयदेखि तपसाब गरेको तथइनँ, १५ घण्टा भन्दा पतहले। 
  

िब मैले उठेर रुनको तवचार पाएँ। मैले नसयलाई सोिें "के िपाइँ मलाई ओछ्यान बाट बातहर मद्दि गनय 

सकु्नहुन्छ?" र उनले सोतिन "के को लागी?" मैले भने "म उतभन र पेशाब गनय जाँदैछु" र उनले भतनन 

"कुनै पनी म तिमीलाई उतभन तदन्न!" 

मैले भने "म उतभरहेको छु, या ि िपाइँ मलाई ओछ्यान बाट बातहर तनकाल्न मद्दि गनय सकु्नहुन्छ वा म 

यो आफैं  गनय सकछु!" 

त्यसपतछ उसले मलाई मद्दि गर्यो र मलाई मात्र उतभनको लागी लगभग ५ तमनेट लाग्यो। 

त्यहाँ म अिय अँध्यारो मा मेरो बायाँ हाि संग तडर प स्यान्ड समािेर उतभएको तथयो र बोिल मा पेशाब तक 

नसय मेरो लागी रािेको तथयो। 

मैले यसलाई भरें  र यो भुइँमा ओभरफ्लो हुन थाल्यो। उनले भतनन् "पियनुहोस् र म अको बोिल ल्याउनेछु" 

मैले भने "म कुनै बाटो रोक्न सखक्दन, मलाई थाहा छैन म कतहले यो गनय सके्नछु"। म प्रवाह रोक्न 

चाहन्न। बोिल सबै भुइँमा ओभरफ्लो गनय जारी। 

नसय हाँस्न थातलन् र भतनन् "मैले कतहलै्य कसैलाई यी मधे्य एक भरेको देिेको छैन! मलाई लाग्थ्छ तक मँ 

भियरै यसलाई तमलाउनु पछय ! ” 
  

मँ आफैं लाई हाँसेको छु तकनतक यस तबन्दुमा हाँसु्न एक तवकल्प तथएन। त्यो हाँसो म तभत्र तथयो मेरो लागी 

महत्वपूणय तथयो। 
  

मलाई ओछ्यानमा फकायउन ५ तमनेट लाग्यो। नसय र म िेरै कुराकानी गनय थाले र मलाई याद छ तक उनी 

सोतिरहेकी तथईन् तक म के गरररहेको तथएँ जसको लागी मलाई जाग्न आवश्यक छ। मैले बुझाएँ तक म 

तकन सुिेको छैन र मैले गरररहेको काम। 
  

म तवशेर् गरी मेरो शरीर को आसपास ऊजाय च्यानल तथयो, मेरो शरीर उज्यालो प्रकाश को साथ तवतकरण 

देिी र प्रकाश को अभाव वा अन्य को रूप मा उज्यालो तथएनन् तक कुनै पतन के्षत्रहरु लाई भरेर। 



  

यो मैले कसरी गरें । 
  

मैले ब्रह्मािमा हेरँे र कल्पना गरें  तक मेरो हािहरु ब्रह्मािमा फैतलएको छ जस्तो तक म ब्रह्मािलाई 

अँगालोमा बाँतिरहेको छु। यसो गरेर उजाय मा तचत्रण गरीरहेको तथयो, यति िेरै तक यो लगािार मेरो हतियार 

भरीरहेको तथयो त्यसैले प्रते्यक स्वीप मँ यो ऊजाय को एक तनरपेक्ष बहुिायि को कल्पना गदै तथएँ त्यसैले 

मलाई थाहा तथयो तक मँ आफ्नो लागी भन्दा िेरै तथयो। मैले कल्पना गरें  तक यो मेरो टाउको को तपतनयल 

गं्रतथ (मुकुट मा) मा आउँदैछ र यो मेरो शरीर को वररपरर सादै छ जहाँ मलाई लाग्यो तक यो आवश्यक 

छ। मैले यसलाई पोर्क ित्वहरु को स्टक ढेर को उपयोग गरेर देिेको छु, तक मेरो शरीर को आसपास 

मेरो शरीर मा तवतभन्न ठाउँहरु मा भिार गरीएको तथयो, अद्भुि पूरकहरु बाट मैले तलएको तथए। केतह 

बर्य को लागी मातनसहरु मलाई भने्थ "िपाइँ तकन यति िेरै पूरकहरु तलइरहनुभएको छ?" र म मुसु्कराउथें 

र भन्यो "तकनतक म सकछु"। हरेक पल्ट मलाई सोतिएको तथयो मँ आफैं लाई भरोसा गरें  र उनीहरुलाई 

तलई रािें। यो दुघयटना पतछ मात्र मैले महसुस गरें  तक यो किी महत्त्वपूणय रोकथाम को लागी पूरकहरु तलन 

को लागी र दुघयटनाहरु को मामला मा तथयो। िेरैजसो मातनसहरु पोर्क ित्वहरु को कमी छन् र िेसैले 

एक आपिकाल मा जब उनीहरुको शरीर लाई ममयि कायय को लागी िुरुनै्त कच्चा माल चातहन्छ िब शरीर 

लाई किै बाट सफा गनय को लागी यो महत्वपूणय छैन जस्तो लाग्थ्छ। मलाई तवश्वास छ तक यो मेरो अखस्तत्व 

को एक अतभन्न अंग हो । 
  

कतहलेकाही ँराि को समयमा म एक ठूलो फनेल सेट र मँ मेरो दूिहरु लाई मेरो लागी यो ऊजाय च्यानल र 

