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सनुसरी जजल्ला अदालि 

इजलास 

माननीर् जजल्ला न्र्ार्ाधीश श्री अजुयनप्रसाद कोइराला 
फैसला 
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दार्र तमतिाः-२०७6।९।१०  
फैसला तमतिाः-२०७७।८।22 

तनणयर् नम्बराः- १00  
 

पररवतियि नाम २६ पररसर २७, ०७६/०७७ को जाहेरीले नपेाल सरकार............१ 

ववरूद्ध 

छतबलाल तिरी र जानकुा तिरीको छोरा जजल्ला सोलखुमु्ब ुसाववक जबु ुिा.वव.स. वडा 
नं.१ पररवतियि दधुकौजशका िाउँपातलका वडा नं.४ घर भई हाल जजल्ला सनुसरी 
बराहक्षेत्र न.पा.वडा नं.१ चिरा बस्न े तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री वैष्णवकृष्ण दास 
भन् न ेकृष्णबहादरु तिरी ...................................................1 

मदु्ााः- जबरजस्िी करणी 
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िथ्र् खण्ड 

१.  जाहेरी दरखास्िको व्र्होरा   

तमति २०७६।०७।०४ ििे सोमबार राति २४:३० बजेको समर्मा जजल्ला सनुसरी साववक 
बराहक्षेत्र िा.तब.स. वडा नं. १ हाल पररवियन भई ऐ. बराहक्षेत्र न.पा. वडा नं. १ चिरा 
हनमुान मजन्दर जस्थिमा रहेको जिि िरुु रामानन्दाचार्य सेवा पीठक नामक आश्रममा प्रतिवादी 
तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री बैष्णव कृष्णदास भन् ने कृष्णबहादरु तिरीले २३:३० बजे तिर 
तनजले मलाई म्र्ासेन्जरमा कल र म्र्ासेज िरी कुटीमा बोलाएकोमा मैले कुनै जवाफ 
नददएपतछ मेरो मोवाइल नम्बरमा "Hello maile mauka diyeko belaa chup kin" भनी 
म्र्ासेज पठाएका र म्र्ासेन्जरमा "मेरो कुटीमा मलाई भेट्न आउ" भनी म्र्ासेज पठाएको हुँदा 
तनज िरुुदेव बाबाले मलाई भेट्ने समर् ददनभुर्ो भन् ने सोची तनजलाई भेट्न भनी कुटीमा 
िएकीमा तनजले मलाई ववतभन् न धाकधम्की ददई थप्पड हानी बोल्न कराउन नददई मलाई 
अंिालोमा बाँधी जबरजस्िी उचाली कोठामा रहेको सोफामा लति पल्टाई मैले लिाएको कुथाय 
सरुुवाल जबरजस्िी खोली मलाई जबरजस्िी बन्द कोठा तभत्र थतुन जबरजस्िी करणी 
िररसकेपतछ र्ो कुरा बावहर कसैलाई नभन् न ुर्दद भनेमा अतनष्ठ हनु्छ भनी डर देखाएका हुँदा 
तनजलाई पक्राउ िरी जाहेरवालीसवहि प्रतिवादीको मोवाइलमा भएको फेसबकु म्र्ासेजहरू 
जझकाई बझुी पाऊँन जाहेरीमा नै अनरुोध िरेको हुँदा कानून बमोजजम कारवाही िरी पाऊँ 
भन् ने समेि व्र्होराको पररवतियि नाम २६ पररसर २७, ०७६/०७७ महानिरीर् प्रहरी पररसर, 
काठमाडौंमा तमति २०७६।८।८ को तमति राजख ददएको र तमति २०७६।८।११ मा 
महानिररर् प्रहरी पररषर काठमाण्डौमा दिाय भएको जाहेरी दरखास्ि। 

२. अनसुन्धानको लाति मोवाइल दाजखला िरेको भन्न ेजाहेरवालीको तनवेदन व्र्होरााः- 

करणी सम्बन्धी कसूरको अनसुन्धान िनयका लाति मेरो 9849777891 को तसम रहेको 
तसल्भर रङ्गको साम्सङु्ग J2 मोवाईलमा रहेको म्र्ासेजहरु समेिको मोवाईल फोरेजन्सक जाँचका 
लाति तनवेदन साथ दाजखला िरेकी छु भनी प्रहरी प्रधान कार्ायलर्, केन्रीर् अनसुन्धान ववभाि 
महारािंजमा जाहेरवालीले तमति 2076।०८।०८ मा ददएको तनवेदन ।  

3.  घटनास्थल मचुलु्का   

जजल्ला सनुसरी बराहक्षेत्र न.पा. वडा नं. १ चिराधाम जस्थि पूवयमा अग्लो हनमुानको मिुी, 
पजिममा सब्जीबारी,  उत्तरमा सन्ि िथा भक्तहरूको कुटी र दजक्षणमा साधना हल र्ति 
चारवकल्ला तभत्र रहेको जिि िरुु श्री रामानन्दाचार्य सेवा पीठ पररसर भवन तभत्रको ५ वटा 
कोठा मध्रे् उत्तर पजिम बैठक कोठा रहेको, सो बावहर दईुवटा जालीसवहिको ढोका रहेको, 
ढोकाहरूमध्रे् पजिमिफय को ढोका खोली प्रवेश िदाय बैठक कोठा रहेको, सो कोठामा दजक्षणबाट 
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उत्तरिफय  फकायएर राजखएको ब्र्ास आसन (सोफा) देजखएको, सो ब्र्ास आसनको अिातड सानो 
टेवल रहेको, सो अिातड उत्तरबाट दजक्षणिफय  फकायई सोफा राजखएको, सो ब्र्ास आसनको 
पजिमपवि र् र्ाक िथा एल.तस.तड. रहेको, सोही कोठामा भएको सोफामा प्रतिवादी कृष्णबहादरु 
तिरीले मलाई तमति २०७६।०७।०४ ििे सोमबार राति अं.२४:३० बजेको समर्मा मेरो 
ईच्छा ववपररि जबरजस्िी करणी िरेको हो भनी पीतडि पररवतियि नाम २६ पररसर २७, 

०७६/०७७ ले देखाए बमोजजमको तमति २०७६।०८।१२ को घटनास्थल मचुलु्का।  

४. CD चक्का दाजखला िराएको भन्न ेतनवेदन व्र्होरााः- 

जबरजस्िी करणी सम्बन्धी कसरुमा प्रतिवाददसि कुरा भएको CD चक्का तनवेदन साथ उपलब्ध 
िराएको छु भनी जजल्ला प्रहरी कार्ायलर् सनुसरीमा जाहेरवालीले तमति २०७६।८।१८ ििे 
ददएको तनवेदन ।   

५.  बरामदी मचुलु्कााः- 

जजल्ला सनुसरी बराहक्षेत्र न.पा. वडा नं. १ जस्थि पूवयमा कोशी नहर, पजिममा कोशी नदी, 
उत्तरमा धमयशाला र दजक्षणमा साधना हल र्ति चार वकल्लाजस्थि रहेको प्रतिवादी बस्ने िरेको 
उत्तर फकेको आश्रम िरुुकुटीको उत्तर पजिमको कोठाको पजिमिफय  टेवलमा रहेको CCTV 

को DIGICOM लेजखएको Network video recorder DG-UN416 लेजखएको हाडय तडक्स थान-१ 
फेला पारी बरामद िरेको भन् न ेसमेि व्र्होराको खानिलासी िथा बरामदी मचुलु्का। 

६.  घटनास्थलको स्केच प्रतिवेदनाः-  
वारदाि भएको स्थान र पीतडि जाहेरवाली आइ बसेको स्थान (धमयशाला) समेिको दरुी नापी 
घटनास्थलको स्केच समेि िर्ार िरी प्रतिवेदन पेश िने भनी अनसुन्धान अतधकृिबाट भएको 
मौजखक आदेशानसुार हामी प्रतिवेदक प्रहरी उक्त स्थानमा खवटई िई नाप तलँदा िरुुकुटी 
आश्रम वारदाि भतनएको स्थानदेजख िरुुकुटीको िेट सम्मको दरुी १२१ वफट, िरुुकुटी 
आश्रम देजख मवहला बस्ने िरेको स्थान कोठा (धमयशाला) सम्मको दरुी ६२३ वफट, 
आश्रमको मलुिेट देजख िरुुकुटी आश्रमको वारदाि स्थान कोठासम्मको दरुी ७२१ वफट र 
आश्रमको मलुिेटदेजख मवहला बसेको भतनएको स्थान कोठा (धमयशाला) सम्मको दरुी १०९४ 
वफट रहेको भन् ने तमति २०७६।८।२७ को स्केच सहीिको प्रहरी प्रतिवेदन ।   

७. प्रतिवादीले तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री बैष्णव कृष्ण दास भन् न ेकृष्णबहादरु तिरीले अतधकारप्राप्त 
अतधकारीसमक्ष िरेको बर्ानको व्र्होरा:- 

म आदी बैवद्धक सनािनीर् रामानन्दीर् श्री वैष्णव सम्प्रदार् अन्िरिि ददजक्षि आवाल ब्रम्हचारी 
बैष्णव सन्र्ासी हुँ । मैले पवहला पतन मोवाइल नबोक्न े र हाल तत्रदण्ड धारण िरेपिाि ्
मोवाइल फोन बोक्न अप्यारो हनु ेभएको हुँदा फोन िथा सामाजजक सञ्जालसमेि प्रर्ोि िने 
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िरेको छैन। मोवाइल मेरो जशष्र्हरू (प्रशान्ि अतधकारी, बदु्ध शाक्र् समेि) ले Pashupat 

Siddha Mahayog नामक फेसबकु तबििका बषयहरूदेजख चलाउने िरेका छन ् । तमति 
२०७६।०७।०४ ििे बेलकुा अं.२०:३० बजेदेजख ऐ. २२:३० बजे सम्म मजन्दर कक्ष 
(ठाकुर जी) सिसङ्ग प्रबचन िरेपिाि ्बावहरबाट आएका साधकहरू आ-आफ्नो सर्न कक्षमा 
िए पिाि प्रहरी हवल्दारले िेटमा चावी लिाएका हनु ् । सो पिाि उक्त ददन म, प्रधान 
उत्तरातधकारी, उत्तरातधकारीहरू लिार्ि सेवक प्रशान्ि अतधकारी, बदु्ध शाक्र् समेि आश्रमको 
तनर्मानसुार िरुुचरणमा बसी अब आउने ददितबजर् र्ात्राको बारेमा भएको वववरण सम्बन्धमा 
छलफल िरी रािी अं.०१:३० बजे रािी सम्म बसी म आफ्नो सर्न कक्षमै रही तबश्राम िरे 
पतछ सेवक बदु्ध शाक्र् र प्रशान्ि अतधकारी लिार्िका सो र्ात्राका बारेमा छलफल िदै सोही 
बैठक कोठामा सर्न िरेका हनु।् मैले जाहेरवाली पीतडि पररवतियि नाम २६ पररसर २७, 

०७६/०७७ लाई ब्र्जक्तिि रूपमा भेटेको छैन। म तत्रदण्ड धारण िरेको साध ुसन्र्ासी हुँ। 
मैले अजग्न र स्त्रीलाई स्पसय समेि िनुय हुँदैन। मैले तनजलाई करणी िरेको भतनएको कुरा 
तमथ्र्ा आरोप मात्र हो। तनज जाहेरवालीले कररव एकवषयदेजख तनरन्िर एकोहोरो म्र्ासेज िरेको 
र जशष्र्, भक्तजनहरूको आग्रहले िदाय तनज जाहेरवालीसंि मैले फोनमा वािायलाप िरेको हुँ। 
तनजले को-कस्को बहकाउमा परी त्र्सरी उजरुी िरेकी हनु, मलाई थाहा भएन भन् ने समेि 
व्र्होराको प्रतिवादी तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री बैष्णव कृष्ण दास भन् ने कृष्ण बहादरु तिरीले 
अतधकारप्राप्त अतधकारीसमक्ष िरेको बर्ान। 

८. घटनावववरण कािजको व्र्होरााः-  

(क) म िरुुदेव महाराजलाई १२ बषय अिातडदेजख जचन्दै आएकी र र्स पीठको उत्तरातधकारीको 
रूपमा रहँदै आएकी हुँ। तनज िरुुदेव महाराजले सन्र्ास तलई तत्रदण्ड तलन ुभन्दा पवहला 
आर्वेुददक उपचारको क्रममा नाडी छामी रोि पत्ता लिाउने िनुय हनु्थ्र्ो र ६ मवहना 
अिातड जव िरुुदेवले तत्रदण्ड तलएर जिद् िरुुको उपातध तलन ुभर्ो सो पिाि आिो र 
मवहलालाई छुन ुहनु् न । हालकी जाहेरवालीले मलाई दददी िपाई पतन म जस्िै पीतडि हो, 
लड्न ु पछय भनी म्र्ासेज पठाएकी तथईन।् तनज ददमािी रूपमा तबरामी भएको जस्िो 
लाग्थ्र्ो। िरुुदेवले िलि िनुय भएको कुरामा तबश् वास लाग्दैन भन् न े समेि व्र्होराको 
आनन्द वप्रर्ा भन् ने अजश् वना अतधकारीले िरेको घटनावववरण कािज। 

(ख) म तबिि ५ वषयदेजख तनरन्िर रूपमा र्स पीठमा रहँदै बस्दै आएकी छु । िरुुसँि रहँदा 
बस्दा जशष्र् र िरुुकै हैतसर्िमा रहने बस्न ेिरेका छौँ । २०७६ साल असोज मवहनाको 
अजन्िम हप्तामा िाप्लेजङुको पातथभरा दशयन िनय ददितबजर् र्ात्राको क्रममा काठमाडौंबाट 
केही भक्तजनहरूसँि र्ी पीतडि भनीएकी साधक हालकी जाहेरवाली समेि आएकी र 
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धमयशालाकै छुिै एउटा कोठामा बसेकी तथईन। तनजले मलाई "मािादी मलाई िरुुदेवसँि 
एकपटक भेिाई ददनहुोस, म एकान्िमा िरुुदेवलाई भेटी ददक्षा तलन ेईच्छा छ भेट िराई 
ददनहुोस” भनी पटक-पटक अनरुोध िरेकीमा मैले तनजलाई हामी स्त्री जािीले िरुुदेवलाई 
छुन तमल्दैन, दशयन सामवुहक नै हनु्छ, एकान्िमा हुँदैन, भनी मैले तनजलाई सम्झाएको तथए।ँ 
तमति २०७६।०७।०४ मा पतन रािी अं.२०:३० देजख ऐ. २२:३० बजेसम्म िरुुदेवबाटै 
भजन कृिन भर्ो । उक्त भजनमा तनज जाहेरवाली उपजस्थि भईनन ् । ठाकुरजीको 
मजन्दरमा समेि प्रवेश िररनन ्। तनज सोको भोतलपल्ट ऐ. ०५ ििे समेि र्ही धमयशालामा 
नै बसी ऐ. ०६ ििे माईक्रोमा चढी काठमाडौंिफय  िएकी हनु ् । तनज िरुुदेवले 
जाहेरवालीलाई सो वकतसमको कार्य िरेको जस्िो मलाई लाग्दैन भन् न े समेि व्र्होराको 
रामवप्रर्ा शरणदासी भन् ने बषाय तसंघलले िरेको घटना वववरण कािज । 

(ि) घटना घटेको भनेको ददनपतछ तनरन्िररूपमा तनज जाहेरवाली काठमाडौंको आश्रममा 
सनु्दरकाण्ड पाठ िनय र सो पतछ प्रसाद ग्रहण िरी फवकय ने िदयतथन । घटनापतछ मसँि 
भेट हुँदा वर्नले त्र्ो घटनाको सम्बन्धमा न मलाई बिाईन न त्र्स्िो कुनै व्र्वहार 
देखाईन । तनज सामान्र् नै तथईन । म्र्ासेजमा िरुुदेवका बारेमा िथानाम समेि लेखेकी 
तथइन । मलाई लाग्छ वर्नको ददमािी हालि दठक छैन । वर्नलाई राम्रो उपचार िराउन ु
पछय जस्िो लाग्छ भन् ने समेि ब्र्होराको तबन्द ुशमायले िरेको घटना वववरण कािज । 

(घ) जाहेरवाली बवहनीलाई म राम्ररी जचन्दछु। तनज हामीसँिै आश्रमबाट पातथभरा दशयनका  
लाति िएका तथर्ौँ। बाटोमा जाँदा मलाई तनजको हकय ि देखेर वर्नी मान्छे दठक नभएको र 
व्र्वहार पतन शंकास्पद देजखएको तथर्ो। हामी िरुु आश्रममा तबिि ५ वषयदेजख जोतडएका 
छौँ। िरुुदेव महाराजले हामीलाई वपिा पतु्रीको जस्िो व्र्वहार िनुय हनु्छ। िरुुदेव 
महाराजले ६ मवहना अिातड तत्रदण्डी धारण िरेपतछ मवहलालाई छुन ुहदैुन भन ेनाडी समेि 
चेकजाँच िनुय हनु् न। िी मवहलालाई र्सरी िलि व्र्वहार भर्ो भन् न ेकुरा म कल्पना समेि 
िनय सजक्दन भन् ने समेि व्र्होराको कमला न्र्ौपानेले िरेको घटना वववरण कािज। 

(ङ)  जाहेरवाली मवहला िरुु आश्रमको तनर्महरू कुनै पालना निने, तनजको हाउभाउ 
साधकको जस्िो तथएन। तनज मेन्टलकी तबमारी वा साईके्रवटक तबरामी हो की जस्िो 
मलाई लाग्छ। वर्नले िरुुदेवसँि जोतडएका सबै साधक मवहला नेपालमा भारिमा 
भएकाहरूसँि िरुुदेवको नराम्रो व्र्वहार छ भनेर भतनन ्। तबना प्रमाण उनले लिाएको 
दोष उपर उनलाई कारवाही समेि होस।् मैले र्ो कुरा वहन्दीमा भन े नेपालीमा 
रुपान्िरण िरी लेजख ददएको हो भन् न े समेि व्र्होराको तनलम तसंघलले िरेको घटना 
वववरण कािज। 
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(च) म अस्िी जेष्ठ मवहनादेजख र्स आश्रममा बस्दै आईरहेकी, मलाई आश्रममा आजसम्म कुनै 
परुुष साधकहरूबाट कुनै वकतसमको अभर व्र्वहार बोलीबचन केही भएन। िरुुदेव 
महाराजसँि जजज्ञासाहरू समेि राख्छु। िरुुदेव महाराजबाट सँधै छोरीको जस्िो व्र्वहार 
हनु्छ। िी दददीलाई मात्र त्र्स्िो कसरी भर्ो होला ? म ि तबश् वास नै िनय सजक्दन। 
मलाई ि लाग्छ उनलाई कसैले उचालेर वा ब्ल्र्ाकमेल िनय खोजेको हनु की जस्िो 
लाग्छ भन् ने समेि व्र्होराको प्रकृति राईले िरेको घटना वववरण कािज। 

(छ) म आजभन्दा ५ बषयदेजख र्स पीठमा बसेकी र पीठमा म जस्िै धेरै मवहला साधकहरू 
आश्रममा रहने बस्ने िरेका छौँ। िरुुदेवबाट भक्तजनहरूलाई मार्ा ममिा वपिा पतु्री, 
मािा पतु्र समान व्र्वहार िनुय हनु्छ। तनज पररवतियि नाम २६ पररसर २७, 

०७६/०७७ लाई मैले तमति २०७६।०६।३० ििे साँझको समर्मा तनज मसँि 
िौशालामा भेट हुँदा तनजले िपाईहरू र्हाँ बस्न ुभएको र्त्रो बषय भर्ो मलाई िरुुदेवसँि 
३० सेकेण्ड भए पतन भेट िने वािावरण तमलाई ददननु ्भतनन।् हामीले ि अवहले सम्म 
दशयन भेट िनय जाँदा परैबाट तसिाराम भन् नहुनु्छ। िपाईलाई कसरी भेट िराउन ुभनी 
जवाफ ददएकी तथए।ँ तनज जाहेरवालीले िरुुदेव प्रति लिाएको आरोप झठु्ठा र तमथ्र्ा हो 
भन् ने समेि व्र्होराको भिविी तसलवालले िरेको घटना वववरण कािज। 

(ज) म आजभन्दा तबिि ७ बषयदेजख र्स पीठमा तनरन्िर रूपमा बस्दै आएकी र िरुुदेवबाट 
भक्तजनहरूलाई मार्ा ममिा वपिा पतु्री, मािा पतु्र समान व्र्वहार िनुय हनु्छ। हामी र्हा ँ
सबै भन्दा बढी सरुजक्षि भएको महशसु िरेका छौँ। िरुुदेवसँि सामवुहक दशयन भेट 
हनु्छ। सो बाहेक मवहला साधकबाट िरुुदेवसँि कसैको ब्र्जक्तिि भेटघाट हुँदैन। तनज 
पररवतियि नाम २६, पररसर २७, ०७६/०७७ ले िरुुदेव तबरुद्धमा वकन जाहेरी ददईन 
मलाई थाहा भएन। उनी ठूलो षड्यन्त्रमा फस्दै तछन जस्िो मलाई लाग्छ। तनजले हाम्रो 
बैददक सनािन धमयलाई तबटुल्र्ाउने कोजशष िरेकी हुँदा तनजलाई कारवाही हनुपुछय भन् ने 
समेि व्र्होराको सभुरा तसलवालले िरेको घटना वववरण कािज। 

(झ) म तबिि २ बषयदेजख र्स आश्रममा तनरन्िर रूपमा रहदैँ आएको छु। सधा झैं तमति 
२०७६।०७।०४ ििे पतन साँझ अं. २०:३० बजे म पतन िरुुदेवबाट सत्सङ्ग प्रबचन 
श्रवण िनय िरुुकुटी जस्थि (ठाकुरजी) कक्षमा आई रािी २२:३० बजे सत्सङ्ग प्रवचन 
भर्ो। प्रवचन समापन भएपिाि ्बावहरबाट आउने भक्तजनहरू आ-आफ्नो घरिफय  जान ु
भर्ो र तभत्र धमयशालामा रहने भक्तजनहरू (साधक) आ-आफ्नो सर्न कक्षमा िई म 
समेि आफ्नो सर्न कक्षमा िई तबश्राम िरेँ। प्रस्ििु मदु्ामा पीतडि भतनएकी जाहेरवाली 
पररवतियि नाम २६ पररसर २७, ०७६/०७७ लाई मैले सो ददन सत्सङ्ग प्रवचनमा 



 

 

  

वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री बैष्णव कृष्ण दास भन्न ेकृष्ण बहादरु तिरी मदु्ााः जबरजस्िी करणी ०७6-C१-०304 k]h g+= 7  

देजखँन। तमति २०७६।०७।०४ ििे रािको २४:३० बजेको समर्मा िरुुदेवबाट तनज 
जाहेरवालीलाई करणी भर्ो भन् ने कुरा सतुनर्ो। सो कुरा झठु्ठा, तमथ्र्ा आरोप मातै्र हो। 
िरुुदेवले तत्रदण्ड धारण िरी सकेपतछ अजग्न र स्त्रीलाई स्पसय समेि तनषधे छ भन् ने समेि 
व्र्होराको मनकाजी िरुुङले िरेको घटना वववरण कािज। 

(ञ) जाहेरवालीलाई म राम्ररी जचन्छु। तनजले पातथभरा िएर आए पतछ १/२ ददनपतछ जान्छु 
होला िरुुदेवलाई एकान्िमा एक्लै भेटाई ददननु भनेर भतनन।् मैले हामीले ि र्त्रो बषयसँिै 
सेवामा जटु्यौँ आजसम्म भेट्न पाएको छैन भनी भन्दा मलाई ि जसरी तन भेट्न ु छ 
िरुुदेवलाई नभेटी ि म जाँदै जान् न भन्दै तथईन। आश्रममा तनजलाई त्र्स्िो घटना भर्ो 
भनेर मलाई तबश् वास लाग्दैन। र्ो िरुुदेवलाई फसाउने षडर्न्त्र हो। हामी र्त्रो बषय 
िरुुदेवसँि संिि िर् र्ौँ कवहल्रै् त्र्स्िो व्र्वहार भएन। वर्नलाई कसैले उचालेर र्स्िो 
िलि कुराहरू बोल्न लिाइरहेको छ जस्िो मलाई लाग्छ। मलाई ि ऊनीमातथ पूरा शंका 
छ भन् ने समेि व्र्होराको तबन ुसापकोटा (अतधकारी) ले िरेको घटना वववरण कािज। 

(ट) म जाहेरवाली बवहनीसँि पातथभरासँिै िएकी हुँ। बाटोमा ववतभन् न वकतसमका हकय ि िने िरे 
पतछ मैले बवहनी धातमयक र्ात्रामा वहडेका हौँ, तिमी र्स्िो वपकतनक आएको जस्िो व्र्वहार 
निर भनी मैले सम्झाएको पतन हो। उ एकदमै मेन्टल भएजस्िो कवहले को परुुष 
साधकको बईु चढेर जान्छँु भनेर जबरजस्िी बईु चढ्ने सँिै रहेकी श्रीमिीलाई समेि 
लाजमदो पने जस्थति बनाउतथन।् तनजको ब्र्होरा दठक छैन जस्िो लािेको तथर्ो। हाल 
आएर िरुुदेवलाई र्स्िो दोष लिाएकी तछन,् मलाइ ि िी बवहनीको ददमािी हालि दठक 
छैन जस्िो लाग्छ भन् ने समेि व्र्होराको सतुनिा ज्ञावालीले िरेको घटना वववरण कािज। 

(ठ) तनज प्रतिवादीले मलाई करणी िरेको घटना सम्बन्धमा मेरो नजजकका साथी िथा 
साधकहरूलाई सनुाउँदा तमति २०७६।०८।१३ मा पोखराका भोला बराल लिार्िका 
मातनसहरू आई िरुुदेवले अपराध िरेको हो। तिमी अन्र्ार्मा परेकी छौ । वहन्द ुधमयसँि 
जोतडएका कुरा हो भने पतछ तनजसँि एकपटक बोलौ न ि भनी भोला बरालको फोनमा 
Loud speaker मा लिभि १ घण्टा, २०-२५ तमनट कुरा भर्ो। १ घण्टामा फोन कावटए 
पतछ त्रै् नम्बरबाट फोन आर्ो र बोले रोएको देख्दा अब होस माफ िरौ भन् ने सोच्र्ौं।  
धमयको लाति माफ िर भन्दै अनेक भावकुका कुरा िरेकाले हाम्रो सोझो पनले जे हनु ुभर्ो 
राष्ट्र र वहन्द ुधमयको लाति माफ देउ भनी भनकेाले हनु्छ भतनम। फोनमा बोल्दा रोएको 
देख्दा अब होस भनी माफ िरौं िरौं भन् न ेस्वाच्र्ौं। रेकडय फाल्न भोला र तिनका साथीले 
जोड िरे। मलाई िरुुदेवले तनजको िरुुकुटीको बैठक कोठामा बोलाई  राखी िोडा 
मातलस िर भन ेपतछ मैले िोडा मातलस िदाय तनजको िोडा कोमल तथर्ो। िर िरुुदेवको म 
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प्रतिको तनर्ि िलि रैछ र ममातथ मेरो इच्छा वेिर करणी िनुय भर्ो । त्र्ो समर् वहाले 
िलको लिुा नलिाको हनुाले उहाँको उते्तजजि तलङ्ग जनु मेरो श्रीमानको भन्दा सानो तथर्ो 
। घडुाको साईडमा दाि पतन तथर्ो । हािले छाम्दा लामा रौँ को अनभुव भएन । 
मचुलु्का तलन जाँदा घटना स्थलका पररवियन तथर्ो जहाँ िरुुदेव बस्न ु भो त्र्हाँ सोफा 
तथएन जनु सोफामा करणी भो त्र्ो त्र्ही तथर्ो । िरुुदेवले महात्माहरु सिुीरहेको छन ्
आवाज ननीकाल ि भन्न ु भाको तथर्ो। मैले सोचे मैले सोध्ने प्रश्न सोधे उहाले सबै 
भनु्नहनु्छ । मेरो इच्छा ववरुद्ध उहाले घटना घटाएपतछ भिवानसँिको तमलन खशुीले 
स्वीकाररनस ्अब जा भनु्न भर्ो। जब घटनाको भोतलपल्ट मंिलबार साँझ मैले िरुुदेवलाई 
त्र्स्िो नै सरणाििी र साक्षात्कार भन् न ेथाहा नभएको माफ िनुय भनेर कािजमा लेखेर ददए 
उहालेँ पढेर माफ िरे भन् नभुर्ो। अतन वकिाबको नाम सोधेँ, उहालेँ लेजखददनभुो, मलाई 
िाली िदै आरिीमा जा भन् नभुर्ो, म िए ँभने्न समेि व्र्होराको पररवतियि नाम २६ पररसर 
२७, ०७६/०७७ ले िरी ददएको घटना वववरण कािज। 

(ड) मेरी श्रीमिी तमति २०७६।०७।०६ ििे चिराबाट काठमाडौं फवकय ए पतछ मसँि राम्रोसँि 
बोलेको तथइनन।् पाथीभराबाट फवकय एपतछ मलाई प्रसादसमेि नददँदा मेरो बढुीलाई के 
भएको र्स्िो ववहानै उठेर रुमबाट कहाँ िएको भनी सोध्दा साथी सजुस्मिाकोमा िएको 
भतनन।् जब तमति २०७६।७।११ ििे अवफसबाट कोठामा आई मेरो घरमा रहेको 
मोवाइल हेदाय मेरो श्रीमिी र िरुुदेवको म्र्ासेन्जरमा कुरा भएको देखे जहाँ मेरो श्रीमिीले 
िरुुलाई वकन सेक्स िरेको भनेर सोधेको देखेपतछ मैले मेरो श्रीमिीलाई सोध्दा तनजले 
घटनाको वारेमा सम्पूणय कुराहरू बिाएपतछ साहै्र पीडा महससु भई मछुय जस्िो लाग्र्ो र 
अब म र्ो संसारमा बाँजच्दन । ि जे िनय मन लाग्छ िर भने। त्र्सपतछ तिहारको 
भोतलपल्ट िोतबन्दबाब ुतिवारीको घरमा िएर ववस्ििृ घटनाको वववरण भनेपतछ केही ददन 
पखय िरुु चाइनाबाट आएपतछ कुरा िरौंला भने र म पतन साहै्र पीडामा र श्रीमिी पतन 
पीडामा भएकोले ित्काल म प्रहरी प्रशासन कार्यलर्मा िईन। जब ददन तबत्दै िर्ो त्र्ो 
पीडालाई भलु्ने कोतसस िररर्ो िर सवकन। जब म पीडाबाट मकु्त हुँदै िदाय अब अन्र्ार् 
सहन ुहनु् न भन् ने भएपतछ जजल्ला सरकारी ववकल कार्ायलर्मा चन्रकान्ि खनाल सरलाई भेट 
िरे। वहाँले महान्र्ार्तधवक्ताको कार्ायलर् जाने सल्लाह ददन ुभर्ो र िएर तबना दाहाललाई 
घटनाको वववरण भनेँ वहाले पतन महानिररर् प्रहरी पररषर जान सल्लाह ददन ुभर्ो र त्र्ही 
अनसुार तमति २०७६।०८।०७ ििे हनमुान ढोका पररषरमा िएर उजरुी िरेका हौँ। तनज 
कृष्णबहादरु तिरीलाई कानून बमोजजम कडा भन्दा कडा कारवाही हनुपुछय भन् ने समेि 
व्र्होराको जाहेरवालीको श्रीमानले िरेको घटना वववरण कािज। 
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(ढ) तबिि लामो समर्देजख र्स आश्रममा मेनेजमेन्टको काम िदै आएको छु। तमति 
२०७६।०७।०४ ििे राति २४:३० बजेको समर्मा जनु घटना घटेको भतनएको छ 
सो घटना भएको कोठामा AC भएकाले सोही AC चलाई केही समर् िरुुसँि बैठक 
कोठामा बसी पीठका आन्िररक कुराहरू िदै रािको अं. ०१:३० बजे सम्म िरुुचरण 
सेवामा बसेका हौँ। तनज मवहलाले दाबी िरे अनसुार सो ददन सो समर्मा तनज स्वामी 
जीको कोठामा वा बैठकमा आएको कुरा िलि हो। अन्र् कुनै ददन अिातड पछातड 
आएको भए म एवकन साथ भन् न सजक्दन। पीतडिसँि मेरो एकघण्टा भन्दा बढी कुरा 
भएको हो। म िरुुभक्त एउटा जशष्र्ले आफ्नो िरुुको बदनाम सहन ेकुरा भएन। घटना 
भएको ददन भनकेो बेलामा म स्वर्म ्त्र्सै ठाउँमा रहेकाले मलाई १००%  (एक सर् 
प्रतिशि) घटना बनावटी हो भन् ने लािेपतछ मैले उसलाई कसरी सहीमा ल्र्ाउन सवकन्छ 
भनी ववतभन् न प्रलोभनका भाषा, धम्की समेि ददई तनजको सत्र्लाई बावहर ल्र्ाउन ेकोजशस 
िरेको हुँ। स्वामीजी महाराजलाई फसाउन ेनै रहेकाले उसले (जाहेरवाली) मलाई समेि 
भ्रतमि पानय अनेकन कुराहरू िररन।् र्समा मेरो मनसार् तनज जाहेरवालीलाई कसले 
उचालेको रहेछ ? तनजले र्स वापि के खोजजरहेकी तछन? र्त्रो ठुलो ब्ल्र्ाकमेतलङ 
िनुयको कारण के रहेछ भनी फोन िरेको हुँ। मेरो मनसार् धमय नमरोस ्सत्र्को जीि 
होस, िरुुमातथ र्स्िा वकतसमका अनियल प्रचार नहनु ्भन् ने हो भन् न ेसमेि ब्र्होराको बदु्ध 
कुमार शाक्र्ले िरेको घटना वववरण कािज। 

