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क�पना गर� क�, �टमोर देखी जावास�म पदै ल या�ा गन � स�कने | सायद अ�लक�त पौडीन प�य� 

होला तर टाढा होइन, अ�न �यहा पानीजहाज पनी हदैन�यो |ु

�यो �यह� समय �थयो जब हा�ा पवज� ह� आगो बनाउन र खाना बनाउन �स�दै �थए |ू
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हा�ा पवज� ह� डराउनको अक� करा भइंचालो �थयो तर प�न उनीह�ले हा�ो प�वीले कसर� काम गछ� ू ु ु ू ृ

भ�न बताउथे |

6 7

�त पराना पवज� ह� सायद च�या�ग ु ू

देखी डराउथे तर जब �यसबाट आगो 

ब�द�यो, �तनीह�ले �त आगोको 

�योग गरेर मास पकाउन �सके र ु

भ�न थाले आहा! यो प�रकार धेरै 

�मठो र �वा�दलो छ |
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हा�ा पवज� ह� �यो रह�यसंगै भइँचालो बारे सो�न थाले (र सम��� लहर जन भइंचालो पछ� आउछ ) ू ु ु ु ू

र �कन य�तो भयो भ�दै आफ� लाई ��न गन � थाले | �य�को बारेमा उनीह�ले कथा भ�न थाले र 

आ�न ै कथाह� बनाउन थाले |
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र य�त ै पौरा�णक कथाह� म�ये एकले बताउछ �क “�टमोर-ले�टे” कंहा बाट आयो भनेर | यो कथाले 

�यो समयको करा बताउँछ जब �यो केटा र गोह�ले धेरै रोमा�चक घटनाह� भोगेका �थए |ु

ंयो �कवदंती �टमोर-ले�टे कथाले एउटा अिजव �ाणी, धेरै क�ललो उ�सक, गोह�को बारे बताउँछ | यो ु

गोह� धेरै ज�तो भोको ह��यो र खाना को खोजीमा �ह��यो |ु
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यो कथाले एउटा केटाले �यो गोह� सानो हँदा कसर� बचायो भ�ने करा बताउँछ | अ�डाबाट फटेप�छ ु ुु

संघष � ग�ररहेको गोह�लाई �यो केटाले सम��मा जान म�त गद�छ | जब उनीह� ठलो हदै गए �यो ु ु ु

केटा र गोह� संगसंगै लामो या�ामा प�न �न�कन थाले |

तर यसको इ�तहाँस केह� हजार बष � भ�दाप�न लामो छ | आऊ, क�पना गर� �यो केटा परानो ु

समयको बारे ब�न उ�सक �थयो र �यसको उ�तर उह� भ-ब�ै ा�नकह�संग �थयो, जो आजको ु ु ू

�टमोरको च�ानसंग जानकार �थए |

�यसलै े क�पना गर� �यो केटाले गोह�संग आ�ह गद� �यह� सो�यो जन भ-ब�ै ा�नकह� �टमोरको ु ू

परानो समयको बारेमा प�ता लगाएका �थए | नाटक गर�, �यो गोह�ले आ�नो या�ामा भेटेका भ-ु ू

ब�ै ा�नकह�संग के के करा गरेको �थयो |ु

“आजको �दनमा गोह�सँग पौडी नखेल |”
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�यसलै े गोह�ले केटालाई भ�यो "�तमीलाई कथा सनाउन स�ा, म �तमीलाई जादई द�नयाँमा �लएर ु ु ु

जा�छ | समयको मा�यमबाट �यो या�ा - 250 �म�लयन वष � प�हलेको, अझ बा�तबमा करोड� बष �ु

प�हले को हनेछ |ु

र �त�नह�ले आ�नो लामो या�ा स� गरे, तर केटा च�कत �थयो, �कनभने �यो समयमा  जहाँस�म ु

ज�तो �क उनले दे�न स�थे, �यहाँ �टमोरको कनपै �न �वीप �थएन - केवल ठलो, ठलो, नीलो ु ू ू

महासागर, �टमोर �यह� सम�� �भ�  �थयो |ु

15
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सम�� �लल�ु

��लबाइट

"डब�क� मार�" गोह�ले केटालाई केह�बेरको लागी सास रो�न लगाउदै भ�यो | ु ु

"दे�यौ ?" गोह�ले भ�यो हजार� बष � प�हले �टमोर भ�ने �ीप न ै �थएन |

सम��को को भइँमा तल तल "सम�-�लल�" �थए जन आजकल च�ानमा ब�ने ु ु ु ू

पातला जनावर ज�ता दे�ख�थे |

“ओहो, मलै े �तनीह�को ह�डीह� ले�लया निजकैको टे�लकम तावोरको बालवी ु

च�ानमा देखेको �थए, जब म बवासंग गएको �थए – तर �तनीह� त धेरै ु

अगाडीको जादइ द�नयामा ब�ने गद�थे | मलै े �तनीह�को आफ�तह� �टमोरको ु ु

सम��मा देखेको छ, जब म पौडी खे�न गएको �थए |"ु ु

250 �म�लयन वष �

अगा�डको “परमीयनको 

च�ान |”