यो फनेल िल पठाउन सोिें। यस िरीकाले म िेरै समय तबिाउन सकछु मेरो शरीर को पुनतनयमायण को 

कल्पना र मेरो भतवष्य मा गतितवतिहरु को सबै तक मैले सोचे तक म गनय चाहन्छु। 
  

मँ मध्य अस्सी को दशक मा नेपाल मा तहमालय को माध्यम बाट एक यात्रा को लागी गए र यो िेरै 

माया गरें  र सिैं तफिाय जान चाहान्छु। पल एम्बर को जन्म भएको तथयो बाट मँ उसलाई यात्रा को स्लाइड 

देिाईरहेको छु र यो किी महान हुनेछ जब हामी यो संगै जान्छौ ंजब उनी लगभग २० बर्यकी तछन् र म 

लगभग साठको छु। मलाई सिैं थाहा तथयो तक म यो गनय को लागी हृदय मा जवान हुनु पछय  र एक बतलयो 

स्वस्थ शरीर छ। मेरो जीवन को िेरै जसो म तबरामी छु वा िेरै नराम्रो पीठ वा टाउको दुिाई आतद संग 

पीडा मा छु मैले यो मेरो शरीर भन्दा राम्रो को पुनतनयमायण गने मौका को रूप मा देिे। (मैले " दुर्णटना भन्दा 

पतहले" लाई मेरो जीवन मा पतहले नै उले्लि गरेको तथइनँ ..) 
  

गहन हेरचाह मा त्यो राि सबैभन्दा ध्यान केखिि म कतहलै्य भएको तथयो र सबैभन्दा लामो मँ कतहलै्य 

लगािार ध्यान केखिि भएको तथयो। 
  

भोतलपल्ट तबहान थोरैतसक सजयन उनको राउन्डमा आइपुगे र उनीहरुसंग िेरै मातनसहरु (डाक्टरहरु) 

तथए , १२ को आसपास । मलाई लाग्थ्छ तक उनीहरु छक्क परे तक म अझै जीतवि तथएँ। 
  

उनी मेरो ओछ्यानको अन्त्यमा उतभए र मेरो चाटयमा हेरे। उसले मलाई हेयो र भन्यो "िपाइँ केतह िेरै 

गम्भीर चोटहरु हुनुहुन्छ" । 

मैले उसलाई फकेर हेरे र भने "के यो ठीक छ ..." म उनको बयान को आिार स्वीकार गनय स्पि तथएन। 

उहाँले जवाफ तदनुभयो "म एक बातहर तलन आवश्यक हुनेछ र आिा फोक्सो को र आफ्नो प्लीहा। जब 

म सञ्चालन गछुय  म आकलन गनय सक्षम हुनेछु तक मलाई अरु केतह गनय को लागी आवश्यक छ। 
  

मैले उसलाई हेरँे र औलं्याएँ िब भने "िपाइँ थोरैतसक सजयन हुनुहुन्छ?" 
  



उनले जवाफ तदए "हो" 
  

फेरी उसलाई मेरो औलंा औलंाएपतछ मैले उसलाई सीिै भने "ठीक छ, िपाइँको काम मलाई बिाउनु हो 

तक मँ के गनय को लागी सुतनतश्चि गनय को लागी यो कतहलै्य नहोस्"।  जब मैले मलाई 

भने मैले मेरो आि लाई औलं्याएँ र त्यसपतछ उसलाई वाय को बाकी को लागी तफिाय। 
  

उनीसंगै रहेका सबैले एक कदम पछातड हटे। 
  

उसले मलाई केतह तमनेट को लागी देख्यो, चुपचाप, मँ मेरा स्वगयदूिहरुलाई सोध्न चाहन्छु तक उसले 

उसलाई आवश्यक जानकारी पायो, र त्यसपतछ उसले चुपचाप र शान्तपूवयक भन्यो, "नसयहरुलाई एक 

समतथयि िाँसी कसरी गने भनेर िपाइँलाई देिाउन तदनुहोस् र म चाहन्छु िपाइँलाई सकेसम्म िेरै रगि 

िान्छ। म यो पतन चाहन्छु तक िपाइँ गतहरो सास फेदै तहँड्नुहोस् र जति सक्दो रगि िान्छ। " 

मैले "ठीक" भने। 
  

उहाँ जानुभयो र नसय र म मात्र एक अकायलाई हेरे। 
  

म एक भाँतचएको sternum र टूटेको पसली तथयो ... 

िोकी र गतहरो सास फेने तवचार ...। 
  

म त्यहाँ एक घन्टा को लागी उठेर तहड्ने तहम्मि जुटाउने छु।  

िब मैले नसयलाई भने तक मलाई ओछ्यान बाट बातहर तनकाल्न उसको मद्दि चातहन्छ र उनले भतनन् "म 

तिमीलाई उठ्न तदन्न।" 

मैले भने "डाक्टरले भने तक मलाई उठ्न र वररपरर तहड्नु पछय  र गतहरो सास तलनु पछय  र त्यो म के गनय 

जाँदैछु"। 

उनले जोड तदएर भतनन् "उनको मिलब छैन" 

मैले जवाफ तदएँ, "म यो अतहले गदैछु र िपाइँ या ि मलाई उठ्न मद्दि गनय सकु्नहुन्छ वा म आफैं  उठ्न 

सकछु।" 
  

उनको अनुहारमा हल्का मुस्कान तथयो र मलाई मद्दि गनय अगातड बढे। यो लगभग ५ तमनेट लाग्यो मलाई 