(ण) म तभत्र आध्र्ाजत्मक खोज र जचन्िनका क्रममा िरुुदेवसँि अं.७/८ वषयअिातड काठमाडौंमा 
भेट भई वविि ६ वषयदेजख पीठमा तनरन्िर रूपमा सेवकको काम िरी आउदै िदाय 
तसद्धबाबाबाट मलाई पतछल्लो समर्मा उत्तरातधकारीको जजम्मेवारी ददन ु भर्ो र ददएको 
जजम्मेवारी तनवायह िदै म हाल र्स पीठको केन्रीर् सदस्र्सम्म रहेको छु। र्हा ँआएदेजख 
नै प्रार्ाः जसो िरुुदेव हालका प्रतिवादी तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री बैष्णव कृष्णदास 
महाराजसँिै रहन े बस्ने िदयछु। मलिार्ि अन्र् ४/५ जना मातनसहरू पतन िरुुदेवसँिै 
रहन े िदयछौँ। िरुुदेवसँि रहँदा आध्र्ाजत्मक जचन्िन, शास्त्र अध्र्र्न, साधना र जिि 
कल्र्ाणको तमसन र पीठलाई कसरी जनमानसमा परु् र्ाउने भन् न ेतबषर्मा छलफल समेि 
हनुे िदयछ। िरुुदेवले आफु मोवाइल बोक्न ुहनु् न। मोवाइल बोक्ने, आएका म्र्ासेज िथा 
फोनसमेि ररतसभ िने, म्र्ासेजहरूको ररप्लाई िने र िरुुदेवलाई आएको फोन ररतसभ िरी 
िरुुदेवलाई ददने, सोतसर्ल मेतडर्ामा संस्थाको िफय बाट प्रचारप्रसार, ररप्लाई िने सम्मको 
काम सेवक प्रशान्ि अतधकारी र बदु्ध शाक्र्ले बोक्ने चलाउने िरेका छन।् तमति 
२०७६।०७।०४ ििे ददउसो धमयशालाको नजजकमा डोजरले ढल बनाएको हेनय जाँदा 
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तनज पररवतियि नाम २६, पररसर २७, ०७६/०७७ लाई मैले देखेको तथए ँ। सदा झैँ तमति 
२०७६।०७।०४ ििे पतन बेलकुा अं.२०:३० बजेदेजख ऐ. २२:३० बजे सम्म पीठमा 
पीठका भक्तजनहरू र बावहरबाट आएका भक्तजनहरू समेिसँि सत्सङ्ग प्रवचन िरुुबाटै 
भर्ो । सो समर्मा र्स िरुु कुटीमा सेवक प्रशान्ि अतधकारी, बदु्ध शाक्र्, म, प्रधान 
उत्तरातधकारी रामशरण दास, उत्तरातधकारी राम नारार्ण दास, पणुय राम दास मात्र रहेका 
तथर्ौँ । िरुु चरण सेवामा पीठका आन्िररक, ददितबजर् र्ात्राको कुराहरू िदै रािको 
अं.०१:३० बजे सम्म बस्र्ौँ। िरुुदेवबाट तनज पीतडिलाई उल्लेजखि तमति समर् र 
स्थानमा जबरजस्िी करणी भएको भन् ने कुरा झठु्ठा, तमथ्र्ा आरोप मातै्र हो। सत्सङ्ग पिाि 
िरुुकुटीमा जो कोहीलाई प्रबेश तनषधे िररएको छ भन् ने समेि ब्र्होराको नवलवकशोर 
रामशरण दास भन् ने नवराज घोरसाईनेले िरेको घटना वववरण कािज । 

(ि) म तमति २०७० सालबाट तसद्धबाबाबाट प्रदान हनुे महार्ोि साधनामा जोतडई म तनरन्िर 
साधकको रूपमा रही आएको छु । र्ो सेवा पीठमा रहँदा बस्दै िदाय तबिि २ बषयदेजख 
र्स सेवा पीठको कार्य सतमतिको बररष्ठ उपाध्र्क्ष पदमा रही आफुले पाएको जजम्मेवारी 
तनवायह िदै र्स पीठलाई सेवा प्रदान िदै आएको छु । तमति २०७६।०७।०४ ििे 
रािी २४:३० बजेको समर्मा तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री बैष्णव कृष्ण दास भन् ने कृष्ण 
बहादरु तिरीले जाहेवाली पररवतियि नाम २६ पररसर २७, ०७६/०७७ लाई िरुुकुटी 
तभत्र करणी िरेको भन् ने कुरा पतछ मात्र सनुेको हुँ । िरुुदेवबाट र्स्िा कार्य होला भन् न े
कल्पना पतन िनय सजक्दन । जाहेरवाली जस्िै अन्र् मवहला सातधका (जशष्र् र भक्त) हरू 
पतन र्हाँ धमयशालामा रहने बस्ने िनुय हनु्छ । २०७६ सालको ददपावलीको समर्मा 
तनज जाहेरवाली मलाई भेट्न काठमाडौंमा आईन र भेटघाटको क्रममा तनजले मलाई 
िरुुदेवबाट मलाई दवु्र्यबहार भर्ो भनी तनजले मलाई बिाईन । मैले तिमीले र्ो के 
भन्दै छौ नानी, िरुुदेवबाट र्स्िो कार्य हनैु सक्दैन, झठुो आरोप र लाञ्छना नलिाउ भनी 
भने। तनजलाई सो भन्दा अिातड मैले देखेको जचनेको तथईन । हालकी पीतडि 
जाहेरवालीले करणी भएको घटनास्थलमा भतनएको कोठामा रहेको र् र्ाकहरू समेि 
पररवियन िररएको भन् न े कुरा सरासर झठु्ठा हो। तनजले िलि मनसार् राखी फसाउने 
तनर्िले र्ो कुरा िरेकी हनु िरुुकुटीको बैठक कोठामा रहेको वकिाव राख् ने र् र्ाक अन्र् 
फतनयचरहरू जस्िो अवस्था तथए हाल सम्म सोही अवस्थामा नै रहेका छन ्भन् ने समेि 
िोतबन्दबाब ुतिवारीले िरेको घटना वववरण कािज । 

(थ) म एक ब्राम्हणको छोरा भएको कारण आध्र्ाजत्मक खोज, जजज्ञासा र जचन्िनका तबषर्हरू 
उजब्जई िरुुदेवको खोजीमा वहड्दै जाँदा आजभन्दा ८ बषय अिातड क्षेत्रपाटीमा रहेको 
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आश्रममा िरुुदेव महार्ोिी तसद्धबाबासँि भेट भएपिाि ्िरुुदेवको व्र्जक्तत्वबाट म प्रभाववि 
भई सो अवस्थादेजख नै मैले िहृ त्र्ाि िरी िरुुदेवबाट सन्र्ास ददक्षा ग्रहण िरी िरुुदेवकै 
प्रबन्ध र तनदेशन अनसुार भारिको ऋवषकेशमा अध्र्ार्नको लाति िए ँ। र्स्िै क्रममा 
तबिि २ वषयदेजख म तनरन्िर रूपमा र्स श्री जिििरुु श्री रामानन्दचार्य  (श्री रामिारक 
ब्रह्म पीठ) मा स्थार्ी रूपमा बसी हाल प्रधान उत्तरातधकारीको रूपमा रहेको छु। म र्हाँ 
आएदेजख नै प्रार्ाः जसो िरुुदेव महाराजसँिै रहने बस्न ेिदयछु । हालको वारदाि भतनएको 
तमति २०७६।०७।०४ ििे बेलकुा अं.२०:३० बजेदेजख ऐ. अं. २२:३० बजेसम्म र्स 
िरुुकुटीको मजन्दर (ठाकुर जी) कक्षमा िरुुदेवको मखुारतबन्दबाट सिसङ्ग प्रबचन भर्ो । 
सो समर्मा हालकी जाहेरवाली भनीएकी मवहलालाई मैले देजखन। वारदाि भएको भतनएको 
तमतिका ददन प्रबचन समाप्त भए पिाि अन्र् बावहरबाट आएका साधकहरू र धमयशालामा 
रहन े साधकहरू समेि आ-आफ्नो िन्िब्र्मा िए पिाि िरुुदेव महाराजसँि म प्रधान 
उत्तरातधकारी ,अन्र् उत्तरातधकारीहरू पणुयराम दास, नवलवकशोर दास, रामनारार्ण दास, 
सेवक प्रशान्ि अतधकारी र बदु्ध शाक्र् समेि िरुुदेवको साधना कक्षमा रािको अं.०१:३० 
बजे सम्म िरुुचरण सेवामा बस्र्ौँ । िरुुदेवबाट तनज जाहेरवालीलाई उल्लेजखि तमति 
समर् र स्थानमा जबरजस्िी करणी भएको भन् ने कुरा झठु्ठा, तमथ्र्ा आरोप मातै्र हो । 
तनजलाई कोही कसैले षडर्न्त्र िनय लिाई िरुुदेव तबरुद्ध जाहेरी दरखास्ि हाल्न लिाएको 
हनुपुछय। िरुुदेवमा तनवहि क्षमिा र ज्ञानकै कारण जिििरुुबाट तबभवुषि भई सकेपतछ 
प्राप्त अन्िरावष्ट्रर् प्रतिष्ठा र प्राच्र् धमय दशयनको क्षेत्रमा एकमलु खम्बाको रूपमा प्रतिवष्ठि 
हनु ुभएको उहाँको उचाईलाई अबसान िराउन ेचेष्ठा समेि र्स घटना क्रमबाट पररलजक्षि 
हनु्छ । त्र्स्िै िरी जाहेरवाली भनीएकी मवहलाले त्र्स पूवय िरुुदेवलाई एकिफी रूपमा 
िने िरेको म्र्ासेज, म्र्ासेजमा अतभब्र्क्त िररएका भाव आशर्हरू िरुुदेवको मलु्र्, मान्र्िा 
र आचरण तबपररि रहेकाले कतथि घटना उपरोक्त दबैु प्रशंिका पषृ्ठभमुीबाट पणुयि: 
कपोलकजल्पि र तमथ्र्ा आरोप रहेको स्वि: तसद्ध हनु्छ भन् ने समेि व्र्होराको रामशरण 
दास भन् ने तबनार्क रेग्मीले िरेको घटना वववरण कािज। 

(द) म आजभन्दा ५ बषय अिातड मेरो संतिि िरुु साधक जशवराज पौडेल माफय ि काठमाडौंमा 
िरुुदेव तसद्धबाबासँि भेट भए पिाि म तनरन्िर साधकको रूपमा रही आएकी छु । 
प्रस्ििु मदु्ाकी जाहेरवाली भनीएकी मवहलालाई काठमाडौं जस्थि आश्रममा तबिि १ 
वषयदेजख जचन्दै आएकी तथए ँ। तनजसँि भेट हुँदा मेरो कोठामा जाउँ भनेको कारण १/२ 
पटक तनजको कोठामा पतन िएकी तथए ँ। भेटघाटको क्रममा तनजले धेरै ऋण भएको, 
काठमाडौंमा सोझो पाराले चल्दैन, काठमाडौंमा एउटा घर र कार चावहएको छ।  
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िरुुदेवसँि कसरी नजजक हनु सवकन्छ ? मलाई भजन तसकाईददन।ु म कसरी िरुुदेवको 
नजजक पगु्न सक्छु । म जसरी पतन िरुुदेवको नजजक हनु चाहन्छु र एकान्िमा 
िरुुदेवबाट ददक्षा तलई िारक मन्त्र तलन चाहन्छु । मलाई भजनवकियन तसकाई देऊ 
जान् ने भएपतछ म िरुुदेव नजजक पगु्न सक्छु भजन्थन ्। घटना भएको भतनएको तमतिको 
८/१० ददनपतछ तनजले म िरुुदेवबाट बलत्कृि भए ँभन्दै अन्र् साधकहरूलाई सनुाउँदै 
वहडेकी भन् ने कुरा थाहा पाएकी हुँ । तनजले के-कुन मनसार् तलई त्र्स्िो आरोप 
लिाउँदै वहडेकी हनु ्मलाई थाहा भएन । िरुुदेवबाट र्स्िो कुरा हनु्छ भन् ने कल्पना 
सम्म िनय सवकदैन भन् ने समेि व्र्होराको अचयना भिले िरेको घटना वववरण कािज । 

(ध) म िरुुदेव तसद्धबाबाबाट भएको स्वास्थ्र् जशववरमा २०६६ सालदेजख िरुुदेवसँि जोतडई 
आउदै जाँदै िदाय हाल तबिि १ बषयदेजख तनरन्िर रूपमा र्स पीठ जस्थिमा रहेको 
धमयशालामा बसी साधकको रूपमा रहदै आएकी छु । तमति २०७६।०७।०४  ििे 
बेलकुा २०:३० बजे बाट ऐ.२२:३० बजेसम्म म समेि र्स िरुुकुटीको आश्रममा 
रहेको मजन्दर (ठाकुर जी) कक्षमा आई सिसङ्ग प्रवचन सतुन म समेिका भक्तजनहरू 
धमयशालाको आफ्नो आफ्नो सर्न कक्षमा िई सतु्र्ौँ । बावहरबाट आउने भक्तजनहरू 
(साधक) पतन आ-आफ्नो घरिफय  जान ु भर्ो। उक्त प्रबचनमा मैले र्ी जाहेरवाली 
भनीएकी मवहलालाई देजखन । तनज जाहेरवाली कररव १ मवहना अिातड म िरुुदेवबाट 
बलत्कृि भए भन्दै काठमाडौंमा हल्ला वफजाउँदै वहड्दै तछन भन् न ेकुरा थाहा पाएकी हुँ। 
िरुुदेवलाई र्स्िो जघन्र् अपराधमा आरोप लिाउन ुसोच्नै नसवकन े कुरा हो । र्स्िा 
कुराको कल्पना पतन िनय सवकदैन भन् न ेसमेि व्र्होराको उषा जघतमरे (आचार्य) ले िरेको 
घटना वववरण कािज। 

(न) म तबिि ३ वषयदेजख पीठमा आएको हुँ । म लिार्ि अन्र् ४/५ जना मातनसहरू पतन 
िरुुदेवसँिै रहने िदयछन ् । तमति २०७६।०७।०४ ििे पतन बेलकुा अं. २०:३० 
बजेदेजख ऐ. २२:३० बजेसम्म पीठमा िरुुदेवबाट पीठका भक्तजनहरू र बावहरबाट 
आएका भक्तजनहरू समेिसँि सत्सङ्ग प्रवचन िरुुबाटै भर्ो । उक्त ददन मैले हालकी 
पीतडि पररवतियि नाम २६, पररसर २७, ०७६/०७७ लाई मैले देजखन । र्ादसमेि 
िररन। भजन सत्सङ्ग पिाि ्भक्तजनहरू बावहर िथा आफ्नो आफ्नो सर्न कक्षमा िई 
सकेपतछ मलुिेटको ढोका बन्द भएपतछ िरुुकुटीमा हामी उत्तरातधकारी, प्रधान 
उत्तरातधकारी, सेवकहरू समेि रािी ०१:३० बजेसम्म िरुुचरणमा बसेका हौँ। सो 
समर्मा भावी ददितबजर् र्ात्राको सम्बन्धमा छलफल समेि िरेका हौँ। िरुुदेव 
तसद्धबाबाबाट तनज पीतडिलाई उल्लेजखि तमति समर् र स्थानमा करणी भएको भन् ने कुरा 
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झठु्ठा, तमथ्र्ा आरोप मातै्र हो भन् न े समेि व्र्होराको रामनारार्ण दास भन् ने अच्रू्ि 
प्र्ाकुरेलले िरेको घटना वववरण कािज। 

(प) म नावालक हुँदै खेरी सनािन धमयमा रही सोही संस्कारमा हवुकय ई म तभत्र पतन आध्र्ाजत्मक 
खोज, जजज्ञासा र जचन्िनका क्रममा आज भन्दा ७ बषय अिातड िरुुदेवसँि भेट भई तबिि ५ 
वषयदेजख पीठमा तनरन्िर रूपमा सेवकको रूपमा काम िरी आउदै िदाय तसद्धबाबाबाट 
मलाई पतछल्लो समर्मा उत्तरातधकारीको जजम्मेवारी ददन ु भएको छ। म प्रार्: हालका 
प्रतिवादी तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री बैष्णव कृष्ण दास महाराजसँिै रहन ेबस्न ेिदयछु। 
म लिार्ि अन्र् ४/५ जना मातनसहरू पतन िरुुदेवसँिै रहन ेिदयछौँ। िरुुदेवसँि रहँदा 
आध्र्ाजत्मक जचन्िन, शास्त्र अध्र्र्न, साधना र जिि कल्र्ाणको तमसन र पीठलाई कसरी 
जनमानसमा परु् र्ाउने भन् न े तबषर्मा छलफल समेि हनुे िदयछ। प्रस्ििु मदु्ाकी पीतडि 
भनीएकी जाहेरवाली पररवतियि नाम २६, पररसर २७, ०७६/०७७ लाई र्ही पीठमा 
देखेको हुँ। िर तनजसँि बोलचाल तथएन। तमति २०७६।०७।०४ ििे पतन बेलकुा 
अं.२०:३० बजेदेजख ऐ.२२:३० बजेसम्म पीठमा पीठका भक्तजनहरू र बावहरबाट 
आएका भक्तजनहरू समेिसँि सत्सङ्ग प्रवचन िरुुदेवबाटै भर्ो। सो समर्मा र्ी 
जाहेरवाली सत्सङ्ग प्रवचनमा नरहेको, सिसङ्ग पिाि ् भक्तजनहरू बावहर िथा आफ्नो 
आफ्नो सर्न कक्षमा िई सकेपतछ मलुिेटको ढोकाबन्द िरी कोही कसैलाई िरुुकुटीमा 
प्रबेश िनय रोक लिाईन्छ। सिसङ्ग प्रवचन पिाि िरुुदेवसँि साधना कक्षमा केही समर् 
बतस पीठका आन्िररक कुराहरू िदै रािको अं. ०१:३० बजेसम्म िरुुचरण सेवामा 
बस्र्ौँ। िरुुदेवले तबश्राम िरे पिाि बैठक कोठामा AC भएकाले उक्त AC को लोभले 
हामी सेवक िथा उत्तरातधकारीहरू बैठक कोठामा िई भावी ददितबजर् र्ात्राको 
सम्बन्धमा छलफल िदै बतस केही समर् पिाि म र रामनारार्ण दास मजन्दर (ठाकुर 
जी) कक्षमा आई सर्न िरेका हौं।  िरुुदेवबाट तनज पीतडिलाई उल्लेजखि तमति समर् 
र स्थानमा जबरजस्िी करणी भएको भन् न ेकुरा झठु्ठा, तमथ्र्ा आरोप मातै्र हो। तनजलाई 
कोही कसैले षडर्न्त्र िनय लिाई िरुुदेव तबरुद्ध जाहेरी दरखास्ि हाल्न लिाएको हनुपुछय 
भन् ने समेि व्र्होराको पणुयराम दास भन् ने तनरज नेपालले िरेको घटना वववरण कािज। 

(फ) हाल पीठ रहेको पररसरमा िरुुदेवबाट स्वास्थ्र् जशववर संचालन हुँदा, िरुुदेवको आश्रम 
स्थापना हनु ु भन्दा अिातड देजखनै र्स ठाउमा आउने जाने क्रम चतलरहेको तथर्ो । 
िरुुदेवसँि नजजक रहँदै साधकको रूपमा हालसम्म रही आएकी छु । र्हाँ आश्रममा म 
जस्िै स्वदेशी िथा तबदेशी मवहला साधकहरू पतन रहने बस्न े िनुय हनु्छ । हामी 
साधकहरूलाई िरुुदेवबाट छोराछोरी जस्िै मार्ा ममिा राख् न ु हनु्छ । प्रबचन 
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सवकएपतछ िरुुसेवामा रहने परुुष साधकहरू बाहेक अन्र् साधकहरू आ-आफ्नो िन्िब्र् 
स्थानिफय  जान ुहनु्छ । ित्पिाि िरुुकुटीमा जो कोहीलाई प्रबेशमा रोक लिाईन्छ । 
सरुक्षाको दृविकोणले पतन मलुिेटमा प्रहरीद्वारा सरुक्षा प्रदान िररएको हनु्छ । वारदाि 
भतनएको तमति भन्दा २/४ ददन अिातड र्ी जाहेरवालीलाई मैले र्ही पीठमा देखेको 
तथए।ँ २०७६ सालको ददपावली भन्दा पछातड र्ी जाहेरवालीले िरुुदेवबाट मलाई 
जबरजस्िी करणी भर्ो भन्दै वहडेकी भन् ने सनुेको हुँ । िरुुदेवलाई र्स्िो जघन्र् तमथ्र्ा 
आरोप लिाउन ुकल्पना पतन िनय सवकन् न । र्ो आरोप कपोकजल्पि हो । िरुुदेवको 
ब्र्जक्तत्व र प्रतिष्ठालाई अवमलु्र्न िने कुजत्सि उदे्श्र् र धमय प्रतिको आक्रमण हो । 
तनजले को-कस्को बहकाउमा परी जाहेरी ददईन, तनजै जानून भन् न ेसमेि व्र्होराको बसधुा 
लम्साल (खतिवडा) ले िरेको घटना वववरण कािज । 

(ब) तमति २०६५ सालदेजख िरुुदेव तसद्धबाबाले बालसन्ि महाराजजीको पीठमा भसू्समातध 
(जमरा समाधी) तलएदेजख िरुुदेवसँि नजजक भई साधक, भक्त र सेवकको रूपमा रहँदै 
आएको छु । र्स पीठ पररसर तभत्र मेरो आफ्नो छुिै कुटी रहेको छ । कुटीमा स-पररवार 
बस्दै आएका छौँ । िरुुदेवबाट जाहेरवालीलाई करणी भर्ो भन् ने कुरा हनु्छ भन् ने कल्पना 
समेि िनय सवकदैन। वकन र्सरी िरुुदेवलाई आरोप लिाईन, िरुुदेवलाई आरोप लिाउन ु
भनेको धमय प्रतिनै आक्रमण िनुय हो । तनजले को-कस्को बहकाउमा परी जाहेरी ददएकी 
हनु खलुाउन सजक्दन भन् ने समेि माधव बास्िोलाले िरेको घटना वववरण कािज। 

(भ) तबिि ४/५ बषय अिातड भक्तपरु दतधकोटमा िरुुदेव तसद्धबाबाबाट हनमुानजीको प्राण 
प्रतिष्ठा उद्यटन िनय जान ु भएदेजख िरुुदेव तसद्धबाबासँि भेट भई ददक्षा तलई तनरन्िर 
साधकको रूपमा रहँदै आएकी र र्स पीठमा आउदै जाँदै िरररहेको छु । म घरमा नै 
भएको अवस्थामा कररव एक मवहना अिातड हालकी जाहेरवाली मवहलाले म िरुुदेवबाट 
बलत्कृि भए भन्दै काठमाडौंमा हल्ला वफजाउँदै वहड्दै तछन भन् न े कुरा मेरो तछमेकी 
सातथ (साधक) बाट सनुी थाहा पाएकी हुँ । िरुुदेवलाई र्स्िो जघन्र् अपराधमा आरोप 
लिाउन ु सोच्नै नसवकन े कुरा हो । र्स्िा कुराको कल्पना पतन िनय सवकदैन । 
िरुुदेवलाई हामीले ब्र्जक्तिि रूपमा दशयन भेट िनय पाईदैन । सामवुहक रूपमा परैबाट 
दशयन भेट हनु्छ । तनज जाहेरवालीले िरुुदेवलाई लिाएको र्ो आरोप कपोकजल्पि हो, 
धमयको लोप िरी पापको उदर् िनय तनजले र्स्िो आरोप लिाएको हनुपुछय भन् ने समेि 
व्र्होराको शोभा पोखरेल (ररजाल) ले िरेको घटना वववरण कािज । 

(म) आजभन्दा दशबषय अिातड िरुुदेव तसद्धबाबाबाट काठमाडौं जस्थि क्षेत्रपाटीमा कार्यक्रममा भेट 
भई सोही ददन िरुु ददक्षा तलई साधकको रूपमा रहँदै आई हाल तबिि दईु वषयदेजख 
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तनरन्िर रूपमा बस्दै आएकी छु । हालको वारदाि भतनएको तमति २०७६।०७।०४ ििे 
म र्स पीठमा नै तथए ँ। उक्त ददन बेलकुा अं. २०:३० बजेदेजख २२:३० बजेसम्म 
िरुुदेवबाटै सिसङ्ग प्रबचन भर्ो । उक्त ददन सिसङ्ग प्रबचनमा तनज जाहेरवालीलाई मैले 
देजखन । तनज धमयशालामा रहँदा बस्दा पतन ददमािी हालि खराव भएको जस्िो अशोभनीर् 
व्र्वहार िरेकी तथईन । तमति २०७६।०६।०४ ििे ददउसोको समर्मा िरुुदेव 
धमयशाला नजजक ढल सफा िनय आएको डोजरको छेउमा बस्न ुभएको अवस्थामा हालकी 
जाहेरवाली मवहलाले िरुुदेवलाई मलाई हक िनय ददईस्र्ो, मलाई हजरुको एकान्ि चावहर्ो, 
एकान्िमा ददक्षा ददईस्र्ो भनी िरुुदेवको नजजक जान खोज्दा म समेिले तनजलाई रोक्र्ौँ र 
िरुुदेवले तनजलाई तिमीहरू स्त्री जािीले मेरो चार हाि पर बस्न ुपछय नजजक नआउ चरण 
छुन ि टाढाको कुरा हो भनी सम्झाउन ुभर्ो । सो पिाि तनज मवहला कररब दईु घण्टा 
जति घडुा टेकेर एकोहोरो भई बसीरवहन । िरुुदेव सो स्थानबाट वहडे पिाि हामी समेि 
वहड्यौँ । साँझ भान्सा घर (रसोई) मा आईन र मलाई वकचवकच िनय थातलन ्। मैले 
वास्िा निरी आफ्नो सेवामा लातिरहेँ । पतछ काठमाडौं पिेु पतछ तनज मवहलाले म 
िरुुदेवबाट बलत्कृि भए भन्दै काठमाडौंमा हल्ला वफजाउँदै वहड्दै छन भन् ने कुरा म 
समेिले र्ही पीठमा बसेको अवस्थामा सनुी थाहा पाएकी हुँ। िरुुदेवलाई र्स्िो जघन्र् 
अपराधमा आरोप लिाउन ु सोच्नै नसवकने कुरा हो । र्स्िा कुराको कल्पना पतन िनय 
सवकदैन । तनज जाहेरवालीले िरुुदेवलाई लिाएको र्ो आरोप कपोकजल्पि हो भन् ने समेि 
व्र्होराको लक्ष्मी काकी (रार्माझी) ले िरेको घटना वववरण कािज । 

(र्) तमति २०६५ सालदेजख िरुुदेव तसद्धबाबाले बालसन्ि महाराजजीको पीठमा भसू्समातध 
(जमरा समाधी) तलएदेजख िरुुदेवसँि नजजक भई साधक, भक्त र सेवकको रूपमा रहँदै 
आएको छु । र्स पीठ पररसर तभत्र मेरो आफ्नो छुिै कुटी रहेको छ । कुटीमा स-पररवार 
बस्दै आएका छौँ । िरुुदेवबाट जाहेरवालीलाई करणी भर्ो भन् न ेकुरा हनु्छ भन् ने कल्पना 
समेि िनय सवकदैन । वकन र्सरी िरुुदेवलाई आरोप लिाईन, िरुुदेवलाई आरोप लिाउन ु
भनेको धमय प्रति नै आक्रमण िनुय हो । तनजले को-कस्को बहकाउमा परी जाहेरी ददएकी 
हनु खलुाउन सजक्दन भन् न ेभैरवनाथ बास्िोलाले िरेको घटना वववरण कािज । 

(र) म िरुुदेव महार्ोिी तसद्धबाबासँि २०७४ को सरुु सरुुमा भेट हुँदा उहाँबाट प्ररेरि भई 
तमति २०७४।११।२९ ििे काठमाडौं जस्थि रहेको आश्रममा िरुुदेवबाट मन्त्र ददक्षा 
प्राप्त िरी तनरन्िर म साधकको रूपमा रही र्स श्री जिििरुु श्री रामानन्दचार्य सेवा पीठ 
(श्रीरामिारक ब्रह्म पीठ) मा आउने जाने िछुय । प्रस्ििु मदु्ाकी जाहेरवाली भनीएकी 
मवहलासँि मेरो काठमाडौं जस्थि रहेको आश्रम नानकमठमा तबिि झण्डै आठ/दश 
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मवहना अजघ तिर भेट भएको हनुपुछय । भेटघाटको क्रममा तनजले दददी मेरो आतथयक 
अवस्था कमजोर छ । म ऋणमा फसेकी छु ।  म धेरै दखुी छु भनेकी र सो पिाि 
पतन पटक पटक प्रत्र्क्ष र फोन समेिबाट वर्नै कुराहरू समेि िज्थयन । िपाईलाई 
िरुुदेव प्रति के कस्िो भाव आउछ ? सपनामा देख् न ुहनु्छ हनु् न भनी िरुुदेबको तबषर्मा 
एकदमै चासो राजख सोध्ने ितथयन ्। पतछ तनज जाहेरवाली भनीएकी मवहलाले मलाई फोन 
िरी म िरुुदेवलाई एकान्िमा भेटी आउछु । मेरो श्रीमान पतन तबरामी हनु ुहनु्छ भनी 
सनुाएकी तथईन । हाल घटना भएको भतनएको तमतिको ३/४ ददन पतछ तनजसँि 
काठमाडौंमा नै भेट हुँदा म िपाईलाई एउटा कुरा भन्छु कसैलाई नभन् न ुभनी भिवानको 
कसम खान लिाई तनजले म िरुुदेवबाट बलत्कृि भए ँभनी सनुाईन । मैले तनजलाई 
तिमीले र्ो के भनकेो, के कुरा िदै छौ ? सोच्नै नसक्न ेर्स्िा तमथ्र्ा कुरा निर भनेँ । 
त्र्सको २ ददन पतछ तनजले मलाई फोन िरी म घरमा एक्लै छु । म िपाईको घरमा 
बस्नको लाति आउदै छु भनी खवर िरी केवह समर् पतछ भेट्न मेरो घरमा आईन सो 
पिाि िरुुदेवप्रति वकन र्स्िो आरोप लाउँदै छौ ? र्ो िरुुदेव प्रति अन्र्ार् भर्ो भन्दै 
सम्झाउदै िदाय तनजले मैले िरुुदेवलाई एकान्िमा भेटको लाति धेरै अनरुोध िरेँ िर 
सवकन । िरुुदेवले भेट नददएको ररसमा मैले र्सो िरेको हुँ भनी सनुाइन । पतछ बझु्दा 
तनज िरुुदेव उपर प्रहरीमा जाहेरी दरखास्ि समेि ददएको कुरा सनुी थाहा पाएकी हुँ भन् न े
समेि व्र्होराको िीिा िनुीले िरेको घटना वववरण कािज । 

