
एकाॊकी नाटक:  

क्रान्तत नमाॉ बफहानीको  

-रेखक: फी ऩी फजगाईं 

 

सूत्रधाय: जीवन....,ए जीवन....,जीवन..., हन कहाॉ गमो मो? जीवन....,ए जीवन.... 
जीवन: (भतचभा प्रवेश गदै) हजुय सय..., के बतनु बो सय? 

सूत्रधाय: हाभी महाॉ ककन ऩो आएको?  

जीवन: (डामयीको ऩाना ऩल्टाउॉ दै) सॊदेश फाॉड्नु आएको सय, तय अघघ आउॉदा घभठाई दोकानभा 
सॊदेश ककतनु त बुसुक्कै बफघसिएछौँ घन हगी सय?  

सूत्रधाय: हैन हौ जीवन, तॉ जनताको जनतै यहने बइस,् तेयो फुबिको बफको ऩघन ककहल्मै 
खरेुन? हाभी त्मो सॊदेश फाॉड्न आएको होइन क्मा त, भेसेज फाॉड्न ऩो आएको त..., 
जीवन: भराई जनता च ै नबन्तदनु होस ् न ् सूत्रधायसय, जनता बतदा भराई साहै हेऩेय 
फोराएको जस्तो राग्छौ क्मा... 
सूत्रधाय: र र, हाभीरे सॊदेश कसयी कदने ऩो बनेको घथमं? 

जीवन: रा! त्मो रेख्न ुत बुसुक्कै बफघसिएछुौ घन सय...(भोफाइर घनकाल्दै), एक ऺण है सय भ 
ऩत्तो रगाई हाल्छुौ घन, (दशिक ऩन् ट हेदै इशाया गदै) भेयो त सय ऩघन बुरक्कड, भ ऩघन 
बुरक्कड..., (पेयी पोनभा ध्मान) हेरो! अघघ सूत्रधायसय के बनेय ऩो घयफाट घनस्केको हो? ए 
अॉ...(पोन नकाटी) सय नाटक खेरेय सॊदेश कदने बनेको घथमं अये...(पोनभा) एकन्ऺण है 
राइन नकाटीहार... 
सूत्रधाय: त्मो नाटकको नाभ के ऩो याखेको घथमं त्मो ऩघन सोधी हार त... 
जीवन: (पोनभा) त्मो नाटकको नाभ के ऩो घथमो? ए अॉ ...तंरे बतदा ऩो माद आमो... र र 
याखे है| सय “क्रान्तत नमाॉ बफहानीको”| (किज) 
 

नेऩथ्मफाट: आदयणीम दशिकगण, हाम्रो दैघनक जनजीवन प्रबाबवत बैयहने बवषमहरुराई 
सॊगारेय ……………………………. – प्रस्तुत गदिछौ नाटक “क्रान्तत नमाॉ बफहानीको”| मो 
देशको प्रत्मेक कुनाभा बएको मथाथि फोकेय उघबएको मस नाटकरे कसैराई ऩघन आहत फनाए 
ऺभा माचना गदिछौं अघन अनुयोध गदिछौं की त्मसयी आहत हुनुऩन ेकभि नगयं बनेय| मसका 
साथ ै हाभी मो ऩघन आग्रह गदिछौं की नाटक भॊचन हुॉदै गदाि केही दशिकहरु रयसाउने छौन, 
त्मस सभम कसैरे फाधा नकदनु होरा, ककनबने त्मो ऩघन हाम्रो नाटकको नै अॊश हुनेछौ| मस 
नाटकका ऩात्रहरु मस प्रकाय छौन:-  प्रस्तुत छौ नाटक “क्रान्तत नमाॉ बफहानीको”....)  
 

(किज तोकडतछौ) 
जीवन: सय नाटकरे ऩघन सॊदेश कदतछौ य? 

सूत्रधाय: ककन कदॊदैन? अन्स्तनै हाभीरे त्मो कोनी के को कहानी खेरेको कस्तो चचाि बमो..., 
त्मसरे फोकेको सॊदेश गह्रौं बएकोरे गह्रौं बायीरे घथच्छौ बनेय त्मो नाटक पेयी खेल्न नकदएको 
हो घन... 



जीवन: ए हो य सय..., अघन नाटक खेरेय सॊदेश च ैककन कदनु सय? 