ओछ्यान र उतभएर मद्दि गनय। यो त्यहाँ उतभएर िेरै उपलखब्ध जसै्त लाग्यो। म िेरै सुस्तरी सेट छु। एक 

कदम हरेक ५ सेकेन्ड। मैले गतहरो सास तलएँ र रगि िाँसीरहेको तथएँ तकनतक मैले पतहले नै ओछ्यानमा 

हँुदा केतह पटक गररसकेको तथएँ। हरेक चोतट मैले रगि िसेको छु म रोतकन्छु। त्यसपतछ फेरर टाढा 

जानुभयो। मँ ओछ्यान बाट लगभग 15 कदम टाढा पुतगसकेको तथएँ र म पूरै सफा गरीएको तथएँ। मसंग 

कुनै उजाय बाँकी तथएन र म यिाउिा फकेर तवश्वास गनय सखक्दन तक तबस्तार किी टाढा तथयो। मैले 

ओछ्यानमा १५ कदम पछातड याकल गरँे तकनतक मैले अतघल्लो राि याकल गरेको तथएँ। यसमा मेरो 

स्थलहरु सेट गनुयहोस् र मेरो शरीर को प्रतितिया कल्पना। म फेरी ओछ्यानमा पसे ँर त्यहाँ तनको भएँ। 

मेरो शरीर अतवश्वसनीय रूपमा कमजोर तथयो। मैले मेरो जीवनमा िेरै म्याराथन दौडें र िी पन्ध्र चरणले 

मलाई कुनै पतन म्याराथन भन्दा िेरै थकायो। 

दुघयटना मा मेरो शरीर मा हरेक मांसपेतशहरु यो शखि हराएको तथयो र यो मँ एक बच्चा जसै्त प्रते्यक 

मांसपेशी को शखि को पुनतनयमायण भएको तथयो। 

म मेरो शरीर मा ऊजाय च्यानल काम र मेरो शरीर आफैं  पुनतनयमायण कल्पना गनय जारी रािे। 

नसय अझै पनी मेरो ओछ्यान को अन्त्य मा बतसरहेकी तथई मलाई हेरररहेकी तथई अरुले रािी गरे जसै्त। 
  



एक घण्टा पतछ मैले भने तक म यो सबै गनय को लागी ियार छु। उनले मलाई मद्दि गररन् र म तनखस्कएँ। मैले 

गहन हेरचाह इकाई वरपर एक पूरा गोद गनय समाप्त। 

एक पटक फेरर म मेरो ओछ्यानमा पुरा िररकाले िचय गरीयो। 
  

जब म त्यहाँ पखल्टएँ नसयले मलाई सोध्नुभयो, "के तिमी किी भाग्यमानी छौ?" 

मैले जवाफ तदएँ, "मलाई लागै्दन, सायद यही कारण हो तक िपाइँ मलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ" 
  

उनले भतनन्, "त्यहाँ केतह चीज छ जसलाई हामी केतह कार दुघयटनाहरु को लागी मृतु्य गति भन्छौ ं, यसको 

मिलब यो हो तक त्यो गति को लागी र कार मा सबै भन्दा मातथ मछय  । एक खस्थर वसु्त (एक पोल जसै्त) मा 

टक्कर मा टाउको को लागी मृतु्य गति साठ तकमी/घंटा हो। यो हप्ता हामी यहाँ दुई अलग व्यखिहरु जो 

तबलु्कल िपाईं जसै्त एक दुघयटना तथयो, सीिा एक पोल मा टक्कर मा एक टाउको तथयो। उनीहरु दुबै 

six० तकलोतमटर प्रति घन्टाको दौडमा तथए र दुबैको मृतु्य भयो, िैपतन िपाइँ km५ तकमी/घन्टा 

गरीरहनुभएको तथयो र िपाइँ बाँतचरहनुभएको तथयो। तिमी िेरै भाग्यमानी छौ। " 
  

मलाई थाहा तथयो तक यो भाग्य तथएन िर यो पतन थाहा भयो तक उनी जान्न चाहँदैनन् तक मैले यो कसरी 

गरे। म त्यहाँ पल्टें र मेरा स्वगयदूिहरुलाई सोिें "म कसरी बाँचेको छु र उनीहरु छैनन्?" 

उनीहरुबाट तफिायको जवाफ स्पि तथयो र "िपाइँ मद्दि मागु्नभयो" 

मैले उनीहरुलाई तफिाय सोिें, "अरुले के गरे?" 

उनीहरुले भने "उनीहरु पोल ििमा आएर भन्दछन् 'ओह होईन !! म मछुय ! ' र उनीहरु मछय न्। ” 
  

म त्यहाँ केतह समय को लागी सोच्दै छु। 
  

मैले सबै व्यखिगि तवकास काययहरु को बारे मा सोचेको तथएँ तक मँ आफैं  मा दशकहरु मा गरेको तथएँ र 

म कसरी मेरो सीमाहरु (वा आफैं  को असीतमििा) पत्ता लगाउन मा इरादा तथए र म कसरी भरोसा गनय 

तसकेको तथएँ र म के महसुस गरररहेको तथएँ। मैले सोच्दै तथएँ जब म हुकय दै तथएँ तक म कसरी अरु सबैले 

मेरो बारेमा सोचेको बारे मा िेरै तचखन्ति तथए, र के म "सही" कुरा गरररहेको छु। मैले िेरै सामानको बारेमा 

सोचे। मलाई थाहा तथयो तक यो भाग्य तथएन ... 
  