(ल) म लिभि चार वषयदेजख महाराजको ब्र्जक्तिि सरुक्षा िाडयको रूपमा खवटएको छु । म 
२४ सै घण्टा साँझ तबहानै तनरन्िर स्वामीको साथमा रहन्छु । स्वामीजी को सरुक्षाको 
जजम्मेवारी मेरो भएको हुँदा मैले चेकजाँच निरी कसैलाई पतन भेट िराउददन । घटना 
भनेको ददन २०७६।०७।०४ ििे सोमबार रािी १०:३० बजे सम्म िरुुकुटी तभत्रको 
मजन्दर (ठाकुर जी) कक्षमा सिसङ्ग प्रवचन भएको तथर्ो। कार्यक्रम पिाि ्सबै जनालाई 
बावहर तनकाली िरुुकुटीमा नै रहन ेउत्तरातधकारी र सेवकहरू साथ िरुुदेव तभत्र जान ु
भर्ो । म िरुुकुटीको बावहरको मलुिेट तभत्रबाट बन्द िरी िाला लिाई चावी आफुसँिै 
राखी मलुिेटसँिै रहेको मेरो िाडय रुममा पजल्टए ँ। सो राि कुनै मान्छे वहडेको आवाज,  
समेि मैले महशसु िररन।ँ ति जाहेरवालीले जजल्ला प्रहरी कार्ायलर्मा महात्माको 
तबरुद्धमा जाहेरी ददईन अरे भन् ने सनुेको हुँ । िरुुदेवलाई भेट िनय आउने मातनसहरूलाई 
मेरो अनमुिी बेिर कोही कसैले भेट िनय पाऊँदैन भन् ने समेि व्र्होराको मकेुश साहले 
िरेको घटना वववरण कािज । 
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(व) हाल पीतडि भनीएकी पररवतियि नाम २६ पररसर २७,०७६/०७७ ले पतबत्र, आवाल, 
ब्रम्हचारी, तत्रदण्डी स्वामी िरुुदेव महाराजलाई ववतभन् न लाञ्छना लिाई प्रहरीकहाँ उजरुी 
िरेकी तछन भन् ने थाहापाए पिाि हामी र्स पीठमा भएका प्रधान उत्तरातधकारी, 
उत्तरातधकारीहरू, सेवक िथा साधकहरू समेि भई हामीले पोखराका भोला बरालसँि 
समन्वर् िरी स्वामी जी महाराजलाई "वर्नी कसैबाट बहकाउमा परेकी जस्िो तछन ्। 
वर्नले हाम्रो सनािन ् वहन्द ु धमयको नाश िने भईन ् । तनज जाहेरवाली तनकै जजद्ी 
स्वभावकी तछन, िरुुदेव हजरु प्रति तनजको भजक्तभाव छ । हजरुले भनेको मान् न 
सजक्छन। तनजले एक वषयदेजख एकोहोरो रूपमा हजरुलाई सामाजजक संजालमा म्र्ासेज 
पतन िरेकीमा र्िाबाट कुनै उत्तर निए पतछ ररस आवेशमा आएकी हनु सजक्छन ्। 
एकपटक िरुुदेव हजरुले स्वर्म ्माफी मािी सम्झाई बझुाई िरी ददन”ु भनी सम्झाएपतछ 
स्वामीजीले हनु्छ भनेपतछ भोला बरालको मोवाइल नम्बर ९८५६०२००७७ बाट फोन 
िरेपतछ पनु: मैले मेरो नम्बर ९८४५५१७३९७ बाट मैले भोला बराललाई फोन 
लिाएपतछ िरुुदेव र हालकी जाहेरवालीबीच वािायलाप भएको हो । र्समा स्वामीजीको 
कुनै दोष छैन । मैले त्र्सरी स्वामीजीलाई कुरा िरी ददनहुोस भनेर म समेिले जनु 
अनरुोध िररर्ो त्र्स प्रति मलाई आत्म ग्लानी भईरहेको छ भन् न ेसमेि व्र्होराको रञ्जन 
पौडेलले िरेको घटना वववरण कािज। 

(श) मैले चाटयर एकाउण्टेन्ट पढाई सकेपतछ म तभत्र आध्र्ाजत्मक खोज पैदा भई िरुु तसद्धबाबा, 
रामकृष्णाचार्य, श्री बैष्णव कृष्ण दाससँि भेट भए पिाि म तमति २०७६ साल असार 
मवहनाको अजन्िम हप्ता तिर र्स पीठमा आएको हुँ । िरुुदेवले आफु मोवाइल बोक्न ुहनु् न 
। मोवाइल बोक्ने, आएका म्र्ासेज िथा फोन समेि ररतसभ िने, म्र्ासेजहरूको ररप्लाई िने 
र िरुुदेवलाई आएको फोन ररतसभ िरी िरुुदेवलाई ददने, सोतसर्ल तमतडर्ामा संस्थाको 
िफय बाट प्रचार प्रसार, ररप्लाई िने सम्मको काम म र र्ही पीठका सेवक बदु्ध शाक्र्ले िने 
िरेका छौँ । र्ी जाहेरवाली मवहलालाई म जचजन्दन तथए ँ। िर वर्नले सतलना रामदाशी 
नामको फेसबकु पेजबाट हाम्रो आश्रमको फेसबकु पेजमा म आउन ु भन्दा पवहलादेजख 
िरुुदेवलाई आतलङ्गन िनय पाऊँ, चमु्न पाऊँ भन्दै म्र्ासेज पठाउने िरेकी तथईन । म ि को 
रवहछन ्साजच्चकै सातधका हनु की, वक वर्नी जजस्कीरहेकी छन ्भनी म बेला बेलामा ववतभन् न 
जस्टकरहरू ररप्लाईमा हाजल्दन ेिथेँ । वर्नको लेखाई झन-झन उत्ताउलो वकतसमको हुँदै 
िएपतछ वर्नी को रवहछन भन् ने मलाई मनमा जजज्ञासा उठीरह्यो। तनजलाई जचन् नको लाति 
तमति एवकन छैन, वर्नले घटना भएको ददन हो वा अजघल्लो ददन वर्नलाई मैले सो म्र्ासेज 
मोवाइलबाट पठाई ददएको हुँ र च्र्ाट समेि िरी ददएको हुँ । सदाझैँ तमति 
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२०७६।०७।०४ मा पतन बेलकुा अं.२०:३० बजेदेजख ऐ. अं. २२:३० बजेसम्म पीठमा 
िरुुदेवबाट पीठका भक्तजनहरू र बावहरबाट आएका भक्तजनहरू समेिसँि सत्सङ्ग प्रवचन 
िरुुबाटै भर्ो । उक्त ददन मैले हालकी पीतडि पररवतियि नाम २६, पररसर २७, 

०७६/०७७ लाई मैले देजखन, र्ाद समेि िररन । सो समर्मा र्स िरुु कुटीमा म, सेवक 
बदु्ध शाक्र्, प्रधान उत्तरातधकारी रामशरण दास, उत्तरातधकारी नवल वकशोर दास, रामनारार्ण 
दास, पणुय राम दास मात्र रहेका तथर्ौँ । िरुुदेव तसद्धबाबा आफ्नो सर्न कक्षमा िए पिाि 
म, नवलवकशोर रामशरण दास भनी जचतनन ेनवराज घोरसाईने र सेवक बदु्ध शाक्र् सोही 
बैठक कोठामा सिेुका हौँ । िरुु तसद्धबाबाबाट तनज पीतडिलाई उल्लेजखि तमति समर् र 
स्थानमा जबरजस्िी करणी भएको भन् ने कुरा झठु्ठा, तमथ्र्ा आरोप मातै्र हो भन् ने समेि 
व्र्होराको प्रशान्ि अतधकारीले िरेको घटना वववरण कािज । 

(ष) िरुुदेवको सल्लाह बमोजजम घटना भएको भतनएको ददनको अजघल्लो ददन भोली ददक्षाको 
कार्यक्रम रहेको जानकारी मइवकङबाट िराई उक्त ददक्षाको समर्मा रसोईघरमा तभत्री 
सेवामा खवटएको तथए।ँ तमति २०७६।०७।०४ ििे हामी ददितबजर् र्ात्राको वारेमा 
छलफल िदै बैठक कोठामा रहेको बेला जाहेरवालीको फेसबकु म्र्ासेन्जरबाट तमसकल 
आएको देजख ददक्षा तलन उपजस्थि हनु नसकेर फोन िरेकी होतलन भन् न ेसोची वर्नी को 
रहेछन भन् ने जजज्ञासा लाति तनजलाई नै मैले maile mauka diyeko bela chup kin भनी 
लेखेकोमा तनजले कुनै जवाफ नददएकोले मैले वास्िा िररन। घटना भएको भतनएको ददन 
म लिार्ि अन्र् प्रधान उत्तरातधकारी, उत्तरातधकारीहरू िरुुको सेवामा रािको अं.०१:०० 
बजे सम्म बस्र्ौं। तनज जाहेरवालीले घटना भएको भतनएको ददन भन्दा अिातड पटक-
पटक चमु्वन िनय पाऊँ, आतलङ्गन िनय पाऊ जस्िा म्र्ासेजहरू पठाउन ेिरेकी रवहछन।् 

ति सवै म्र्ासेजहरू हेने र जवाफ फकायउन ेिररएको तथएन। कवहले काँही मात्र जवाफ 
ददने िथेँ। फेसबकु चलाई रहेको अवस्थामा आएका म्र्ासेजहरूको सम्वन्धमा ध्र्ान िनुय 
रामनाम जवप रहन,ु भजक्तभावमा लाति रहन ुभनी प्रतिकृर्ा पठाउने िररएको तथर्ो भन् न े
समेि व्र्होराको प्रशान्ि अतधकारीले िरेको घटना वववरण कािज। 

(स) हाल पीतडि भनीएकी मेरै िाउँ घरकी चेलीले र्स्िो पतबत्र आवाल ब्रम्हचारी तत्रदण्डी स्वामी 
िरुुदेव महाराजलाई ववतभन् न लाञ्छना लिाई प्रहरीकहा ँउजरुी िरेकी तछन भन् ने थाहापाए 
पिाि ्हामी समस्ि पोखराबासी साधकहरू तनजको घरमा िई तनजका दाजलुाई सबै कुरा 
बिाएपतछ तनजका दाजलेु मेरो बवहनीको मानतसक अवस्था त्र्ति दठक छैन । 
काठमाडौंबाट मैले स्वामीजी महाराजलाई वर्नी कसैबाट तनदेजशि छन ्जस्िो छ । वर्नले 
सनािन ्वहन्द ुधमयको नाश िने भईन ्। वर्नी तनकै जजद्ी स्वभावकी तछन । िरुुदेव प्रति 



 

 

  

वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री बैष्णव कृष्ण दास भन्न ेकृष्ण बहादरु तिरी मदु्ााः जबरजस्िी करणी ०७6-C१-०304 k]h g+= 19  

भजक्तभाव छ ।  हजरुले भनेको तनजले मान् न सजक्छन । तनजले एक वषयदेजख एकोहोरो 
रूपमा हजरुलाई सामाजजक संजालमा म्र्ासेज पतन िरेकी रवहछन ्। हजरुबाट कुनै उत्तर 
आएनछ । एकपटक िरुुदेव हजरुले स्वर्म ् माफी मािी सम्झाई बझुाई िरी ददन,ु 
धमयरक्षाका लाति हजरु धमयिरुुले आफु समाप्त भएर पतन धमयको रक्षा िनुयपछय । हजरु 
आवाल ब्रम्हचारी सन्र्ासी जोिी हो । हजरुको के जान्छ र िर धमय सम्प्रदार् र समस्ि 
वहन्द ुमात्रको भलाई हनु्छ भने हजरुले जशवजीले जस्िै तबष पान िनय िर्ार हनुपुछय । 
वर्नलाई अरु कुनै साधकहरूबाट कुनै वकतसमको अभर व्र्वहार भएको पतन हनु सक्छ र्ा 
ि वर्नी ठुलै षड्यन्त्रमा तछन वा हजरुलाई भेट्न नपाएको ररसईवी साध्न खोजेकी छन ्
हजरुले सानो भएर झकेुर, नरम भएर कुरा िरी ददन ु पलाय भन े पतछ फोनमा कुरा िदाय 
आफ्नो श्रीमानको मोवाइलसँिै टाँसी राखी रेकडय समेि िरी ववतभन् न वट. तभ. च्र्ानलमा 
बजाउन समेि लिाईतछन।् र्सरी कसैको अनमुिी बेिर अदालिमा तबचारातधन रहेको 
मदु्ामा प्रमाणमा लाग्ने िरी कुनै सञ्चार माध्र्मबाट को दोषी को तनदोषी छुट्याउने िरी 
तमतडर्ा ट्रार्ल िदै मलुकुी फौजदारी संवहिा २०७४ को २९७ बमोजजम कानून तबपररि 
काम समेि िरेकी हुँदा म तनजमातथ कानूनी कारवाही समेि होस भनी माि िदयछु । 
र्समा स्वामीजी को कुनै दोष छैन । मैले त्र्सरी स्वामीजीलाई कुरा िरी ददनहुोस भनेर 
जनु अनरुोध िरेँ त्र्स प्रति मलाई आत्म ग्लानी भईरहेको छ । तनज मवहला कपटी छली 
ववतभन् न भेष रुप धारण िरी प्राणी मात्रको रक्षाको तनतमत्त वहन्द ुधमयको ममयलाई नै िवहरो 
आघाि पगु्ने िरी कपोकजल्पि, तनदेजशि, पररचातलि, असम्भव तमथ्र्ा आरोप लिाई हामी 
लाखौँ भक्तजनहरूको आस्थामा ठेस परु् र्ाउने र कानूनका ववतभन् न तछरहरूमा खेली करणी 
जस्िो लाञ्छना िरुुदेव आवाल ब्रम्हचारी तत्रदण्डी जिद् िरुुलाई लिाएकोमा म अत्र्न्िै 
दखुी छु । र्समा मेरो स्वामी जी महाराजलाई तनज मवहलासँि कुरा िराउने जनु िल्िी 
भर्ो िरुुदेवको सिामा कानूनले मलाई कारवाही िरोस म सहन भोग्न मञ् जरु छु भन् न े
समेि व्र्होराको भोला बरालले िरेको घटना वववरण कािज । 

9.   प्रतिवेदक प्र.ना.उ ववनोद शमायले पेश िरेको तनवेदन व्र्होरााः- 
 जाहेरवालीले 2076/8/19 ििे तनवेदन सहीि प्रतिवादीसँि घटनाको बारेमा कुराकानी 

भएको तस.तड चक्का दाजखल िरेको हुँदा उक्त चक्कामा भएको परुुष मातनस बोलेको भतनएको 
आवाज र प्रतिवादीको वास्िववक आवाज समेिलाई एक अकायमा मेल खान्छ खादैन भनी 
परीक्षणमा पठाउन ु पने भएको हुँदा प्रतिवादीसँि घटनाको सम्बन्धमा सोधपछु िदाय 
मोवाइलमा रेकडय िररएको आवाजलाई तस. तड. चक्कामा िर्ार पारी तनवेदनसाथ पेश िररएको 
भन्ने तमति २०७६।०८।२० प्रतिवेदन ।  
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10.  जाहेरवालीले घटना चिरा हनमुान मजन्दरजस्थि जिििरुु रामानन्दाचार्य सेवा वपठ नामक 
आश्रममा २०७६।७।४ ििे राति २४:३० बजेको समर्मा भएको भनी महानिररर् प्रहरी 
परीसर टेकू, काठमाडौंमा २०७६।८।८ को तमति राजख ददएको जाहेरी तमति 
२०७६।८।११ मा दिाय भएको छ। जाहेरवालीलाई तमति २०७६।८।८ ििे स्वास्थ्र् 
परीक्षणको लाति तत्र.वव.वव. जशक्षण अस्पिाल, फोरेजन्सक मेतडतसन ववभािमा पठाई स्वास्थ्र् 
परीक्षण क्रममा तनम्न भनी उल्लेख िररएको छाः-  

(क) तनज पीतडि पररवतियि नाम २६ पररसर २७, ०७६।०७७ लाई जबरजयस्िी करणी 
िरेको कुनै लक्षण जचन्हहरू पीतडिको शरीरमा छ, छैन ? 

(ख) तनज पीतडिको र्ौनाङ्ग, मलद्वार, मखु िथा शरीरका अन्र् भािमा कुनै घाउँ चोटपटक 
परेको, जचथोरेको, कोपररएको, घषयण भएको, टोकेको दाि िथा संघषयका जचन्हहरू 
छन,् छैनन? 

(ि) तनज पीतडिले लिाएका लिुा कपडाहरू च्र्ातिएको, पूरुष ववर्य लािेको दािहरू छन,् 
छैनन?् 

(घ) तनज पीतडिको र्ोतनको जझल्ली च्र्ातिएको छ, छैन ?  

(ङ) पीतडिको र्ौनाङ्ग िथा मलद्वार र मखुमा पूरुष व्र्जक्तको र् र्ाल, तसंिान, वीर्य फेला 
परेमा उठाई थप परीक्षणको लाति पठाईददन ुहनु।्  

(च) तनज पीतडिको शारीररक िथा मानतसक अवस्था के कस्िो छ ?  
(छ) स्वास्थ्र् परीक्षणको क्रममा अनसुन्धानमा सहर्ोि पगु्ने थप केही कुराहरू खलु्न आएमा 

सो समेि खलुाई पठाई ददनहुनुे भन् ने पत्रको ब्र्ोहोरा रहेको।  
११. पीतडि पररवतियि नाम २६ पररसर २७, ०७६/०७७ को शारीररक पररक्षण प्रतिवेदनाः- 

Old healed lacerations present over 12 and 3 o’ clock position of hymen.  Hymenal tissue 

missing from 6 to 11 o’ clock position of the  hymen.  There are no fresh injuries present 

over the genitals of the examinee भन् ने पररवतियि नाम २६ पररसर २७, ०७६/०७७ को 
Tribhuwan University Teaching Hospital काठमाडौंमा तमति २०७६।८।८ मा िररएको 
शारीररक पररक्षण प्रतिबेदन तमतसल संलग्न रहेको। 

१२. प्रतिवादी तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री बैष्णव कृष्णदास भन् न े कृष्णबहादरु तिरीको शारीररक 
परीक्षण प्रतिवेदनाः- 

प्रतिवादी तसद्धबाबा रामकृष्णाचार्य, श्री बैष्णव कृष्ण दास (कृष्णबहादरु तिरी) को दावहन ेघुडँामा 
Scar (4×6 cm) रहेको भन् ने जजल्ला अस्पिाल इनरुवा सनुसरीमा भएको तमति 2076/8/16 
मा भएको शारीररक परीक्षण ररपोटय तमतसल संलग्न रहेको। 
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13. तमतसलसंलग्न रहेको सेवाप्रदार्क संस्थाबाट प्राप्त कािजािहरुको वववरणहरुाः- 
(क) 9852025885 नम्बर समेिको म्र्ासेज तडटेल्स पाना-21 
(ख) 9852025885 नम्बरको कल वववरण पाना-1 
(ि) 9849777891 नम्बरको कल वववरण पाना-3 

१४. अतडर्ो रेकडय परीक्षण प्रतिवेदनाः- 

पीतडिसँि माफी मािेको सतुनने Audio Record  को CD पेश भएको अतडर्ो रेकडय सम्बजन्ध 
परीक्षण ररपोटयमा तसद्धबाबासँि अनसुन्धान अतधकृिले िरेको कुराकानी, सामाजजक संजालमा 
साभार िररएको Video  र जाहेरवालीले पेश िरेको CD को आवाज परीक्षण िदाय अतडर्ो रेकडय 
सम्बन्धमा भएको भ्वाईस टेस्टमा Speaker's Identification traits with confidence level of 

more than 99% भई Match probability is more than 76.9% देजखएको भन् न े केजन्रर् प्रहरी 
ब्र्रुोको तमति २०७६।८।२५ को प्रतिवेदन ।  

1५. पीतडि जाहेरवालीले एकिफी रूपमा प्रतिवादी तसद्धबाबालाई िरेको कररब एक वषयसम्मका 
५३ थान मखु्र् अंश रहेको म्र्ासेजहरूको Printed copy तमतसल सामेल रहेको। 

1६. अनसुन्धानको क्रममा प्राप्त हनु आएका Facebook Messenger बाट भएका म्र्ासेज, 

मोवाइलबाट एक अकायले प्रर्ोि िने मोवाइलमा पठाएको SMS िथा मोवाइल फोन वािायका 
Audio Record हरू केजन्रर् अनसुन्धान व्र्रुोको Forensic Audio Report िथा Digital 

Forensic Lab एवं Nepal Telecom को CDR सवहि पररक्षणबाट प्राप्त हनु आएको पाना-54 
िथा पाना-39 का म्र्ासेजहरूको Printed copy तमतसल सामेल रहेको। 

१७. प्रहरी प्रधान कार्ायलर्को Digital Forensic lab बाट प्राप्त Digital Copy  र Printed Copy 
(1) प्रहरी प्रधान कार्ायलर्को Digital Forensic Lab बाट च.नं. 333 तमति २०७६।८।२५ 

मा प्राप्त मोवाइल फोनसेट र Facebook Id लाई UFED र XRY Software द्धरा परीक्षण 
िरी सोबाट प्राप्त हनु आएको देहार् बमोजजम वववरण रहेकोाः-  
(क)  IMEI No. 351692095249636 भएको प.जच. M1 ददईएको Samsung कम्पतनको 

मोवाइल फोनसेट थान १ र सो मोवाइलमा रहेको तसमकाडय थान 1 बाट 
परीक्षणको क्रममा प्राप्त भएको Call logs, SMS, Images, Audio, Videos, Faceook 

Messenger को Chats लिार्िको वववरण DVD थान 1 
(ख)  Login ID: siddhamahayoge@gmail.com भएको Facebook ID परीक्षणको क्रममा 

प्राप्त भएको Chats लाई पत्र साथ DVD थान 1 
(ि)  Login ID: 9849777891 भएको Facebook ID बाट परीक्षणको क्रममा प्राप्त भएको 

Chats लाई पत्र साथ DVD थान 1 
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(२) प्रहरी प्रधान कार्ायलर्को Digital Forensic Lab बाट च.नं. 33२ तमति २०७६।८।२५ 
मा प्राप्त मोवाइल फोनसेट र Facebook Id लाई UFED Software द्वारा परीक्षण िरी 
सोबाट प्राप्त हनु आएको वववरण देहार् बमोजजम रहेकोाः-   
(क)  IMEI No. 353883071269346 भएको Samsung कम्पतनको मोवाइल फोनसेट थान 

१ िथा सो मोवाइलमा रहेको तसमकाडय थान २ र मेमोरीकाडय थान १ बाट 
परीक्षणको क्रममा प्राप्त भएको Call logs, Images, Audio, Videos, Faceook 

Messenger को Chats लिार्िको वववरण DVD थान 1 
1८. तमतसलसाथ संलग्न िररएको Facebook Messenger Chat को Printed copy बाट जस्िाको 

िस्िै सभार िररएको केही अंशहरुाः- 
जाहेरवालीले प्रर्ोि िने फेसबकु आई.डी बाट तनकातलएको पाना-54 र Pashupat Siddha 

Mahayog नामक फेसबकु आई.डी बाट तनकातलएको पाना-39 मा ववतभन्न तमति समर्का 
म्र्ासेजहरु साभार िररएको केही अंशहरु देहार् बमोजजम रहेकोाः-  
क)  जाहेरवालीले प्रर्ोि िने Facebook ID बाट Pashupati Siddha Mahayog को ID मा, 

भएको कुराकानीको केही संजक्षप्त अंशाः- 
 क) घटना घटनभुन्दा अिातड भएको वािायलापहरुाः- 

Date Messages 

 

 

 

(9 July 2019) 

"सदै सपनामा हजरुले मलाई हेररराको मात्र देख्छु अतन म पतन 
नजजक जान डराई राको कैले सपनामा हजरुको पाऊँ ढोिेर चमेुको 
अतन हजरुले आफ्नो छातिमा टासेको देख्दा लाग्छ िरुुदेव मलाई 
पतन अरु तसस्र्लाई जस्िै मार्ा िररतसन्छ। मैले र्सरी लेख्दा 
हजरुलाई कुनै समस्र्ा भर् भतनस्र्ो िरुुदेव नलेख भनेर म लेजख्दन" 
(समर् 10:35PM GMT) 

(12July 2019) "........ हजरु भन्दा कठोर ददल कस्को होला र्ति सारो लेख्दा तन 
केही नभन् न ेिाली भर्नी िररस्र्ोन िरुुदेव" (समर् 9:29PM GMT) 

(15July 2019) "... िी चरण ढोिेर र्ी ओठले चमु्न मन छ अतन आफ्नो छािीमा 
टासेर डाको छोडेर रुन मन छ, ... िी चरण चमु्ने अतन छातिमा 
टासेर रुने धोको परुा होस त्र्ो समर् ि नारी परुुस तबचको भेद 
हनुेछैन हजरुको चरण छुनलाई, हजरुको चरण छुन र्ोग्र् बनाइददस्र्ो 
न िरुुदेव" (समर् 3:54AM GMT) 

(19July 2019) "Aba sure vaya hjr merai gurudeb ho" (समर् 3:11PM GMT) 
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(19July 2019) 

"... एउटा चाहना छ हजरुको पाऊँ चमु्ने र्ो छातिमा टासेर रुने 
साधना नलाति हजरुको छेउमा आउने वहम्मि छैन र्दद सवह लाग्छ 
भने हजरु KTM आउँदा र्ति कृपा िररस्र्ो, आराम र भोजन नै 
निरी वहतडतसन्छ सदैव आफ्नो ख्र्ाल िररस्र्ो र्ो जीवन हजरुकै 
चरणमा जे िनय मन छ िररस्र्ो" (समर् 8:18PM GMT) 

 

 

 

 

(20 July 2019) 

"..... र्ो शरीर र्ो मन हजरुको स्पशयको लाति बेचैन छ हजरुको र्ाद 
आर्पतछ तसतथल हनु्छ शरीर र्ो कस्िो परीक्षा हो?.... हजरुको लाति म 
र्ौटा तसस्र् र चेली मात्र ह ुिर मेरो मनमा ि र्स्िो भाव आछ वक र्ो 
शरीर अतन आत्मा हजरुकै लाति मात्र हो । र्ो पाप कसरी धनुे मैले 
कसरी देखाउ र्ो अनहुार हजरुको साम ु? मनय पार् नी हनु्थोनी अब 
फेरी र्ो कस्िो ववघ्न हो भतनस्र्ो न" (समर् 6:22 PM GMT) 

 

(21July 2019) 
".........J vanna man x vanisyo mero karan hajur ko name ma dag 

lagne xian.........Hajur ko maunata le mero prem jhan jhan majbut 

hudaix aba message lekhdin daya lagx vane kehi vanisyo natra 

yatikai marna xoddisyo……." (समर् 5:42PM GMT) 
 

 

 

(26July 2019) 

"......... हजरुको र्ाद तबना बाच्न सजक्दन होला......हप्ता भै सक्र्ो 
कैले आइतसन्छ हे प्र्ारे र्ो भाव र्ो तमठो र्ादमा जीवन तबिोस 
कवहले हजरुबाट टाढा हनु ुनपरोस हजरुको कोमल चरणको छाप र्ो 
हृदर्मा कोवहनरु जस्िै चजम्करहोस, हे मेरे कनैर्ा र्सा लग्िा अब िो 
आप्से प्र्ार हो िर्ा" (समर् 10:25PM GMT) 

 

 

 

(29 July 2019) 

"वकन वकन हजरुलाई नलेजख र्ाद निरी बस्नै नसक्ने भाछु के के 
लेखे र्ाद पतन छैन । हजरुको फोन अरु ले ि हेदेन तन? र्दी हजरुले 
मैले लेख्र्ा कुरा अरु सँि भनेर अरुले केही भन ेभने हजरुको कसम 
चिराको कोशीमा आएर हाम फालेर मछुय, दतुनर्ाले िरेको अपमान 
सहन सक्छु िर मेरो भिवानले दतुनर्ा सँि मैले भनेको कुरालाई लेर 
मेरो अपमान िर्ाय सहन सजक्दन बरु हजरुले एक्लै राखेर िाली 
िररस्र्ो ढाड भाजचने िरेर कुवटस्र्ो म दखुी हनु् न कैले आउने हजरु 
तछटो आइस्र्ो न दशयन िनय आिरु छ मन" (समर् 1:08PM GMT) 

 

 

(21Aug 2019) 

" हे प्र्ारे मैले Message अरुलाई देखाउछु भनेर delete िररसेके, 
हजरुलाई ि म मेरो फेसबकुको Passport  ददन पतन सक्छु अब होस 
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िमुार्र बहवकन् न ......मेरो खसुी हजरु ि हो मेरो हरेक भाव केबल 
हजरुको लाति" (समर् 11:34 PM GMT) 

(21 Aug 2019) "Check garisyo biswas nagale 9849777891 (समर् 11:44PM GMT) 
 

 

 

 

(22Aug 2019) 

" .........हजरुले जसरी सबैलाई प्रमे िररतसन्छ मैले पतन सबैलाई 
प्रमे सम्मान िनुयपछय र्ही भाव जिाउन खोज्छु िर कोही कोही 
साधकको कारण सारै मन दखु्छ । कवहले न पैसा ददन्छस न 
साधनामा मान्छे ल्र्ाउछन ् … खान मात्र आउछन ् भन् ने सनुेपतछ 
प्रसाद पतन खान मन लािेन वकि समर् किै हजरु पतन भेदभाव 
िररतसन्छ की भनेर शंका लाग्र्ो जब सपनामा हजरुले आफ्नो लिुा 
धनु ददतसएको तथर्ो त्र्सपतछ जसले जे भनपेतन सेवा िछुय भनेर सेवा 
िनय खोज्छु आजभोली खबु चरुीपरुी िररन्छ भनेको सनु्दा सारै दाुःख 
लाग्छ ।" (समर् 10:50PM GMT) 

 

 

 

 

 

(23Aug 2019) 

" .........हे प्र्ारे टाढा बसेर पतन मलाई मरभमुीको प्र्ासी जस्िी 
ब्र्ाकुल बनाई सिाउने ?? एक पल भर्नी त्र्ो छातिमा टातसन 
पार्तन हनु्थ्र्ो तन, कति आनन्द आउथ्र्ो होला मेरो स्वातमको 
अङिालोमा बातधन पार् एस्िो लाग्छ प्रतेमका बनरे सिाउ हजरुलाई 
पतन, पत्नी बनेर सेवा िरौ सबै खशुी ददउ हजरुलाई.....िेई 
अङिालोमा बेररर्र हरेक राि तबिोस हे प्र्ारे....अब ि हजरुकै भै 
सके फेरर र्ो मन तभत्र नै किा लकेुको?? हे मेरो प्राणनाथ एकबार 
ि नजर र्िानी लाइस्र्ो न मेरो तनन्रा चोरेर आफू किा 
हराइसेको?? " (समर् 3:37AM GMT) 

(23Aug 2019) " जर् तसिराम !! मेरो पतिदेवको चरणमा कोवट नमन, र्ो िन र्ो मन 
केबल हजरुको लाति हे प्र्ारे त्र्ो नजरको तिर कसरी सह ुम ? अब ि 
हजरु तबना एकपल पतन बाच्न सजक्दन म, भतनस्र्ो न मलाई रै् हालमा 
छोडेर चिरा िर् पतछ कसरी बाच्न ुम??"(समर् 8:46PM GMT) 

