
उ�रमा  �वशाल  �हमालह�  अ�न  प��म  र  द��णमा  काली  ग�क�ले  बेर �काे  मेराे  ग�क�  �द�श  पूव�मा  सधै  कलकल  म�ा�दी                   
ब�गरह�  ।  सेती  �बचबाट  बगेता  प�न  यसले  अनाैठाे  स��  गासेका े छ  यहाँकाे  लाेकह�  सँग  ।  याे  ��  हावा  जल  उपभाेग                      
गर �र  ��क� एकाे  मा�नसह�  द�खेर  म  आज  अच��त  छ�   ।  �कनक�  पूव�  नवलपरासीका े  समथर  उव�र  भू�ममा  तमाम  जाे�सला                   
युवाह�काे  हातमा  हात  �मलाएर  एकसाथ  भ�नरह �का  छन्  ‘कृषीमा  आधु�नकरण,  अब  य�ह  पेशामा  हा�ा े मरण’  �कनक�  उनीह�                  
आ�ाे  �द�शकाे  भा�ाह�मा  आया�तत  चामल  पा�  न�दने  वाचा  गर �का  छन्  ।  �द�श  सरकारले  कृषी  आधु�नकरणमा  गर �का े                 
याे  �वकासले  जाे  काे�ह  युवाले  मजाल े  भ�  स�  �क  अब  हामी  जापानक  काे�रयाल े  ज�ै  थाेर �  �मह �नतमा  प�न  �श�                    
उ�ादन  गन�  स�ा�  र  मेराे  ग�क�  �द�शलाई  आ��नभ�र  बानाउछा�  �कनक�  अब  उनीह�  सँग  धान  मकै  राे� े  धान  मकैमा                    
आव�क  त�  छन�  र  धान  काट�र  �सलाई  झाट�र  बाेरामा  �सधै  �ाक  गन�  ज�ा  उपकरणह�का े  �याेगले  आफुह�लाई                  
कृषीमा  �नकै  चाख  लागेकाे  छ  र �  ।  जब  द�शमा  अब�काे  चामल  आयात  भएका े  कुरा  सु�ामा  आयाे  तब  �सकाे  के�ह  भाग                      
आफुह�ले  उ�ादन  गर �र  के�ह  हद  स�  धानमा  आ�ा�नभ�र  �ने  बताएका  छन्  ।  यस  �ज�ाका  मा�नसह�मा  य�त  �ान                  
प�ससकेकाे   छ   �क   मेराे   �द�शकाे   समृ��काे   या�ा   अब   कृषीमा   मा�   भनेर   ।   
  
तन�  र  �ांजाका  ग�क�  भेगका  मा�नसह�लाई  प�न  पूव�  नवलपरासीकाे  ज�ाे  आधु�नकरण  अ�भल�  गराएर  एक  गेडी                 
धानलाई  सय  गेडी  बनाउन  स�ु  पछ�  ।  मेराे  �वचारमा  त  अझ  यस  �ज�ाका े  पहाडी  भेगमा  ठ�ला  ठ�ला  पाेखरी  बनाएर  बख�                      
झरीकाे  पानी  संकलन  गर �र  तरकारी  खेतीमा  उपयाेग  गनु�  पछ�  ज�ाे  ला�छ  �ाे  संग  संगै  पशुपालनमा  प�न  लगानी  गन�  सके                     
एकै  �मह �नतमा  �ुई  पेशा  संगसंगै  जाने  �थया े  ।  �ाे  वा�  सु�ा  क�त  आन�  ��  हाेला  जब  यस  भेगका  मा�नसल े भ�े  छन्                       
‘डाँडमा  �ूटावर  त  सा� ै  अन्उ�ादकमुलक  रह �छ  ब�  यहाँ  ठ�ला  ठ�ला  पाेखरी  बनाएर  लेककाे  �वकासकाे  �ास  मेटाउन                  
स�जलाे  ��’।पहाडमा  सङ्काे�चत  साेच  बाह �क  सबै  कुरा  हराबरा  �न  स�  ।  क�त  सु�र  ��  हाेला  �ा े पल  जब  पहाडमा                     
फलेकाे  तरकारी  र  बाेडाकाे  दालले  ग�क�  बेशीमा  फलेकाे  धानलाई  �भजाएर  �स�बारीमा  गु�ङ्ग  सँ�ृती  ह �न�  क�त  मजा                  
��ाे   हाेला   ।     
  