सूत्रधाय: ककन बने महाॉ आभ जनताको आॉखा फतद छौ जीवन... मसैरे नाटक खेरेय हाभीरे 
सॊदेश कदनु जरुयी छौ| 
जीवन: (दशिकहरुको आॉखा भतचफाटै पतको भायी भायी हेछौि) अघन सय जनताको आॉखा त 
खलु्रै छौ त? उ हेनुिहोस त? 

सूत्रधाय: भैरे मो छौारारे ढाकेको आॉखाको कुया गयेको होइन हौ..., कुया फुझ न.्.., भैरे 
ऻानको आॉखाको कुया ऩो गयेको त... 
जीवन: ए..., अघन सय हाम्रो ऻानको आॉखा च ंसॊध ैघनदाएको हुतछौ? 

सूत्रधाय: हैन, ककहरे काॉही जाग्छौ| दाजॉघरॊगभा ८६ जागेको घथमो, अकहरे सम्भ घनदाएको छौ| 
घसन्क्कभभा बत्रऩऺीम सम्झौता गदाि ८ भई १९७३ भा जागेको घथमो, पेयी अकहरे सम्भ 
घनदाएको छौ...., सम्झौता ऩडनसम्भ भ्माएन त्मो उघे्रको आॉखारे| मसैरे अफ हाभीरे नाटक 
खेरेय सफैको ऻानको आॉखा खोल्नु ऩछौि क्मा त| 
जीवन: अघन मो उघे्रको आॉखा च ैकसयी फतद हुतछौ त झ टै पेयी सय? 

सूत्रधाय: त्मो च ैभ्रष्टाचाय बतने भातछेौराई राग्ने योगको भहाभायीरे गदाि हुतछौ घन त... 
जीवन: ए.....,(अघरक ऩयसम्भ सोच्दै जातछौ य पनक्क पकेय), अघन सय भ्रष्टाचाय बनेको च ै
के हो पेयी? 

*************** 

बमङ्कय व्मबि: (भतचभा प्रवेश गदै) महाॉ भेयो नाभ घरएय कसरे फोरामो? भ भ्रष्टाचाय हो| 
(कयाएय) कसरे फोरामो भराई? भेयो नाभ कसरे घरमो? तंरे फोराइस? की तंरे? कसरे? 

जीवन: हैन, हाभीरे गप गयेको रुकेय सुतदै घथमौ की क्मा हो? 

बमङ्कय व्मबि: के अये? (गाॊज्रा जस्तो गदै) भरेै रुकेय सुतनु ऩदैन फुन्झस..., भ जतातत ै
छुौ..., भ गाउॉभा छुौ, भ ब्रकभा छुौ, भ सफ-कडघबजनभा छुौ, भ कडन्स्िक्टभा छुौ, भ याजधानीभा 
छुौ, भ प्रत्मेक सघचवारामहरुभा छुौ फुन्झस? 

जीवन: आम्भा...भा...भा...भा..भा..! त्मस्तो च ैकैरे हुॉदैन र... 
बमङ्कय व्मबि: ककन हुॉदैन? ककन हुॉदैन? हुतछौ....., ककनबने भ कभिचायीहरुभा मुघनमन 
घरडय हुॉ, घनभािण कामिभा कठकादाय, सप्लल्मामय य इन्तजघनमय हुॉ, सघचवारमभा घनदेशक य 
सचीव हुॉ, व्मवस्थाभा नेता हुॉ, नेताहरुभा भ भतत्री हुॉ अघन भतत्रीहरुभा भ (ठूरो हान्च्छौउॉ  
काड्छौ) हुॉ....| भ चायैघतय छुौ फुन्झस?् ककनबने भ भ्रष्टाचाय हुॉ| भ खोराको ऩानीभा ऩौयेय 
ऩावय प्रोजेक्टभा ऩस्न सक्छुौ, भ बफन्ल्डॊग य बवनहरुको घसभेतट य यडहरुभा ऩस्न सक्छुौ, 
कहजो अन्स्त भात्रै भ कदल्रीको खेर गाउॉभा बफना अनुभघत ऩसं, के कसैरे केही गनुि सक्मो? 
अदारतको पामरहरुभा भराई चेप्लटाउन खोज्नेहरु धेयै छौन, तय भराई केही बमो? ऩी एभ 
जी एस वाई को सडकभा ककरोघभटय खाने भै हो फुन्झस?् सयकायी टेतडयहरुभा कघभसन भै 
हो, भ नबए नेताहरुका आघरशान कोठीहरु फघनने घथएनन ्फुन्झस,् भ भ्रष्टाचाय हो......| ककन 
घरइस भेयो नाभ तंरे?  