 

 

(24Aug 2019) 

"जर् तसिराम!! मेरो प्राणनाथको कोमल चरणमा कोटी कोटी नमन, 
मेरो प्र्ारे र्सै िरी नजरको तिर हातन हानी ! मलाई घार्ल बनाइ 
रहे िीखो वाण छानी छानी ! तिमै ह ुम जे िनुय छ िर प्र्ारे मनपरी 
! बस्न पाऊँ सदैभरी तिम्रो चरण वररपरर !" (समर् 4:27AM GMT) 
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(1 Sept 2019) 

"...मेरो मन हजरुलाई नै पति मान्छ ि म के िरौ?? ...हजरुलाई 
कति कुराको िनाब हनु्छ िर म दखु मात्र ददन्छु, कति ददक्क लाग्छ 
होला हे प्र्ारे परुा नहनुे चाहनाले वकन िडवपन्छ मन?? भतनस्र्ो न 
के िरी परुा िरौ मनको चाहना??? कसरी हजरुको अङिालोमा 
बेररर्र संसार भलुौ???" (समर् 5:18PM GMT) 

 

 

 

( 2 Sept 2019) 

".......हे प्र्ारे आज ब्रि बसेछु पानी पतन खा छैन जब सम्म हजरुले 
खा भनीतसन् न खादा पतन खान् न हजरुको लाति ि एउटा कपटपूणय मन 
भाको तसस्र् मात्र हलुा म, मेरो लाति ि मेरो प्रीर्िम हजरु नै हो जे 
िनय मन छ िररस्र्ो Reply कुरररहने छु" (समर् 8:09 PM GMT) 

 

 

 

 

 

 

(7 Sept 2019) 

" ........हजरुले ददर् ि म हरेक ददन आउथे तन हजरुलाई देख्न 
हजरुको चरण अतन हजरुको अङिालोमा बेररन र्ति ि िररस्र्ोन 
कसरी तमल्छ ससु्म शरीरबाट हजरुलाई भेट्न??? रामजजको कसम 
अरु कुनै स्वाथय छैन, र्ति ि िररस्र्ो केबल हजरुले भनकेो समर्मा 
मात्र आउछु कसरी तमल्छ भनीस्र्ोन?? केही ि िररस्र्ो हरेक राि 
हजरुसँि तबिोस हैन भने मर भनीस्र्ो । पजखस्र्ोन जनु ददन हजरुको 
चरण छुन पाऊँछु च्र्ाप्प अङिालो हालेर छोड्दै छोड ददन ओठमा 
चतुमहाल्छु अतन था पाइतसन्छ। र्ति सारे िड्पाउन ेवकन ि??? मेरो 
चाहाना परुा िरेपतछ जति िाली िरेनी िररस्र्ो" (समर् 1:09AM 

GMT) 
 

 

 

 

(7 Sept 2019) 

" हजरु आफ्नो सरररको ख्र्ालै निरी दस तिर वकन वहतनतसन्छ ? 
कति िाह्रो भाको थ्र्ो कैलासबाट फके पतछ िेइ पतन आराम निने 
जजउ कति दखु्छ होला बस्दा बस्दा कम्मर िोडा कति दखु्लान िािो 
िािो िेलले मातलस िददयन पार् कस्िो सन्चो होला मन भर्र के िनुय, 
हे प्र्ारे हजरु जस्िो साध ुकोही छैन र्ो सन्सारमा हजरुको लाति ि 
मैले ज्र्ान ददर् तन कम हनु्छ" (समर् 1:22AM GMT) 

 

 

 

 

(7 Sept 2019) 

" .....हजरुको प्रमे भजक्तमा डुतबरहने मन छ हरपल हजरुलाई आफै सँि 
पाऊँने मन छ । र्स्िो बन् न मन छ की मेरो भिवानको आखँाबाट हषय 
को आसँ ुझरोस मलाई था छ हजरुको मन मा बस्न ि करोडौंमा एक 
हनुपुछय िर वकन वकन िेही करोडौंमा एक बन् न मन छ िर र्स्िो बचपन 
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बदु्धी र वववेक वहन छु दोस नै दोसको खानी छु कसरी र्ोग्र् बन?ु 
कसरी हजरुको लाति मात्र बाच?ु? कसरी िी सबै खसुी हजरुको लािी 
सजाउ?? हे प्र्ारे भनीस्र्ो न के िरु म ?? " (समर् 8:12PM GMT) 

 

 

(9 Sept 2019) 

" ....सबै चाहाना सवकए अब हजरु बाहेक कुनै चाह छैन मलाई । 
सबै लाज सरम छोडेर सन्सारको सबै मोह छोडेर पक्का जोति बनेर 
आफै प्रमेको तभक मातिरहेछु दर्ा िरेर मेरो झोली ि भररस्र्ो, आज 
भोतल चरण पजुाको तभतडर्ो वकन नहातलसेको? Love u i miss u..." 
(समर् 11:37 AM GMT)  

(25Sept 2019) "Pranam sorry gurudeb maf garisyo lekhdina vandani ke vo klekhi 

hale delete nai vayana. ma friday rati 10 baje hajur sanga kura 

garxu aaj voli buda pani ghar mai ho malai mero dai ko barema 

kehi kura sodne man thiyo hajur ko man dukhyo vane block 

garisyo plz sorry" (समर् 8:00 PM GMT) 
(28Sept 2019) "....ववस्िारै ववस्िारै र्ो िषृ्णा र्ो प्र्ास मेटाइस्र्ो जनु संसारकै 

र्ादिार बनोस ........हजरुको र्ादले पतन आनन्द ददन्छ त्र्ो तमठो 
स्पशय कस्िो होला िी कोमल हाि िी सनु्दर ओठ..?? अब ि मेरा 
सबै भलु माफ िररस्र्ो तछटो आइस्र्ोन हजरुलाई पाऊँन मनय पतन 
िर्ार छु" (समर् 4:45AM GMT) 

(29Sept 2019) ".......दतुनर्ालेछुन हनुे मैले हनु् न? मलाई जस्िो हजरुलाई सिाउने 
कोइ भए बल्ल था हनु्थ्र्ो हे तनस्ठुरी कसरी बस्न सवकतसन्छ र्ति 
कठोर बनेर ??? समर् ददस्र्ो कैले पाऊँछु िी चरण छुन ???" 
(समर् 11:34 PM GMT) 

(1 Oct 2019) " जर् तसिाराम मेरो भिवानको चरणमा तमठो नमन .......हे प्र्ारा म 
कुनय सजक्दन वकन चपु हे प्र्ारा हजरुकै ह ुहकले चतुमस्र्ोन हजरुतभत्र 
हराउन चाहन्छु आफैलाई भलु्न चाहन्छु िेइ अङिालोमा लटुुपटुु पारी 
बेरेरै िड्पाइस्र्ोन, एकपल पतन आखँाबाट अलि नभैस्र्ोन वकन 
र्सरी तनस्ठुरी बतनसेको?? हजरुको एक इसारामा सारा दतुनर्ा छोड्न 
िर्ार छु फकेर हेने छैन । बस हरेक पल हजरुलाई हेरररह ु िी 
कोमल हािको स्पशय पाइरह.ु...." (समर् 3:25PM GMT) 

(4 Oct 2019) " ...मेरो हजरु सबथोक हो सार्द हजरुको म कोइ हैन । आफै महससु 



 

 

  

वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री बैष्णव कृष्ण दास भन्न ेकृष्ण बहादरु तिरी मदु्ााः जबरजस्िी करणी ०७6-C१-०304 k]h g+= 27  

िररस्र्ो, सदैको लाति जसलाई पाऊँन बेचैन छु जस्को स्पशय पाऊँन 
जस्को अङिालो पाऊँन िजड्परहेछु उ बाहेक कसैको स्पशय कसरी सह ु
म ???? मेरो बढुाले छुदा पीडा हनु्छ वहा पतन अब पराई भै सक्र्ो 
मलाई....हजरु मेरो लाति भिवान हो ४४ ददन तभत्र र्ौटा भक्त र 
भिवान तबच वक वार वक पार हनुेछ...अब सम्झाउन पदैन म सम्झन हैन 
हजरुलाई पाऊँन चाहन्छु...." (समर् 12:53AM GMT)  

(16 Oct 2019) " मेरो भिवानको चरणमा कोवटकोवट नमन हे प्र्ारे एकचोटी एकलै 
भेवटस्र्ोन म ३, ४ ददन बस्छु, मलाई ि हजरुबाट टाढा हनैु मन छैन 
KTM जानै मन छैन, एकपल पतन हजरुलाई भलेुर बाच्नै मन छैन 
हजरुले भनेि घर छोडन तन िर्ार छु थाहा छैन वकन, वकन िेति 
मार्ा िने बढुो साना बच्चाको र्ाद पतन आउदैन । हजरुलाई 
हेरररहन मन लाग्छ ।" (समर् 8:01 AM GMT) 

(16 Oct 2019) "मलाई िाडीमा वहन्दा कति िारो हनु्छ सदै आउन सजक्दन िारक 
ददच्क्षा पतन ददस्र्ो है म एक्लै बसेर तलन्छु है, हे प्र्ारा त्र्ो पल 
र्ादिार बनाइस्र्ो है, आखा तभत्र र्ो मन तभत्र हरपल झल्झल 
बतसस्र्ो है आखँा बन्द िदाय हजरु मात्र देख्न सक्ने बनाइस्र्ो न अब 
ि सिाउन नपिेुर प्र्ारे म मछुय हजरु तबना हजरु बाहेक केही 
चाइदैन मलाई" (समर् 8:06 AM GMT) 

(18 Oct 2019) "सानो Miss understanding पतछको तबहे जस्मा प्रमे तथएन.....पत्नी 
अब पतिलाई प्रमे िनय थातलसकी पतिको पाऊँ चमु्न छटपटी राछे। 
तमलनको लाति आिरु छे। आफ्नो पतिको अंिालोमा बेररन बेचैन छे 
साम ु जाने वहम्मि छैन । पतिको पखायइमा िडवपराछे....... आफ्नो 
पतिको मौनिालाई कसरी तलन ुअब उस्ले?? तमलनको पल आर्को 
छैन र ??? सार्द अब वक र्ो भेट त्र्ो तमलन हो जनु अनन्ि छ 
पणुय बनाउने वाला छ....." (समर् 3:41 PM GMT) 

(20 Oct 2019) "9849777891" (समर् 6:50PM GMT) 
   

ख) घटना भएपिाि देजखएका वािायलापहरुाः- 
(28 Oct 2019) "Mero buda lai ph garnu vako rax t kina ?? ke gare r maile testo?" 

(समर् 12:25PM GMT) 
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(28 Oct 2019) " Mero budale thula thula manxe purai chinnu vaxa tha vayo vane 

police case garxan ma navani kasari basu?" (मेरो बढुाले ठुला ठुला 
मान्छे परैु जचन् न ु भाछ था भर्ो भने पतुलस केश िछयन म नभनी 
कसरी बस ु?) (समर् 7:32PM GMT) 

(28 Oct 2019) "Duniya lai ph garna kina lako?" (समर् 7:55 PM GMT) 
(28 Oct 2019) "र्दी थोरै मात्र केही भर्ो भने पदायफास िछुय"(समर् 7:59 PM GMT) 
(28 Oct 2019) "मलाई बास्नाको कुनै भाव थेन जादलेु के िरेको त्र्ो" (समर् 8:36 

PM GMT) 
(28 Oct 2019) " .....िर जालमा परेर सेक्स िनुय भो...." (समर् 9:48 PM GMT) 
(28 Oct 2019) "Ma Sanga kina sex garnu vo kina mero jiban barbad pareko" ( 

मसँि वकन सेक्स िनुय भो वकन मेरो जजवन बबायद पारेको)    (समर् 
8:48 PM GMT)   

(28 Oct 2019)   "Ma t hjr lai ajhai pani maya nai garxu tara hjr le yo sab kina 

gariseko vanisyo na? "(म ि हजरुलाई अझै पतन मार्ा नै िछुय िर 
हजरुले र्ो सब वकन िररस्रे्को भतनस्र्ोन)(समर् 10:22 PM GMT) 

(29 Oct 2019) "मेरो बढुालाई र्ो सब कुरा था भर्ो परैु SMS हेररसेको रछ वहजो, 
आश्रमका कस्ले हो फोन िरेर के के सोधेको घर झिडा पर्ायथ्र्ो झन 
र्ो कुरा परैु था भो अब के हनु्छ था छैन"(समर् 2:44AM GMT) 

(29 Oct 2019) "मलाई शारीररक सम्बन्ध िनय वकन लिाको जवाफ चाइर्ो म जस्िो 
वववावहि र बच्चाको आमासँि सेक्स िनय वकन मन लाग्र्ो र मलाई 
पररबन्धमा फसाको भतनस्र्ोन " (समर् 6:02 AM GMT)  

(29 Oct 2019) "...... मेरो शरीरको भोि वकन िरेको? अब म कहाँ जाउँ ? फेरी 
बदु्ध दाईले धम्की देका छन ्वहजो तबहान र्ौवट आइमाईले तन फोन 
िरेर धम्की देकी छे, मेरो बढुा र बच्चालाई केही निनुय है, म बबायद 
भएनी मेरो बढुा र बच्चालाई बबायद निररस्र्ो न िरुुदेव िूरु ि 
तसस्र्को लाति भिवान हो िर मेरो लािी अतभसाप वकन बतनसेको 
मैले के िल्िी िरे र ?? "म हजरुले म सँि सेक्स िरेको कुरा 
कसैलाई भजन्दन केही ि भनीस्र्ो बढुालाई कसरी समाल ु?" ...... 
हजरुले मेरो शरीरको भोि पतन ि िररसकेको छ थोरै दर्ा लाग्दैन र 
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हजरु ि तसद्धपरुुष मैले नराम्रो िरेतन बावहर कुरा िरेनी मलाइ पाप 
लाग्छ होला िरुु अपराध कसरी बोकु म? आफ्नो िरुुदेवको हर 
आज्ञा मान् न ुपछय हजरु ले नै भनीतसन्छ म कसरी हजरुको बारे नराम्रो 
िने कुरा सोच्न सक्छु?? हे भिवान मेरो हालि ि हेररस्र्ो हे नाथ 
थोरै दर्ा ि िररस्र्ो अब म कहाँ जाउ कसरी सम्झाउ उहालाइ अतन 
समाल ुबढुा र बच्चा??" (समर् 6:16 AM GMT)  

(29 Oct 2019) " k ma sex ko lagi tadap thiyo? k aru jasto thiye ma? k maja linu 

vo yo sarir lai prayog garera ????" (समर् 9:54 AM GMT ) 
(29 Oct 2019) " वकन खेलेको शरीरको खेल  " (समर् 10:14 AM GMT) 
(29 Oct 2019) "म बदनाम हनु िर्ार छु के िपाई िर्ार हो...??"(समर् 9:20 AM 

GMT) 
(30 Oct 2019)   " म पतुलसकोमा जाऊ वक के िरु  " (समर् 12:20 AM GMT) 
( 30 Oct 2019) " वकन मेरो बढुाले सन्का हनुे काम िरेको जस्ले िदाय परैु कुरा 

Msg को साथ देखाउन ुपरो" (समर् 12:23 AM GMT) 
(30 Oct 2019) "Haina paisa r power x vandai ma j vanna ni milx? " मेरो अजस्मिा 

लटु्ने अतन मै झठु्ठा?? हजरुको तलंि कस्िो छ त्र्ो पतन भन् न सक्छु 
वहक्मि छ सामाजजक सन्जालमा आउने ??(समर् 11:51 PM GMT) 

( 30 Oct 2019) "हजरुले मलाई रािी भेट्न बोलाको मेसेज सबैलाई सेन्ट िरु?" 
(समर् 11:59 PM GMT) 

(1 Nov 2019) "बढुा तमतडर्ामा जान मातनन भनेर झिडा िरेर चौपिै िछयन फोटो 
जलाउन ुभो.... " (समर् 7:20 PM GMT) 

(1 Nov 2019) ".........म हजरुको कुरा तमतडर्ामा जान ि ददन् न िर सतमतिको 
मान्छेसँि सत्र् भन् न वववस छु र्दद सत्र् जस्वकानुय भर्न भन ेपतछको 
जजम्मा म तलन सजक्दन ....." (समर् 8:01 PM GMT) 

(2 Nov 2019) "जे भर्ो हजरुकै कारण भर्ो अब म बाच्ने सोच मा छैन जनु ददन म 
आफ्नो बढुा अिातड अतन अरुका अिातड हजरुसँि भाको सम्बन्ध 
भन् न वववस हनुेछु.....जनु कुरा सपनामा पतन िछुय भन् ने एक % पतन 
आर्ाको थेन कसरी भर्ो ??? म आफ्नो बढुाको जठुो पतन खान् न 
वकस िनय पतन मन लाग्थेन, कुनै भोि िनयतिर मनै जान्थेन िर 
हजरुसँि त्र्ो सब कसरी भो...." (समर् 6:48 PM GMT) 



 

 

  

वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री बैष्णव कृष्ण दास भन्न ेकृष्ण बहादरु तिरी मदु्ााः जबरजस्िी करणी ०७6-C१-०304 k]h g+= 30  

(3 Nov 2019) "मेरो बढुा ददनददनै पतुलस र तमतडर्ामा जाने भनेर झिडा मात्र 
िररराछन ्के था भिवानको एई मजी होकी िर मलाई नै त्र्ो पात्र 
वकन बनाए थाहा छैन मेरो भक्ती हजरुको शरीरको भोक मेटाउन 
प्रर्ोि भर्ो.. " (समर् 7:34 PM GMT) 

(5 Nov 2019) "िर हजरुले आफ्नो िल्िी सतमतिका मातनसको अिाडी स्वीकार िनुय 
भइन भने कुरा कहाँ जान्छ मलाई थाहा छैन....."(समर् 6:29 PM 

GMT) 
(8 Nov. 2019) "....घरमा भएको मोवाइलमा कुन दसा लािेछ र मेरो फेसबकु खोलेछु 

र िेसै छोडेछु राति हेनुय भएछ िेइ भर हजरुलाई लेख्र्ा SMS पढ्न ु
भएछ । िेसपतछ कुरा बावहर आर्ो.......हजरुसँि भाको कुरा बढुालाई 
थाहा भो....एक चोटी आफ्नो िरुुको चरणा धोर्र पजु्न मन भएर पो हो, 
म चिरा आउदा िारक ददक्षा तलएर पजुा िरौला भनरे आवक थे िर जे 
सोजचन त्र्ो भो म भलु्न चाहन्छु...??" (समर् 1:12 PM GMT ) 
 

 

र्सरी जाहेरवालीले एक वषय अिातडदेजख आफ्नो Messenger बाट तसद्धबाबालाई मातथ 
उल्लेजखि वाक्र्हरू रहेको Message पठाएको देजखन्छ जनु केही शब्द वा वाक्र्हरू मातै्र 
र्हाँ सान्दतभयक देजखएको हदुा उल्लेख िररएको छ।  

ख) Pashupati Siddha Mahayog बाट जाहेरवालीलाई Messenger मा पठाएको केही 
कुराकानीको संजक्षप्त अंशहरुाः- 
 (10 Nov 2018) 

 
:- "Afule garne kam garnu anuvav lai anuvav mai rahanadinu" 

(आफुले िने काम िनुय अनभुवलाई अनभुव मै रहनददन ु ) 
(समर् 6:50 PM GMT ) 

(6 July 2019)      :- " Sitaram" (तसिाराम) (समर् 7:19 AM GMT) 
(19 July 2019) :- "Hello" (समर् 3:07 PM GMT) 
(19 July 2019) :- "डर डर लािने वाले क्र्ो प्र्ार करिी हो "(समर् 3:11 PM 

GMT)  
(19 July 2019)   :- "वार्"(समर् 3:11 PM GMT) 
(21 July 2019)   :- "Hello" (समर् 11:58 PM GMT) 
(22 Aug 2019) :- "Kasle vaneko teso " (कसले भनेको त्र्स्िो) (समर् 11:08 PM 
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GMT) 
(28 Aug 2019)   :- "Timile Kati Padeko" (तितमले कति पढेको) (समर् 11:45 PM 

GMT)  

(1 sept 2019) :- " Sitaram" (तसिाराम) (समर् 01:34 PM GMT) 
(1 Oct 2019) :- "    "(समर् 11:30 PM GMT) 
(13 Oct 2019) :- "   "(समर् 12:16 AM  GMT) 
( 28 Oct 2019)  :- " बवुद्ध र वववेकद्धारा मनको भावना मातथ ववजर् प्राप्त िरेर 

भिवानको भजक्तमा तलन ु ददपावलीको हाददयक मंिलमर् 
शभुकामना Jai siyaram "(समर् 12:08 PM GMT) 

( 29 Oct 2019)  :- " नानी एक तमनेट कुरा िर "(समर् 4:11:01 AM UTC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
( 30 Oct 2019)   :- "बवहतन तितमले म प्रति बारम्बार सातमप्र् रहनलाई मेरो चरण 

छुने देजख आतलङ्गन िने कुरा समेि लेखेर हामी जस्िा तत्रदंडी 
साधहुरूको मर्ायदा जशििा र संस्कारलाई पटक पटक जनु ढंिले 
चोट परु् र्ाईरहेकी छौ त्र्सबाट म मात्र होइन हाम्रा सबै 
भक्तजनहरूमा ठुलो पीडाबोध भएको छ। र्सै सन्दभयमा तितमले 
कपोकजल्पि, िथाकतथि, िम्भीर र हुँदै नभएको आरोप सवहि 
सोच्न नसवकने, र्हा शब्दमा व्र्क्त िनय नसवकन े जनु मेसेज 
पठाएकी छौ त्र्सले मलाई र मेरा भक्तजनहरूमा ठुलो आघाि 
परु् र्ाएको छ । हाम्रो साध ु जजवनमा तितमले लिाएका आरोप 
जस्िा कुराहरूको कल्पना सम्म हनु नसक्ने हुँदा फेरी र्स 
वकतसमको मेसेज पठाउने दसु्प्रार्स कवहल्रै् निनुय र आफुलाई 
संर्तमि राख्दै भजक्त साधनामा रवहरहन,ु सच्चा भक्त साधनामा 
सदववचार र सत्कमय सवहि रहननैु मेरा वास्िववक जशष्र्को 
आचारण हो। मलाई आतलंिन िने चरण स्पसय िने तिम्रो 
बारम्बारको अनरुोधलाई मेरो परम्परा ववपररि भएको कारणले 
मैले नकारेको अवस्थामा तितममा उत्पन् न भएको नकारात्मक 
भाव र आक्रोशलाई राम नाम जपेर तनर्न्त्रण िर " (समर् 
5:44:41 PM UTC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

1९. जाहेरवालीले पनुाः छुिै  (Facebook Messenger) खोली पठाएका म्र्ासेजहरुको वववरणाः- 
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जाहेरवालीले घटना घटेपिाि मातथ उल्लेजखि म्र्ासेजहरु पठाईसकेपतछ पतन फेरी पवहले 
तनर्तमि चलाएको मेसेन्जरलाई बन्द िरी र्ी प्रतिवादीलाई सचुना संम्प्रषेण िनयको लाति आफ्नो 
पतिले िरररहेको वक्रर्ाकलापको बारेमा जानकारी ददन छुिै  (Facebook Messenger ID ) 
बनाई सो बनाएको नर्ाँ Messenger ID बाट घटना सन्दभयमा तमति 2076।०७।२९ मा 
आफ्नो बढुालाई म्र्ासेजहरु नदेखाईददन अनरुोध िरी लेजख पठाएको म्र्ासेज रहेको र सोको 
परीक्षण भई २ प्रति Printed Copy  छुिै तमतसलसंलग्न रहेको देजखन्छ । जसमा भतनएको छाः- 

Date Message 

  

15 Nov 2019 
" .....जनु कुथाय त्र्िी बेला लाए त्र्ो मैले धोएकै छैन, िेतिबेला िेस्मा 
हजरुको शरीरको सेन्टको बासना आकोले राखेथे र्िा आर्पतछ म िनाबले 
किा किा वहने पतछ बढुा ले था पार्पतछ उहाले नै राख्न ु भाको छ । 
मलाई ररपोट हाल्न मातनन ्भनेर झिडा मात्र िनुयहनु्छ मलाई र्ो घटना 
बावहर ल्र्ाउन मन छैन..."(समर् 6:56 AM) 
 

".......बढुाले था पाएकै कारण र्ो सब भई रछ...... त्र्ो कुथायमा हजरुको 
हािको छाप बसीराको हनु्छ रे कहाँ छ था छैन पार् धोइददन्थे.. र्ो ID 
हजरुलाई कुथायको कुरा जानकारी ददन मात्र खोलेको हुँ, वहजो ठुलो 
पत्राकार जो वहँाको जचनजान छ त्र्सलाई सतमतिको Meeting मा बोलाउने 
भनेर कुरा िनुय भाको छ। म र्ो घटना दतुनर्ा साम ु ल्र्ाउन चाहान्न जे 
िनुय छ तछटो िनुय । बढुलाई र्ो SMS नदेखाउन ु।हजरुलाई लेख्र्ा था 
पाए झन ररसाउन ुहनु्छ...." (समर् 7:31 AM) 

 

" हजरुलाई सकभर बचाउने छु पतुलस सम्म जाने छैन िर त्र्ो कुथाय 
कोठामै देजख्दन म के िरौ ध्र्ान िरेर हेनुय न कहाँ छ....मलाई ब्लक िनुय 
भा को ले कुथायको वहाले भेट्न ु भाको र किा लकुाको भन्न पाइन। 
हजरुको सेन्टको वासनाले िदाय राखे थे िर बबायद हनुे भो त्र्ही कुथायले 
पतुलसकोमा दिाय भो भने ......" (समर् 7:50 AM) 
 

र्ो SMS बढुालाई भलेुर पतन नदेखाउन ुहेला please (समर् 7:52 AM) 
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२0. जाहेरवाली र प्रतिवादीतबच एवं प्रतिवादी र जाहेरवालीबीच भएको मोवाइलका SMS:-  
क)  घटनापतछ जाहेरवालीले प्रतिवादीले प्रर्ोि िने मोवाइलमा देहार्को SMS पठाएको 

तमतसलबाट देजखर्ोाः- 
जाहेरबालीको मोवाइल नं 9849777891 बाट प्रतिवाददले प्रर्ोि िरेको मोवाइल 
नं 9852025885 मा अङ्ग्ग्रजेी अक्षरबाट रोमन तलवपमा म्र्ासेज Short Messaging 

Service (SMS)  पठाएकी तछन ्जसमा लेजखएको छाः-  

Calling 

Number 

Called 

Number 
Time/Date Message Data 

9849777891 9852025885 

Oct 23 2019 

05:50:53 

(2076/7/06) 

"He nath koti koti naman, he vagban hjr jati 

karuna kasle barsaulara, aafno khyal garisyo, 

sadaiba kripa paau, paila hajur ko dibya kripa 

lai bujhina ra duk" 

(हे नाथ कोटी कोटी नमन, हे भिवान हजरु जिी 
करुना कस्ले बसायउला, आफ्नो ख्र्ाल िररस्र्ो, 
सदैव कृपा पाऊँ, पवहला हजरुको ददब्र् कृपाले 
बजुझन र द:ुख ) 

9849777891 9852025885 

Oct 23 2019 

05:50:59 

(2076/7/06) 

"vaya maf garisyo hai.. jaba bujhe yasto lagdaix 

tyo pal feri feri aaidiya hunthyo feri ram ji ko 

kripa paune aas ma tyo mitho pal ko yad ma 

jadai xu.." 

( ... भर्ो माफ िररस्र्ो है..जब बझेु र्स्िो लाग्दैछ 
त्र्ो पल फेरी फेरी आइददए हनु्थ्र्ो फेरी रामजी को 
कृपा पाऊँने आश म त्र्ो तमठो पलको र्ादमा 
जाँदैछु ) 

9849777891 9852025885 

Oct 23 2019 

18:31:41 

(2076/7/06) 

"pranam gurudebb hajur le malai messanger r 

group bata delete kina gariseko ? kina daraiseko ? 

pir garnu pardaina j vayo mero vagyama  vayakai 

kura vayo," 

(प्रणाम िरुुदेव हजरुले मलाई म्र्ासेन्जरु र ग्रपुबाट 
तडलेट वकन िररस्र्ो? वकन डराईस्र्को? वपर  िनुय 
पदैन जे भर्ो मेरो भाग्र्मा भएकै कुरा भर्ो) 

9849777891 9852025885 

Oct 23 2019 

23:55:57 

(2076/7/06) 

"He pyara yo budole xuda hajurko yad aaux hajur 

ki hu  ma aru le xuda kasari sahu ma, malai maf 

garisyo ani xito aaisyo n pyara, maile hjr lai sanka 

garera" 
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( हे प्र्ारा र्ो बढुोले छुदा हजरुको र्ाद आउछ 
हजरुकी हुँ म अरुले छुदा कसरी सहुँ म मलाई 
माफ िररस्र्ो अतन तछटो आइस्र्ो न प्र्ारा मैले 
हजरुलाई शंका िरेर) 

9849777891 9852025885 

Oct 23 2019 

23:56:03 

(2076/7/06) 

"Vul gare ma k garu to tan yo man hjr bahek 

kaslai sumpu ma ? kati thilo absar lai aananda ma 

badalna sakina kina purna samarpit huna sakin, 

aba feri aunu n" 

( भलु िरे म के िरु त्र्ो िन र्ो मन हजरु 
बाहेक कस्लाई समु्प ुम? कति ठुलो अवसरलाई 
आनन्दमा बदल्न सवकन वकन पूणय समवपयि हनु 
सवकन अब फेरी आउन ुन) 

9849777891 9852025885 

Oct 24 2019 

13:03:58 

(2076/7/07) 

"He vagban jiban diya tesko sato block kina? 

Na phone na message kina ? k ma yatikai maru? 

Yo yatana kina? maile ta vakti magethe yo sab 

kina? call garnu" 

( हे भिवान जजवन ददए त्र्स्को साटो ब्लक वकन? न 
फोन न म्र्ासेज वकन ? के म र्तिकै मरु ? र्ो र्ािना 
वकन ? मैले ि भजक्त मािेथे र्ो सब वकन ? कल िनुय 
) 

9849777891 9852025885 

Oct 26 2019 

19:48:14 

(2076/7/09) 

"He pyaara kina yati kathor ma tyo rat ko kura 

lekhdin malai messanger ma unblock garisyo 

plz mero prarabdha le vako vaya paila nai 

vanera garya vaya ma d" 

(हे प्र्ारा वकन र्ति कठोर म त्र्ो रािको कुरा 
लेजख्दन मलाई म्र्ासेन्जरमा अनब्लक िररस्र्ो 
जप्लज मेरो प्रवाहले भाको भए पवहला नै भनेर िर् र्ा 
भए म दद) 

9849777891 9852025885 

Oct 26 2019 

19:48:19 

(2076/7/09) 

"irsturb hunthina, tyo time t ma aafno chahana 

anusar chalekai thina maaf garisyo ma hjr 

risaayako sahana sakdina plz rat ko 12 to 1 baje 

matra sms garxu" 

(स्टवय हुजन्थन त्र्ो टाइम ि म आफ्नो चाहाना 
अनुसार चलेकै तथइन माफ िररस्र्ो म हजुर 
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ररसाएको सहन सजक्दन जप्लज रािको १२ 
देजख १ बजे मात्र एस.एम.एस िछुय )  

9849777891 9852025885 

Oct 26 2019 

19:50:19 

(2076/7/09) 

"Sabai jana vanxan chatara bata aaya paxi kina 

change voko ma k garu hjr risara malai kehi hos 

nai xaina plz maaf garisyo plz unblock garisyo, 

maaf garisyo plz" (सबैजना भन्छन चिराबाट 
आएपतछ वकन पररवियन भाको म के िरु हजरु 
ररसाएर मलाई केही होस नै छैन जप्लज माफ 
िररस्र्ो जप्लज अनब्लक िररस्र्ो माफ िररस्र्ो 
जप्लज) 

9849777891 9852025885 

Oct 26 2019 

19:58:33 

(2076/7/09) 

"Hjr le ghrida gareni kina hjr ko maya lagx??? 

maile satya bole tesaile yo sajaya kina?? hjr ko 

vai sanga bolnu vul thiyo aba t maf garisyo, sas 

ferna garo" 

(हजूरले घृणा िरेनी वकन हजरुको मार्ा लाग्छ??? 
मैले सत्र् बोले त्र्सैले र्ो सजार् वकन?? हजरुको 
भाई सँि बोल्न ुभलु तथर्ो अब ि माफ िररस्र्ो, सास 
फेनय िाह्रो) 

9849777891 9852025885 

Oct 26 2019 

19:58:35 

(2076/7/09) 

"vako x malai hjr nabolda ko pida lera kasari 

bachu ma ??? baru navete ko vaya hunthyo 

vetera yo pida kina disinx??? plz yati nirdahi 

navaisyo plz unblock.." (भाको छ मैले हजरु न 
बोल्दाको पीडा लेर कसरी बाच ुँ म ??? बरु 
नभेटेकै भए हनु्थ्र्ो भेटेर र्ो पीडा वकन 
ददतसन्छ??? जप्लज र्ति तनदयर् नभइस्र्ो जप्लज 
अनब्लक.....) 