�ाङ्जा,  गु�ी  र  पव�तकाे  संगम  �ल  �म�म�का े  जलकु�मा  �ाे  मानव  �न�म� त  जलयानमा  खटटट  खटटट  चड�र  पहाडकाे                  
कुना  क�रा  झरना  हद�  ए�सयाकै  सबै  भ�ा  ठ�लाे  सा�लक�ाम  ह �दा�काे  आन�  म  कसरी  वण�न  ग�म्  ।पव�तका  पहाडह�मा                   
�ाङ्जा  तन�मा  ज�ाे  कृषीकाे  अथाहा  स�ावना  त  छद�  छ  �सै  मा�थ  पय�टक  आकष�ण  गन�काे  ला�ग  काली  ग�क�  मा�थ                    
भएकाे  अकुत  लगानीले  कसकाे  मन  लाे�ाउ�  हाेला  र  ?  मा�नसमा  क�त  �ह�त  छ  भनेर  प�र�ण  गनु�  छ  भने  पव�त  कु�ा                      
जानु  पछ�  ज�ाे  ला�छ  ।  मुट�  द�ाे  बनाएर  चरा  जसरी  उड्न  चहाने  मा�नसलाई  कु�ाल े सधै  कुरी  रह �का े �नेछ  ।  जाडाे  याममा                       
�ग�  जाने  बाटाे  ज�ाे  द��खने  अ�ा  अ�ा  लामा  लामा  झाेलुङ्गे  पुलमा  आन�काे  ��  ह �न�काे  ला�ग  मा�नसका े �भड  लगाउदा                    
क�ाे   द��ख�   हाेला   आहा।   
  
बा�ुङ्ग  का�लकाकाे  दश�न  गर �र  संसारकै  सबै  भ�ा  लामाे  र  अ�ाे  झलुङ्गे  पुलकाे  छ�उमा  धाैला�गरीलाई  साची  राखेर                  
बसेकाे  बा�ुङ्गे  युवाह�ले  यहाँ  �म�ाे  चाय  पा�च  भनेकाे  सु�ा  क�ाे  मजा  आउछ  हाेला  ।  पय�टकले  उनीह�काे  �सकाे  गद�                    
चाय  �म�ाे  भैच  भ�ा  क�ाे  ग�बका े  सु�न�  हाेला  ।प�काेटकाे  चुचुरमा  बसेर  �हाँका े  लाेकल  उ�ादन  खानुकाे  म�ा                  
सबैले  सहज  त�रकाले  अनुभव  गन�  पाए  सुनमा  सुग�  थ�प�ाे  हाेला  ।  �दनभरी  �शकार  गर �र  ढाेरपाटन  ह��ङ्ग  ए�रयामा                   
साँझ  पख  �ा�नय  भाकामा  आगाे  र  लाेकल  �ादकाे  ताप  �लद�  नतम�  �ु�  पर �र  सबै  थकान  �बसाएका े पय�टक  ह �न�  पाउँदा                     
क�ाे  सु�र  द��ख�ाे  हाेला  ह �  ।  ��त  मा�  कहाँ  हाे  र,  प�व�  कालीकाे  जल  सुन  ज�ै  लटर�ै  फलेकाे  सु�लाकाे  हर �क                      
के�ा  के�ामा  अ�डएर  पय�टककाे  श�ररकाे  काेष  काेष  �भजाउन  सके  ग�क�  �द�श  �स ै �स ै समृ�  �ने  �थयाे  ।  सु�ालाह�                    
सडक  छ�उह�  बे�  रा�दा  झन्  आहा  सुनले  पाेतेका े  ज�ाे  सु�र  द��ख�  हाेला  ।  अझ  �ा े �ाद  अ��  प�न  पुया�उन  सकेमा                      
सबैले   हा�ाे   �द�शकाे   �ाद   म�ाले   चा�   पाउने   �थए   ।   
  