मैले मेरो जीवनमा फकेर हेरँे र छनौटहरु मैले महसुस गरें  जब सबैले मलाई भनै्द तथए 

तक उनीहरुलाई मन नपने केतह नगनय, िर मलाई थाहा तथयो तक मेरो लागी सही तथयो । 

दुघयटना को ५ बर्य पतछ म लगभग १०० जना को लागी मेरो ब्यापार मा एक प्रतशक्षण गरररहेको तथएँ र म 

स्काई डाइतव went गएँ को समय को कहानी सुनाउन थाले, िब प्रतशक्षण को तबचमा मलाई अचानक 

थाहा भयो तक यतद म स्काई डाइतवंग गएकी तथइनँ। दुघयटनामा मरेको हुन सकछ। म कोठा को अगातड 

उतभएर स्पि रूप मा साररयो र मेरो शखि को कदर महसुस र मेरो तदल मा के जान्दछु मेरो लागी सही 

हुन को लागी पछ्याउने इच्छा को लागी। मलाई िपाइँ संग कथा साझा गनय तदनुहोस् ... 
  

तफिाय मध्य अस्सी (मेरो मध्य बीसौ)ं मा म देश तभक्टोररया मा एक ठूलो शहर मा बसै्द तथएँ र एक राि म 

िी जीवन शैली शो मधे्य एक देख्दै तथएँ र त्यहाँ टाने्डम स्काई डाइतवंग मा एक िि तथयो जहाँ िपाइँ 

आफैं लाई कसैलाई पट्टा गनुयभएको छ। हजार जम्प को एक जोडा उनीहरु लाई थाहा छ तक उनीहरु के 

गरररहेछन् र िब िपाइँ एक तबलु्कल राम्रो तवमान बाट बातहर कूद र पृथ्वी मुि तगरावट को लागी डुब्न। म 

बर्ौंदेखि स्काई डाइतभ do गनय चाहन्थें िर मलाई थाहा तथयो तक यतद मैले एकै्ल गरे म सायद मछुय । मलाई 

कडयले काम नगने र चुट निोल्ने बारे मा नराम्रो भावना तथयो। िेसैले टेने्डम स्काई डाइतवंग संग म यसको 

बारे मा तचन्ता गनय को लागी अनुभवी व्यखि को रूप मा कुनै पनी खस्थति लाई सम्हाल्न सकछ। 



मैले भोतलपल्ट तबहान तटभी से्टशनमा फोन गरें  र थाहा पाएँ तक उनीहरु किा किा जखमं्पग 

गछय न्। यो तसडनी बातहर तथयो । मेरो बुबा तसड्नी मा बसु्नहुन्थ्यो र म मातथ जान सकछु र उहाँसंग बस्न र 

एक कार उिारो गनय सकछु। मैले उडान बुक गरें , उसलाई फोन गरें  र उसलाई भन्यो तक म आउँदैछु, (मँ 

यति चालाक तथएँ तक उसलाई भन्नको लागी म आउँदै छु)। 

म तसड्नी आइपुगेको चार तदन पतछ मैले यो शो देिे ँर एउटा कार उिारो र दुई घण्टा को हवाई पट्टी बाट 

उनीहरु संचातलि। 
  

म यो जोड्न सकछु तक यस समयमा म एक सम्बि मा िेरै समस्या को सामना गरररहेको तथयो। मैले यो 

केटीलाई माया गरें  िर यो काम गरीरहेको तथएन। मँ ररचडय बािको तब्रज एिोस सदाको लातग एउटा 

तकिाब पढ्दै तथएँ। यो तकिाब आिा साथीहरु को अविारणा को बारे मा तथयो र के हामी साँचै्च एक 

तवशेर् व्यखि को लागी भाग्यशाली छौ।ं पुस्तक को भाग म तसडनी मा आइपुगेको बेला पढ्न को लागी 

भयो जब ररचडय आफ्नो आिा साथी संग सम्बि सम्हाल्न सकेनन् र एक सानो एकल इखन्जन तवमान मा 

गए । यो दुघयटनाग्रस्त भयो र चुटले काम गरेन। खस्थति उले्लिनीय तथयो जस्तो तक म आफैं  को लागी 

सेटअप गदै तथए। मैले सोचे ँतक यतद आिाले मलाई पछ्याउन नतदने कोतसस गरीरहनु भएको छ तकनतक 

म मेरो समय भन्दा पतहले मछुय । मेरो मुटु मा मलाई थाहा तथयो यो को माध्यम बाट पालन गनय को लागी 

महत्वपूणय तथयो। मलाई थाहा तथयो म मृतु्यको डर लाई तजत्न चाहन्छु। मलाई थाहा तथयो यो महत्त्वपूणय 

छ। यो २० बर्य लाग्यो मेरो लागी बुझ्न को लागी किी महत्वपूणय छ। म यो पतन जान्दछु तक तसड्नी मा िी 

दुई तदनहरु मलाई मेरो जीवन मा शखिशाली सेट अप डर को माध्यम बाट िक्का गनय को लागी र अर्ज्ाि 

द्वारा तनयन्त्रण नहुन। 
  

जब म हवाई पट्टी मा आइपुगें यो तवमानहरु लाई उड्ने र जिाििै वररपरर घुम्न को लागी व्यस्त तथयो। यो 

एक सुन्दर तदन िेरै थोरै बादल तथयो र घाम चखम्ल्करहेको तथयो। 
  

मैले दिाय गरँे र मेरो पैसा तिरँे। उनीहरुले पैसा तफिाय नहुने बिाए। तिनीहरूले मलाई प्रतशक्षण को माध्यम 

बाट तलईयो र मलाई उपयुि। 

हावाले उठायो र मलाई िब भतनएको तथयो तक एक तनतश्चि हावाको गति भन्दा मातथ उनीहरु यान्डम 

डाइभ गनय सकै्दनन् यद्यतप तनयतमि स्काई डाइतवंग अझै भैरहेको तथयो। तदन को समयमा जब म हावा 

मने को लागी पखियरहेको तथएँ मैले मेरो तकिाब पढें  र अन्य आकाश डाइतवंग देिे र शौचालय को िेरै 

पटक गएँ तक म मा केतह पनी बाँकी तथएन ... 
  

