उग्रताया भन्ददय:-

उग्रताया भन्ददयको उत्ऩतत सम्फदधभा प्रभाणणक आधायभा कुनै शिरारेख
नबेटिमता ऩतन मसको उतऩततको ककम्फदन्दत बने मस प्रकाय छ।
अफन्थथत:डडेरधयु ा न्िल्राको अभयगढी नगयऩाशरकाभा ऩने प्रशिद्द भन्ददय

फागफिायफाि करयफ ५कक.शभ. िाढा डडेरधयु ा , फैतडी यािभागगको ऩन्चिभ

ऩिीको अग्रो बफिार तथा यभणणम पािभा यहे को छ । माहा कतै फाि ओरेय
भन्ददयभा ऩर्वेि गने भागग नबई प्रकृत प्रदत पाॉिभा अर्वन्चथत उग्रताया
दे वर्वको दिगन गनग िाने बक्तिनहरुरे उक्रेय िानु ऩदग छ।
ऐततहाशसक ऩष्ृ िबुशभ:धेयै र्वर्ग उग्रताया बगर्वती यहे को थथान नन्िक रिाउरी गाउॉ भा साॉकक
िाततको फसोफास यहे को थथमो। िुनकुया त्माहाको हार यहे को बु-फनोिको
आकृततफाि ऩतन प्रष्ि हुदछ।हार यहे को उग्रतायाको भन्ददय र्वयऩय ततनै
रिाउरीका साॉकी िाततहरुरे कृवर् कामग गदग थे। एक टदन ततनै साॉकी िाततको

एकिना ककसान हरो िोततयहे को अर्वथथाभा हरोको पाशर शसराभा गढे य
शसराफाि तनयदतय यगतको धाया फथग यहे को अफथथाभा तत साॉकीरे यगत
योक्नको राथग अनेक प्रमत्न गदाग योककएन, यगत धेयै आउदा यगतको खोरा
फग्न िुरु बमो। हार ऩतन मो खोरा मटह भन्ददयका तरदर्वाखोराको नाभरे

थितनदछ य मसयी फग्दै यहे को यगत योक्न ततनै ककसानरे खानु बतन ल्माएको

"भास" को णखिडी सोही शसराको पाशर रागेको घाउभा रगाउॉ दा यगत फग्न
योककमो। त्मसऩतछ त्मस शसरारराई सुयक्षऺत गयी भन्ददय तनभागण गरयमो।
तत ककसान नै त्माहाॉको ऩि
ु ायी बए य ततनको सदतानहरुरे ऩुिायीहुदा

उग्रताया ऺेत्रको शबत्रै निनिुकि बदने ठाउॉ फाि शसधै ओयारो उल्िो िरयय सुतत
करयफ ऩाॉि ककरो शभिय तर िैरेचर्वय भहादे र्व भन्ददय शबत्रको सानो

झ्मारफाि शबत्र तछयी सकेय अदम ऩयम्ऩयागत किमा गरय र्वाथतवर्वक गह
ृ थथ
िीर्वन त्माथग बगर्वततको ऩि
ु ाभा यहनु ऩने ऩिगरन छ। मसयी ऩिायी अर्वताय

नबएको अफचथाभा भन्ददयको फाटहयी शिरा बददा अशर िढा भात्र
ब्राम्हणहरुरे ऩुिा गयाउने िरन छ । तमनै ऩुिारयको फाये अको ककम्फददती
ऩतन छ एक सभम उग्रताया भाताको ऩि
ु ारयको र्वद्ध
ृ अर्वचथासम्भऩतन सदतान

नबएको रे सदतान ऩाउ बदने आग्रह गदाग उग्रताया भातारे ऩतछ द:ु ख

ऩाइदछ बददा उसरे सदतानको ढऩी गरययहदा उनको छोयो बमो। छोयो ठुरो

बएऩतछ ऩुिारयको सफै घय व्मर्वहाय छोयारे सम्हाल्थे तय एक फर्गको
उग्रतायाको भेरा हुने अतघल्रो टदन सो गागॉभा थप्र
ु ै ऩाहुनाहरु आए िो आि
ऩतन मथार्वत ;छ । य आएका ऩाहुनाहरुको सत्काय गनग त्मो गाॉउको
भातनसहरु आफ्नो कतगव्म सम्झदछन। सोही हुनारे आधायातभा ऩाहुनाकै
सत्कायभा तत फद्ध
ृ ाको छोया फुहायीको सभम वर्वतेकोय त्मस अफथधभा आफ्नो
कुनै र्वाथता नगये कोरे फद्ध
ु ग आिोसको साथ याततनै उग्रताया भन्ददयभा
ृ ा ऩन

गई ऩुकाय गयी हिुयको दयफायफाि प्राप्त छोया नष्ि होस बददा बोशरऩल्िा
भेराको टदनको टठक १२ फिे ततनको छोयोको भत्ृ मु बएको ककम्फदन्दत सुदन

ऩाइदछ।
मसै प्रकाय उग्रतायाको भटहभा फाये अको ककम्फददती ऩतन छ। काततगक
ऩुणणगभा राग्ने प्रशसद्ध भेरा दे इिातभा प्राथिनकारभा गखाग, गखाग फाि
रडाकुहरुरे आ-आफ्नो वर्वयतासाथ रडाई हुदा यगतको खोरा फग्ने
िसराई महा त्महा दर्वाखोराकोरुऩभा नाभकयण गरयएको छ। महा
काततगक िक्
ु र ऩणणगभाको टदन न्िल्रा बरय फाि भात्र नबई बफशबदन
न्िल्राफाि भेरा बनग आउदछन। मस उग्रताया भेराऩतछ थिथमान सुरु
बई टहउद राग्ने हुदा डडेरधुया फाशसको कृवर् कामगफाि पुसगदका टदनहरु
आउछन।खनभडा, छिोडा, दभडा, य न्िरोडाभा बदडाय यहे को उग्रताया
भन्ददयभा तमनै ठाॉउफाि दे उयो ऩतन आउछ। मस भन्ददयभा दे उयो आउनु
अतघ ितुदगशिको यातत यत्मौरी भनाउने , भन्ददय ऩग्न अगाढी रिाउरी,
रगामत खनभडाि, न्िरोडा य दभडाभा साॉथकृततक झरकका साथ खेर
य िात्रा गरय दे उयो उग्रतायाभा रगीन गौयर्वभम ऩयम्ऩया आपैभा
योभादिक छ ।