�ा��काे  ताताेपानीमा  सबै  राेग  बेथा  पखालेर  आफैलाई  सबै  कुराबाट  चाेखाे  बनाएर  घाेड�  पानी,  पुन�हल  टाकुरामा  बसेर                  
नेपालकै  सबै  भ�ा  �बशाल  लालीगुरासँका े  जङ्गल  ह �र �र  मन  भुलाएकाे  मा�नसह�काे  जमातलाई  ह �र �र  मेरा े �द�शले  मन  भुलाृन                  
स�ुमा  नै  �द�शकाे  समृ��  झ���  ।  �हमालकाे  �चसाे  हावाले  अनेकाै  तनाब  र  कामल े  �च�सएकाे  जाँगरलाई  उजा�गर  गन�                   
के�काे  �पमा  �ा��लाई  �ा�पत  गन�  स�क�  ।  लाेलाएका  पाईलाह�लाई  त�ाउन े र  ग�त�शल  बनाउन े अ�ास  के�काे                 
�पमा   यस   �ज�ाकाे   पद   माग�लाई   �ा�पत   गन�   स�कने   कुरामा   म   पूण�   �व��   छ�    ।   



�ा��  �द�  उकालाे  लागेर  �हमालका  मनाेरम  ��  र  ह�रयाली  वन  पाखा  ह �द�  �हमाल  पा�रका े  द�श  मु�ाङ्गमा  पुगे  प�छ                    
�ग�काे  अनुभू�त  गन�  मा�नसह�लाई  म�हनाै  स�  य�ह  �ानमा  म�  त�रकाले  भुलाउन  स�क�  ।  �ाऊ  खाँदा  खाँदा  राता                  
गाला  बनाएका  थकालीका  �मह �नत  र  �सपले  बुनेका  सु�र  कपडाह�ले  स�जएर  फापर  बारी  र  �ाऊ  बगानमा  मा�नसह�                  
खेलेकाे  दाै�डएकाे  ह �र �र  मेराे  �द�श  गम�  पनु�  बाह �क  अ�  �सवाए  द�ि�दन  ।  �दनभरीका े  थकानमा  थकाली  खानाका े �ादमा                   
ए�ल  �ा�ीकाे  चु��  �लएर  साथी  भाईलाई  चखाउन  लाने  वातावरण  बनाउन  पन�  द��छ�   म  ।  धा�म�क  मह�का े त  कुर �  नगर �                     
द�श  �वद�शका  �ह�ु  धमा�ल�ीह�लाई  उनीह�का े आ�ाकाे  के�  बानाउन  स�क�  ।  प�व�  कालीका े मुहानमा  �ह�ु  भ�लाई                 
एक  पटक  भए  प�न  पाईला  ट�काउने  खुबीकाे  �वकास  गनु�  पछ�  ।  उ�  �हमाली  भेगमा  बै�  धम�का  भ�ह�लाई  प�न  उ��कै                     
आक�ष� त  गन�  स�कने  स�ावना  बाेकेकाे  छ  ।  यस  भेगमा  अथाहा  �पमा  पाईने  ज�डबु�ट  र  आयुव��दक  औषधीह�काे  खाेज                   
अनुस�ान  गर �र  बजारीकरण  गन�  स�कयाे  भने  �द�श  त  �सै  �सै  समृ�  भईहा�छ  �न  ।  उ�  पहाडमा  च�े  हावाका े वेग  सँगै                      
घाेडामा   दाैडन   चाहानेह�काे   ला�ग   प�न   याे   �नकै   नै   उ�ृ�   ग��   �न   स�   ।   
  