जीवन: हैन, मो भातछेौ को हो सय मसयी आएय कयाउने ? 



सूत्रधाय: भराई ककन सोध््स? उ तर फस्ने जनताराई सोध्न...| मसयी आएय खलु्रा हाॉक 
कदॉदा ऩघन चऩुचाऩ फस्नेहरुराई सोध| 
बमङ्कय व्मबि: के अये? जनताराई सोध अये? उनीहरुरे भराई केही गदैनन ् फुन्झस?् 
जनताराई सोध अये...| अये भ त चनुाउभा नेताको ऩैसा बएय जनताको गोजी-गोजीभा ऩसेको 
ऩो छुौ त हौ...|जनताराई ऩो सोध अये| तॉहरुरे के ऩो गछौिस य भराई..., भ खुल्रा हाॉक 
कदतछुौ, भ भ्रष्टाचाय हो, हो भ भ्रष्टाचाय हो| 
*************** 

(मस्तैभा भतचभा नेताको प्रवेश हुॉदैछौ| ऩार्श्िफाट नाया रगाएको आवाज आउॉ दैछौ...) 
बमङ्कय व्मबि: उ अफ त भेयो ऩषृ्ठऩोषक ऩघन आइऩुग्मो, जनताको नेताको रुऩ घरएय.... 
अम्फय (नेता): (कयाउॉ दै आउने मुवाहरुराई ऩैसा कदतछौ) र र आजराई मघत नै गयँ, चनुाउ 
नन्जकै छौ अफ बोघर बफहान च ंघछौटै आउनु है र...(मुवाहरूको प्रस्थान) 
बमङ्कय व्मबि: देन्खस अकहरे भेयो अॊश ऩैसा बएय चनुाउभा फाॉकडएको? 

सूत्रधाय: ए नेता जी, क्मा हौ तऩाईंको शाषण व्मवस्था मकह हो, भ्रष्टाचाय खलु्रभ-खलु्रा 
कहॊड्दैछौ त? 

अम्फय (नेता): खोइ कहाॉ छौ भ्रष्टाचाय? (चायैघतय हेदै) भ त देन्ददन त? तऩाईंहरु हुॉदै 
नबएको कुयाराई ऩावय रेतस रगाई-रगाई ठूरो फनाएय देखाउने काभ नगनुिहोस्न? 

सूत्रधाय: के अये? भ्रष्टाचाय छैौन अये? मो...मो...मो घसॊगै उघबएय चनुौती कदने चाकहॊ के हो त? 

अम्फय (नेता): (बमङ्कय व्मबिराई चायैघतयफाट घनमारेय हेछौि, घुभी घुभी हेछौि) ऩछौाडीफाट 
हेदाि त ऩूविघतयफाट आएको जस्तो छौ, ख ुटा हेदाि ऩन्िभघतयफाट आएको जस्तो देदछुौ, उघबने 
तरयका बने उत्तयको भातछेौको जस्तो छौ, अघाडीफाट हेदाि चाकहॊ दन्ऺणफाट आएको जस्तो छौ| 
खोइ भैरे त ठम्माउनै सककनॉ| अहॉ! भैरे घचतनु सककनॉ|  

जीवन: (सूत्रधायराई) हैन सय, मो त घभघरबगत जस्तो ऩो बमो त... 
सूत्रधाय: भराई थाहा घथमो, तऩाईं मस्तै बतनु हुतछौ बनेय| तऩाईंको मस्तै द्वाल्ऩाटे नीघत 
जनताराई फुझाउन हाभी नाटक खेदैछौँ फुझ्नुबमो? 

बमङ्कय व्मबि: हा...हा... हा...हा... हा...हा... हा...हा...! नाटक खेरेय जनताको आॉखा 
उघान?े मुग बफत्मो नाटकको इघतहासको...., बवयोधको, प्रघतशोधको बावनाको| तय खोइ के 
बमो अकहरेसम्भ? हा...हा... हा...हा... हा...हा... हा...हा...! नाटक खेरेय जनताको आॉखा 
उघान ेये?  

अम्फय (नेता): घतभी त भेयो सभबष्टको भातछेौ त होइनौ जस्तो राग्मो....| घतभी को हौ? 
कहाॉको हौ? महाॉ आएय चनुाउको भुखभा जताबावी के फोल्दैछौौ? 