म तदन को बारे मा 10 बजे देखि साँझ सम्म पिें । उनीहरु िेरै माफी मागै्द तथए र भने तक यतद म तबहान 

५ बजे तफिाय आएँ भने तबहानको समयमा हावा सिैं कम हुन्छ र म उफ्रन सक्षम हुनेछु। मैले तठक भने ँर 

घरतिर लागे। 
  

म घर पुगें र तडनर गरें , रािी मेरो तकिाब पढें , म जान्न चाहान्छु तक ररचडय मरे। मँ यो थाहा पाउन को लागी 

तकिाब मा मेरो लागी कुनै सने्दश छ तक कोतशश गरीरहेको तथयो। म कसरी कुराकानी गनय तसकेका अतघ 

यो कथा भयो ि स्पि , म अब के रूप , मेरो स्वगयदूिहरू / आध्याखिक सहयोगीहरूले साथ। 
  

म चाँडै ओछ्यान बाट बातहर तनखस्कएँ र यो तबन्दु मा केतह पनी सीिा मेरो माध्यम बाट जाँदैछ भने्न थाहा 

पाएर थोरै नाश्ता गरें  ... 
  

म 5 बजे हवाई पट्टी मा आइपुगें र हावा अझै पतन तथयो। केटाहरु छक्क परे तक मैले देिाएँ। तिनीहरूले 

कसैले तथए कबहलै्य तफिाय अको तदन आउँछन्। उनीहरुले मलाई तवमानमा लगे र मातथल्लो भागमा मलाई 

पा metal््ग्राको मातथल्लो सानो िािु पे्लटमा बातहर तनस्कन भतनएको तथयो। पे्लट िुट्टा को एक र एक 



आिा सेट को लागी मात्र ठूलो तथयो। म बिलु्कल डराएको िािु पट्टी मा झुण्डिएको बियो । मँ वास्तव मा 

लाग्यो तक म मेरो मृतु्य को लागी कूतदरहेको छु। 
  

म बातहर तनकाल्ने तथएन र यतद मँ यहाँ र अब मनुयको मिलब तथयो िब यो हुन सकछ। मलाई फ्ाँतकएको 

केटा "जम्प" तचच्यायो र म जान्छु। त्यो तबन्दुमा म अिय चेिना मा हराएँ। मेरो आँिा िुल्ला तथयो िर सबै 

कालो तथयो। म होशपूवयक मेरो वािावरण को बारे मा सचेि तथएन, वा म कहाँ तथएँ वा के भइरहेको 

तथयो। िर म टाढा बाट एक आवाज बाटो सुन्न सकछु। आवाजले मलाई तचच्याईरहेको तथयो मेरो िुट्टा टक 

गनय को लागी जब हामी एक ड्ुगा मा तथयौ।ं उसको मुि मेरो कान को छेउमा तथयो िर यस्तो लाग्थ्यो तक 

ऊ एक माईल टाढा तथयो। केतह बेर पतछ मैले मेरो िुट्टा टक गरें , वास्तव मा थाहा छैन के हँुदैछ वा 

तकन। यो एक सपना जसै्त लाग्यो र तक म एक भू्रण खस्थति मा कतलिंग तथयो र मलाई थाहा तथएन के हँुदैछ 

वा म कहाँ तथएँ। जब मैले मेरो िुट्टा समािे,ँ हामी खस्पन बाट बातहर सपाट भयो र उसले मलाई भन्यो "अझै 

एक सेकेन्ड र म ररप कोडय िाने्न छु"। 
  

हामी पृथ्वीमा स्विन्त्र तगरने तथयौ ंर मलाई थाहा तथयो यस चरण मा त्यहाँ बिलु्कल केतह तथएन माँ यसको 

बारे मा गनय सकछु। यतद म यो तबन्दु मा मनय जाँदै तथएँ म यसलाई रोक्न सखक्दन। त्यसैले मैले यात्रा को 

आनन्द तलने तनणयय गरे । मैले मेरो ण्डथिबत स्वीकार गरें। 
  

मैले वरपर हेरँे र तवश्वास गनय सतकन तक यो किी अजीब तथयो तक यो अझै पनी झने र तछटो हँुदै जाने को 

अनुभव को अनुभव गनय को लागी तथयो। 

अन्तिः  उसले ररप कोडय िान्यो र म एक "whoopee" बातहर !!! उसले मलाई भन्यो "उनीहरु सबै त्यो 

गछय न्"। हामी िल आएर सानो घेरा तभत्र पस्यौ।ं अन्य सबै आकाश गोिािोरहरु मकहाँ आए र सोिे "के 

िपाइँ यसलाई माया गनुयहुन्छ?" 

मैले जवाफ तदए "तबलु्कल!" 

उनीहरूले िब भने "त्यसोभए के िपाइँ यसलाई फेरर गनय जाँदै हुनुहुन्छ?" 

मैले जवाफ तदएँ "हैन" 
  

उनीहरु सबैले मलाई सोिे, 

"तकन छैन?" 