�चसाे  माैसममा  ताताे  ताताे  फाफरका े राेटी  टाे�ै  �व�कै  उ�  �ानमा  रह �काे  तालमा  भरपूण�  आन�  �दने  एक  मा�  �ान  हाे                     
मनाङ्ग  �ज�ा  ।  �त�लचाे  पु�  प�न  कहा ँ स�जला े छ  र  ?  छ���  शाहास  चा�ह�  ग��मा  पु�काे  ला�ग  ।  तर  ग��  पु�काे                       
या�ाकाे  �ममा  आउने  क�ह�ै  आँखा  नपा�टने  �ाे  मनमाेहक  ��ह�ल े  मा�नसह�लाई  ��ह  रात  कटाउन  पाए  �ने  भ�े                  
आभाष  �दलाउने  �ेमता  छ  मनाङ्गमा  ।  जाडाे  याममा  द��खने  �हाँका े मनमाेहक  ��  एक  पटक  स�ूण�  नेपालीलाई  द�खाउनै                   
पछ�  ग�क�  �द�शले  अ�न  भ�न्  �न  सारा  नेपालीले  अर �  वाह  ग�क�  �द�श  ।  जाडाे  याममा  आईस  कलाई��ङ्ग  गराउन                    
स�े  �ाकत  छ  मानङ्गमा  अ�न  �वद�शमा  ज�ाे  आईस  �े�टङ्ग  प�न  ।  युराेपकाे  झ�ाे  �दन  �मता  भएका े  ग�क�                   
�द�शमा   बाँक�   के   नै   रह�   र   ?   
  
मनाङ्गमा  युराे�पयन  मजा  �लएर  �सधै  ल�जुङ्�काे  घले  गाँउमा  गएर  फुरी  नेपाली  कला  सँ�ृ�तमा  रमाउन  पाउदा  �ा े ज�ाे                   
भा�मानी  मा�नस  काे  हाेला  र  ?  गु�ङ्ग  भेष  भुषा  कला  अ�न  सँ�ृ�तमा  �भजेर  ग�केर  हातह�  ह�ाउद�  क�र  मका�उद�                    
मनाङ्गकाे  थकान  ल�जुङ्गमा  �नका�  पाउदा  आहा  �ाे  भा�मानी  ।  �नकै  नै  �ुल�भ  मा�नन े बन  माैरीका े मह  खाएर  मु�  भएर                     
�हाँकाे  माहाेलमा  मा�नसलाई  भुलाउन  स� ु  पछ�  ।  हनी  ह�र  ज�ाे  �नकै  शाहासी  पूण�  पेशालाई  अ�रा��य  �रमा                  
�चनाएर  एउटा  शाहा�सक  खेलका े  प�न  सु�वात  गन�  स�क�  ।  वा  हनी  ह��ङ्ग  गन�  समयमा  �व�भभ�  मा�नसह�लाई  खु�ा                   
गराएर  उनीह�लाई  प�न  जीवन  मृ�ुका े  खेलका े  न�जक  द��ख  अनुभव  �दलाउन  स�क�ा े  ।  सँग  सँगै  ताजा  वन  महका े                  
�ापारमा   ट�वा   पुया�उन   स�क�ाे   ।     
  
ल�जुङ्गकाे  महले  शरीरमा  गाेख�का े  �ाे  उकाला े  उ��ने  तागत  भ�र�दएर  नेपालका े  ई�तहासकाे  बार �मा  मजाल े  बुझाउन                
स�क�  गाेरखनाथ  बाबाकाे  आ�शवा�द  �दद�  ।  मना�ु  �हमालकाे  �चसाे  हावा  खाँद�  �ुध  पाेखरी  स�का े  पदया�ामा  अ�                  
�हमालकाे  ��ावलाेकन  गन�  मा�  मेराे  ग�क�  �द�शमा  पाई�  ।  �हड्द�  नेपालकाे  ई�तहास  प�ाउद�  मनकामना  म��रमा                 
आएर  मनकाे  ई�ा  ��  गर �र  सलल  बगेकाे  ��सुली  र  म�ा�ङ्दीकाे  छङ्ग  छङ्ग  आवाज  सु�ै  तन�लाई  छ�दाकाे  �ा े पलकाे                    
आन�   मा�   याे   �द�शले   �दन   स�   ।     
  