सूत्रधाय: भ मस सभबष्टको नहुॉरा, भ मस याज्मको नहुॉरा तय भ मस देशको एउटा नागरयक 
हो फुझ्नुबमो, नागरयक, एक सचेत नागरयक| जनता सफै सुतेकाछौन बनेय नठातनुहोरा, 
(दशिकघतय देखाएय) मसै बीडघबत्रऩघन केही मस्ता नागरयक छौन जो सचेत छौन फुझ्नु बमो? 

अम्फय (नेता): र र! भनको रड्डु घघऊसॉग खाॉदै गनुि| महाॉ सचेत नागरयक होइनन ् भेया 
चम्चाहरु धेय छौन ्फुझ्मौ? कोकह प्लरान्स्टकका चम्चा छौन, कोकह स्टीरका चम्चा छौन, कोकह 



चाॉदीका चम्चा छौन बने कोकह सुनका चम्चाहरु ऩघन छौन महाॉ| घतभी भनको भनको रड्डु 
घघऊसॉग खाॉदै गनुि र| सडक दघुिटनाभा ऩयेय बोघर घतम्रो भतृ्मु बमो बने, घतम्रो कामािरमभा 
आएय असाभान्जक तत्वहरुरे घतम्रो टाउकोभा भायतोर फजाये बने भ न्जम्भेवाय हुने छैौन नी 
फुझ्मौ? 

सूत्रधाय: के तऩाईंरे भराई धम्की कदएको? 

जीवन: ए नेता ज्मू, तऩाईंरे हाम्रो सयराई भुखभा जे आमो त्मकह बतनु ऩाउॉ दैन है....,(पोन 
गदै) हरो, प्रदीऩ, प्रबवण घतभीहरु झ टै महाॉ आउ त हाम्रो सयराई नेतारे धम्काउॉ दैछौ|  

बमङ्कय व्मबि: हा...हा... हा...हा... हा...हा... हा...हा...! घतभीरे ठीक बतमौ नेता, महाॉ त 
सफै चम्चाहरु छौन| 
*************** 

(दशिकदीघािफाट) 
शेखय: ए नेता घतभीरे हाभीराई के बतन चाहेको? भ्रष्टाचायको धनरे भाघतएको घतम्रो आॉखारे 
महाॉ फस्ने सफैराई घतम्रो चम्चा देदछौौ? चम्चा हो की जरू हो ऐरे भ त्महीॊ आएय 
देखाइकदतछुौ अघन थाहा ऩाउॉछौ| 
अम्फय (नेता): अये..अये! ककन झ टै आवेशभा आएको? अफ तऩाईं जनताहरुरे ऩघन कुया 
फुझ्नुऩछौि क्मा त..., अफ जनताको काभ गयेन बनेय नफुझी हाभीराई दोष कदनु त बएन 
नी..., हाभीरे ककन य कुन ऩरयन्स्थघतभा काभ नगयेको त्मो फुझ्नुऩछौि नी| अफ सडकको 
अवस्था ठीक छैौन बनेय अन्स्त एउटारे भराई आयोऩ रगामो..., त्मो त जनताको ज्मान 
भारको सुयऺा गयेको ऩो त हौ हाभीरे| अफ सडक घचल्रो फनामो बने त गाडीहरु स्ऩीड 
कुद्छौ, एन्क्सडेतट हुतछौ अघन बफचया जनताको ज्मान जाॉदैन? त्मसै नफुझी आयोऩ रगाउनु 
घभल्दैन नी...| हाभीरे भहर जस्तो बफन्ल्डॊग फनामो बनेय आयोऩ रगाउन ुहुतछौ तऩाईंहरु, र 
अफ तऩाईंहरु आपै बतनहुोस त हाभी ऩघन तऩाईंहरु जस्तै स-्सानो दइु तीन कभयाको घयभा 
फस्मं बने तऩाईंहरुको नेता त कस्तो गयीफ बनेय अरुहरुरे बतरान, हेप्लरान...., अघन त 
तऩाईंहरुको इज्जत जाॉदैन? मस्तो कुयाहरु फुझ्नुऩछौि क्मा तऩाईंहरुरे| 
सूत्रधाय: हन ए नेता ज्मू, तऩाईंरे भेयो तकि राई खेराॉची गयेको? ऩन्खिनुहोस भ अकहरे 
प्रभान्णत गछुौि| र अफ भ जनताराई सोध्छुौ नी त| (भॊचको अगाडी हेदै) ए फकहनी, तऩाईं 
यातो साडी रगाएको फकहनी, रु महाॉ आउनुहोस ्त, आउनुहोस , अये ककन डयाउनु बएको मो 
त हाम्रो बबवष्म य अघधकायको कुया ऩो त हौ| रु उताऩ टीफाट तऩाईं ऩघन आउनुहोस, 
(बावना दशिक दीघािफाट को भ बतने इशाया) अॉ अॉ तऩाईं ऩघन... (सञ्जु य बावनाको भतचभा 
प्रवेश)  

सूत्रधाय: के तऩाईं बववाकहत हो? 