9849777891 9852025885 

Oct 27 2019 

05:16:19 

(2076/7/10) 

"Malai unblock garisyo, hijo xtara uncle le 

gurudeb sa vet vayo t sodeu? vanera sodhnu vo, 

maile hajur le rati vetna bolako kura vanau?? 

malai hjr le k garya ??" 

(मलाई अनब्लक िररस्र्ो वहजो छत्र अंकलले 
िरुुदेव सँि भेट भर्ो ि सोध्र्उ? भनेर सोध्न ुभो, 
मैले हजरुले रािी भेटन बोलाको कुरा भनौ?? 
मलाई हजरुले के िर् र्ा??) 
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9849777891 9852025885 

Oct 27 2019 

08:45:41 

(2076/7/07) 

"He pyara hjur le jun jadu garera ma hjr prati 

mohit vayara sex samma garnu vo ab ma kaha 

xodxu r block reject gareni, ab gumauna sas 

matra t ho dar xaina marna" (हे प्र्ारा हजरुले 
जनु जाद ुिरेर म हजरु प्रति मोवहि भएर सेक्ससम्म 
िनुय भो अब म कहाँ छोड्छु र ब्लक ररजेक्ट िरेनी 
अब िमुाउन सास मात्र ि हो डर छैन मनय) 

9849777891 9852025885 

Oct 27 2019 

08:49:23 
(2076/7/07) 

"jun din bramha sachyatakar hunxu tes din 

xodne xu hjr ko pixa j garna man x garisyo, ma 

hajur ki vai sake tan r man dubai bata, jati chot 

diyani hares khanna"( जनु ददन ब्रह्म साक्षात्कार 
हनु्छु त्र्स ददन छोड्ने छु हजरुको पीछा जे िनय 
मन छ िररस्र्ो, म हजरुकी भई सके िन र मन 
दवैुबाट जति चोट ददएनी हरेस खान्न) 

 

ख) प्रतिवादीले प्रर्ोि िरेको मोवाइलबाट जाहेरवालीलाइ पठाएको SMS :- 

9852025885 9849777891 

Oct 21 2019 

00:04:54 

(2076/7/04) 

"Hello maile mauka diye ko belaa chup kin" 

( हेलो मैले मौका ददएको बेला चपु वकन) 
 

२१. अतभर्ोिपत्रको व्र्होरााः- 
जाहेरवालीको वकटानी जाहेरी दरखास्ि, मोवाइलमा पीतडि र प्रतिवादी ववच कुराकानी भएको 
Audio Record को पररक्षण प्रतिवेदन, प्रतिवाद र पीतडिाको स्वास्थ्र् पररक्षण प्रतिवेदन, 
Facebook Messenger र मोवाइलको SMS का CDR, प्रतिवादीले Audio Record सनाखि िरी 
अतधकारप्राप्त अतधकारीसमक्ष िरेको वर्ान, घटनास्थल मचुलु्का, वजुझएका मातनसहरूको घटना 
वववरण कािज समेिका आधार प्रमाणहरूबाट पीतडि पररवतियि नाम २६ पररसर २७, 
०७६।०७७ ले प्रतिवादी तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री बैष्णव कृष्णदास भन् न े कृष्णबहादरु 
तिरीलाई अत्र्न्ि श्रद्धा, भजक्तभाव राखी भिवान नै सम्झी साधकको रूपमा रहेको अवस्थामा 
धमयकोनाममा ददक्षा (मन्त्र) तलनपुने भन् ने जस्िा भावहरूबाट प्ररेरि िराई पीतडि श्री रामिारक 
व्रम्ह महार्ज्ञमा समेि सररक रही ददिववजर् र्ात्रमा समेि सहभािी भई आश्रममा आई 
सेवकको रूपमा कार्य िरररहेको अवस्थामा तमति २०७६।०७।०४ मा रािको ००:३० 
बजेको समर्मा जजल्ला सनुसरी बराहक्षेत्र न.पा. वडा नं.१ जस्थि चिरा हनमुान मजन्दर 
जस्थिको जिि िरुु रामानन्दचार्य सेवा पीठ नामक आश्रममा वषय २९ की पीतडि पररवतियि 
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नाम २६ पररसर २७, ०७६/०७७ लाई सोही आश्रमको तसद्धबाबा रामकृष्णाचार्य श्री बैष्णव 
कृष्ण दास भन् न ेकृष्णबहादरु तिरीले आफ्नै कुटीको बैठक कक्षमा बोलाई जबरजस्िी करणी 
िरेको अपराधमा तनज प्रतिवादीलाई मलुकुी अपराध संवहिा, २०७४ को दफा २१९ को 
उपदफा (१),(२),(३) को खण्ड (ङ) बमोजजमको कसूर अपराधमा ऐ. संवहिाको दफा २१९ 
को उपदफा (३) को खण्ड(ङ) बमोजजम सजार् िरी प्रतिवादीवाटै अपराध पीतडि संरक्षण ऐन, 

२०७५ को दफा ४१ बमोजजम क्षतिपूिी शलु्क तनधायरण िरी उक्त क्षतिपूतिय वापिको रकम 
पीतडि राहि कोषमा जम्मा हनुे व्र्वस्था िरी मलुकुी अपराध संवहिा, २०७४ को दफा २२८ 
बमोजजम प्रतिवादबाट जाहेरवाली पीत़ििालाई मनातसव मावफकको क्षतिपूतिय ददलाई भराई पाऊँ 
भन् ने समेि व्र्होराको मािदाबी तलई अतभर्ोिपत्र दार्र भएको देजखन्छ ।  

2२. प्रतिवादी तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री बैष्णव कृष्ण दास भन् न े कृष्णबहादरु तिरीले र्स 
अदालिमा िरेको बर्ानाः- 
जाहेरवालीलाई डर त्रास, धाक धम्की ददई बोल्न कराउन नददई जबरजस्िी करणी िरेको भनी 
म उपर परेको जाहेरी दरखास्ि व्र्होरा सम्पणुय झठु्ठा हो। पातथभराको जािरण अतभर्ानमा धेरै 
संख्र्ामा भक्तजनहरू सहभािी भएका तथए । म बालकातलन साध ुभएकोले स्त्रीले पकाएको 
खाना र स्त्रीहरूलाई मेरो चरण स्पशय समेि िनय ददन् न । जाहेरीमा उल्लेजखि म प्रतिवादीको 
भतनएको मोवाइल मेरो होइन । म कुनै मोवाइल िथा फेसबकु चलाउँददन । मेरो नाममा 
सर्कडौं फेक फेसबकु आइडी बनेको छ । जाहेरीमा उल्लेजखि म्र्ासेज, फोनकल, लिार्िका 
जबरजस्िी करणीका सम्पूण व्र्होरा झठु्ठा हो। तमति 2076 साल कातियक मवहनाको 3/4 
ििेको समर्मा मेरो आश्रम अिातड डोजर चलाएको बेला धेरै जना भक्तजनहरूको समक्षमा र्ी 
जाहेरवालीले हजरुसँि एकान्िमा भेट्न ुछ भतनन ्। तनजले एकान्िमा भेट्न जजवद्ध िरेकोले 
मैले तनजलाई सबैजनाको अिातडमा हप्काउँदा तनजले तनकै्क अपमातनि महससु िरेकी तथइन ्। 
मसँि जतिखेर पतन 2/4 वटा साधहुरू रहन ेिरेका हनु्छन ्। सतु् ने बेला पतन िी साध ुिथा 
सरुक्षाकमीहरू रहने िरेकोले जबरजस्िी करणीको कुरा ि अकाल्पनीक र असम्भव छ । मेरो 
तमसनलाई िहुाउन ममातथ षडर्न्त्र भएको हो । मेरो आस्था, धमय, इमान्दाररिा र प्रतिष्ठा मातथ 
बलात्कार भएको छ । मेरो बदनामी भएको छ । म राष्ट्र वहिको काम िदाय िदै मलाई 
सजार् भर्ो भने धमयको नाश हनु्छ । मैले करणी निरेकोले मलाई सजार् हनु ुपने होइन । 
र्स्िो हकय ि िने आरोप लिाउने जाहेरवाली भनीएकी मवहलालाई कानून अनसुार कारवाही िरी 
उदाहरणीर् काम होस, भनी तमति २०७६/०९/११ मा प्रतिवादी तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री 
बैष्णव कृष्ण दास भन् ने कृष्णबहादरु तिरीले िरेको बर्ान।  

 



 

 

  

वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री बैष्णव कृष्ण दास भन्न ेकृष्ण बहादरु तिरी मदु्ााः जबरजस्िी करणी ०७6-C१-०304 k]h g+= 38  

२३. र्स अदालिबाट भएको थनुछेक आदेशाः- 
प्रस्ििु मदु्ाको घटना सम्बन्धमा बजुझएका सम्पूणय व्र्जक्तहरूले र्ी प्रतिवादी तसद्धबाबालाई 
सफाई ददनपुछय भनी िरेको कािज व्र्होरा लिार्िका अनसुन्धान र तमतसल प्रमाण 
कािजािहरू रहेको सन्दभयमा पीतडिा भनीएकी जाहेरवालीले एकिफी रूपमा प्रतिवादी 
तसद्धबाबालाई िरेको कररव १ वषयसम्मका ५३ थान मूख्र् अंश रहेको आशजक्तपूणय प्रमे रसका 
म्र्ासेजहरू हाल अन्र्था हनु नसकेको पररवेशमा प्रस्ििु वारदािलाई जबरजस्िी करणी भनी 
मदु्ाको पपुयक्ष िनयका लाति प्रतिवादी तसद्धबाबालाई थनुामा राखी कार्यवाही िनुय औजचत्र्पूणय 
नरहेको सन्दभयमा पीतडिको वकटानी आरोप लिार्ि प्रस्ििु वारदाि सम्बन्धमा प्रतिवादी 
तसद्धबाबाले व्र्क्त िरेको क्षमार्ाचना सवहिको अतडर्ो रेकडयलाई तनज प्रतिवादी तसद्धबाबाले 
आफ्नो आवाज होइन ्भनी इन्कार िरे िापतन सो को परीक्षणबाट वर्नै प्रतिवादी तसद्धबाबाको 
आवाजसँि तमल्न जान ेभनी ददएको परीक्षण प्रतिवेदन हाल अन्र्था हनु नसकेको अवस्थामा 
तनज प्रतिवादी तनदोष रहेछन भनी मान् न तमल्न ेअवस्थाको नदेजखदा तनज प्रतिवादी तसद्धबाबा 
रामकृष्णाचार्य श्री बैष्णव कृष्ण दास भन् ने कृष्णबहादरु तिरीबाट मलुकुी फौजदारी कार्यववतध 
संवहिा, २०७४ को दफा ६८ वमोजजम सोही दफा ७२ समेिलाई ववचार िरी िीन लाख 
रुपैर्ाँ धरौटी माि िने िरी भएको तमति २०७६।०९।१४ को थनुछेक आदेश ।   

२४. उच्च अदालि ववराटनिरबाट प्रतिवादीलाई थनुामा राख् न ेिरी भएको आदेशको व्र्होरााः- 
र्समा पीतडि पररवतियि नाम २६ पररसर २७, ०७६।०७७ ले आफुलाई प्रतिवादीले 
जबरजस्िी करणी िरेको भनी प्रतिवादी उपर वकटानी जाहेरी ददएको, पीतडिले तमति 
२०७६।८।१९ मा कािज िदाय वारदािको रािी प्रतिवादीको िोडा मातलस िदाय घडुाको 
साइडमा दाि तथर्ो भनी व्र्होरा लेखाएकोमा तनज प्रतिवादीको शारीररक परीक्षण हुँदा तनजको 
दावहने घडुाँमा Scar (4x6cm) रहेको भनी उल्लेख भएकोबाट पीतडिको लेखाई व्र्होरा समतथयि 
भई रहेको, पीतडिका श्रीमानले कािज िदाय आफुले श्रीमिीसँि सोध्दा तनजले घटनाको बारेमा 
सम्पणुय कुराहरू बिाएको भनी व्र्होरा लेखाएको, मौकामा कािज िने अचयना भि र तििा 
िनुीले कािज िदाय पीतडिले आफू िरुुदेवबाट बलात्कृि भए भनी आफुहरूसँि बिाएको 
व्र्होरा लेजखएको, आनन्द वप्रर्ा भन् ने अजश् वना अतधकारीले कािज िदाय आफूसँि पीतडिले 
"दददी िपाई पतन म जस्िै पीतडि हो, लड्न ु पछय भनी म्र्ासेज पठाएको" भन् ने व्र्होरा 
लेखाएको, पीतडिको शारीररक पररक्षण हुँदा Old healed lacerations over 12 and 3 o'clock 

position of hymen भनी उल्लेख भएको, वारदािको रािी "Maile mauka diyeko bela chup 

kina" भन् ने Message आएको भनी पीतडिले व्र्होरा लेखाएको, तमति २०७६।८।१३ मा 
पीतडि र प्रतिवादीबीच घटनाका सम्बन्धमा मोवाइलमा कुरा हुँदा प्रतिवादीले पीतडिसँि "म 
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बाट एकपटक िजल्ि भर्ो, माफ पाऊँ, अब त्र्सो हुँदैन, त्र्स्िो भर्ो भने तलङ्ग नै काटेर 
फातलददन्छु" भनी भनेको, सोको Audio Record रहेकोमा परीक्षण हुँदा Voice match probability 

is more than 76.9% भनी प्रतिवेदन प्राप्त भएको, प्रतिवादीसँि आफ्नो मोवाइलबाट पीतडिलाई 
कुरा िराएकोमा रञ्जन पौडेल र भोला बरालले कािज िदाय स्वीकारै िरेको, प्रतिवादीले 
अनसुन्धान अतधकारीसमक्ष बर्ान िदाय कसूरमा इन्कार रही बर्ान िरेको भएपतन सवाल २१ 
को जवाफमा पीतडिसँि आफूले माफी मािेको कुरालाई स्वीकार िरेको, प्रतिवादीले अदालिमा 
बर्ान िदाय आफ्नो घडुामा दाि रहेको कुरालाई स्वीकार िरेको (स.16), उक्त मोवाइल 
नम्बर मेरो होइन भनेको भएपतन उक्त मोवाइल आश्रमको हो की होइन भनी सोतधएकोमा 
होइन भन् न नसकी र्वकन भन् न सजक्दन भनी लेखाएको, फोनमा भएको कुराकानीको ल्र्ाब 
टेस्ट परीक्षण प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सोधनी भएकोमा (स.२३) सो प्रतिवेदन झठु्ठा हो भन् न 
नसकी सो सम्बन्धमा थाहा छैन भनी लेखाएको समेिका आधारमा र्ी प्रतिवादी कसूरदार 
देजखदा धरौटी माि िने िरी भएको तमति २०७6।०९।१४ को आदेश बदर िरी तनज 
प्रतिवादी तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री बैष्णव कृष्ण दास भन् ने कृष्णबहादरु तिरीलाई मलुकुी 
फौजदारी कार्यववतध संवहिा, २०७४ को दफा ६७(१)(ख) बमोजजम मदु्ा पपुयक्षका लाति थनुामा 
राख् न ुर प्रतिवादीले आफ्नो स्वास्थ्र् उपचारको अतधकारबाट बजञ्चि हनु नपरोस ्र थनुामा बस्न ु
पने अवस्थालाई छल्नको लाति अस्पिाल बस्ने जस्थति पतन नबनोस भन् नका लाति अब आर्न्दा 
आकजस्मक उपचारको लाति बढीमा ७२ घण्टाभन्दा बढी तबरामी भई अस्पिाल राख् न ु परेमा 
सरकारी अस्पिालका ३ जना जचवकत्सकहरूको तसफाररसमा मात्र अस्पिालमा रहने सवुवधा ददन ु
भनी उच्च अदालि ववराटनिरको तमति २०७6।१०।९ मा भएको आदेश । 

2५. मदु्ाको कारवाहीको क्रममा प्रतिवादीबाट प्राप्त भएको तनवेदन र त्र्सउपर भएको आदेशको 
व्र्होरााः-  

(क)  प्रतिवादीका कानून व्र्वसार्ीले साक्षी बकपत्रका लाति तनवेदन दिाय िराएकोमा 
साक्षीको बकपत्र िराउन नतमल्ने भनी से्रस्िेदारबाट भएको आदेश बदर िरी साक्षी 
बकपत्र िराई पाऊँ भने्न तनवेदनमा सवोच्च अदालिबाट प्रतिपाददि तसद्धान्ि र उच्च 
अदालि ववराटनिरबाट भएको आदेशानसुार र्ी प्रतिवादी थनुामा नरहेको र तनज 
तबरामी रहेको भनी सरकारी अस्पिालका 3 जना जचवकत्सकको तसफाररस समेि 
प्रस्ििु तनवेदनसाथ पेश भएको नदेजखदा तनज प्रतिवादी तसद्धबाबाको कानून व्र्वसार्ी 
सरोजकुमार तिरी माफय ि साक्षी बकपत्रको लाति पनय आएको तनवेदन मलुकुी फौजदारी 
कार्ायववतध संवहिा, 2074 को दफा 101 को उपदफा (1) मा भएको कानूनी 
ब्र्वस्था अनसुार अदालिमा दार्र भएका मदु्ाका साक्षी अदालिले िोकेको ददन 
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सम्बजन्धि पक्षले उपजस्थि िराउन ुपने छ भन् न ेव्र्वस्था ववपरीि हुँदा थनुामा बस्न ु
पने कारण आफू उपजस्थि नभई तनजको कानून व्र्वसार्ीले हाजजर िराएको साक्षीलाई 
बकपत्र िनय नतमल्ने भनी से्रस्िेदारबाट भएको आदेश तमलेकै देजखदा पररवियन िनुय 
परेन भने्न तमति २०७६।११।०७ मा र्स अदालिको आदेश ।  

(ख) प्रतिवादी तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री बैष्णव कृष्णदास भन् न ेकृष्णबहादरु तिरीलाई तमति 
2076।11।6 ििे बकपत्रको लाति आफ्नो साक्षी तलई आउन ुभनी र्स अदालिबाट 
िारेख िोवकएकोमा सो िारेखका ददन तनज प्रतिवादी उपजस्थि नभई िारेख िजुारेको र 
सोही तमतिमा प्रतिवादीका कानून व्र्वसार्ी अतधवक्ता श्री सरोजकुमार तिरीले मेरो पक्ष 
प्रतिवादी ववरामी परी बकपत्रका लाति साक्षी पठाएकोले बकपत्र िरी पाऊँ भनी र्स 
अदालिमा द.नं. 11672 मा दिाय िराएको तनवेदन र्स अदालिको से्रस्िेदारबाट 
प्रतिवादी स्वरं् उपजस्थि नभई प्रतिवादीको कानून व्र्वसार्ी माफय ि साक्षी बकपत्रको 
लाति पनय आएको तनवेदन मलुकुी फौजदारी कार्ायववतध संवहिा, 2074 को दफा 101 
को उपदफा (1) को ववपरीि हुँदा दरवपठ िररएकोमा सो आदेश बदर िरी पाऊँ भनी 
प्रतिवादीका कानून व्र्वसार्ी अतधवक्ता श्री सरोजकुमार तिरीले तनवेदन दददा सवोच्च 
अदालिबाट प्रतिपाददि तसद्धान्ि र उच्च अदालि ववराटनिरबाट भएको आदेशानसुार र्ी 
प्रतिवादी थनुामा नरहेको र तनज तबरामी रहेको भनी सरकारी अस्पिालका ३ जना 
जचवकत्सकको तसफाररस समेि प्रस्ििु तनवेदन साथ पेश भएको नदेजखदा तनज प्रतिवादी 
तसद्धबाबाको कानून व्र्वसार्ी सरोजकुमार तिरी माफय ि साक्षी बकपत्रको लािी पनय 
आएको तनवेदन मलुकुी फौजदारी कार्यववतध संवहिा, २०७४ को दफा १०१ को 
उपदफा (१) मा भएको कानूनी व्र्वस्था अनसुार अदालिमा दार्र भएका मदु्ाका साक्षी 
अदालिले िोकेको ददन सम्बजन्धि पक्षले उपजस्थि िराउन ु पने छ भन् न े व्र्वस्था 
ववपरीि हुँदा थनुामा बस्न ुपने कारण आफू उपजस्थि नभई तनजको कानून व्र्वसार्ले 
हाजजर िराएको साक्षीलाई बकपत्र िनय नतमल्ने भनी से्रस्िेदारबाट भएको दरवपठको 
आदेश तमलेकै देजखदा बदर िरर रहन ु परेन भनी तमति 2076।11।7 मा र्स 
अदालिबाट आदेश भएको देजखन्छ । 

(ि) उक्त दरवपठ आदेश सदर हनुे िरी र्स अदालिबाट आदेश भएपिाि तनज प्रतिवादीको 
कानून व्र्वसार्ी श्री सरोजकुमार तिरीले उक्त आदेश उपर आफ्नो पक्ष उच्च 
अदालि ववराटनिरमा तनवेदन िने भएको हुँदा उच्च अदालि ववराटनिरको अजन्िम 
आदेश नभएसम्मको लाति बकपत्रको कार्य स्थतिि िरी पाऊँ भनी र्स अदालिमा 
ददएको तनवेदन उपर र्स अदालिका से्रस्िेदारबाट उच्च अदालिमा तनवेदन िनेछु 
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भन् ने मात्र आधारमा िथा प्रस्ििु मदु्ा तनरन्िर सनुवुाई अन्िियि भएकोले उपजस्थि 
वादीिफय का साक्षीहरूको बकपत्र कार्य रोक्न नतमल्ने हदुा तनवेदन दरवपठ हनुे भनी 
तमति २०७६।११।८ मा भएको आदेश।  

(घ) प्रतिवादी तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री बैष्णव कृष्णदास भन् न ेकृष्णबहादरु तिरीले तमति 
2076।11।20 मा र्स अदालिमा स्वरं् उपजस्थि भई तनवेदन ददई उच्च अदालि 
ववराटनिरको तमति 2076।10।9 को आदेश बमोजजम र्स अदालिको 
च.नं.16315 तमति 2076।11।20 को पत्रानसुार कारािार कार्ायलर् झमु्का 
सनुसरीमा पपुयक्षको लाति थनुामा िएको देजखएको ।  

(ङ)  प्रतिवादी तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री बैष्णव कृष्णदास भन् न ेकृष्णबहादरु तिरीले काब ु
बावहरको पररजस्थति परेको हुँदा अदालिले साक्षी हाजजर िराउन िोकेको िारेखमा 
आफू उपजस्थि हनु नसकी कानून व्र्वसार्ी माफय ि आफ्नो साक्षी उपजस्थि िराउन 
र्स अदालिमा ददएको तनवेदन दरवपठ भएकोमा िारेख थाम्ने म्र्ाद तभत्र आफू 
अदालिमा उपजस्थि भएको हुँदा मेरा साक्षी बझुी पाऊँ भन् न ेआदेश िरी पाऊँ। साथै 
आफ्नो िारेख थाम्ने म्र्ाद रहँदा रहँदै वादीको साक्षीहरूको बकपत्र भएको हुँदा 
तनजहरूको जजरह बाँकी रहेकोले जजरहको लाति तनज वादी पक्षका साक्षीहरूलाई पनुाः 
जझकाई पाऊँ भनी क्रमशाः द.नं.887 तमति 2076।11।28 र द.नं. 66 तमति 
2077।4।16 मा कारािार कार्ायलर् झमु्का सनुसरी माफय ि दिाय िराएको 
छुिाछुिै तनवेदन तमतसल सामेल रहेको।   

(च)  जाहेरवालीबाट बकपत्र हुँदा बकपत्रको स.ज. ७, ८ बाट प्रमाण स्वरुप पेश िरेको 
तस.तड र िस्वीर म प्रतिवादीको कानून व्र्वसार्ी सरोकारवाला पक्षले अतनवार्य रूपमा 
अध्र्र्न िरी बहस पैरवी िनुय परेको कारण सो प्रमाणको प्रतितलपी पाऊँ भनी तनवेदन 
िरेकोमा र्स अदालिका से्रस्िेदारले जजल्ला अदालि तनर्मावली, २०७५ को तनर्म 
७३ ले तस.तड को नक्कल ददने प्रावधान नरहेकोले तनवेदन माि बमोजजम तस.तड को 
नक्कल ददन तमलेन कानून बमोजजम िनुय भनी तमति २०७७।३।१६ मा आदेश भएको 
हुँदा उक्त आदेशमा जचत्त नबझेुकोले जजल्ला अदालि तनर्मावली, २०७५ को तनर्म 
१८ बमोजजम तनवेदन िरेको छु । अिाः से्रस्िेदारबाट भएको आदेश बदर िरी 
तनवेदन माि बमोजजम तस.तड को प्रतितलपी उिार िरी पाऊँ भनी प्रतिवादीका कानून 
व्र्वसार्ी डा. रमेश पराजलुीले तमति २०७७।३।१७ मा ददएको तनवेदन ।  

 

 



 

 

  

वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री बैष्णव कृष्ण दास भन्न ेकृष्ण बहादरु तिरी मदु्ााः जबरजस्िी करणी ०७6-C१-०304 k]h g+= 42  

2६. तनवेदनउपर भएको आदेशको व्र्होरााः-  

(क)  उल्लेजखि द.नं. 887 तमति 2076।11।28 र द.नं. 66 तमति 2077।4।16 
मा कारािार कार्ायलर् झमु्का सनुसरी माफय ि प्रतिवादी तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री 
बैष्णव कृष्णदास भन् ने कृष्णबहादरु तिरीले ददएको तनवेदन। 

(ख)  वादीका साक्षी पनुाः उपजस्थि िराउने आदेश िरी पाऊँ भनी जजल्ला सरकारी वकील 
कार्ायलर् सनुसरीबाट प्राप्त च.नं.१६८ तमति २०७७।४।१८ ििेको पत्र, 

(ि) प्रतिवादीका साक्षी उपजस्थि िराई बकपत्र िराई पाऊँ भनी प्रतिवादीले कारािार 
कार्ायलर् झमु्का, सनुसरीमा तनवेदन ददई उक्त कार्ायलर्को च.नं. २९४४ तमति 
२०७६।११।२८ को पत्रसाथ प्राप्त तनवेदन,  

(घ)  र्स अदालिका से्रस्िेदारबाट भएको आदेश बदर िरी माि बमोजजमको ववद्यिुीर् प्रति 
तसडीको प्रतितलवप पाऊँ भनी प्रतिवादीका कानून व्र्वसार्ी अतधवक्ता डा. रमेश 
पराजलुीले ददएको द.नं. १४१०८ तमति २०७६।३।१७ तनवेदन िथा बकपत्र भई 
सकेका वादीका साक्षी जझकाई जजरह िनय पाऊँ भनी प्रतिवादीले कारािार कार्ायलर् 
माफय ि ् तनवेदन ददई कारािार कार्ायलर् झमु्का सनुसरीको च.नं. ३५७ तमति 
२०७७।४।१६ ििेको पत्रसाथ प्राप्त तनवेदनहरूको सन्दभयमा तमति २०७७।६।५ 
मा देहार् बमोजजम आदेश भएकोाः-  

(क)  बकपत्र हनु बाँकी वादी पक्षको साक्षीहरूलाई पनुाः बजुझपाऊँन आदेश िरी 
पाऊँ भनी जजल्ला सरकारी ववकल कार्ायलर्बाट अनरुोध भएबमोजजम बकपत्र 
हनु बाँकी रहेका वादी पक्षका साक्षीहरूलाई जजल्ला सरकारी वकील कार्ायलर् 
सनुसरीमाफय ि उपजस्थि िराईददन ु भनी सम्बजन्धि प्रहरी कार्ायलर्मा लेजख 
पठाई उपजस्थि िराए बकपत्र िराउन पेश िनुय। 

(ख)  िोवकएको समर्मा बकपत्र हनु नसकेका प्रतिवादीका साक्षी उपजस्थि िराई 
पाऊँ भनी प्रतिवादीले ददएको तनवेदनिफय  हेदाय साक्षी उपजस्थि िराउन 
प्रतिवादीलाई िोवकएको तमति २०७६।११।६ को िारेखमा प्रतिवादी उपजस्थि 
नभई िारेख िजुारी बसेको र प्रतिवादीको कानून व्र्वसार्ी सरोजकुमार 
तिरीमाफय ि सो ददन साक्षी उपजस्थि िराई बकपत्र िराई पाऊँन ददएको 
तनवेदनमा सम्बजन्धि पक्षले साक्षी उपजस्थि िराउन ु पने कानूनी व्र्वस्था 
ववपररि थनुामा बस्नपुने व्र्जक्त आफु उपजस्थि नभई कानून व्र्वसार्ीले हाजजर 
िराएको साक्षीलाई बकपत्र िराउन नतमल्ने भनी तमति २०७६।११।६ मा 
र्स अदालिको से्रस्िेदारबाट भएको दरवपठ आदेश उपरको तनवेदन परी उक्त 
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आदेश तमलेको देजखदा पररवियन िरररहन ु परेन भनी र्स अदालिबाट तमति 
२०७६।११।७ मा आदेश भैसकेको देजखदा प्रतिवादीको तनवेदन माि 
बमोजजम प्रतिवादीका साक्षी उपजस्थि िराई बकपत्र िराई पाऊँ भन् ने तनवेदन 
माि बमोजजम तनजको साक्षी उपजस्थि िराई बकपत्र िराउन तमल्ने देजखएन। 

(ि) प्रतिवादीका कानून व्र्वसार्ी अतधवक्ता डा. रमेश पराजलुीले जाहेरवालीले तमति 
२०७६।७।८ मा र्स अदालिमा भएको बकपत्रसाथ पेश िरेको तसडी 
(ववद्यिुीर्प्रति) को नक्कल पाऊँ भनी ददएको तनवेदनमा तसडीको नक्कल ददन 
नतमल्ने िरी से्रस्िेदारबाट तमति २०७७।३।१६ मा आदेश भएको देजखन्छ। 
जजल्ला अदालि तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ७३ मा अदालिमा रहेको 
तमतसल संलग्न कुनै तलखिको नक्कल ददन ुपने कानूनी व्र्वस्था रहेको देजखन्छ। 
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३५ को उपदफा (१) को स्पविकरण खण्डमा 
उल्लेख भए बमोजजम वादीले प्रतितलवप माि िरेको तसडी तलखिको पररभाषातभत्र 
पने देजखएको हुँदा तनवेदकले माि िरेको उक्त तडजजटल/ववद्यिुीर् अतभलेख 
(तसडी)को प्रतितलवप िोपनीर्िा कार्मै राख् न ेशियमा र्स अदालिका से्रस्िेदारको 
रोहवरमा तनर्मानसुार तनवेदकलाई ददन ुभन् ने आदेश भएको। 