पहाडकाे  रानी  भनेर  �च�नएकाे  हा�ा े  सु�र  ब��पुरमा  शु�  नेपाली  जीवन  शैली  यापन  गर �र  घाँसी  कुवामा  आएर  आ�दकवी                   
भानुभ�काे  ई�तहास  बुझेर  मानुङ्गकाेटका े  डाँडाबाट  दमाैली  बजारलाई  छाेपेर  �बहानीकाे  घामका े  प�हलाे  �करणल े  �य               
अनुहारमा  चु�ाकाे  आन�  अ�  कहा ँ  गएर  पाउनक  स�क�  र  ?  छा�ी  बराही  र  ढाेर  बराहीमा  भेटी  चढाएर  �तमी  प�न                     
�र�सङ्गकाे  म  प�न  �र�सङ्गकाे  लाई�दउ  माया  एकै  �क�समकाे  �गत  गाउँद�  तन�का  पुरानाे  मगर  ब�ीमा  गएर  काैडा  मा�नी                   
सालैजाे  र  झाउर �  भाकामा  �र  तानेर  क�र  मका�ई  मका�ई  नाँ�दाकाे  जीवन  भरी  भु�  नस�कन े  �ा े  पलह�  कैद  य�ह  मेराे                     
�द�शमा   गन�   स�क�   ।   
  
का��काे  त  के  कुरा  गराै  र  खै  ?  सबै  कुरा  �बसाउने  थलाे  भएता  प�न  मा�थ  मा�थ  भेगमा  रह �का े  काेरी  लेकमा  फूलेका                       
फूलह�ले  पा�नह�  कुरीरह �काे  छ  ।  फ�क  फुलेका  फूलह�  या�ीह�काे  �शरमा  स�जनकाे  ला�ग  तड्�परह �का े  छ  ।कापुचे                 
मा�थकाे  �हउँह�ले  अझ  धेर �  या�ीह�  कुरीरह �काे  छ  आ�ाे  �हमकला  द�खाउनकाे  ला�ग  ।  �हमालकाे  फेदह�मा  लुकेका  काेरी                  
ज�ै   अ�   अ�   मन   लाे�ाउने   माेरी   कुना   क�रह�   कुरीरह �काे   छ   या�ीह�लाई   ।   



य�त  धेर �  अथाहा  स�ावना  बाेकेकाे  मेराे  ग�क�  �द�शलाई  समृ�  बनाउनकाे  ला�ग  के�ह  गनु�  पद�न  ।  मा�  �ुई  कुरामा  �दल                     
खाेलेर  लगानी  गन�  वातावरण  सृजना  ग�र�दए  पु�छ  ।  एक  न�रमा  कृ�ष  अ�न  �ुई  न�रमा  पय�टन  ।  जब  लगानी  गन�                     
वातावरण  उ�चत  ��  तब  राेजगारी  �त  �पमा  सृजना  �द�  जा�  ।  �द�श  सरकारले  युवाह�लाई  कृषीमा  र  पय�टन                   
�वसायकाे   ला�ग   उ�चत   �ान   र   माग�   �नद�शन   �दन   स�ु   पछ�   ।     
  