सञ्जु: हजुय| 
सूत्रधाय: घय शहयभा की फस्तीभा छौ? 

सञ्जु: फस्तीभा छौ| 
जीवन: रु नेता ज्मुराई बतनुहोस तऩाईंको दखेुसो के छौ बनेय... 



बावना: होस ्होस|् नबतनुहोस कददी नेताराई, घमनीहरुरे हाम्रो दखेुसो ककहरे ऩो सुनेका छौन 
य? फरु उ तर जनताराई नै बघनकदनुहोस्न...| 
सञ्जु: भैरे के बतनु य? हाभी आज अऩयाधी बएका छौं| चनुाउको भुखभा बबवष्म नहेयेय 
धनको रारचभा ऩयं| अकहरे बोग्दैछुौ| भेयो छौोया कहसाफभा कभजोय घथमो तय उ ऩड़ने 
स्कूरको कहसाफको सय याम्रो बएकोरे कस्तो याम्रो इम्प्रोब गदै घथमो| ऩोहोय कता 
घबन्क्टभाइज गयेय सयको ऩोन्स्टॊग बएछौ अकहरेसम्भ स्कूरभा कहसाफको सय नै छैौन| अफ भेयो 
छौोयाको फेकहसाफ बबवष्म कस्तो हुतछौ रु बतनुहोस ्त?  

अम्फय (नेता): अये अफ सयकायी काभभा रागे ऩघछौ त..... 
बावना: बमो....,बमो....| तऩाईंको रेक्चय फतद गनुिहोस नेता ज्मू, के भेयो बाइको हातभा 
यक्सीको फोतर य ऩैसा थभाएय भातछेौ कु नु ऩठाउने तऩाईं नै होइन? चनुाउको भुखभा दइु-
चाय हजाय रुबऩमाॉको रारच देखाएय जुरुस य नायाफाजीभा कहॉड्न रगाउने तऩाईं नै होइन? 
उसको ऩड़ने उभेयभा हातभा ऩैसा य यक्सी कदएऩघछौ आज भेयो बाइ भातछेौ यहेन| उसराई 
असाभान्जक फनाउने तऩाईं हो, आज उ नशारु ऩदाथिको घशकाय बएको छौ, जो अफ सभ्म 
सभाजभा पकि ने आशा धेयै कन्म्त छौ| के भेयो बाइराई ऩकहराको अवस्थाभा पकािउनु 
सक्नुहुतछौ? 

अम्फय (नेता): अफ घतम्रो बाइको भुखभा भैरे यक्सी कोचायेको होइन है....,उसैरे खाएऩछौी त 
भेयो के राग्छौ? (त्मसै सभम भतचभा आफ्नै धनुभा बमङ्कय व्मबि: हा...हा... हा...हा... 
हा...हा... हा...हा...! मो त भेयो काभ हो, मघत नगये त भेयो अन्स्तत्वको के भहत्व? 
हा...हा... हा...हा... हा...हा... हा...हा...! भ भ्रष्टाचाय हो, हा...हा... हा...हा... हा...हा... 
हा...हा...!) अफ मसो गय घतम्रो बाइ त काभ नराग्ने बइसक्मो, फरु घतम्रो हसफेतडराई भ 
बएकोभा ऩठाईदेउ, भ उसराई याम्रो काभ कदराउॊरा, हुॉदैन य? 