(घ) वादीका साक्षी जझकाई जजरह िनय पाऊँ भन् ने प्रतिवादीको तनवेदन िफय  हेदाय 
साक्षी बकपत्रका लाति िोवकएको तमतिमा प्रतिवादीसमेि हाजजर हनुपुनेमा सो 
ददन प्रतिवादी अनपुजस्थि भएको देजखन्छ। एकपटक बकपत्र िरी सकेको 
साक्षीबाट पनुाः कुनै कुरा बझुन सवकने छैन भन् न ेमलुकुी फौजदारी कार्यववतध 
संवहिा, २०७४ को दफा १११ मा उल्लेख भएको देजखदा बकपत्र 
भईसकेका वादीका साक्षीलाई पनुाः र्स अदालिमा जझकाई जजरह िनय पाऊँन े
िरी आदेश िररपाऊँ भन् न े तनवेदन माि बमोजजम आदेश िनय तमलेन भनी 
भएको आदेश। 

2७.  प्रतिवादीलाई थनुामा राख् निेरी भएको आदेश बदर िररपाऊँ भनी प्रतिवादीको िफय बाट सवोच्च 
अदालिमा दिाय भएको तनवेदनमा सवोच्च अदालिबाट भएको आदेशाः- 
तनवेदक प्रतिवादी र पीतडि बीच िरुु जशष्र्को सम्बन्ध रही प्रस्ििु वारदाि प्रतिवादी प्रमखु 
रहेको चिराजस्थि आश्रममा घटेको भतनएको छ। तमतसल हेदाय पीतडिको वकटानी जाहेरीको 
अतिररक्त तनजले मौकामा िरेको कािज, वारदाि भएको भतनएको समर् र त्र्सको अजघपतछ 
पीतडि प्रतिवादीको आश्रममै रहेको िथ्र्, पीतडि र प्रतिवादीबीच भएको मोवाइलको 
म्र्ासेजबाट देजखएको सातमप्र्िा, अतडर्ो म्र्ासेजको प्रमाजणकिा प्रववतधक जाँचबाट पवुि 
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भएको अवस्था लिार्िका ित्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा तनज अवहले नै तनदोष रहेछन ्
भन् न सवकएन। िसथय मदु्ाको सनुवुाई र फैसला हुँदाका बखि ठहरे बतमजम हनुे नै हुँदा 
हाल उच्च अदालि ववराटनिरबाट भएको आदेश वेररिको नदेजखँदा पररवियन िरर रहन ु
परेन  भन् ने सवोच्च अदालिको आदेश। 

2८. साक्षीहरूले अदालिसमक्ष िरेको बकपत्राः- 
(क)  म र मेरो श्रीमिी जाहेरवाली २०७५ सालको माघ फािनुमा सञ् चातलि ब्रम्ह 

महार्क्षमा २ हप्ता आश्रम बसेको हो। त्र्सपतछ घटना भएपतछ मचुलु्का उठाउन 
िएको तथए। तमति २०७६।८।१९ मा भएको घटना वववरण कािजमा भएको 
व्र्होरा र सोमा भएको सहीछाप मेरै हो। म कामबाट रािी अं.१०:३० बजेतिर 
कोठामा भएको मोवाइलमा श्रीमिी र प्रतिवादी तसद्धबाबा भन् न े कृष्णबहादरु तिरीलाई 
मलाई वकन सेक्स िरेको भन् न े म्र्ासेन्जरमादेजख िरुुन्ि श्रीमिीलाई फोन िदाय 
घटनाको सम्बन्धमा त्र्तिबेलै मलाई श्रीमिीले आफु मातथ भएको घटना बारे 
बिाएकोमा मैले तिमी अब र्हाँ आउन ुपदैन । भिवान िरुु मानेको तथए ँ। उसैले 
र्स्िो घटना घटाए भनी प्रतिवादीको राखेको फोटो आिो लिाएर जलाईददए। 
त्र्सपतछ श्रीमिी र म कातियक १३ ििे तबहानै रामानन्दचार्य सेवा वपठ काठमाडौंका 
वररष्ठ उपाध्र्क्ष िोववन्दबाब ु तिवारी कहाँ िएर घटना बारे बिाउँदा हामी बाल 
ब्रम्हचारी त्र्स्िो हुँदैन। उसलाई (कृष्णबहादरु तिरी) बोलाएर माफ माग्न लिाउछु। 
तिम्रो घर पररवार समाजको सम्बन्ध नराम्रो हनु्छ, जजउन ुिाह्रो हनु्छ । र्स घटनालाई 
बावहर ल्र्ाउन ु हुँदैन भनेर इमोस्नल ब्लर्ाक्मेल िनुयको साथै ददन ददनै मवहला 
साधकहरू घरमा पठाएर घटना बावहर तलएर जान ु हनु् न, राम्रो हुँदैन । र्ो सबै 
ईश् वरको तलला हो । भोली बच्न ुर्ही समाजमा पछय भनेर दबाब ददए र मलाई पतन 
ववश् वप्रकाश पजण्डि, िोववन्दबाब ु तिवारी, बदु्ध शाक्र्, जशव लिार्िका मातनसहरूले 
काजन्िपथ जस्थि बदु्ध कुमार शाक्र्को कम्पनी अषे्ट्रतलर्ा भन् ने कन्सल्टेजन्समा बोलाएर 
र्ो घटना बावहर तलएर िईस भने राम्रो हुँदैन जे पतन हनु सक्छ भनी धम्क्र्ाए, दबाब 
ददए र पटक-पटक फोनमा समेि ह्यारेस िने काम भर्ो । तमति २०७६।८।६ ििे 
शकु्रबार लािू औषधमा फसाउनलाई पवहला २ जनालाई वक्रम बेच्ने नाममा लािू 
औषध बेच्न पठाएको र हामीले वकनेनौ । त्र्सको १० तमनेटपतछ अपराध अनसुन्धान 
महाशाखाबाट ४ वटा प्रहरीहरू आई िँ लािू औषध कारोबार िने भनेर मेरो 
श्रीमिीलाई प्रहरीले दरुव्र्वहार िरेर कोठामा वक्रम मातै्र हेरेर िएका, पतछ बझु्दा कृष्ण 
दासकै साधकले प्रहरी पठाएको रहेछ । जब घटनाको पीडाको र्ािना कम हुँदै 
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िएपतछ न्र्ार्को लाति लड्न ु पछय भन् न े भर्ो र सरकारी ववकल कार्ायलर्मा रार् 
सल्लाह तलन िर्ौं । सोही क्रममा घटनास्थल मचुलु्का तलन जाँदा अनसुन्धान अतधकृि 
ववनोद शमायले ववश् वप्रकाश पजण्डि र िोववन्दबाब ु तिवारी सवहि राखेर तमल्नको लाति 
दबाब ददए ँ ।  त्र्सपतछ सोचेर भनौला भनेर काठमाडौं फक्र्ौं । जनु घटनामा 
पीतडिको पक्षबाट नाम लेखाएको साक्षीमा एकजना पतन अनसुन्धान अतधकृिले 
मौकाको कािजमा राखेन िर पीडकको पक्षमा ४०/५० जना कािज िने राखेको 
रहेछ । सरुुमा पीतडिका साक्षी भनी हामीले नाम ददएका ददनेश िरुु भन् ने ददनेश 
पाण्डे लिार्िका साक्षीलाई मौकाको कािज नै िराएन र मदु्ा कमजोर पानय भतूमका 
खेले । र्सकारण पीडक कृष्णबहादरु तिरीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही होस र 
पीतडिलाई न्र्ार् पाऊँन ु पने हो भन् न े समेि व्र्होराको घटना वववरण कािज िने 
जाहेरवालीको श्रीमानले तमति २०७६।११।८ मा र्स अदालिमा िरेको बकपत्र । 

(ख) तमति २०७६ सालको दशैंको पूजणयमाको अजघल्लो ददन काठमाडौं आश्रमबाट पूजणयमाको 
टीका लिाउन र पाथीभरा ददव्र् र्ात्राको लाति चिराजस्थि महार्ोिी तसद्धबाबाको 
आश्रममा िएका तथर्ौं । उक्त ददन बेलकुा सत्संि भएपतछ सबैजना सतुि भोतलपल्ट 
वटका लिाउन वकन नआएको भनी म्र्ासेन्जरमा लेख् न ुभएको रहेछ।  पजुणयमाको ददन 
म लिार्ि अन्र् साथीहरूले अजन्िममा वटका लिाई र िरुुदेवसँि फोटो पतन जखच्र्ौ। 
िूरु तसद्धबाबाले पतछ तिमीलाई समर् अनकुुल तमल्दा भेट्छु भनी त्र्सपतछ सोमबार 
ददव्र् र्ात्राको लाति पाथीभरा िई फकय दा बाटोमा एउटा िठुीमा तमवटङ्ग बसी स्र्ाउ 
ददनभुर्ो र तिम्रो बढुा आएको छ, छैन भनी सोध्नभुर्ो ।  मैले टाउँको हल्लाएर छैन 
भनी हामी चिरा आश्रममा आर्ौं । रािी आएकोले त्र्ही बतसर्ो र िरुुको आश्रमको 
सेवाको लाति २, ४ जना बस्ने भनेकोले म पतन त्र्ही बसें । शतनबार ददक्षा ददन े
भनेको ददएनन ्र आइिबार मात्र शरणाििी ददक्षा मात्र ददए िर िारकदीक्षा ददएनन ्। 
कुटीको वपढीमा बसेको समर्मा मलाई इशाराले र्ी प्रतिवादीले बोलाए र म्र्ासेन्जरमा 
तिम्रो नम्बर कति हो भनी सोधेकोले मैले म्र्ासन्जेरमा फोन नम्बर ददए ँ । तमति 
२०७६।७।४ ििेको कुरा हो र्ी प्रतिवादीले म्र्ासेन्जरबाट कल िरेको नबझेुपतछ 
मैले आफै कल फकायउँदा मलाई १२:२० मा  कुटीमा भेट्न आउ भन्दा म चपु 
लािेपतछ "मौका ददएको बेला वकन चपु लािेको " भेट्न आउ भनपेतछ मेरो मोवाइल 
नम्बर ९८४९७७७८९१ मा िूरुदेवको ९८५२०२५८८५ नम्बरबाट म्र्ासेज 
आएपतछ म िए ँ र किापवट जाने थाहा नभएर तभत्र कुटीको वपठीमै तसढीमा बसी 
तमस्कल हाने र तनक्लेर वपठको छेउतिर जानभुर्ो र मलाई देखेपतछ तभत्र वहन भनी 
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बैठक कोठामा लैजान ुभर्ो । मैले ढोिेर भईुमा बतसरहे । के-के सोध्नपुने छ, सोध 
५ तमनेटभन्दा समर् छैन । सबै सतुि राखेका छन ्। तछटै सोध भन् नभुर्ो । म केही 
नबोली बसेपतछ ढोकातिर देखाएर फेन चलाउन भन् न ुभर्ो। मैले स्वीच चलाउँदा बजत्त 
बल्र्ो र बलेको बति तनभाएर आफैले फेन चलाए र म बसी राख्दा उनले मेरो िोडा 
मोल भनी लिाई िोडा मोली रहदा टाउको र कुमकुममा छुन ुभर्ो। मैले िोडा मोल्दा 
एक् कासी अंिालो हालेपतछ म फुत्कीएर भईुमा बसेँ। त्र्तिबेला प्रतिवादीले ठाकुरजीको 
सेवा िने मौका पाईस भनी आफुले लिाएको धोिी फाली तछटो खरुु खरुु सेवा 
िरभन्दा म र्स्िो काम िददयन भन्दा मलाई िालामा थप्पड हानेर जे भन्छु त्र्ही िर 
होइन भने िलाई अतनष्ठ हनु्छ भनेर हाि समाई अकाय पवटको सोफामा लति मलाई 
पल्टाई प्रतिकार िदाय िदै पतन मेरो लिुा खोली मलाई जबरजस्िी करणी िरी 
तछटोतछटो लिुा लिा भनी आफु अको कोठातिर लािे। केहीतछनमा आई भिवानले 
ददएको मौका स्वीकारीनस, ववरोध िररस।् र्ो सब मैले िरेको होइन भिवानले िरेको 
हो भने र मलाई फकाएर िेटमा सिेुको हवल्दारलाई नभेटी जा नत्र अतनष्ठ हनु्छ 
भन् नभुर्ो र म आफ्नो कोठातिर रुदैरुदै िए।ँ भोलीपल्ट त्र्हािएर वहजो मलाई वकन 
र्स्िो िरेको भनेर सोध्न ेमौका हेदाय उनले चाही कालो तनलो अनहुार लिाएर खाउला 
जस्िो िदै हेदै भईुतिर हेदै बतसरहेर अन्र् साधकहरू पतन भएकोले मलाई सोध्ने मौका 
तमलेन । प्रतिवादी आफैले मलाई बोलाए र मैले वहजो रािी वकन मलाई जबरजस्िी 
करणी िरेको िपाई भिवान होइन, भिवान भएको भए मलाई वकन र्स्िो जबरजस्िी 
िरेको भनी सोध्दा आचार्यको हाडमास ुभएको शरीर हेछेस? िैले िेरो जस्थर भावअनन्र् 
भजक्त देखेर ठाकुरजीले शरणािति तलएको हो। भिवान कृष्णजीले र्स्िै िनुय भएको 
तथर्ो भनी भनेपतछ मैले िपाई भिवान हो भन् न े वफतलङ भएन ि भन्दा भिवानले 
त्र्स्िो नै िनुयहनु्छ। िेरो प्रारब्ध मेट्न त्र्स्िो िरेको तििा िोववन्द लिार्िका वकिाब 
पढ िँ अभािी रहेछ । िलाई आफ्नो बढुा र बच्चाको चाही मार्ा लाग्दैन ?  िसँि 
भिवान खदु ररसाउन ु भएछ भने । मैले िेरो भाईले िँ खराब छस भनी भनेकोमा 
ववश् वास िरेको तथएन िर िँ त्र्स्िै रवहछस ्भनी भन्दा उल्टै मलाई ि मेरो भाईसँि 
तमलेको छस ्वक क्र्ाहो ? र्ो कुरा बावहर नलैजा िेरा अतनष्ठ हनु्छ, सवयनास हनु्छ, जशव 
ररसाए िरुुले बचाउछन ् िरुु नै ररसाएर बचाउन े कोही हुँदैन। घर िएर आफ्नो 
घरपररवार सम्हालेर चपुचाप बस भनेँ। मेरो कुरा कसैले ववश् वास िदैन। त्र्सलाई 
सबैले ढोग्छन ्भन् ने ठानेपतछ कसैलाई भनीन र आफ्नै बढुालाई भन्छु र मेतडकल टेस्ट 
िछुय भनी सोचेर बाँचेर के िनुय म अब मछुय भन्दा मनय समेि नसकी बस्दा प्रतिवादीले 
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अनवष्ठ हनु्छ भनेपतछ बढुालाई र बच्चालाई केही हनुे ि होइन भन् ने डर लािो । 
मलाई माफ िररददन ुम बावहर केवह भजन्दन। मेरो बढुा र बच्चालाई केवह पतन नहोस 
भनेर कािजको जचटमा माफी मािी काठमाडौं डेरामा िए।ँ उक्त घटनाबारे सजुस्मिा 
पोखरेललाई भन े उसले खासैचासो नददएकोले डाक्टरसम्म पिेुकोमा डाक्टरले प्रहरी 
केश नभई हेददयन भन्र्ो । म आजत्तएर ददनेश िरुु िथा तििा िोनी समेिलाई सनुाउँदा 
सहनपुछय समाज र धमयको ख्र्ाल िर बढुालाई नभन भनीन ् । त्र्वह ददन तििा 
िोनीकोमा बसेको अवस्थामा घर कोठामा रहेको अको मोवाइल मेरो बढुाले 
प्रतिवादीलाई मलाई वकन सेक्स िरेको भन् न ेसोधको म्र्ासेन्जरमा पढेपतछ थाहा पाएका 
हनु।् हामी दवैुले र्स्िो अपरातधक घटनाको बारेमा उजरु िरेका हौं। प्रतिवादीले 
तत्रदण्डी धारण िरेको हुँ भनी मवहला, अग्नी  र मोवाइललाई स्पशय िनुयहनु् न भनेिापतन 
तनजले मलाई २०७७ साल दशैंको पूणीमाको वटका लिाईददन ुभएको छ । तनजले 
आफ्नो साथमा मोवाइल समेि हािमा समाति राखेको रंतिन फोटो थान-6 िथा 
प्रतिवादीसँिको कुराकानीमा अपराधको सम्बन्धमा दवैुजनाबीच भएको विायलापको 3 
थान तस.तड. बकपत्र साथ पेश िरेको छु सोलाई प्रमाण लिाई पाऊँ भनी बकपत्र िदै 
प्रतिवादीले धमयको नाममा मलाई िोप्र् दीक्षा ददने भन् ने बहानामा तमति २०७६।७।४ 
ििे तबहानको रािी ००:३० बजेको समर्मा मोवाइलमा तमसकल िथा म्र्ासेन्जरबाट 
म्र्ासेज िरी घटनास्थलको कोठातभत्र बोलाई एक्लै पारी जबरजस्िी करणी िरेको हुँदा 
तनज उपर कडाभन्दा काडा कारवाही िरी पाऊँ भन् ने समेि व्र्होराको पीतडि 
जाहेरवाली पररवतियि नाम २६ पररसर २७, ०७६।०७७ ले तमति २०७६।११।८ 
मा र्स अदालिमा िरेको बकपत्र । 

(ि)  तमति २०७६।८।२२ मा िररददएको घटना वववरण कािजको व्र्होरा र सहीछाप मेरो 
हो। उक्त घटना वारे िी मवहलाले मलाइय प्रस्ििु मदु्ाको जाहेरी दिाय िररसकेपतछ मात्र 
बिाएकी तथइन ्र मैले उनलाई वकन िेस्िो िरेको तसद्धबाबाबाट त्र्स्िो काम हनु सक्दैन 
भनेको तथए।ँ साथै र्ो अतभर्ोि हाम्रो वहन्द ुधमयलाई बदनाम िने उदे्श्र्ले  षडर्न्त्र 
पवुयक कसैको लोभ लालचमा कसैले तसद्धबाबा मातथ लिाइएको आरोप हो भन् ने समेि 
व्र्होराको घटनावववरण कािज िने िोववन्दबाब ु तिवारीले तमति २०७६।११।११ मा 
र्स अदालिमा िरेको बकपत्र ।  

(घ)  तमति २०७६।८।18 मा िररददएको घटना वववरण कािजको व्र्होरा र सहीछाप मेरो 
हो । िरुुदेवको आश्रम तभत्र ३ ओटा िेट कटेर जानपुछय। त्र्हाँ पतुलस भाई बस्नहुनु्छ 
िेटमा एक्लै त्र्हाँ िइ भने्न मलाई ववश्वास लाग्दैन । उतन जतिबेला पतन अनलाइन 
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बजस्थन ्। उक्त घटना भएको हो भने्न मलाई ववश्वास लाग्दैन भन् न ेसमेि व्र्होराको 
घटना वववरण कािज िने तबन ुसापकोटा अतधकारीले तमति २०७६।११।११ मा र्स 
अदालिमा िरेको बकपत्र ।  

(ङ)  तमति २०७६।८।18 मा िररददएको घटना वववरण कािजको व्र्होरा र सहीछाप 
मेरो हो । िूरुदेवको र वहन्द ु धमयको बदनाम िनय वहन्द ु धमय ववरोधी मातनसहरूको 
लोभलालचमा परेर िूरुदेव मातथ र्स्िो आरोप लिाएको हो । वहन्द ु धमयलाई पिन 
िराउने चाल षडर्न्त्र हो । अवहलेको र्िुमा आवाज ि जसको पतन नक् कल िनय 
सवकने कुरा हो र खिुामा दाि भएको कुरा हामी सबैलाई पटक-पटक भन् न ेिनुयभएको 
तथर्ो र साधना िराउँदा पतन हामीलाई देखाउनभुएको तथर्ो भन् न े समेि व्र्होराको 
घटना वववरण कािज िने सतुनिा ज्ञवालीले तमति २०७६।११।११ मा र्स 
अदालिमा िरेको बकपत्र ।  

(च)  तमति २०७६।८।23 मा िररददएको घटना वववरण कािजको व्र्होरा र सहीछाप 
मेरो हो । िरुुदेव मातथ लिाइएको आरोप झठु्ठा हो । अवहलेको र्िुमा आवाज ि 
जसको पतन नक्कल िनय सवकने कुरा हो र खिुामा दाि भएको कुरा हामी सबैलाई 
पटक-पटक भन् ने िनुयभएको तथर्ो र साधना िराउँदा पतन हामीलाई देखाउनभुएको 
तथर्ो भन् ने समेि व्र्होराको घटनावववरण कािज िने लक्ष्मी काकी (रार्माझी) ले 
तमति २०७६।११।११ मा र्स अदालिमा िरेको बकपत्र ।  

(छ)  तमति २०७६।८।19 मा िररददएको घटना वववरण कािजको व्र्होरा र सहीछाप मेरो 
हो। िरुुदेव मातथ लिाइएको आरोप शिप्रतिशि झठु्ठा हो । फसाउनका लाति षडर्न्त्र 
िररएको हो । िरुुदेवको कक्षमा जाने त्र्वह एउटादेजख अरु बाटोहरू पतन छैन। त्र्हा ँ
पतन प्रहरी तडउवटमा बतसरहेको अवस्था हनु्छ। अवहलेको र्िुमा आवाज ि जसको पतन 
नक् कल िनय सवकने कुरा हो भन् ने समेि व्र्होराको घटनावववरण कािज िने बदु्धकुमार 
शाक्र्ले तमति २०७६।११।११ मा र्स अदालिमा िरेको बकपत्र ।  

(ज)  तमति २०७६।८।17 मा िररददएको घटना वववरण कािजको व्र्होरा र सहीछाप मेरो 
हो । िरुुदेव मातथ लिाइएको आरोप शिप्रतिशि झठु्ठा हो । फसाउनका लाति षडर्न्त्र 
िररएको हो । खिुामा भएको दािको बारे म लिार्ि सबै बालकहरू देजख तलएर सबै 
साधकहरूलाई पतन थाहा छ भनी घटनावववरण कािज िने रामवप्रर्ा शरण दासी भन् ने वषाय 
तसँघलले तमति २०७६।११।११ मा र्स अदालिमा िरेको बकपत्र ।  

(झ)  तमति २०७६।८।19 मा िररददएको घटना वववरण कािजको व्र्होरा र सहीछाप मेरो 
हो। िरुुदेव मातथ लिाइएको आरोप झठु्ठा हो। फसाउनकालाति षडर्न्त्र िररएको हो 
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भन् ने समेि व्र्होराको घटनावववरण कािज िने नवराज घोरसाईनेले तमति 
२०७६।११।११ मा र्स अदालिमा िरेको बकपत्र।  

(ञ)  मौकाको कािजको व्र्होरा र सहीछाप मेरो हो। िरुुदेव मातथ लिाइएको आरोप  
झठु्ठा हो ।फसाउनका लाति षडर्न्त्र िररएको हो। खिुामा भएको दािको बारे म 
लिार्ि सबै साधकहरूलाई पतन थाहा छ। उक्त घटना भएको भतनएको राि म 
लिार्ि ५/६ जना िरुुदेवसँिै बसेका तथर्ौं भन् न ेसमेि व्र्होराको प्रशान्ि अतधकारीले 
तमति २०७६।११।१2 मा र्स अदालिमा िरेको बकपत्र।  

(ट)  मौकाको कािजको व्र्होराको सहीछाप मेरो हो । र्ी तसद्धबाबा भारिमा हजस्पटलमा 
चेकअपको लािी हनुहुनु्छ भने्न सनुेको हँू । िरुुदेव मातथ लिाइएको आरोप झठु्ठा हो । 
फसाउनका लाति षडर्न्त्र िररएको हो । खिुामा भएको दािको बारे म लिार्ि सबै 
साधकहरूलाई पतन थाहा छ । आवाज रेकडय फेक हो भन् न े समेि व्र्होराको रञ्जन 
पौडेलले तमति २०७६।११।१2 मा र्स अदालिमा िरेको बकपत्र।  

(ठ)  मौकाको कािजको व्र्होरा र सहीछाप मेरो हो ।िरुुदेव मातथ लिाइएको आरोप झठु्ठा 
हो, उहा तनदोष हो। फसाउनका लाति षडर्न्त्र िररएको हो। प्रहरीको अनमुति ववना 
कसैले पतन उहालाइ भेटन जान तमल्दैन। खिुामा भएको दािको बारे म लिार्ि सवै 
साधकहरूलाई पतन थाहा छ। आवाज रेकडय फेक हो भन् न ेसमेि व्र्होराको आनन्द 
परृ्ा भन् ने अजश् वना अतधकारीले तमति २०७६।११।१2 मा र्स अदालिमा िरेको 
बकपत्र । 

(ड)  घटना वववरणमा भएको सवहछाप मेरो हो िर व्र्होरा पढेर सनुाएनन, व्र्होरा मेरो 
होइन । पीतडिसँि मेरो लामो समर् देजखको जचनजान होइन। छोटो समर्मै र्ी सबै 
घटना भएको हो। जाहेरवालीले आश्रमको मान्र्िा ववपररि ववतभन् न अजिल 
एस.एम.एस. िने िरेकी र र्स्िा वक्रर्ाकलाप निनुय भन् न ेक्रममा अटेर िरेकी हनुाले 
आरोवपि प्रतिवादीले सावयजतनक रूपमा िाली िलौज िनुय भएको तथर्ो। सोही 
ववषर्लाई तलएर प्रतिसोध साँध्नका लाति झठु्ठा उजरुी ददएकी हनु।् तनजको आतथयक 
अवस्था कमजोर छ, ऋणमा चलेकी छु भनेकी तथइन। व्र्वहार तमलाउन रुपैर्ा 
पैसाको आवश्र्क छ भजन्थन। घर िाडी काठमाडौंमा वकन् न ुपने छ, त्र्सको लाति जे 
पतन िनय िर्ार छु भन् न ेितथयन भन् ने समेि व्र्होराको घटना वववरण कािज िने भोला 
बरालले तमति २०७७।०७।२४ मा र्स अदालिमा िरेको बकपत्र।  

(ढ)  मौकाको कािजको व्र्होरा प्रकरण(२) को सािौ हरफ सम्मको व्र्होरा लेजखएको 
तथर्ो, सवहछाप िनुय भनु्न भएको तथर्ो वकन िने भनेर सोध्दा िपाईहरुकै फाइदाको 
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लािी हो भनी भन्दा ववश्वासमा परी सहीछाप िरेको हुँ। सािौ हरफ भन्दा िल 
लेजखएको व्र्होरा मेरो होइन। आश्रममा माटो सभ्र्ाउन डोजर लिाउँदा जाहेरवालीले 
िरुुदेवलाई खिुामा समािी आतलङ्गन िनय खोज्दा िरुुले तनजलाई हप्काई ददएकोले सो 
घटना पिाि िरुुदेवसँि अपमातनि महससु िरी ररसाएकी तथइन। नारी सौदयर् प्रति 
अहंकारमा चोट परेपतछ जे सकैु कठोर कदम चाल्न सक्ने उदाहरण रामार्णमा 
सपुनायखाले देखाएकी तथइन। दोश्रो कारणमा आश्रममा रहेका अन्र् भक्तहरूसँि तििा 
िोनी, अचयना भि लिार्िसँि मेरो धेरै ऋण छ, सोझो उपार्ले काठमाडौंमा घर िाडी 
वकतनदैन भन् ने सनुकेो तथए पैसा कमाउनका लाति जे पतन िनय िर्ार छु भन् ने ितथयन 
भन् ने समेि व्र्होराको घटना वववरण कािज िने रामनारार्ण दास भन् ने अच्र्िु 
प्र्ाकुरेलले तमति २077।०७।२6 मा र्स िरेको बकपत्र। 

ठहर खण्डाः 
2९. मलुकुी फौजदारी कार्यववतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ९६ बमोजजम लिािार कारवाही 

एवम सनुवुाईमा रहेको र तनर्म बमोजजम साप्तावहक िथा दैतनक मदु्ा पेशी सूचीमा चढी 
तनणयर्ाथय इजलाससमक्ष पेश हनु आएको प्रस्ििु मदु्ाको तमतसल अध्र्र्न िररर्ो। प्रस्ििु 
मदु्ामा जजल्ला सरकारी ववकल कार्ायलर् सनुसरीलाई र्स अदालिको च.नं. 3125 तमति 
2077।८।९ को पत्रबाट पेशीको जानकारी पठाइएको भए पतन पेशीको ददन नेपाल 
सरकारको प्रतितनतधत्व िनय उक्त कार्ायलर्का िफय बाट बहसपैरवीमा कोही पतन उपजस्थि 
नभएको र प्रतिवादीका िफय बाट उपजस्थि देहार्का ववद्वान ् वररष् ठ अतधवक्ताहरू िथा 
अतधवक्ताले िनुयभएको बहस सतुनर्ो। सो बहसको सारसंक्षेप तनम्नानसुार रहेको छM-  

 

कानून व्र्वसार्ीहरूको बहसबुदँाहरू 

 

क)   वररष्ठ अतधवक्ता श्री रामप्रसाद जघतमरेाः- 
जाहेरी अनावश्र्क ववलम्ब िरी परेको देजखएको छ। जाहेरी दरखास्ि मलुकुी फौजदारी 
कार्यववतध संवहिा, 2074 को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजजम नजजकमा रहेको 
प्रहरी कार्ायलर्मा र्थाजशघ्र ददनपुने व्र्वस्था हुँदा समर्मा जाहेरी नपरी ३५ ददनपतछ 
मात्र पोखरामा िई सल्लाह िरेर काठमाडौँमा पिुी जाहेरी ददएको देजखन्छ। जाहेरी 
दरखास्ि आफैँ  प्रमाण होइन र प्रमाण हनु पतन सक्दैन। प्रतिवादी तसद्धबाबालाई 
आश्रमस्थलमा सरुक्षाकमीले चौववसै घन्टा सरुक्षा ददइरहेने भएकाले तनजलाई जो 
कोहीले रािको समर्मा भेट्न सक्ने अवस्था हुँदैन। घटनाको बारेमा घटनास्थलमा हनु े
कुनै पतन व्र्जक्तहरूले घटना नै नभएको भनी मौकामा कािज िरी अदालिमा पतन 
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सोही व्र्होरा लेखाई बकपत्र िररददएका छन।् प्रतिवादीको भतनएको मोवाइल फोन 
मौकामा कािज िने भोला बरालले चलाउने िरेको हो भनी बकपत्र िरेको हुँदा 
प्रतिवादीउपरको आरोप प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजजम वादीले पवुि िनय 
नसकेको हुँदा प्रतिवादीलाइय आरोवपि कसूरबाट सफाइ हनुपुछय।  

ख)   वररष्ठ अतधवक्ता श्री हेमराज पोखरेलाः- 
र्ी जाहेरवाली बच्चाकी आमा रहेको र धेरै ददनपतछ ववलम्ब िरी जाहेरी दिाय िरी 
िररएको Medical Report लाई प्रमाणमा ग्रहण िनय तमल्दैन। तमतसल संलग्न रहेको 
Voice Record को अतधकाररकिा प्रमाजणि नहनुे एवम ् प्रतिवादी तसद्धबाबाले 
अतधकारप्राप् ि अतधकारी र अदालिमा आई कसूर अस्वीकार िरी बर्ान िरेको जस्थति 
छ। मौकामा बजुझएका मातनसहरूले प्रतिवादीले आरोवपि कसूर निरेको भनी मौकामा 
व्र्क्त िरेको कथनलाइय समथयन िदै अदालिमा आई बकपत्र िररददएको देजखँदा 
प्रतिवादीलाइय आरोवपि कसूरबाट सफाई हनुपुछय। 

ि)   अतधवक्ता श्री सरोजकुमार तिरीाः- 
घटना भएको भतनएको तमति २०७६।७।४ देजख लामो समर्पतछ बेजजल्लामा िएर 
तमति २०७६।८।८ मा मात्र जाहेरी ददएको देजखएको छ जनु वारदाि भतनएको 
समर्भन्दा ३८ ददनपतछ दिाय भएको देजखन्छ। प्रतिवादी तसद्धबाबाले मौकामा र 
अदालिमा कसूरमा इन्कार िरी बर्ान िनुय भएको छ र कारणी िरेको कुनै पतन िथ्र् 
प्रमाणहरू देजखँदैनन।् पीतडिले वैष्णव कृष्णदासलाई थररथररको Message िरेको हुँदा 
उक्त Message तमति २०७६।७।१९ मा अनसुन्धान िने तनकार्मा  तनवेदन साथ 
प्रस्ििु भई सकेको छ। मौकामा घटना वववरण कािज िने व्र्जक्तहरूले अदालिमा 
आई िरेको बकपत्रबाट पतन करणी भएको अवस्था देखाउँदैन। प्रमाण एवम ्कािजी 
वववरणबाट शंकारवहि िवरले आपरातधक कार्य प्रमाजणि हनु सकेको छैन। 
जाहेरवालीले पूवय र्ोजना िरी धजम्कपूणय Message पठाएको जसमा "४४ ददनतभत्र भक्त 
र भिवानको बीचमा वारपार हनेुछ " भन् न ेउल्लेख भएको हुँदा उक्त जाहेरी सतुनर्ोजजि 
रहेको छ। जाहेरी दरखास्िलाई अन्र् प्रमाणहरूले समथयन िनुयपने हुँदा जाहेरी मात्रलाई 
प्रमाणको रूपमा ग्रहण िनय र अकाट्य प्रमाणको रूपमा तलन सवकँदैन। पीतडिले 
बकपत्र िदाय लेखाएको व्र्होराको ववश् वसनीर् देजखँदैन। जाहेरवालीले ववलम्ब िरी 
बेजजल्लाबाट जाहेरी दिाय िरेको र लामो समर्पतछको सोचववचार िरी ददएको (After 

thought statement) लाई प्रमाण मलु्र्ांकनको रोहमा उच्चस्िरको प्रमाण मान् न नसवकने 
र समर्को अन्िरालमा भएको जाहेरवालीको शारीररक परीक्षण प्रतिवेदनलाई प्रमाणमा 
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ग्रहण िनय नतमल्ने हुँदा त्र्सले आरोवपि कसूर िरेको भन् ने िथ्र्लाई पवुि नै िदैन। 
जाहेरवालीले 23 Oct 2019 मा िरेको ५ वटा SMS,  27 Oct 2019 को २ वटा SMS 
एवम ्Facebook Messenger मा व्र्क्त भएको भनाइले जाहेरवालीको जाहेरी भनाईलाई 
पवुि िदैन। जाहेरी स्विन्त्र एवम ्वस्ितुनष् ठ प्रमाणबाट पवुि हनु सकेको अवस्था नहुँदा 
तनज प्रतिवादीलाई आरोवपि कसूरबाट सफाई ददइनपुछय। 

30. ववद्वान ्कानून व्र्वसार्ीहरूको उपर्ुयक्त बहस जजकीर मनन ्िरी अतभर्ोिपत्रसवहिको तमतसल 
संलग्न प्रमाण कािजािहरू अध्र्र्न िदाय प्रस्ििु वववादमा मूलिाः देहार्का प्रश् नहरुमा 
केन्रीि रही तनणयर् ददनपुने देजखएको छाः- 
(क) जवरजस्िी करणीको घटना वारदाि घटेको हो, होइन ? 