मैले जवाफ तदएँ "तकनतक अब म त्यहाँ छु र त्यो गरें !" 
  

त्यो अनुभवले मलाई स्थातपि गयो त्यसैले म मृतु्यको मेरो डर मुि गनय सक्षम तथएँ। 
  

अस्पिाल मा गहन हेरचाह इकाई मा तफिाय। 

तदन को समयमा म अझै पनी अतवश्वसनीय रूप मा आफैलाई उपचार मा ध्यान केखिि तथयो। 

िेस्रो पटक म तहड्न र गतहरो सास फेनयको लागी उठें  म गहन हेरचाह को आसपास सेट। प्रते्यक पटक म 

मेरो पैदल यात्रा को लागी गएकी नसय मेरो छेउमा सही तथयो यतद आवश्यक परेमा मद्दि को लागी ियार 

छ। उनी तहँड्ने बेलामा मलाई कतहलै्य समािेकी तथइनन्, मलाई लाग्थ्छ तक उनी मेरो लागी यो गनय को 

लागी मेरो महत्त्व महसुस गतछय न्। 

यो िेस्रो पटक उनले मलाई भतनन् "िपाइँ िपाइँको वरपर के देख्नुहुन्छ?" 

मैले जवाफ तदएँ "िेरै बेहोश मातनसहरु" 
  

१ hours घण्टा वा यति को लागी तक म गहन हेरचाह मा तथएँ यो मात्र समय तथयो तक मैले कुनै अन्य 

तबरामीहरु लाई हेरें , यो तथएन तक मैले उनीहरुलाई बेवास्ता गरे यो हो तक उनीहरु मेरो चेिना वा 

जागरूकिा मा तथएनन्। 



  

िब उनले भतनन् "तिमीलाई तकन लाग्थ्छ?" 

मैले उसको हाि समािे, हाि तनकाले ँर भने "म जान्न चाहन्न, म ठीक हुन मा केखिि छु!" 
  

त्यसपतछ उनले मलाई भतनन् "मैले िपाइँको सजयनलाई हरेक १५ तमनेटमा फोन गरेर उसलाई भन्यो तक 

िपाइँ मेरो गहन हेरचाह इकाईमा हुनुहुन्न"। म मुसु्कराएँ र उनीसँग सहमि भए। 
  

यस पटक मेरो पैदल यात्रा मा मैले ठूलो कोठा को दुई पूणय ल्याप्स गरे। दोस्रो गोदको बेला उनले मलाई 

सोतिन् "के िपाइँ नुहाउन चाहानुहुन्छ?" 
  

मैले उसलाई हेरँे र भने तक म गछुय  र म पक्का छु तक यसले मलाई अझ राम्रो महसुस गनय र राम्रो र िाजा 

महसुस गनय मद्दि गदयछ। 
  

जब म फेरी ओछ्यानमा पुगें, उनले भतनन् तक उनी यो सब ियार हुदा थोरै हुनेतछन् र उनी आउँतछन् र 

मलाई चाँडै लैजाखन्छन्। उनी अब मलाई एकै्ल छोडेर गइन्। एक स्पि संकेि तक उनी मलाई अझ राम्रो 

हँुदै जान सखकछन् (यद्यतप म यस समयमा यस बारे मा सचेि तथइनँ )। 

आिा घण्टा पतछ उनी फकेर आए र मलाई तलए। मलाई उठ्यो अझै उसको सहयोगको िाँचो छ र हामी 

नुहाउनको लागी लाग्यौ।ं 
  

उनले मलाई कपडा लगाईन् र मलाई सेिो प्लाखस्टकको कुसीहरु मधे्य एक मा पूरै नग्न गरी बस्न र 

ह्यान्डहेल्ड शावर गुलाब मेरो हाि मा रािे र भतनन् तक उनी चाँडै फतकय नेतछन्। म केतह पतन सानय सतकन, 

मँ के गनय सक्थें तक उही खस्थति मा बस्यो तक उसले मलाई रािी। म तबलु्कल पानी को वररपरर सानय असमथय 

तथए। 
  

यस्तो लाग्थ्यो तक उनी केतह समय को लागी गएकी तथइन् जब उनी फकी आए र उनको टाउको ढोका को 

चारैतिर तथचे। उनले सोतिन् तक म ठीक गरररहेको छु तक मैले हो भने। 

त्यसपतछ उनले भतनन्, "मँ यहाँ केतह नसयहरु छु यतद उनीहरु तभत्र आउँछन् भने यो ठीक छ?" 

मेरो अनुहार मा एक िेरै ठूलो मुस्कान संग मैले सोिें "र उनीहरु के हेनय चाहन्छन्?" 

उनले एक सुन्दर हाँसो संग जवाफ तदए "उनीहरु िपाईंलाई नुहाउन मा हेनय चाहन्छन्!" 

म तफिाय हाँसै्द भन्छु "मलाई यस्तो लाग्यो ... उनीहरुलाई तभत्र ल्याउनुहोस्!" 
  

अन्य नसयहरु सबै नुहाउने कोठा मा crammed जब म त्यहाँ नग्न शावर गुलाब समािेर बसे। मेरी नसयले 

भतनन् "किी समय लाग्यो तक यो गहन हेरचाह इकाई यहाँ छ?" 

मैले भने, "मलाई थाहा छैन, सायद 70० बर्य मलाई लाग्थ्छ। " 

उनले भतनन् "हो, र िपाइँ पतहलो पटक कतहलै्य नुहाउनु भएको छ। हामी बुझ्न सकेनौ ंतक उनीहरु तकन 

एक गहन हेरचाह इकाई मा नुहाउँछन् जहाँ मातनसहरुलाई सं्पज स्नान तदइन्छ! 
  