कृषीमा  आधु�नकता  र  न�वनता  �ाउनकाे  ला�ग  सु�मै  उ�ेख  ग�रए  ज�ाे  �व�भ�  �कारका े  कृषी  उपकरणह�  �भ�ाई                 
युवाह�  माझ  उपकरणकाे  उपयाेगल े  क�त  सहज  त�रकाले  उ�ादन  गन�  स�क�  भ�े  कुराका े  �ान  �दएर  युवालाई  आधु�नक                  
कृ�षमा  आक�ष� त  गन�  ��रत  गनु�  पछ�  ।  युवाह�लाई  पर�रागत  �क�समकाे  कृ�ष  पेशा  द��ख  मा�  �ास  आएकाे  हाे  तर                    
उनीह�लाई  य�त  प�ा  थाहा  छ  �क  कृ�ष  मा�  एउटा  य�ाे  �वसाय  हाे  जसले  एकलाई  सयमा  प�रणत  गन�  स�  ।  य�त                      
धेर �  उव�र  भू�म  भएकाे  यस  �द�शमा  उ�चत  �ान,  �सप  र  उपकरण  �दन  सकेमा  कृषी  याे�  ज�मनमा  अथाहा  �पमा  उ�ादन  गन�                      
स�क�  ।  तर  �द�श  सरकारले  भुगाेल  �ान  अ�न  �सकाे  हावा  पानीकाे  उ�चत  अ�यन  र  अनुश�ान  गर �र  कुन  �ानमा  कुन                     
�क�समकाे  खेती  बालीकाे  ला�ग  स�ह  त�रकाले  धेर �  भ�ा  धेर �  उ�ादन  गन�  स�क�  भनेर  ठाँउ  छनाेट  ग�र�दएर  �स  �ानमा                    
सरल  यातायातकाे  ला�ग  उ�चत  बाटाे  �नमा�ण  ग�र�दएर  उनीह�का े  यसै  पेशामा  भ�व�  छ  ह �  भनेर  सु�न��त  ग�र�दन ु पद�छ  ।                    
कृ�ष  सँग  सँगै  पशु  पालनमा  प�न  यस  �द�शले  �ान  �दन  ज�री  छ  ।  �कनक�  पशुपालनले  कृ�षमा  ट�वा  त  पुया�उछ  नै  �स ै                      
मा�थ  यसले  एकै  �मह �नत  र  प�र�ममा  �ुई  �वसायलाई  सँग  सँग ै  स�ुल�लत  बनाएर  लाने  गद�छ  ।  याे  भ�न  रहदाँ  युवालाई                     
�राेजगार  �दान  गन�  नाममा  तमाम  उ�ादन  गराएर  फेरी  बजार  �व�ापनमा  �ान  �दएन  भने  उनीह�काे  �महनत  र  प�र�म                   
अ�न  समृ�  �द�श  बनाउने  सपना  सबै  चकनाचुर  भएर  जा�  ।  मा�नस  आ�ाे  �मह �नतकाे  उ�चत  मु�ांकन  र  मु�  चहा�  र                     
�सलाई  �व�ापन  गन�  स�ूण�  �ज�ा  �द�श  सरकारले  �लनु  पछ�  ।प�हला  धेर �  युवाह�  कृ�ष  पेशामा  स�ावना  द�खेर  �श�                   
लगानी  त  गर �  तर  �सकाे  उ�चत  मु�  र  �व�ापन  न�दाँ  हजाराै  युवा  �वसा�यले  हात  धाेएर  ब�  बा�  भएका  छन्  ।  �ा े                      
धाेइएका  हातलाई  पुन  जाे�सलाे  र  �मह �न�तला े  बनाउनकाे  ला�ग  �द�श  सरकारले  पुन  गु�  याेजना  बनाएर  �वद��शएका  युवा                 
स�हत  यहाँ  �क� द�  गर �का  युवाह�लाई  य�ा  �कारकाे  �वसायमा  आकष�ण  गन�  सके  यस  सरकारले  बेहाे�ररह �काे  खा��                 
�तरकाे  �ापार  घाटालाई  कम  गर �र  कृ�ष  ज�  उपभाेगमा  आ��नभ�र  बनाउन  स�कयाे  भने  समृ�  �द�श  बनाउनकाे  धेर �                  
सकसकाे   काय�   हाे   ज�ाे   मलाई   ला�ैन   ।     
  