(ख)  प्रतिवादीलाई अतभर्ोि माि दावीबमोजजमको कसूर ठहर हनुपुने हो होइन ?  

३१. तनणयर् तनरूपण हनुपुने उपर्ुयक्त पवहलो प्रश् नका सम्बन्धमा ववचार िदाय पररवतियि नाम २६ 
पररसर २७, ०७६।०७७ ले प्रतिवादी तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री बैष्णव कृष्ण दास 
भन् ने कृष्णबहादरु तिरीलाई अत्र्न्ि श्रद्धा, भजक्तभाव राखी भिवान नै सम्झी साधकको 
रूपमा रहेको अवस्थामा धमयको नाममा ददक्षा (मन्त्र) तलनपुने भन् न ेजस्िा भावहरूबाट प्ररेरि 
िराई तमति २०७६।०७।०४ मा रािको ००:३० बजेको समर्मा जिि िरुु 
रामानन्दचार्य सेवा पीठ नामक आश्रममा सोही आश्रमको तसद्धबाबा रामकृष्णाचार्य श्री बैष्णव 
कृष्ण दास भन् ने कृष्णबहादरु तिरीले आफ्नै कुटीको बैठक कक्षमा बोलाई जबरजस्िी 
करणी िरेकोले तनज प्रतिवादीलाई मलुकुी अपराध संवहिा, २०७४ को दफा २१९ को 
उपदफा (१),(२),(३) को खण्ड (ङ) बमोजजमको कसूर कार्म िरी ऐ. संवहिाको दफा 
२१९ को उपदफा (३) को खण्ड (ङ) बमोजजम सजार् िररपाऊँ भन् न े नै वादी नेपाल 
सरकारको मखु्र् अतभर्ोि माि दावी रहेको देजखर्ो। 

३२. प्रतिवादीले अतधकारप्राप्त अतधकारीसक्षम िरेको बर्ान हेदाय "म आदद बैवद्धक सनािनीर् 
रामानन्दीर् श्री वैष्णव सम्प्रदार्अन्िियि दीजक्षि अवाल ब्रम्हचारी वैष्णव सन्र्ासी भई फोन 
िथा सामाजजक सञ्जालसमेि प्रर्ोि निरेको, मोवाइल मेरो जशष्र्हरू (प्रशान्ि अतधकारी, बदु्ध 
शाक्र्समेि) ले चलाई Pashupat Siddha Mahayog नामक फेसबकु ववििका वषयहरूदेजख 
चलाउने िरेका, तमति २०७६।०७।०४ ििे बेलकुा अं.२०:३० बजेदेजख ऐ. २२:३० 
बजेसम्म मजन्दर कक्ष (ठाकुर जी) सिसङ्ग प्रवचन िरेपिाि ्बावहरबाट आएका साधकहरू 
आ-आफ्नो शर्न कक्षमा िएपिाि ्प्रहरी हवल्दारले िेटमा चावी लिाएका, सोपिाि ्उक्त 
ददन म, प्रधान उत्तरातधकारी, उत्तरातधकारीहरूलिार्ि सेवक प्रशान्ि अतधकारी, बदु्ध 
शाक्र्समेि आश्रमको तनर्मानसुार िरुुचरणमा बसी अब आउने ददजग्वजर् र्ात्राको बारेमा 
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भएको वववरण सम्बन्धमा छलफल िरी राति अं. ०१:३० बजेसम्म बसी म आफ्नो शर्न 
कक्षमै रही ववश्राम िरेपतछ सेवक बदु्ध शाक्र् र प्रशान्ि अतधकारीलिार्िले सो र्ात्राका 
बारेमा छलफल िदै सोही बैठक कोठामा शर्न िरेका, मैले जाहेरवाली पीतडि पररवतियि 
नाम २६ पररसर २७, ०७६/०७७ लाई व्र्जक्तिि रूपमा भेटेको छैन। म तत्रदण्ड धारण 
िरेको साध ुसन्र्ासी भएकाले अजग्न र स्त्रीलाई स्पशयसमेि िनुय हुँदैन। मैले तनजलाई करणी 
िरेको भतनएको कुरा तमथ्र्ा आरोप मात्र हो। तनज जाहेरवालीले कररब एक वषयदेजख 
तनरन्िर एकोहोरो म्र्ासेज िरेको र जशष्र्, भक्तजनहरूको आग्रहले िदाय तनज जाहेरवालीसँि 
मैले फोनमा वािायलाप िरेको हुँ" करणी िरेको छैन भन् नेसमेि उल्लेख िरेको पाइन्छ।  

३३. साथै तनज प्रतिवादीले र्स अदालिमा िरेको बर्ानमा मखु् र्िाः जाहेरवालीलाई डर त्रास, धाक 
धम्की ददई बोल्न कराउन नददई जबरजस्िी करणी िरेको भनी म उपर परेको जाहेरी 
दरखास्ि व्र्होरा सम्पूणय झठु्ठा हो। पातथभराको जािरण अतभर्ानमा धेरै संख्र्ामा 
भक्तजनहरू सहभािी भएका तथए। म बालकालीन साध ुभएकोले स्त्रीले पकाएको खाना र 
स्त्रीहरूलाई मेरो चरण स्पशय समेि िनय ददन् न। जाहेरीमा उजल्लजखि म प्रतिवादीको भतनएको 
मोवाइल मेरो होइन। म कुनै मोवाइल िथा फेसबकु चलाउँददन। मेरो नाममा सर्कडौं 
फेक फेसबकु आइडी बनेको छ। जाहेरीमा उजल्लजखि म्र्ासेज, फोनकल, लिार्िका 
जबरजस्िी करणीका सम्पूणय व्र्होरा झठु्ठा हो। तमति 2076 साल कातियक मवहनाको 3/4 
ििेको समर्मा मेरो आश्रम अिातड डोजर चलाएको बेला धेरै जना भक्तजनहरूको समक्षमा 
र्ी जाहेरवालीले हजरुसँि एकान्िमा भेट्न ुछ भतनन।् तनजले एकान्िमा भेट्न जजद्ी िरेकोले 
मैले तनजलाई सबैजनाको अिातडमा हप्काउँदा तनजले तनकै अपमातनि महससु िरेकी 
तथइन।् मसँि जतिखेर पतन 2/4 वटा साधहुरू रहन ेिरेका हनु्छन।् सतु् न ेबेला पतन िी 
साध ु िथा सरुक्षाकमीहरू रहन े िरेकोले जबरजस्िी करणीको कुरा ि अकाल्पनीक र 
असम्भव छ। मेरो तमसनलाई िहुाउन म मातथ षड्यन्त्र भएको हो। मेरो आस्था, धमय, 
इमान्दाररिा र प्रतिष्ठा मातथ बलात्कार भएको छ। मेरो बदनामी भएको छ। म राष्ट्र 
वहिको काम िदाय िदै मलाई सजार् भर्ो भने धमयको नाश हनु्छ। मैले करणी निरेकोले 
मलाई सजार् हनुपुने होइन भनी प्रतिवादी कसूरमा इन्कार रही बेहोरा लेखाएको देजखन्छ। 

3४. जाहेरी दरखास्ि हेदाय "तमति २०७६।०७।०४ को रािी २३:३० बजेतिर प्रतिवादी 
तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री वैष्णवकृष्ण दास भन् न ेकृष्णबहादरु तिरीले मलाई म्र्ासेन्जरमा 
कल र म्र्ासेज िरी कुटीमा बोलाएको, मैले कुनै जवाफ नददएपतछ मेरो मोवाइल नम्बरमा 
"Hello maile mauka diyeko belaa chup kin" भनी म्र्ासेज पठाएका र म्र्ासेन्जरमा 
"मेरो कुटीमा मलाई भेट्न आऊ" भनी पनुाः म्र्ासेज पठाएको हुँदा तनज िरुुदेव बाबाले 
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मलाई भेट्ने समर् ददनभुर्ो भन् ने सोची तनजलाई भेट्न कुटीमा िएकोमा तनजले ववतभन् न 
धाकधम्की ददई थप्पड हानी बोल्न कराउन नददई अङ्गालोमा बाँधी जबरजस्िी उचाली 
कोठामा रहेको सोफामा लिी पल्टाई मैले लिाएको कुथाय सरुुवाल जबरजस्िी खोली मलाई 
जबरजस्िी बन्द कोठातभत्र थनुी जबरजस्िी करणी िरेको र करणी िररसकेपतछ र्ो कुरा 
बावहर कसैलाई नभन् न,ु र्दद भनमेा अतनष्ठ हनु्छ भनी डर देखाएको भन् न े उल्लेख िरेको 
देजखन्छ। जाहेरवालीको मौकामा िरेको घटना वववरण कािजमा िरुुदेवको म प्रतिको 
तनर्ि िलि रैछ र ममातथ मेरो इच्छा वेिर करणी िनुय भर्ो । त्र्ो समर् वहाले िलको 
लिुा नलिाको हनुाले उहाँको उते्तजजि तलङ्ग जनु मेरो श्रीमानको भन्दा सानो तथर्ो । 
घडुाको साईडमा दाि पतन तथर्ो । हािले छाम्दा लामा रौँ को अनभुव भएन । मचुलु्का 
तलन जाँदा घटना स्थलका पररवियन तथर्ो भतन लेखाएको देजखन्छ भने तनज जाहेरवालीले 
र्स अदालिमा िरेको बकपत्रमा "पूजणयमाको ददन म लिार्ि अन्र् साथीहरूले अजन्िममा 
वटका लिाई िरुुदेवसिँ फोटो पतन जखच्र्ौं। िरुु तसद्धबाबाले पतछ तिमीलाई समर् अनकुुल 
तमल्दा भेट्छु" भनी सोमबार ददव्र् र्ात्राको लाति पाथीभरा िई फकय दा बाटोमा एउटा 
िठुीमा तमवटङ्ग बसी स्र्ाउ ददनभुर्ो र तिम्रो बढुा आएको छ, छैन? भनी सोध्नभुर्ो।  मैले 
टाउको हल्लाएर छैन भनी हामी चिरा आश्रममा आर्ौं। राति आएकोले त्र्हीीँ बतसर्ो र 
िरुुको आश्रमको सेवाको लाति २/४ जना बस्न ेभनेकोले म पतन त्र्ही बसें। शतनबार 
ददक्षा ददन ेभनेको ददएनन ् र आइिबार मात्र शरणािति ददक्षा मात्र ददए िर िारक दीक्षा 
ददएनन।् कुटीको वपढँीमा बसेको समर्मा मलाई इशाराले र्ी प्रतिवादीले बोलाए र 
म्र्ासेन्जरमा तिम्रो नम्बर कति हो भनी सोधेकोले मैले म्र्ासन्जेरमा फोन नम्बर ददए।ँ तमति 
२०७६।७।४ ििे प्रतिवादीले म्र्ासेन्जरबाट कल िरेको नबझेुपतछ मैले आफैँ  कल 
फकायउँदा मलाई १२:२० मा कुटीमा भेट्न आऊ भन्दा म चपु लािेपतछ "मौका ददएको 
बेला वकन चपु लािेको " भेट्न आऊ भनेपतछ मेरो मोवाइल नम्बर ९८४९७७७891 मा 
िरुुदेवको ९८५२०२५८८५ नम्बरबाट म्र्ासेज आएपतछ म िए ँ र किापवि जाने थाहा 
नभएर तभत्र कुटीको वपठमै तसँढीमा बसी तमस्कल हानेँ र तनक्लेर वपठको छेउतिर जानभुर्ो 
र मलाई देखेपतछ तभत्र वहड भनी बैठक कोठामा लैजान ुभर्ो। मैले ढोिेर भईुँमा बतसरहेँ। 
के-के सोध्नपुने छ, सोध। ५ तमनटेभन्दा समर् छैन, सबै सतुिराखेका छन ् तछटै सोध 
भन् नभुर्ो। म केही नबोली बसेपतछ ढोकातिर देखाएर फेन चलाउन भन् नभुर्ो। मैले स्वीच 
चलाउँदा बजत्त बल्र्ो र बलेको बति तनभाएर आफैँ ले फेन चलाए र म बसी राख्दा उनले 
मेरो िोडा मोल भनी लिाई िोडा मोली रहँदा टाउको र कुमकुममा छुनभुर्ो। मैले िोडा 
मोल्दा एक् कासी अँिालो हालेपतछ म फुजत्कएर भईुँमा बसेँ। त्र्तिबेला प्रतिवादीले 
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ठाकुरजीको सेवा िने मौका पाईस ्भनी आफूले लिाएको धोिी फाली तछटो खरुु खरुु सेवा 
िर भन्दा म र्स्िो काम िददयन भन्दा मलाई िालामा थप्पड हानेर जे भन्छु त्र्ही िर होइन 
भन े िलाई अतनष्ठ हनु्छ भनेर हाि समाई अकाय पिीको सोफामा लिी पल्टाई प्रतिकार 
िदायिदै पतन मेरो लिुा खोली मलाई जबरजस्िी करणी िरी तछटोतछटो लिुा लिा भनी 
आफू अको कोठातिर लािे। केही तछनमा आई भिवानले ददएको मौका स्वीकाररनस,् ववरोध 
िररस,् र्ो सब मैले िरेको होइन, भिवानले िरेको हो भने। मलाई फकाएर िेटमा सिेुको 
हवल्दारलाई नभेटी जा नत्र अतनष्ठ हनु्छ भन् नभुर्ो र म आफ्नो कोठातिर रुदैँरुदैँ िए ँभन् न े
उल्लेख िरेको देजखन्छ। जाहेरीको ब्र्होरा र अदालिमा भएको जाहेरवालीको बकपत्रलाई 
साङ्गोपाङ्गो रूपमा हेदाय प्रतिवादीले आफूलाई रािी बैठक कोठामा बोलाएर भेट ददने बहानामा 
जबरजस्िी करणी िरे भन् ने नै जाहेरवालीको मखु्र् भनाई रहेको पाइर्ो।  

३५. र्स प्रकार प्रतिवादीले आफूलाई जबजयस्िी करणी िरेको भन् ने जाहेरवालीको भनाई रही  
प्रतिवादीले त्र्सलाई इन्कार िरेको अवस्थामा जवरजस्िी करणी भएको हो होइन भन् न े
िथ्र्को र्कीन िनय तमतसल संलग्न अन्र् सम्बद्ध प्रमाणिफय  दृजष् टिोचर िनुयपने हनु आएको 
छ। तमति २०७६।०७।०४ को राति भएको भतनएको घटनाका सम्बन्धमा तमति 
२०७६/८/११ मा ३८ ददन व्र्तिि भएपतछ जाहेरी दिाय िरेको भन् ने देजखन्छ। जाहेरी 
परेपतछ मात्र जाहेरवालीको शारीररक परीक्षण िराएको देजखएको छ। ज्र्ादै नै ववलम्ब िरी 
भएको जाहेरवालीको शारीररक परीक्षण प्रतिवेदनमा Old healed lacerations present over 12 

and 3 o’ clock position of hymen. Hymenal tissue missing from 6 to 11 o’ clock position 

of the hymen. There are no fresh injuries present over the genitals of the examinee भन् न े
उल्लेख िरेको पाइन्छ। जाहेरवाली वववावहि भन् न े भई सन्िानसमेि जन्माई सकेकी र 
तनजको उमेर २९ वषयको भन् न ेदेजखन्छ। वववाह िरी सन्िान जन्माईसकेकी कन्र्ाजालीमा 
परुानो िथा तनको भैसकेको lacerations देजखन ु र Hymenal tissue missing हनु ु अन्र्था 
हुँदैन। तनजको र्ौनाङ्ग िथा शरीरमा कुनै िाजा घाउचोटहरु रहेको वा जवरजस्िी करणीका 
कुनै जचन् ह वा दाि रहेको भन् ने उक्त शारररीक परीक्षणमा उल्लेख भएको देजखँदैन।  

3६. साथै प्रतिवादीको पतन शारीररक परीक्षण भएको देजखन्छ। तनजको शारररीक परीक्षण 
प्रतिवेदनबाट तनजको दावहन ेघुडँामा Scar (4×6 cm) रहेको भन् न ेदेजखएको छ। िर घुडँामा 
भएको सो खि नर्ाँ हो वा के कति परुानो हो भन् ने स्पि खलुाइएको पाइँदैन। 
जाहेरवालीले प्रतिवादीको दाँवहने घुडँामा खि रहेको भनी जाहेरी दखायस्िामा नै उल्लेख 
िरेको देजखन्छ। साथै वारदािको रािी प्रतिवादीको िोडा मातलस िदाय घुडँाको साइडमा दाि 
तथर्ो भनी बकपत्रमा व्र्होरा लेखाएको र्ो िथ्र्ले जाहेरवालीले प्रतिवादीको सो शारीररक 
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ववशेषिाको अनभुव िरेको र सो बारे तनजलाई थाहा जानकारी भएको भने्न नै देजखन्छ । 
त्र्स्िै सरकारी पक्षका साक्षीहरूले अदालिमा िरेको बकपत्रबाट खिुामा खि भएको कुरा 
हामी सबैलाई पटक-पटक भन् ने िनुयभएको तथर्ो र साधना िराउँदा पतन हामीलाई 
देखाउनभुएको तथर्ो भन् ने समेि व्र्होराको बकपत्र िरेका छन।् र्सबाट प्रतिवादीको 
घुडँामा रहेको खि पवहलादेजख नै रहेको स्पष् ट भएको छ।  

३७. र्सका अतिररक्त वारदाि घटेको भतनएको प्रतिवादी बस्ने िरेको आश्रमको घटना स्थल 
मचुलु्का पतन भएको देजखन्छ। सो घटनास्थल मचुलु्कामा अन्र् कुराका अतिररक्त कोठाको 
आकार प्रकार र त्र्ाहाँ रहेका सरसामानहरुको अवजस्थतिसम्म उल्लेख िररएको देजखन्छ। 
िर घटनास्थल भतनएको स्थानबाट जवरजस्िी करणीको कसूरसँि सम्बजन्धि कुनै दशी 
प्रमाण बरामद भएको भन् ने देजखँदैन।  

३८. र्सका साथै जाहेरवालीले तनजउपर २०७६ सालको कातियक ४ ििे सनुसरी जजल्लाको 
चिराजस्थि प्रतिवादीको आश्रममा रािी करीब १२ बजेपतछ जवरजस्िी करणीको वारदाि 
भएको भनेको अवस्था छ। िर जाहेरी मंतसर मवहनाको ११ ििे काठमाडौँमा दिाय भएको 
देजखन्छ। जवरजस्िी करणी सहमति वेिर घटाइने िम्भीर प्रकृतिको र्ौन वहंसा हो। 
र्सबाट मवहलाको मानवअतधकारमातथ नै िम्भीर उल्लंघन हनुे अवस्था तसजयना हनु पगु्दछ। 
र्स्िो कसूरबाट पीतडि हनुे मवहलाले शारररीकको साथसाथै ठूलो मानतसक पीडा वोध 
िदयछन।् त्र्स्िो पीडाबाट िजुिएको व्र्जक्तले अन्र् कुरा सोचववचार िनय नसक्ने हुँदा 
वारदाि लितै्त हारिहुार माग्ने, कराउने, जचच् र्ाउने जस्िा व्र्वहार प्रकट िनुय स्वभाववक 
हनु्छ। आश्रमको वररपरी कैर्ौं साधक र सेववकाहरु बस्ने िरेको भन् न े भई प्रतिवादीले 
वारदाि घटाएको भतनएको बैठक कोठाको बावहर मलु िेटमा नै प्रहरीकोसमेि उपजस्थि 
रहेको भन् ने जाहेरवाली कै भनाईबाट खलु्न आएको छ। घटना भएको रािी र सो को 
भोतलपल्टसमेि जाहेरवाली प्रतिवादीकै आश्रममा मवहला साधकहरुसँिै बसेको भन् ने पतन 
तनजको भनाई रहेको पाइन्छ। आफू उपर त्र्स्िो जघन्र् घटना घटेको भए जाहेरवालीले 
मौकैमा हारिहुार माग्न ुवा घटनाबारे विाउन ुपनेमा सो िरेको भन् न ेदेजखँदैन। जाहेरवालीले 
वारदािपतछ रुँदै आफ्नो कोठामा िएको भन् ने बकपत्र िरेकी तछन। एकान्ि बाहेकको 
स्थानमा रािको सन्नटामा जबरजस्िीको प्रतिकार स्वरूप जचच्र्ाएको, कराएको आदद कुराहरू 
रािसँिै मौनिामा रहन नसकी वररपरर सतुनन सक्छ ।िर अदालिमा भएको सरकारी 
साक्षीहरूले िरेको बकपत्रबाट जाहेरवाली रािको उक्त समर्मा रोएको सनुेको तथए ँभन् न े
एउटै पतन सनु् ने साक्षीहरू देजखएका छैनन।् 
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३९. साथै प्रतिवादीको आश्रममा तनजको तनकट भई बस्ने िथा जाहेरवालीलाई घटना भतनएको 
तमतिभन्दा अजघ िथा भोतलपल्ट ददनभर सोही आश्रममा देख् नेसमेि भतनएका िोववन्दबाब ु
तिवारी, ववन ु सापकोटा अतधकारी, सतुनिा ज्ञावली, लक्ष्मी काकी (रार्माझी), बदु्धकुमार 
शाक्र्, रामवप्रर्ा शरणदासी भने्न वषाय तसंघल, नवराज घोरसाइने, प्रशान्ि अतधकारी, रञ्जन 
पौडेल, आनन्द वप्रर्ा भन् न ेआजश् वनी अतधकारीले िररदएको घटना वववरण कािजमा मखु्र्िाः 
प्रतिवादी तसद्धबाबाले जवरजस्िी करणी िनय नसक्न,े आश्रममा जबरजस्िी करणीको घटना 
नै नभएको र जाहेरवालीको पवहलेदेजखको हाउभाउ हेदाय तनजले जशद्धबाबालाई फसाउन र 
बदनाम िराउन र्स प्रकोरको झिुा आरोप लिाएको हो भनी मौकामा घटना वववरण कािज 
लेखाएको देजखन्छ। साथै मौकाको उक्त कािजको समथयनमा बादी पक्षकै तनज साक्षीहरुले 
प्रतिवादीले जवरजस्िी करणी िरेका होइनन ् भनी र्स अदालिसमक्ष उपजस्थि भई 
बकपत्रसमेि िरेको देजखन्छ। अझ मौकामा बजुझएका प्रशान्ि अतधकारीले ि घटना भएको 
भतनएको राति िरुुदेव सँिसँिै आश्रमको बैठकमा सिेुको िथा आश्रमको नामको फेसबकु 
आफूले चलाउने िरेकोले जाहेरवालीलाई म्र्ासेज पतन आफैं ले पठाएको भनी बकपत्र िरेको 
देजखन्छ। उक्त कािज िने व्र्जक्तहरुले जाहेरवाली दजुखि मरुामा रहेको वा मानतसक 
रुपमा पीडामा भएको जस्िो ब्र्वहार देखाएको भनी खलुाएको पाइँदैन।  

४०. अकोिफय  जाहेरवालीका पतिको पतन मौकामा घटना वववरण कािज भएको देजखन्छ। तनजले 
अनसुन्धानको क्रममा िरेको कािजमा मूलिाः मेरी श्रीमिी तमति २०७६।०७।०६ ििे 
चिराबाट काठमाडौं फवकय ए पतछ मसँि राम्रोसँि बोलेको तथइनन।् तमति २०७६।७।११ 
ििे अवफसबाट कोठामा आई मेरो घरमा रहेको मोवाइल हेदाय मेरो श्रीमिी र िरुुदेवको 
म्र्ासेन्जरमा कुरा भएको देखेँ जहा ँ मेरो श्रीमिीले िरुुलाई वकन सेक्स िरेको भनरे सोधेको 
देखेपतछ मैले मेरो श्रीमिीलाई सोध्दा तनजले घटनाको वारेमा सम्पूणय कुराहरू बिाएपतछ साहै्र 
पीडा महससु भई िोतबन्दबाब ुतिवारीको घरमा िएर ववस्ििृ घटनाको वववरण भनेपतछ केही 
ददन पखय िरुु चाइनाबाट आएपतछ कुरा िरौंला भनेकोले ित्काल प्रहरीमा िइन। अन्र्ार् 
सहन ु हनु् न भन् ने भएपतछ जजल्ला सरकारी ववकल कार्ायलर्मा ......लाई भेटी तनजले 
महान्र्ार्तधवक्ताको कार्ायलर् जाने सल्लाह ददन ुभर्ो र िएर .......लाई घटनाको वववरण भनेँ 
वहाले पतन महानिरीर् प्रहरी पररसर जान सल्लाह ददन ु भर्ो र त्र्ही अनसुार तमति 
२०७६।०८।०७ ििे हनमुानढोका पररसरमा िएर उजरुी िरेका हौँ। तनज कृष्णबहादरु 
तिरीलाई कानून बमोजजम कडा भन्दा कडा कारवाही हनुपुछय भन् नसेमेि व्र्होरा लेखाएको 
देजखन्छ। साथै तनजले र्स अदालिसमक्ष उपजस्थि भई िरेको बकपत्रमा घटना वववरण 
कािजमा भएको व्र्होरा र सहीछापको सनाखि िरेको देजखन्छ। तनजको बकपत्रमा 
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खासिरी कामबाट रािी अं.१०:३० बजेतिर कोठामा भएको मोवाइलमा श्रीमिी र प्रतिवादी 
तसद्धबाबा भन् न ेकृष्णबहादरु तिरीलाई मलाई वकन सेक्स िरेको भन् न ेम्र्ासेन्जरमा देखेपतछ 
श्रीमिीलाई सोधपछु िरी आश्रमसँि सम्बजन्धि व्र्जक्तहरुलाई घटना सनुउँदा घटनालाई 
बावहर ल्र्ाउन ु हुँदैन भनेर इमोस्नल ब्लर्ाक्मेल िरेको, धम्क्र्ाएको, दबाब ददएको र 
अनसुन्धानको क्रममा प्रहरीले पतन मदु्ा कमजोर पाररददएकोले प्रतिवादीलाई सजार् िरी  
न्र्ार् पाउन ुपने हो भन् नेसमेि व्र्होरा बकपत्रमा लेखाएको पाइर्ो। तनजको घटना वववरण 
कािज र बकपत्र हेदाय आफ्नो श्रीमिी जाहेरवाली र प्रतिवादी बीच र्ौन सम्पकय  भएको कुरा 
श्रीमिीले समर्मा नै नभनेको, श्रीमिीको मोवाइलमा रहेको मेसेञ् जर कुराकानीबाट सो कुरा 
थाहा पाएको र त्र्सपतछ पतन लामो समर्सम्म प्रहरीमा निई आश्रमकै ब्र्जक्तसँि वािायलाप 
िरेको र त्र्सबाट समाधान नभएपतछ मात्र करीब एक मवहनापतछ प्रहरीमा जाहेरी ददएको 
भन् ने स्पष् ट देजखएको छ। र्स प्रकार आफ्नो श्रीमिीलाई कसैले जवरजस्िी करणी िरेको 
भन् ने कुरामा ववश् वस्ि भएको अबस्था भए ित्काल प्रहरीमा जाहेरी ददन जान ुस्वभाववक हनुेमा 
उल्टै आश्रमसँि सम्बद्ध व्र्जक्तहरुसँि नै पटकपटक वािायलाप िनुय र प्रतिवादी चाइनाबाट 
फकय नेबेलासम्म कुनुयपनायको कुनै वववेकसम्मि आधार जाहेरवालीका पिीले आफ्नो मौकाको 
कािज र बकपत्रमा खलुाउन सकेको पाइएन। 

४१. प्रतिवादी र तनजका मातनसहरुले घटना बारेमा बावहर कुरा िरे अतनष् ट हनु्छ र घर 
पररवारलाई असर िछय भनी धम्की ददई डर देखाएकोले कसैलाई भन् न नसकी पीडा सहेर 
बसेको भन् ने जाहेरवाली र तनजका पतिको भनाई रहेको देजखन्छ। प्रतिवादी तसद्धबाबाको 
रुपमा धातमयक जििमा नाम कमाएको र प्रभतु्व जमाएको व्र्जक्त भन् न े देजखएकोले 
जाहेरवालीले तनजको आश्रममा सो कुरा भन् न नसकेको हनु सक्दछ। िर भोतलपल्ट 
आश्रमबाट तनस्केपतछ नजजकको प्रहरी कार्ायलर्मा िई घटना बारेमा सूचना ददन नसक्न े
कुनै कारण देजखन् न। त्र्समा पतन सनुसरी जजल्लामा जाहेरी ददन जाहेरवालीले सरुजक्षि 
नठानेको अबस्थामासमेि काठमाण्डौं फकय नासाथ जाहेरी ददनपुने र अझ जाहेरवालीको 
श्रीमानले पतन घटनाबारे थाहा पाइसकेपतछ ि ित्काल अपराधको सूचना ददनपुनेमा ३८ 
ददनपतछ मात्र जाहेरी दिाय भएको अवस्था ववचारणीर् देजखन्छ। जाहेरी दरखास्ि, 
जाहेरवालीको घटना वववरण कािज तनजको अदालिसमक्ष भएको बकपत्र, जाहेरवालीको 
पतिको घटना वववरण कािज र बकपत्र िथा जाहेरवालीले प्रतिवादीलाई पठाएको भतनएको 
म्र्ासेञ् जर कुराकानीबाट मखु्र्िाः जाहेरवालीको पतिले जाहेरवालीको मोवाइलमा रहेको तनज 
र प्रतिवादी बीच भएको सम्बाद देखेपतछ आफ्नो श्रीमिीको परपरुुषसँि र्ौनसम्बन्ध कार्म 
भएको कुरा प्रकाशमा आएपतछ  बाध्र्ात्कम रुपमा जाहेरी ददएको भन् ने देजखन्छ। र्सरी 
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आफ्नो पतिले म्र्ासेन्जर हेरेपतछ उत्पन् न पररजस्थतिको कारणबाट सोचतबचार (after 

thought) िरी जाहेरी परेको भन् ने देजखएकोले त्र्स्िो प्रमाणलाई सिकय िापूवयक तलनपुने 
हनु्छ। पररवतियि नाम संकेि 66 बेलका 4 को जाहेरीले नेपाल सरकार ववरुद्ध िोपाल 
राना भएको जबरजस्िी करणी मदु्ामा "जबरजस्िी करणी मदु्ामा पीतडिको कािज बेहोरा 
सबदुको रूपमा रहने भए िापतन अकाट्य प्रमाणको रूपमा भने तलन तमल्ने अवस्था हुदैँन। 
त्र्स्िो बकपत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू ववश् वसनीर् पतन देजखन ु पने" भनी (न.ेका.प 
2076 अंक 1 तन.नं.10172) सवोच्च अदालिबाट तसद्धान्ि प्रतिपाददि भएको छ । 