हामी सबै हाँस्यौ।ं 

उनीहरु व्याख्या गनय गए तक कसरी स्नान सिैं एक भिारण कोठा को रूप मा प्रयोग गरीएको तथयो 

त्यसैले उनीहरुलाई यो िाली र सफा गनय को लागी तथयो। 
  

तलनेट र एम्बर मलाई तदन को समयमा प्राय: भेट्टाए। 
  

लगभग ४ बजे सम्म अडयरली आयो र मलाई गहन हेरचाह बाट बातहर तनकालेर मलाई एक वाडय मा लग्यो। 
  



मँ वाडय को लागी पाe््ग्रा पतछ, तलनेट र एम्बरले मलाई अस्पिाल कैफेटेररयामा पाe््ग्रा लगाए र हामी 

सबै एक साथ तडनर र सामान्य सामान को बारे मा कुराकानी गयौं। 
  

त्यो सोमबार रािी मलाई सुत्न मन लाग्थ्यो िर त्यहाँ वाडय मा नरक बाट एक नसय तथयो जसले सबै टर े र मोप्स 

र बाखल्टन हान्यो र राि भर जोर संग वररपरर तहंड्यो। 
  

म मेरो छािी मा एक िेरै तवशेर् उपचार िीम रगदै तथए र तवशेर् पोर्ण पूरक तक म सामान्यिया दैतनक 

तलन्छु । तलनेटले उनीहरुलाई मेरो लागी ल्याएको तथयो । 
  

म Tuesday््गलबार तबहान अडयली आयो र मलाई फेरी एक्स-रेमा लग्यो र उनीहरुले छािीको एक्स-रे 

तलए र मलाई फेरर मेरो ओछ्यानमा पांगे्र। 
  

हरेक घन्टा र कतहले कातहँ िेरै पटक मँ गतहरो मातथ र िल पैदल यात्रा को लागी गतहरो सास फेनय र अझै 

पनी थोरै मात्रा मा रगि िोकी। म स्विन्त्र तथएँ र सामान्य तहड्ने गति भन्दा थोरै तढलो गतिमा तहँतडरहेको 

तथएँ। 
  

मसँग केतह फोन कलहरु र केतह आगनु्तकहरु तथए। यी आगनु्तकहरु मधे्य एक गहन हेरचाह नसय जो मेरी 

बतहनीहरु को एक साथी तथयो। 
  

जब म वाडय मा तथएँ एक नसय आए जो एक गम्भीर कार दुघयटना मा चोट को कारणहरु मा एक अध्ययन 

गरीरहेको तथयो िातक कार तनमायिाहरु यी चोटहरु लाई कम गनय को लागी कारहरु को तडजाइन 

समायोजन गनय सके्थ। 
  

उनले िेरै प्रश्न सोतिन् 

एउटा प्रश्न तथयो "के त्यहाँ केतह तथयो जसले मेरो दृतिमा बािा पुर्यायो?" 

मेरो जवाफ तथयो "हो" 

उनले सोतिन् "र त्यो के तथयो?" 

मैले जवाफ तदए "मेरो पलकहरु!" 
  

उनले यो लेखिन् तक मैले एक मजाक गरेको तथएँ भने्न थाहा पाउँतदन र त्यसपतछ उनी मलाई हेरीन् र म 

उनीहरुलाई मेरो मूल्याing््कन गरेको देख्न सकछु। त्यसपतछ उनी हाँतसन्। 
  

मैले िब भने ँ "एयरब्यागको िुलोले मलाई कारलाई सुरतक्षि ठाउँमा किा लैजाने भनेर हेनयबाट रोक्न 

रोयो" 
  

नसय पतन एक नन तथइन्। उनी मसँग कुरा गतथयन् तक यो कसरी अतवश्वसनीय तथयो तक म जीतवि तथएँ। जब 

उनी मेरो अन्तवायिाय तलइरहेकी तथइन् एक ईखन्जतनयर मेरो कारको आकलन गदै तथए। एक हप्ता पतछ जब 

मेरो साथी माइकल र म कार हेनय गए र त्यहाँ बाट केतह चीजहरु स collect््कलन गनय को लागी एक 

मातनस जो यो भिार गरी रहेको तथयो सोतियो "कति मातनसहरु मा मरे?" माइकल कुनै एक di 

बिाए ई डी, र िपाईंले यसलाई बाँचे मातनस देि छन्। उहाँ स्तब्ध हुनुभयो र भनु्नभयो तक यो किी 

अतवश्वसनीय तथयो तक म जीतवि तथएँ (वा यसै्त शब्दहरु) 
  

बुिवार तबहान थोरैतसक सजयन मलाई भेट्न आउनुभयो र मेरो वररपरर पदाय िानेर टाउको हल्लाउँदै 

भनु्नभयो "मैले यस्तो केतह देिेको छैन ..." 



यस तबन्दु मा मैले वास्तव मा सोचेको तथएँ, "सायद यो भन्दा िराब हो तक मँ आफैं लाई महसुस गनय को 

लागी अनुमति तदईरहेको छु ... .." 
  