�ा�चयोपोड 

�ायोजोआन
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�यो केटाको आखँ ा झ�ड ैबा�हर �न�केको | �यंहा जनावर �थए जो '�लाम' ज�तो दे�ख�थे, र 

�तनीह� �भ�न �थए, एउटा खोल भ�दा अक� �नकै ठलो �थयो | �तनीह�लाई �ा�चयोपोड भ�न��यो |ू

�यहाँ स�दर पंखा ज�तो �ायोजोआन �थए, जन चाह�ं साना साना जनावरको ह�डीको परै ब�ती ु ु ु

�थयो, जो अझै सानासाना पानीमा त�ै रने �चज (�लायां�टन ) खा�थे |

“�यो  �ाइबोलाइट हो – �यसको 'प�रवार' 200 �म�लयन भ�दा बढ� वष � प�हले न ै मरेका �थए । 

सायद बा�हर� ठाउँबाट आएको ठलो च�ान (एक "श�टगं �टार") यो कारणले गदा�, वा सायद ू ू

�वालामखीले बातावरण प�रवतन�  गराएको  हनस�छ | "गोह�ले भ�यो"," �ाइबोलाइटह� आजकल  ु ु

ब�दैनन ्- �तनीह� पलायन भइसके |

�यो केटाले गोह�लाई हात ह�लाउदै सांके�तक भाषामा सो�यो, "�यो के हो?"

यो केटाले देखेको सम��� तटमा �घ��एका जनावरह�का धेरै भागह� र दईवटा ठला –ठला आखँ ा ु ु ू ू

�थए |

�ाइबोलाइट उ�का �वालामखीु
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2120
क�ल�फस अमोनोट

�यसबै ेला, �यो केटाले आ�नो हजरआमाको घरको �यालमा देखेको "नउट�लस" ज�त ै खोल भएको ू

जनावर निजकै बाट पौ�डएर गयो | आजकल नउट�लस, �टमोरको निजकैको सम��मा ब�छन ्| तर ु

�यो जनावर नउट�लसको टाढाको नातदे ार �थयो जसलाई एमोनाइट भ�न��यो | नउट�लस र 

एमोनाइट दव ै अ�टोपस, �कइड र क�ल�फसको नातदे ार हन ्|ु ु ु
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अब �वास फेन� बेला भएको �थयो र दबजै ना सम��को सतहमा गए | �यह�बेला केटाले त�ै रदै गरेको ु ु

स�दर पात दे�यो जसलाई भ-ब�ै ा�नकह� �लोसो�ट�रस भ�दथे | �यो ज�मनमा पाइने फन � �ख ु ू

ज�तो �थयो | तर �यंहा ज�मन कंहा �थयो र ? 

गोह�ले भ�यो, "यो �टमोर सम��को द��णमा रहेको ग��वाना नामको ज�मनबाट आएको हो – ु

अ��े�लया छ�ी�छ र उ�तर�तर सरेर आ�न ै महादेश बनाउछ, अ�न �टमोर प�न �यसको एउटा भाग ु

हनेछ तर अ�हले �टमोर अझै सम�� �भ� न ै छ |ुु

22

�लोसोपत�े रस

"तर हामी प�न �भ� जाऔ ं|" �यो हेर त 

सानो सानो प�थर ज�तो �चजह� | 

�तनीह� धेरै सम��� जनावरका खाना ु

हन ्| �तनीह�को शर�र र अ� ु

बोटह� तले र �यासमा प�रणत 

ह�छन,् जन हा�ो गाडी र ूु

�लाि�टक बनाउन �योग ह�छन ्|ु

"फोरा�म�नफेरा गोह�को आखँ ा

अगाडी – क�त सानो !"
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�यसप�छ �यो केटाले गोह�लाई अक�  समयमा लजै ान आ�ह गय� | उ ज�मन दे�न चाह��यो, 

�यसलै े उनीह� द��ण लागे, अ��े�लया �तर, जनचाह�ं भखर�  ठलो महादेश ग��वानाबाट छ��न श� ू ु ु ु

गद� �थयो | यो क�रब साँढे ६ करोड दे�ख १८ करोड बष � प�हलेको समय �थयो, आजभ�दा धेरै धेरै 

प�हले को समय |

२५ करोड बष � प�हले १०,००० बष � प�हले१० करोड बष � प�हले”

=�टमोर-ले�टे 

महादेशह� भतकालमा सन � थालेका �थए ू

�मणको �ममा गोह� अझै पा�न म�न केह� छ �क भ�दै डब�क� माद� गयो | �यहाँ �ाईबोलाइट ु ु ु

�थएनन ्तर अमोनाइट अझै �थए | अचानक एउटा ठलो दि�फल ज�तो दे�खने सरसप (जसलाई ू ृ

इ�योसोर भ�न��यो ) उनीह�को छेवबै ाट पौ�दयो र एउटा एमोनाइ�ल ै समा�यो | एमोनाइ�ले धेरै 