यसै  सँग  यस  �द�शले  पय�टन  �वसायका े  अथाहा  स�ावना  बाेकेकाे  छ  ।  पय�टकलाई  आकष�ण  गन�काे  ला�ग  �द�शमा  मा�                   
नभएर  पूर �  रा��य  �रमा  �व�भ�  �कारकाे  याेजनाह�  बनाएर  द�शमा  पय�टक  �भ�ाउनकाे  ला�ग  पहल  गनु�  पछ�  ।  द�शमा                   
पय�टक  आएप�छकाे  मु�  आकष�णका े  के��व�ु  भनेकाे  नै  हा�ाे  �द�श  हाे  र  यसलाई  अझै  धेर �  आकष�णका े  के�  बनाउन                   
स�क�  ।  यसकाे  ला�ग  �द�श  सरकारल े  कागजी  ���यालाई  सहज  बनाएर  युवाह�ले  गर �का े  लगानीलाई  सुर��त  छ  भनेर                  
अनुभु�त  बनाउनकाे  ला�ग  प�न  सरकार  �रबाट  नै  पहल  ग�ररा�ु  पछ�  ।  काेरी,  कापुचे  ज�ा  भख�र �  उदाउद�  गर �का े                  
पदया�ालाई  सहज  बनाउने  र  सुर�ाका े  �ार ��ी  �दएर  �बच  �बचमा  हाेटल  �वसाय  सु�  गर �र  पय�टककाे  चाप  बढाउनकाे                  
ला�ग  सरकारले  नै  पहल  गन�  पछ�  ।  अझै  धेर �  यस  �द�शमा  लुकेर  बासेकाे  क�त  धेर �  ठाँउह�  छन्  र  ��ा  ठाँउ  र  ग��काे                        
खाेजी  �न�त  गरी  सहज  माग�  बनाई  पय�टकलाई  य�ह  भुलाई  रा�  स�क�  ।  मा�नस  आन�  र  नयाँ  कुरा  अनुभव  गन�  चहा�न्                      
र  �ाे  चहानालाई  मेटाउने  के�काे  �पमा  हा�ाे  �द�शलाई  �ापना  गन�  स�क�  ।  कु�ामा  लगानी  भएका े  ज�ाे  अ�                   
�ानमा  प�न  स�नवनाकाे  खाेजी  गर �र  सं��त  भएर  बसेकाे  पु�जलाई  लगानीकाे  �पमा  चलायमान  गन�  स�कयाे  भने  युवाह�                  
आ�ाे   गाँउ   ठाँउ   छाेड�र   अ�   जानै   पद�न   ।   तर   सरकारले   ग��   स�   पु�काे   ला�ग   रा�ाे   बाटाेका े  �नमा�ण   ग�र�दनु   पछ�   ।     
  
साे�ुस्  त  फलफूल  पसलमा  आया�तत  सेताे  फु�ाे  �ाउकाे  सा�ाेमा  हा�ाे  मु�ाङ्गका े  राता  राता  �ाउ  टल�  ट��दा                  
क�त  मजाकाे  द��ख�  ।  �ाङ्जा  �ा�ी  बा�ुङ्गकाे  पह �लै  सुन  ज�ा  सु�लाह�  �ा�नय  बजारमा  पय�टकलाई  ह �र �र                 
मुसु�  मु�ुराउदा  क�ाे  आन�का े  अनुभु�त  ��  ।  पदया�ामा  �न��एका  मा�नसह�ल े  य�हकाे  �ा�नय  फलकाे  �ाद  र                 
�ा�नय  उ�ादनकाे  उपभाेगले  उसका े  भाेक  �ास  र  थकाईलाई  मेटाउन  स� ु  नै  याे  �द�श  समृ�  छ  भनेर  सबैले  �च�न्  ।                     
मु�ाङ्गमा  हाेस्  �क  मनाङ्गमा  �ाहाँ  पुगेकाे  मा�नसले  हा�ै  �द�शमा  उ�ादन  भएका े  धान,  चामल,  दाल,  तरकारी.  माछा                  
मासु  खान  पायाे  भने  मा�  �द�श  समृ�  रह �का े बु�झ�  ।  ��त  मा�  हाेइन  मेरा  तराईका  दाजुभाईले  मु�ाङ्गका े �ाउले  �ज�ा े                    
पड्काएकाे  सु�  मन  छ,  ल�जुङ्गकाे  बन  मह  खाएर  ल��एका  पय�टकलाई  मना�ुकाे  �चसाे  हावा  खुलाउद�  नेपालकाे                 
इ�तहास   सुनाउन   अ�न   सु�ा   क�ाे   अनुभु�त   हाेला   ?   



हामीलाई  सबै  थाेक  �दएकाे  छ  ।  �ाकृ�तक  सु�रता,  म�ललाे  भुभाग,  अ�न  जाेश  र  जाँगरल े  भ�रएका े  �वर  गाेखा�ली  भनेर                    
�च�नने  लाखा�  युवाह�  छ  याे  �द�श  सँग  ।  यसलाई  स�ह  त�रकाले  गु�  याेजना  बानाएर  सबै  स�ावनालाई  केलाएर  स�ह                    
�पामा   उपयाेज   गन�   स�ाे   भने   “समृ�   �द�शकाे   ला�ग   युवा   �ाराेजगार”   �त   ब�   ।     
  