उनले भने, "मलाई यति तवश्वास तथएन तक मैले तहजो तलएको एक्स-रे तक मैले मेलबोनय बाट शीर्य थोरैतसक 

सजयन मा फोन गरँे र उनी र म २४ घण्टा को लागी एक्स-रे को लागी आइिबार साँझ र तहजो तबहान र उहाँ 

िपाइँको फेफडो ंको एक र एक आिा बातहर तनकाल्ने मेरो मूल तनदान संग सहमि हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो 

वियमान तनदान संग सहमि हुनुहुन्छ, तक िपाइँ अब एक तकशोरी को दुई एकदम नयाँ फेफडो ंजो कतहलै्य 

िूम्रपान गनुयभएको छ " 
  

मैले भने "म ४३ बर्यको छु" 

उनले भने, "मलाई थाहा छ ..." 
  

म िेरै उत्सातहि तथएँ ... म सफल भएको तथएँ ... 
  

मैले सोिें "अब के हुन्छ?" 

उनले जवाफ तदए, "िपाइँ घर जान सकु्नहुन्छ" 

मैले सोिें "कति तछटो?" 

उनले जवाफ तदए "जति सक्दो चाँडो।  म तनको प्रतविी गरररहेका छन् सुन्न र वाई भनेर कहां 

छन् पतन तलएर पूरक, र यो स्पि छ काम िपाईं को लातग र िपाईं घर मा बेहिर हुनेछ। " 
  

जब मेरो तलफ्ट एक घण्टा पतछ मलाई घर पुग्न आयो, म अस्पिाल बाट मेरो आफ्नै भाप मुतन तहँडे। 
  

दुघयटना को दुई हप्ता तभत्र म टाजयन जसै्त मेरो छािी ठोक्न सक्षम तथए। 

मेरो भाँतचएको पसली र भंतगएको उरोस्थी राम्रो संग तनको भैरहेको तथयो। 
  

के यो अचम्मको हुने छैन यतद हामी सबै आफैं  र तवचारहरु र पे्ररणाहरु लाई हामी पनी भरोसा गदयछौ?ं 
  

हामी साँचै्च आफैं लाई कति भरोसा गछौं? 
  

मलाई थाहा छ १ 7 since पतछ मेरो तवश्वास र तवश्वास म मा छ र म के गनय सक्षम छु , िेरै बढेको छ। यो 

मुख्य रूपले एउटै काम को कारणले अब म www.enjoyinnerpeace.com.au 

को माध्यम बाट साझा गरीरहेको छु यस वेबसाइट मा त्यहाँ िेरै आईटमहरु छन् तक िपाइँ आफ्नो 

आध्याखिक बृखि गनय को लागी घर मा वा उसै्त यात्रा मा अन्य समान मन भएका मातनसहरु संग साझेदारी 

को माध्यम बाट सक्षम छन् ।    
  
  
  
  

यतद िपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ तक कसरी िपाइँको आिा गाइड संग काम गनय को लागी जोन जसै्त वा िपाइँ 

को हुनुहुन्छ, िपाइँ कहाँ बाट आउनुभएको छ , िपाइँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ र िपाइँ यहाँ तकन हुनुहुन्छ , 

को बारे मा अतिक जान्न चाहानुहुन्छ , िब h वेब साइट  www मा जानुहोस् । enjoyinnerpeace.com.au 
  

एक पटक त्यहाँ उनको साइट मा 

पतहले हाम्रो कहानी याब मा २० तमनेट को तभतडयो हेनुयहोस् 

दोस्रो एक ईबुक तकनु्नहोस्।  
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िेस्रो िपाइँ एक घर अध्ययन काययिम तकन्न सकु्नहुन्छ , जुन िपाइँ िपाइँको आफ्नै मा , िपाइँको आफ्नै 

घर मा काम गनय सकु्नहुन्छ 

चौथो अतभमुिीकरण प्रोफाइल को लागी एक परामशय मा एक को लागी आफैं लाई बुक गनुयहोस् जहाँ 

िपाइँ आफ्नो आध्याखिक सहयोगीहरु संग स्पि दुई िररका संचार स्थातपि /पररषृ्कि गनुयहोस्। 
  

िपाईं आफ्नो आध्याखिक तवकास पतछ लाग्न चाहनुहुन्छ कति टाढा आिारमा त्यहाँ छन् आध्याखिकिा र 

िेरै अन्य सेवाहरू उपलब्ध मा भन्दा 600 पाठ्यिम।  

वेबसाइट www.enjoyinnerpeace.com.au अने्वर्ण गनुयहोस् र म च िपाईं कुनै प्रश्न मात्र सोध्नुहोस् ।  
  
  

जोनले मातनसहरुलाई कसरी आफ्नो आिा गाइड संग कुरा गनय तसकाउने दुतनया भ्रमण, आफैलाई 

भरोसा, आफ्नो जीवन को उदे्दश्य पाउन र यसलाई पछ्याउने साहस छ। 

यतद िपाइँ जोन िपाइँको के्षत्र मा आउन चाहानुहुन्छ िब उहाँ वा उसको 

स्टाफ www.enjoyinnerpeace.com.au    वेब साइट को माध्यम बाट सम्पकय  गनुयहोस् । 
  
  
  
  
  

साथै यतद िपाइँ अंगे्रजी मा पतन िाराप्रवाह हुनुहुन्छ र त्यहाँ अंगे्रजी भार्ा बाट यस अनुवातदि 

संस्करण मा अनुवाद मा तु्रतटहरु छन् कृपया मेरो कायायलय थाहा तदनुहोस् र यतद िपाइँ हाम्रो लागी 

अनुवाद पुन: जाँच गनय िुसी हुनुहुन्छ भने हामी िुशीले शब्द दस्तावेज संस्करण को लागी अगातड 

बढाउनेछौ।ं िपाइँ सम्पादन गनय को लागी। हामीलाई मदि लातग अतग्रम िन्यवाद 😊 
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