कालो म�स �नका�यो (�कोइडले दरौदा �नका�ने ज�तो ) अ�न �यो सरसपले उसलाई छा�यो |ृ

"�ले�सयासोर, जो इ�योसोर संगै

सम��मा ब�द�यो |"ु

इ�योसोर
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अ�तमा उनीह� अ��े�लया आज भ�दा १० करोड बष � अगा�डको समयमा पगे र ज�मनमा टेके ु

"डाइनोसर !" केटा �च�यायो | �यहाँ म�ै ीभावको बोटमा� खाने 'ले�लनासोरा' र �करा लखे�ने ' 

�ट�मसस', भेट� जसको नामकरण भ-ब�ै ा�नक आमाबाबले आ�ना �कले ब�चाह�को नामबाट गरेका ू ु ू

�थए | तर �यसको पछाडी एउटा ठलो मांशहार�, 'थेरोपोड़' �थयो | "यहाँबाट चाडो �नि�कउ" केटो ू

�च�यायो, "म �तनीह�को भोजन हन चाह�न", �यसलै े उनीह�ले चांडोभ�दा चांडो आ�नो या�ा ु

आजभ�दा निजकको समयमा लगे |

�ट�मसस र ले�लनासोरा
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�यसलै े �यो केटा र गोह� पछाडी फ�क� ए र उ�तर पि�चम �टमोर ले�टे तफ�  पौ�डन थाले | �टमोर 

�ीप अझै पानीम�न �थयो र उनीह� आज भ�दा ६० लाख बष � अगाडीको समयमा पगे, जब पानीको ु ु

छालमाथी ज�मनको प�हलो भागले टाउको �नकालेको �थयो | जब ठलो महादेश, अ��े�लया उ�तरतफ�  ू

सरेर ए�सयासँग �थ�कएको �थयो, तब �टमोर एक �ीपको �पमा जि�मएको �थयो र �हमालह� 

प�हलो प�ट अ�ला उठेका �थए |

अब केटा र गोह�लाई थकाई ला�दै �थयो | �तनीह�को समयको या�ा धेरै लामो भइसकेको �थयो | 

तर गो�हले भ�यो, "म संग अझ एउटा करा यो �ीपको बारेमा भ�न छ", �तमीलाई स�झना छ "�यो ु ु

साना साना खोल ओडकेा ज�तह� जो प�थर ज�तो दे�ख�थे (फोरा�मनीफेरा ) अ�न �यो बोटको ु

ट�ाह� जन हामीले धेरै प�हला देखेका �थय� ?" केटालाई स�झना भयो |ु ु

"रा�ो", गोह�ले भ�यो, "�त जीव-ज�त मरे अ�न प�रए, अ�न जन माटोमा �त प�रए, �यो प�थर ु ु ु ु

ब�यो | �तनीह�लाई �थचेर र पकाएर, तले  र �यासमा प�रणत ग�र�छ | जन हामीले आजकल ु

�टमोर सम��को प�थर म�नबाट पाउछौ |ु ु

फोरा�मनीफेरा

“द��ण �टमोरको खानी जहाँ 

भ-ब�ै ा�नकह� सम�� ू ु

म�नको च�ानमा तले  खोिज ु

गद�छन ्|"

र�फ कोरल
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�य�त भनेप�छ गोह� आराम गन � ब�यो, 

आखँ ा �चि�लयो र आ�न ै यगमा ु

आइप�यो, अ�त स�दर �ीप बनाएर |ु ु

�यो केटा आ�नो इ�तहासको बारेमा थाह 

पाउन पाउदा अ�य�त ै खशी भयो र ठलो ु ु

भएर भ-ब�ै ा�नक ब�न च�ान अ�न जीव र ू

�ब�वाका िजवा�मह�ले सनाएका कथाह� ु

ले�ने इ�छा �कट गय� |

एउटा भौगो�लक समयच� जसले भतकालमा रहेका ु

िजबज�त र बन�प�त देखौछ | ु

गोह�को आकारको �द�ल हब�रको पवक� ो �हमाल, के ु

तहे� बाट �क�बद�ती आएका हन?्ु
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आखँ ा �चि�लयो र आ�न ै यगमा ु

आइप�यो, अ�त स�दर �ीप बनाएर |ु ु

�यो केटा आ�नो इ�तहासको बारेमा थाह 

पाउन पाउदा अ�य�त ै खशी भयो र ठलो ु ु

भएर भ-ब�ै ा�नक ब�न च�ान अ�न जीव र ू

�ब�वाका िजवा�मह�ले सनाएका कथाह� ु

ले�ने इ�छा �कट गय� |

एउटा भौगो�लक समयच� जसले भतकालमा रहेका ु

िजबज�त र बन�प�त देखौछ | ु

गोह�को आकारको �द�ल हब�रको पवक� ो �हमाल, के ु

तहे� बाट �क�बद�ती आएका हन?्ु



हा�ो भिव�य
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