जीवन: ए...., उसको बाइ त बफगामो बफगामो अफ उसको फुडा ऩघन बफगान?े  

अम्फय (नेता): ए घभस्टय, तॉ, चनुाउको भुखभा हद बतदा फढ्ता फोल्दै्स| तेयो च ंभ.... 
सूत्रधाय: के गन ेघतभीरे के गन?े भान ेउसराई? (जीवनराई तातदै) रु भाय...रु... भाय न| 
के गन?े (त्मसै सभम भतचभा आफ्नै धनुभा बमङ्कय व्मबि: ए नेता ऩैसा घनकार ऩैसा....., 
घतम्रो प्रब्रभ सल्ब बैहाल्छौ, हा...हा... हा...हा... हा...हा... हा...हा...!) 
सूत्रधाय: हेनुिहोस नेता ज्मू, हाभीराई हेप्लने कोघशस नगनुिहोस| तऩाईंरे मो फुझ्नु जरुयी छौ की 
हाभीराई तऩाईंको व्मवस्थारे बऩसेय बऩठो फनाएको छौ बनेय| चाभर, भकै अघन गहुॉराई 
बऩघसएय बऩठो हुने डय हुतछौ, तय बऩठोराई कघत बऩस्ने? जघत बऩसे ऩघन बऩठो बऩठो नै हो 
फुझ्नु बमो? तऩाईं जस्तो कुसॉभा फस्नेराई झने डय हुतछौ, भुडाभा फस्नेराई ऩघन झन ेडय 
हुतछौ, बऩयाभा फस्नेराईसम्भ झन ेडय हुतछौ, तय हाभीराई व्मवस्थारे झायेय बुॉइभा ऩुयमाएको 
छौ, हाभीराई कहाॉ झान?े अफ हाभीरे झने डय याखेका छैौनं फुझ्नु बमो| नेता ज्मू, अफ 
तऩाईंहरुको नाटक सककमो, अफ हाम्रो नाटक शुरु हुनेछौ अघन मी जनताहरु (दशिकराई 
देखाउॉ दै) हाम्रो नाटकका सजीव ऩात्र हुनेछौन| 



अम्फय (नेता): बमो, बमो| मकद मो घतभीहरुको क्रान्तत हो बने भ मस्तो क्रान्ततराई अकहल्मै 
ठीक ऩाछुौि| (भोफाइर घनकाल्दै) हरो, डी जी ऩी ऩुघरस, तऩाईंरे झ टै क्रान्तत चोकभा तीन 
चाय पोसि ऩुघरस ऩठाउनु ऩयमो, क्रान्तत चोक नै ध्वस्त ऩानुि ऩयमो|  

बमङ्कय व्मबि: अफ ऩुघरसरे ठीक ऩाछौि जनताराई, हा...हा... हा...हा... हा...हा... हा...हा...! 
घतभीरे ठीक गयमौ नेता, ...हा... हा...हा... हा...हा... हा...हा...! 
*************** 

(मघतकैभा दइु व्मबि शेखय य आनतद दशिकदीघािफाट रयसाउॉ दै भतचभा प्रवेश गछौिन) 
आनतद: आम्भा भा भा भा भा......., मो त हेप्लने कुया ऩो बमो त| हाभी मसयी चऩुचाऩ फस्नु 
हुॉदैन नी....( अघरक तरघतय फसेको शेखयराई सम्फोधन गदै) ओ साथी कहॊड, मसराई अफ 
ठीक ऩानुि ऩछौि| (भॊचघतय आउॉ दै नेताराई सम्फोधन गदै) घतभीरे के सोचेको नेता? के ऩुघरस 
च ं भातछेौ होइनन?् उनीहरुको बववेक हुॉदैन? के घतम्रो अतमाम य अत्माचाय उनीहरुरे 
फुझ्दैनन?  

सञ्जु: हो, हो! हाम्रो छौोया-छौोयीको बबवष्म सम्झेय अफ हाभीरे केही गन ेऩछौि...., घमनीहरुको 
भनभानी चल्न कदनुहुॉदैन.....(छेौवैको रठ्ठी कटप्लदै) घमनीहरुको अतत ई मसयी गनुि 
ऩछौि...(बत्रशुरको रुऩभा नेताराई रठ्ठी उठाएय देवीको रुऩभा िीज) 
सूत्रधाय: नभाय मसराई नभाय| मो भ्रष्टाचाय बाइयस रागेको योघग हो, हाभीरे योगको उऩचाय 
नगयेय मसराई भामौ बने सभाजभा व्माप्त बाइयसरे अको स्वस्थ भातछेौराई आफ्नो घशकाय 
फनाउॉछौ| आज हाभीरे योगको कायण जातनु आवश्मक छौ| आपू घशन्ऺत बएय ऩघन घछौटो 
बतदा घछौटो ऩैसा कभाउने, भाघथल्रो तहभा ऩुग्ने इच्छौा फोक्ने हाम्रो भानघसकतारे गदाि मस्ता 
बाइयसहरुरे सभाजभा पैघरने अवसय ऩाएका हुन|् जस्तो-सुकै तरयकारे धन कभाएको भातछेौ 
ककन नहोस तय उसराई हाभी सम्भान गन ेगछौं, मो योघग भानघसकता हो| धनको फरभा 
चनुाउ न्जते्न नेताको जुरुसभा कहॊडीकदने हाम्रो भानघसकतारे आज हाभी दास फनेको छौं| मस्तो 
व्मबि कुनै आभाको कोखफाट हैन, तऩाईं हाम्रो कभजोयीफाट जतभतछौ| मसैरे मसराई 
प्रघतशोध घरने हो बने हाभी आपैरे आपैराई ऩरयवतिन गयँ| तऩाईंरे ठीक बतनु बो फकहनी! 
अफ हाभीरे कुनै एक व्मबिराई बगवान फनाउने काभ नगयं| नमाॉ बफहानीको घनन्म्त क्रान्तत 
ऩघन नमाॉ ऩायाको नै हुनऩुछौि| ताकी हाम्रो बोघर नेताको हातभा होइन जनताको हातभा यहोस| 
हाम्रो बोघर ऩरयवाय य नाता-गोतावादभा होइन जनवादभा अकडएकोहोस|् अफ हाभीरे मस्ता 
नेताहरुराई काॉधभा फोक्ने काभ गनुि हुॉदैन| घमनीहरुराई अकहरेसम्भ हाभीरे कदएको सम्भान 
ई मसयी खोस्नु ऩछौि.....(नेताको घघच्रोभा बएको पूरको भारा चडुाउॉ दै), बगवानराई चड्ने 
पूरको भारा मस्ता दयुाचारयहरुराई ऩटक्कै सुहाउॉ दैन (हात उचारेय काघतिकेमको रुऩभा िीज 
हुतछौ) 
 

शेखय: (नेताराई सभाउदै) हैन हौ, मसराई त फाॉधेय जन-अदारतराई सुन्म्ऩनु ऩछौि...| ओ 
साथी रु मसराई फाॉधं होइन? 

आनतद: हो, हो! साथी मसराई ठीक ऩानै ऩछौि, (बुइॉफाट डोयी कटप्लदै) रु फाॉधं मसराई.... 



बमङ्कय व्मबि: हा...हा... हा...हा... हा...हा... हा...हा...! केही हुॉदैन, घतभीहरु उल्ट नष्ट 
हुतछौौ, हा...हा... हा...हा... हा...हा... हा...हा...! ककनबने भ भ्रष्टाचाय हो| 
(आनतद य शेखय नेता अम्फयराई फाॉध्न थाल्छौन, उता बमङ्कय व्मबि आॉपै फाॉघधन थाल्छौ) 
बमङ्कय व्मबि: अये अये के बो भराई? के रे फाॉध्दैछौ? अये अये के बएको हॉ? 

अम्फय (नेता): बमो, बमो! भाप गनुिहोस तऩाईंहरुरे| भराई भेयो गल्ती फोध बमो, भाप 
गनुिहोस| 
आनतद: भाप भाग्ने टाइभ गमो र..., अफ जनतारे घनणिम घरनेछौन भाप गनुि की नगनुि 
बनेय|  

बावना: कददी, तऩाईंको बवचायराई भ ऩघन कदरो ज्मानरे साथ कदतछुौ, भ ऩघन तऩाईंसॉगै आएॉ 
है...(सतजुको ऩछौाडी गएय हात मस्तो प्रकायरे यान्दछौन अघन िीज हुन्तछौन की राग्दछौ अचर 
सञ्जु दगुाि भाता हो अघन उनको थपु्रै हात छौ|) 
*************** 

शेखय: रु साथी, अफ मसराई घघस्माउॉ  हैन ....(बतदै तातदा नेता रड्दछौ, उता बमङ्कय 
व्मबि रड्दछौ| बमङ्कय व्मबि सतजुको अघघ मस्तो प्रकायरे रड्छौ की भानं उ भकहषासुय 
याऺस हो अघन सतजुको बत्रशुर उसको छौाबत्तभा योबऩन आॉटेको छौ| उता अम्फय(नेता) ऩघन 
िीज हुतछौ|) 
आनतद: अये हाभीरे त नेताराई ऩो फाॉधेय रडाएको घथमं त त्मो भ्रष्टाचाय च ैआपै ककन 
रड्मो? 

शेखय: ककनबने त्मसरे अघघ नै बनेको घथमो की भ्रष्टाचायराई ऩषृ्ठऩोषण गन े नेता हो 
बनेय....., नयहे फाॉस अघन नफजे फाॉसुयी बने झं मस्तो शोषक नेता नै नयहे भ्रष्टाचाय ऩघन 
आपं नै भाघसएय जाने छौ, (दशिकगणराई सम्फोधन गदै) तऩाईंहरुरे देख्नबुमो?| (आनतद य 
शेखय सञ्जुको दइु तपि  गएय दवुै िीज हुतछौन| फबत्तको प्रकाश भधयुो फनेय सचि राइट केवर 
सतजुभा पोकस हुतछौ| ऩार्श्िभा भतत्र ऩठन हुतछौ...)  

 

“मा देवी सविबूतेशु सत्म रुऩेण सॊन्स्थता, नभस्तस्सै नभस्तस्सै नभस्तस्सै नभो नभ्” 

 

प्रकाश बफस्तायै अॉध्मायो हुॉदै जातछौ, ऩूणि अॉध्मायो बएय बफस्तायै उज्मारो हुॉदा भतचभा सूत्रधाय 
ऩुल्ठो फोकेय दाकहने बवॊगदेन्ख देबे्र बवॊगभा जाॉदैछौ| उसको ऩघछौ शेखय, आनतद, सञ्जु, बावना 
अघन जीवन न्जतदाफाद रगाएको अतदाजभा भॊचको िेभफाट घनस्कॉ दैछौन| (ऩार्श्ि: आदयणीम 
दशिकगण मस घटना ऩघछौ अफ हाभी खेल्ने छौं नाटक “क्रान्तत नमाॉ बफहानीको”) 
 

सभाप्त 
आवश्मक बवषमहरु: 
ऩात्रहरु: 

१ . सूत्रधाय 
२ . जीवन – सूत्रधायको सहामक 

३ . बमङ्कय व्मबि – भ्रष्टाचाय 



४ . अम्फय – नेता 
५. शेखय – दशिक/कराकाय 
६ . सञ्जु – दशिक कराकाय /देवी  
७. बावना – दशिक कराकाय  
८ . आनतद – दशिक/कराकाय 

 

नाटक भॊचन गदाि चाकहने साभग्री: 
१ . राभो रठायो डोयी 
२ . राभो रठ्ठी 
३ . यातो साडी (सतजुराई) 
४ . आधुघनक ऩरयधान (बावनाराई) 

 

प्रकाश उऩकयण (ठूरो भॊचको घनन्म्त) 
१ . Fresnel spot Light 2 KW  : चायवटा (हल्का घनरो कपल्टयसॉग) 
२ . PAR Pin Spotlight 300W   : दइुवटा (यातो) 
३ . Follow Spotlight 500 W  : एउटा (सेतो) 

 

साउण्ड उऩकयण (ठूरो भॊचको घनन्म्त) 
 दशिकको सॊदमा अघन स्टेजको फनावट अनुसाय चराउनु ऩछौि| 
 

स्टेजको ब्माकग्राउण्ड घचत्र 

  
 

जरुयी सूचना: मो नाटक भतचन गनि चाहनेहरुको घनन्म्त घनशुल्क उऩरब्ध छौ| मो नाटक केवर साकि  देशहरुभा 
भात्र भतचन गनि कदइने छौ| जसरे ऩघन मो नाटक भॊचन गनि चाहतछौन,् उनीहरुरे रेखकको घरन्खत अनुभघत 
कन्म्तभा तीन भकहना अघघ घरनुऩनछेौ| नाटक भतचन गरयॉदा मस नाटकको कुनै ऩघन सॊवाद ऩरयवतिन गये 
त्मसराई अवैध भाघननेछौ अघन कानुनी रुऩभा भतचनभा प्रघतवतध राग्नेछौ| सूत्रधायको सॊवाद “हैन, ककहरे काॉही 
जाग्छौ| दाजॉघरॊगभा ८६ जागकेो घथमो, अकहरे सम्भ घनदाएको छौ| घसन्क्कभभा बत्रऩऺीम सम्झौता गदाि ८ भई 
१९७३ भा जागेको घथमो, पेयी अकहरे सम्भ घनदाएको छौ...., सम्झौता ऩडनसम्भ भ्माएन त्मो उघे्रको आॉखारे...” 
–राई नाटक भतचनको स्थान अनुसाय रेखक स्वमॊरे स्थान य कार घभल्दोजुल्दो ऩायारे ऩरयवतिन गनछेौन|् 
अतम कसैरे ऩघन ऩरयवतिन गयेको सॊवाद भातम हुनेछैौन| 