४२. अतभर्ोजन पक्षबाट जाहेरवाली र प्रतिवादी दबैुजनाले प्रर्ोि िरेका मोवाइलका SMS हरू, 
फेसबकु म्र्ासेन्जरमा आदानप्रदान िरेका म्र्ासेजहरू, अतडर्ो भ्वाइस रेकडय एवं तसतडसमेिलाई 
प्रमाणको रूपमा अतभर्ोिपत्र साथ पेश िरेको देजखन्छ। मातनसले िथ्र्का सम्बन्धमा झठु 
बोल्न सक्ने भए पतन घटनाअजघ र पतछ दईु पक्ष बीच र्स्िा ववद्यिुीर् माध्र्मबाट सामाजजक 
सञ् जालमा िररएका कुराकानी, िजस्वर आदद िथ्र्हरुले सत्र्को उत्खनन ्िनय सहज हनुे भई 
सत्र् ढाकछोप हनु नसक्न ेअवस्था तनमायण िरेको हनु्छ। 

४३. सूचना प्रववतधको व्र्ापक प्रर्ोि हनुे िरेको वियमान समर्मा अपराध अनसुन्धानमा र्स्िा 
प्रमाणहरु अपररहार्यिा बढदो छ। प्रमाण ऐन, २०३१ मा भएको दोश्रो संसोधनले तडजजटल 
वा ववद्यिुीर् सामाग्रीहरूलाई प्रमाणको रूपमा स्वीकार िनयका लाति मािय प्रशस्ि िररददएको 
छ। सोही ऐनको दफा ३५ को उपदफा (१) मा तलखिलाई प्रमाणमा तलन तमल्ने व्र्वस्था 
भई सोही उपदफाको स्पिीकरण खण्डमा र्स दफाको प्रर्ोजनको लाति “तलखि“ भन् नाले 
तडजजटल वा ववद्यिुीर् अतभलेखमा रहेका कुनै ववषर् वा त्र्सको छावपएको वा भण्डारण 
िररएको अजप्टकल वा इलेक्ट्रोम्र्ाग्नवेटक स्वरूपमा रहेको वा प्रकाजशि वा पनुाः प्रकाजशि 
भएको तडजजटल वा ववद्यिुीर् सामग्री वा त्र्स्िा सामग्रीका प्रतितलवपलाई समेि जनाउँछ" भन् न े
उल्लेख भएको पाइन्छ। सो कानूनी व्र्वस्थाअनसुार अतभर्ोजन पक्षले पेश िरेका Audio 

Recording, CD, Messenger Apps बाट तलएको  Digital Documents र SMS ले तलखि 
प्रमाणकै स्वरूप ग्रहण िने अवस्था देजखन्छ। 

४४. अतभर्ोजन पक्षले पेश िरेका र्स्िा तलखिहरू दईु खालका रहेका छन।् पवहलो- जाहेरवालीको 
मोवाइल SMS बाट प्रवेषि र दोश्रो- जाहेरवालीले प्रतिवादीलाई फेसवकु म्र्ासेन्जरबाट पठाएका 
म्र्ासेजहरू रहेका छन।् र्स मदु्ामा ववद्यिुीर् माध्र्मको प्रर्ोिबाट जाहेरवाली र प्रतिवादीबीच 
कररब एक वषयदेजख तनरन्िर रूपमा तलजखि सम्वाद (म्र्ासेज) आदानप्रदान भएको देजखने वप्रन्ट 
कपीहरू पेस िररएको पाइन्छ। जाहेरवालीले प्रर्ोि िने भतनएको मोवाइल फोनबाट तसद्धबाबा 
भतनने प्रतिवादीले प्रर्ोि िने भतनएको मोवाइलमा सम्प्रषेण िररएका Call details र SMS हरू 
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र्थाथयपरक नै हनु ् भनी सम्बजन्धि दूर सञ्चार सेवा प्रदार्क तनकार्ले लेखी पठाएबाट जो 
जसले जो जसलाई पठाएका भए पतन िी बनावटी होइनन ्भन् ने देजखन्छ। उजल्लजखि कानूनी 
व्र्वस्थाअनसुार तडजजटल म्र्ासेज र SMS हरूलाई प्रमाणको रूपमा पेस िनय सवकने र तिनको 
प्रामाजणक मूल्र् हनुे नै भर्ो। 

४५.  र्सै सन्दभयमा हाम्रो न्र्ावर्क अभ्र्ासलाई हेदाय पतन बमबहादरु बस्नेि ववरुद्ध नेपाल सरकार 
भएको कियव्र् ज्र्ान मदु्ामा "फोटो, तभतडर्ो, अतडर्ो, सीडी आदद तडजजटल सामग्री तलखि हनु।् 
वर्नको प्रामाजणक मूल्र्लाई अस्वीकार िनुय न्र्ार्सङ्गि हुदैँन। िथ्र्का प्रत्रे्क िवाह प्रमाण हनु।् 
मदु्ाका कुनै पक्षबाट फोटो, तभतडर्ो, अतडर्ो, सीडी आदद तडजजटल प्रति प्रमाणका रूपमा प्रस्ििु 
हनु्छन ् र अको पक्षबाट तिनमा इन्कारी जनाइँदैन भने तलजखि प्रमाणका रूपमा र्ी ग्राह्य 
हनु्छन।् र्स्िा प्रमाणका ववषर्मा वववाद उठेमा तिनको सत्र्िा परीक्षणको ववषर् बन्दछ। 
अन्र्था तलखि प्रमाणका आधतुनक स्वरूपलाई सिकय िासाथ ग्रहण िदै जानपुने" (न.ेका.प. 
२०७०, अंक ६, तन.नं. ९०२२) भन् न ेतसद्धान्ि प्रतिपादन भएको देजखन्छ। त्र्स्िै केदारप्रसाद 
अर्ायल ववरुद्ध नेपाल सरकार (ने.का.प 2074 अंक 9 तन.नं. 9880) भएको अको मदु्ामा" 

तस.डी.लिार्ि ववद्यिुीर् माध्र्मबाट संकतलि प्रमाणलाई मदु्ामा प्रमाणको रूपमा ग्रहण िनय 
तमल्दैन भन्न े अवश्र् होइन। ववज्ञान र प्रववतधको क्षते्रमा भएको अभिुपूवय ववकास र थवपएका 
अनेकौ नवीनिम ्आर्ामहरूलाई न्र्ार् तनरूपणका सन्दभयमा अदालिले अनदेखा िनुय नहनेु" भनी 
ववद्यिुीर् प्रमाणलाई अदालिले ग्रहण िररसकेको पाइन्छ। त्र्सैिरी श्र्ाम अतधकारी ववरुद्ध 
नेपाल सरकार (ने.का.प 2076 अंक 8 तन.नं. 10323) मा "ववज्ञान र प्रववतधको सहार्िाले 
आफूसिँ घसु ररसवि मािेको बोली बोलेको, फोन वािायलाई रेकडय िररएको र सोलाई प्रववतधको 
मद्िले तलवपबद्ध िरी प्रमाणको रूपमा पेस िरेकोलाई न्र्ार् तनरूपण िदाय महत्त्वपूणय प्रमाणकै 
रूपमा मूल्र्ाङ्कन िनुय पने" भनी ववद्यिुीर् अतभलेखलाई प्रमाणको रुपमा स्वीकार िररसकेको 
देजखन्छ। र्सबाट नेपालमा पतन ववद्यिुीर् प्रमाणहरुलाई ग्रहण िरी न्र्ार् तनरोपण िने अभ्र्ास 
स्थावपि भईसकेको भन् ने देजखन्छ।  

४६. प्रस्ििु मदु्ामा जाहेरवालीले तनवेदनसाथ आफ्नो मोवाइलमा रहेको म्र्ासेजसवहि फोरेजन्सक 
जाँचको लाति मोवाइल उपलब्ध िराएको र जाहेरी साथ आफ्नो र प्रतिवादीको मोवाइलमा 
भएको फेसबकु म्र्ासेजहरू प्रमाणमा लिाई पाऊँ भतन तडजजटल प्रमाणहरूलाई स्वीकार िनय 
आफ्नो स्वीकृति ददएको हुँदा िी प्रमाणहरूको ग्राह्यिा रहेको नै देजखर्ो। सारमा िथ्र्िि 
ववषर्मा मातनसले झठु्ठो बोल्न सक्छ, िर िथ्र्ले झठु्ठो बोल्दैन (Fact does not lies) भन् न े
मान्र्िा र्स मदु्ाको सन्दभयमा पतन ववचारणीर् नै देजखन्छ। 
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४७. अब तमतसल संलग्न जाहेरवाली र प्रतिवादी दवैुजनाले प्रर्ोि िरेका मोवाइलका SMS हरू, 
फेसबकु म्र्ासेन्जरमा आदानप्रदान िरेका म्र्ासेजहरू, अतडर्ो भ्वाइस रेकडय एवं तसतडसमेिलाई 
हेनुयपने हनु आर्ो। प्रतिवादीले आफूसँि मोवाइल नरहेको भने िापतन Pashupati Siddha 

Mahayog नामक फेसबकुको मेसेन्जर र Login ID: siddhamahayog@ gmail.com भएको 
Facebook को म्र्ासेन्जरबाट प्रतिवादी र जाहेरवाली बीच संवादहरू भएको भन् न े देजखन्छ। 
जाहेरवालीले बकपत्र िदाय "२०७६ सालको दशैंको पूजणयमाको अजघल्लो ददन काठमाडौं 
आश्रमबाट पूजणयमाको टीका लिाउन र पाथीभरा ददव्र्र्ात्राको लाति चिराजस्थि महार्ोिी 
तसद्धबाबाको आश्रममा िएका, उक्त ददन बेलकुा सत्सङ्ग भएपतछ सबैजना सिुी भोतलपल्ट वटका 
लिाउन वकन नआएको भनी म्र्ासेन्जरमा लेख् न ुभएको रहेछ,  पूजणयमाको ददन मलिार्ि अन्र् 
साथीहरूले अजन्िममा वटका लिाई िरुुदेवसिँ फोटो पतन जखच्र्ौं" भन् न ेसमेि उल्लेख िरी ६ 
थान रवङ्गन फोटाहरू बकपत्रसाथ प्रमाणको लाति पेश भएको देजखन्छ। िी फोटाहरूमा 
प्रतिवादीबाट जाहेरवालीले वटका ग्रहण िरररहेको देजखएको र वटका लिाउँदै िरेको 
प्रतिवादीका साथमा एक थान मोवाइलसमेि रहेको देजखएको छ। सोप्रमाणबाट आफूले 
मोवाइल प्रर्ोि िने िरेको छैन भन् ने प्रतिवादीको जजकीर ववश् वसनीर् देजखँदैन।  

४८. जाहेरवालीले आफ्नो मोवाइलबाट प्रतिवादीलाई पटक-पटक म्र्ासेजहरू पठाएको देजखन्छ।  
तनजहरु बीच भएको म्र्ासेजको अतभलेखीकरण भई तमतसलमा समावेश रहेको अवस्था छ।  
उक्त अतभलेखहरू हेदाय जाहेरवालीले प्रतिवादीलाई वारदाि भतनएको तमतिभन्दा अजघ प्रवेषि 
िरेका केही म्र्ासेजहरू जस्िाको िस्िै हेरौाः- 

 

तमति जाहेरवाली प्रतिवादी 
१५ जलुाई २०१९ 
(२०७६/३/३०) 

"िी चरण ढोिेर र्ी ओठले चमु्न मन छ अतन 
आफ्नो छािीमा टाँसेर डाको छोडेर रुन मन छ, 
...िी चरण चमु्ने अतन छातिमा टाँसेर रुने धोको परुा 
होस।् त्र्ो समर् ि नारीपरुुषबीचको भेद हनुे छैन 
हजरुको चरण छुनलाई, हजरुको चरण छुन र्ोग्र् 
बनाइददस्र्ो न िरुुदेव ।" 

 

१९ जलुाई २०१९ 
(२०७६/४/३) 

"एउटा चाहना छ हजरुको पाऊँ चमु्ने, र्ो छातिमा 
टाँसेर रुने, साधना नलाति हजरुको छेउमा आउन े
वहम्मि छैन, र्दद सही लाग्छ भने हजरु KTM 
आउँदा र्ति कृपा िररस्र्ो, आराम र भोजन नै 
निरी वहँतडतसन्छ, सदैव आफ्नो ख्र्ाल िररस्र्ो, र्ो 

"Hello"  

 
"डर डर लािने 
वाले क्र्ो प्र्ार 
करिी हो ।" 
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जीवन हजरुकै चरणमा जे िनय मन छ िररस्र्ो।" "वार्" 
२० जलुाई २०१९ 
(२०७६/४/४) 

"र्ो शरीर र्ो मन हजरुको स्पशयको लाति बेचैन 
छ। हजरुको र्ाद आर्पतछ तसतथल हनु्छ शरीर, र्ो 
कस्िो परीक्षा हो ?... हजरुको लाति म र्ौटा जशष्र् 
र चेली मात्र हुँ िर मेरो मनमा ि र्स्िो भाव आछ 
वक र्ो शरीर अतन आत्मा हजरुकै लाति मात्र हो। 
र्ो पाप कसरी धनुे, मैले कसरी देखाउँ र्ो अनहुार 
हजरुको साम ु? मनय पार् नी हनु्थो तन अब फेरर र्ो 
कस्िो ववघ्न हो भतनस्र्ो न ?"  

 

२१ जलुाई २०१९ 
(२०७६/४/५) 

"J vanna man x vanisyo mero karan hajur ko name ma 

dag lagne xian. ….Hajur ko maunata le mero prem 

jhan jhan majbut hudaix aba message lekhdin daya 

lagx vane kehi vanisyo natra yatikai marna xoddisyo 

..." 

"Hello" 

२९ जलुाई २०१९ 
(२०७६/४/१३) 

"वकन वकन हजरुलाई नलेखी र्ाद निरी बस्नै 
नसक्ने भाछु के के लेखें र्ाद पतन छैन। हजरुको 
फोन अरू ले ि हेदैनतन ?  र्दद हजरुले मैले लेख्र्ा 
कुरा अरूसँि भनेर अरूले केही भने भने हजरुको 
कसम चिराको कोशीमा आएर हाम फालेर मछुय, 
दतुनर्ाले िरेको अपमान सहन सक्छु िर मेरो 
भिवानले दतुनर्ासँि मैले भनेको कुरालाई लेर मेरो 
अपमान िर्ाय सहन सजक्दन। बरु हजरुले एक्लै 
राखेर िाली िररस्र्ो, ढाड भाँजचन ेिरेर कुवटस्र्ो, म 
दखुी हनु् न। कैले आउने हजरु तछटो आइस्र्ो न 
दशयन िनय आिरु छ मन।" 

 

२२ अिस्ि २०१९ 
(२०७६/५/५) 

 "Kasle vaneko 

teso " (कसले 
भनेको त्र्स्िो) 

२३ अिस्ि २०१९ 
(२०७६/५/६) 

"हे प्र्ारे टाढा बसेर पतन मलाई मरुभमुीको 
प्र्ासीजस्िी ब्र्ाकुल बनाई सिाउन े ?? एक पल 
भर्नी त्र्ो छातिमा टाँतसन पार्तन हनु्थ्र्ो तन, कति 
आनन्द आउँथ्र्ो होला मेरो स्वामीको अङ्गालोमा 
बाँतधन पार्। एस्िो लाग्छ प्रतेमका बनेर सिाउँ 
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हजरुलाई पतन, पत्नी बनेर सेवा िरौं सबै खशुी ददउँ 
हजरुलाई... िेई अङ्गालोमा बेररर्र हरेक राि तबिोस ्
हे प्र्ारे... अब ि हजरुकै भैसकें  फेरर र्ो मनतभत्र नै 
किा लकेुको?? हे मेरो प्राणनाथ एकबार ि नजर 
र्िानी लाइस्र्ो न मेरो तनन्रा चोरेर आफू किा 
हराइसेको ??" 

२४ अिस्ि २०१९ 
(२०७६/५/७) 

"जर् तसिराम !! मेरो प्राणनाथको कोमल चरणमा 
कोटी कोटी नमन, मेरो प्र्ारे र्सै िरी नजरको तिर 
हातन हानी ! मलाई घार्ल बनाइ रहे िीखो वाण 
छानी छानी ! तिमै हुँ म जे िनुय छ िर प्र्ारे 
मनपरी ! बस्न पाउँ सदैभरी तिम्रो चरण वररपरर !" 

 

२८ अिस्ि २०१९ 
(२०७६/५/७) 

"मैले हजरुलाई र्सरी भने KTM मै स्कुल खोतलस्र्ोन 
म पढाउने र्ा अरु जे सेवामा जसरी खटाइतसन्छ 
िेसरीनै खवटन्छु ...." 

"Timile Kati 

Padeko" (तितमले 
कति पढेको)   

१ सेप्टेम्बर. २०१९ 
(२०७६/५/१५) 

"मेरो मन हजरुलाई नै पति मान्छ ि म के िरौं?? 
...हजरुलाई कति कुराको िनाब हनु्छ िर म द:ुख 
मात्र ददन्छु, कति ददक्क लाग्छ होला हे प्र्ारे परुा 
नहनुे चाहनाले वकन िडवपन्छ मन ?? भतनस्र्ो न 
के िरी परुा िरौं मनको चाहना??? कसरी हजरुको 
अङ्गालोमा बेररर्र संसार भलुौं???" 

" Sitaram" 
(तसिाराम) 

७ सेप्टेम्बर. २०१९ 
(२०७६/५/२१) 

"हजरुले ददर् ि म हरेक ददन आउँथे तन हजरुलाई 
देख्न हजरुको चरण अतन हजरुको अङिालोमा 
बेररन। र्ति ि िररस्र्ोन कसरी तमल्छ ससु्म 
शरीरबाट हजरुलाई भेट्न??? रामजजको कसम अरू 
कुनै स्वाथय छैन, र्ति ि िररस्र्ो केवल हजरुले 
भनेको समर्मा मात्र आउँछु कसरी तमल्छ 
भतनस्र्ोन?? केही ि िररस्र्ो हरेक राि हजरुसँि 
तबिोस ् हैन भन ेमर भतनस्र्ो । पजखयस्र्ोन जनु ददन 
हजरुको चरण छुन पाऊछु च्र्ाप्प अङ्गालो हालेर छोड्दै 
छोजड्दन ओठमा चतुमहाल्छु अतन था पाइतसन्छ। र्ति 
सारै िड्पाउने वकन ि??? मेरो चाहाना परुा िरेपतछ 
जति िाली िरेनी िररस्र्ो" 
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९ सेप्टेम्बर. २०१९ 
(२०७६/५/२३) 

"सबै चाहाना सवकए अब हजरु बाहेक कुनै चाह छैन 
मलाई। सबै लाज शरम छोडेर सन्सारको सबै मोह 
छोडेर पक्का जोिी बनेर आफैँ  प्रमेको तभक मातिरहेछु 
दर्ा िरेर मेरो झोली ि भररस्र्ो, आजभोतल चरण 
पजुाको तभतडर्ो वकन नहातलसेको? Love u i miss u ..." 

 

28सेप्टेम्बर.२०१९ 
(२०७६/५/२३) 

"ववस्िारै ववस्िारै र्ो िषृ्णा र्ो प्र्ास मेटाइस्र्ो जनु 
संसारकै र्ादिार बनोस ्... हजरुको र्ादले पतन आनन्द 
ददन्छ त्र्ो तमठो स्पशय, कस्िो होला िी कोमल हाि, 
िी सनु्दर ओठ..?? अब ि मेरा सबै भलु माफ िररस्र्ो 
तछटो आइस्र्ोन हजरुलाई पाऊँन मनय पतन िर्ार छु" 

 

१ अक्टोबर २०१९ 
(२०७६/६/१४) 

"जर् तसिाराम मेरो भिवानको चरणमा तमठो नमन 
...........हे प्र्ारा म कुनय सजक्दन वकन चपु हे प्र्ारा 
हजरुकै हुँ हकले चतुमस्र्ोन हजरुतभत्र हराउन 
चाहन्छु आफैँ लाई भलु्न चाहन्छु िेइ अङ्गालोमा 
लटुुपटुु पारी बेरेरै िड्पाइस्र्ोन, एकपल पतन 
आखँाबाट अलि नभैस्र्ोन वकन र्सरी तनस्ठुरी 
बतनसेको?? हजरुको एक इसारामा सारा दतुनर्ा 
छोड्न िर्ार छु फकेर हेने छैन । बस हरेक पल 
हजरुलाई हेरररहुँ िी कोमल हािको स्पशय पाइरहुँ..." 

 

४ अक्टोबर २०१९ 

(२०७६/६/१७) 
"मेरो हजरु सबथोक हो सार्द हजरुको म कोइ 
हैन। आफैँ  महससु िररस्र्ो, सदैको लाति जसलाई 
पाऊँन बेचैन छु जस्को स्पशय पाऊँन जस्को अङ्गालो 
पाऊँन िजड्परहेछु उ बाहेक कसैको स्पशय कसरी 
सहुँ म ???? मेरो बढुाले छँुदा पीडा हनु्छ वहाँ 
पतन अब पराई भै सक्र्ो मलाई ... हजरु मेरो लाति 
भिवान हो ४४ ददनतभत्र र्ौटा भक्त र भिवानबीच 
वक वार वक पार हनुछे..... अब सम्झाउन पदैन म 
सम्झन हैन हजरुलाई पाऊँन चाहन्छु ..." 

 

१३अक्टोबर२०१९ 

(२०७६/६/२6) 
   

१६अक्टोबर२०१९ 

(२०७६/६/२9) 
"मेरो भिवानको चरणमा कोवटकोवट नमन। हे 
प्र्ारे एकचोटी एकलै भेवटस्र्ोन म ३, ४ ददन 
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बस्छु, मलाई ि हजरुबाट टाढा हनैु मन छैन KTM 

जानै मन छैन, एकपल पतन हजरुलाई भलेुर बाच्नै 
मन छैन, हजरुले भनेि घर छोड्न तन िर्ार छु 
थाहा छैन वकन, वकन िेति मार्ा िने बढुो साना 
बच्चाको र्ाद पतन आउँदैन। हजरुलाई हेरररहन मन 
लाग्छ।" 

१८अक्टोबर२०१९ 

(२०७६/७/१) 
"सानो Miss understanding पतछको तबहे जस्मा प्रमे 
तथएन ... पत्नी अब पतिलाई प्रमे िनय थातलसकी, 
पतिको पाऊँ चमु्न छटपटी राछे। तमलनको लाति 
आिरु छे। आफ्नो पतिको अङ्गालोमा बेररन बेचैन 
छे साम ु जाने वहम्मि छैन। पतिको पखायइमा 
िडवपराछे ... आफ्नो पतिको मौनिालाई कसरी तलन ु
अब उस्ले?? तमलनको पल आर्को छैन र ??? 
सार्द अब को र्ो भेट त्र्ो तमलन हो जनु अनन्ि 
छ पूणय बनाउने वाला छ..." 

 

२०अक्टोबर२०१९ 

(२०७६/७/3) 
"9849777891"  

 

४९. जाहेरवाली र प्रतिवादीका बीच वारदािभन्दा अिातड ववद्यिुीर् साधनको माध्र्मबाट आदानप्रदान 
भएका र्ी म्र्ासेजलाई प्रमाण लिाई पाउन जाहेरवालीले नै माि िरी जाहेरी साथ पेश िरेकी 
हनु।् जाहेरवाली र प्रतिवादी बीच भएको फेसबकु म्र्ासेन्जर संवाद हेदाय सरुुवाति चरणमा 
जाहेरवाली प्रतिवादीसँि वफादार रही भजक्तभाव दशायएको र तनकट हनु चाहेको प्रतिि भएको 
देजखन्छ। िर क्रमशाः जाहेरवालालीले िरुु र जशष्र् बीचको मर्ायदा आफैं ले िोडी र्ौन चाहना 
र उते्तजनाका भाव सम्प्रषेण िनय थालेको देजखइरहेकोछ। जाहेरवालीले लेखेका िी 
सम्बादहरुबाट आफूलाई अति मार्ा िने पति र ससाना सन्ितिप्रतिको दावर्त्व र जजम्मेवारीलाई 
ववतसयएर ववबाहेत्तर सम्बन्ध बनाउन जाहेरवाली आिरु भएको स्पष् टै देजखन े अतभव्र्जक्त 
जाहेरवालीले पठाएको म्र्ासेन्जर सम्बादबाट देजखएको छ। जाहेरवालीको पटकपटकको 
आग्रहलाई प्रतिवादीको िफय बाट वेवास्िा िरेको देजखन्छ। पतछ एकाध पकट लभ साइन र 
संजक्षप् ि वाक्र्बाट सांकेतिक रुपमा समथयन िनय खोजेको पतन देजखरहेको छ । म्र्ासेन्जरमा 
जाहेरवालीबाट सम्प्रवेषि उक्त शब्द र वाक्र्हरुले तनजतभत्र अन्िरतनवहि प्रतिवादीप्रतिको 
र्ौनेच् छाको भाव प्रकट भएको देजखन्छ। जाहेरवाली आफैं ले पटकपटक अननुर् ववनर् िरी 
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िषृ्णाजन्र् कार्यको इच्छा र चाहना देखाएपतछ प्रतिवादीले पतन त्र्समा मौन स्वीकृतिको भाव 
प्रकट िरेको उक्त सम्बादबाट देजखर्ो। जाहेरवालीको िलुना प्रतिवादीको िफय बाट प्रवेषि 
भएका सम्बादहरु र्स ददशामा निन्र् र न्रू्न रहेका छन।् 

५०. र्सरी जाहेरवाली स्वर्मले भावनात्मक वहसाबले प्रतिवादीमा समवपयि भई र्स्िा आपसी प्रेममर् 
सम्वाद प्रवेषि िरेको देजखँदा र्ी जाहेरवाली प्रतिवादीसँि मनमनै एकाकार भइसकेको र सशरीर 
पतन प्रतिवादीको समीपमा रहन बस्न चाहेको प्रि नै देजखन्छ। र्सप्रकार, जाहेरवालीले 
प्रतिवादीउपर व्र्क्त िरेका र्ी भनाईहरूबाट जाहेरवालीको प्रतिवादीलाई सशरीर छुने, 
अिँालोमा बेररने, प्रतिवादीसँि एकान्िमा एक्लै भेट्ने र तनजसँिै रहने तभत्री मनोकांक्षालाई 
जाहेरवाली स्वर्मले उजािर िरेको देजखन्छ। र्सरी परस्पर पठाएका उपरोक्त म्र्ासेन्जर 
कुराकानीका िी शब्दहरुले घटनाको जीववि जचत्रण आफैं  बोतलरहेको हुँदा थप वववेचना र 
ववश् लेषण िरररहन आवश्र्क देजखँदैन।  

५१. र्सका अतिररक्त वारदाि भएको भतनएको समर् अिातड प्रतिवादीले मेसेन्जर फोनबाट कल 
िरेकोमा मैले कुनै जवाफ नददई बसेकोमा "Hello maile mauka diye ko belaa chup kin" 
भनी प्रतिवादीले फोनबाट म्र्ासेज पठाएकोले िरुुदेवले भेट िने मौका ददनभुर्ो भन् ने सोची 
िएको भनी जाहेरवालीले भनेको देजखन्छ। र्ो म्र्ासेजको भनाइलाई बादी पक्षले प्रतिवादीको 
ववरुद्धको मखु्र् प्रमाणको रुपमा प्रस्ििु िरेको देजखन्छ। िर प्रतिवादीले जाहेरवालीलाई 
पठाएको उक्त म्र्ासेज मातथ उद्धृि जाहेरवालीले प्रतिवादीलाई पठाएका म्र्ासेजकै जवाफ वा 
तनरन्िरिा मात्र देजखन आएको छ।  

5२. त्र्स्िै वारदािको रुपमा उल्लेख िररएको तमतिभन्दा पतछ पतन जाहेरवालीले आफ्नो 
मोबाइलबाट प्रतिवादीलाई अङ्ग्ग्रजेी अक्षरबाट रोमन तलवपमा म्र्ासेज Short Messaging 

Service (SMS) पठाएको देजखन्छ। िी केही SMS लाई पतन जस्िाको िस्िै हेरौाः- 
तमति जाहेरवाली प्रतिवादी 

२३ अक्टोबर २०१९ 

(२०७६/७/६) 
भर्ो माफ िररस्र्ो है...जब बझुेँ, र्स्िो लाग्दैछ त्र्ो पल फेरी 
फेरी आइददए हनु्थ्र्ो फेरी रामजीको कृपा पाऊँने आश म त्र्ो 
तमठो पलको र्ादमा जाँदैछु ।  (समर् 05:50:59) 
 

प्रणाम िरुुदेव हजरुले मलाई म्र्ासेन्जर र ग्रपुबाट तडलेट वकन 
िररस्र्ो? वकन डराईस्र्को? वपर िनुय पदैन जे भर्ो मेरो भाग्र्मा 
भएकै कुरा भर्ो । (समर् 18:31:41) 
 

हे प्र्ारा र्ो बढुोले छँुदा हजरुको र्ाद आउँछ हजरुकी हुँ म, 
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अरूले छँुदा कसरी सहुँ म, मलाई माफ िररस्र्ो अतन तछटो 
आइस्र्ो न प्र्ारा मैले हजरुलाई शंका िरेर ।(समर् 23:55:57) 
 

भलु िरे म के िरँु त्र्ो िन र्ो मन हजरु बाहेक कस्लाई 
समु्प ु म? कति ठुलो अवसरलाई आनन्दमा बदल्न सवकन 
वकन पूणय समवपयि हनु सवकन अब फेरी आउन ुन।  (समर् 
23:56:03) 
 

२४ अक्टोबर २०१९ 

(२०७६/७/७) 
हे भिवान जजवन ददए ँत्र्स्को साटो ब्लक वकन ? न फोन न 
म्र्ासेज वकन ? के म र्तिकै मरँु ? र्ो र्ािना वकन ? मैले 
ि भजक्त मािेथें र्ो सब वकन ? कल िनुय (समर् 13:03:58) 

 

 

 

 

 

२6 अक्टोबर २०१९ 

(२०७६/७/9) 

...त्र्ो टाइम ि म आफ्नो चाहाना अनुसार चलेकै 
तथइन माफ िररस्र्ो म हजुर ररसाएको सहन 
सजक्दन... (समर् 19:48:19) 
 

......म के िरु हजरु ररसाएर मलाई केही होस नै छैन जप्लज 
माफ िररस्र्ो जप्लज अनब्लक िररस्र्ो माफ िररस्र्ो जप्लज 

(समर् 19:50:19) 
 

हजूरले घृणा िरेनी वकन हजरुको मार्ा लाग्छ??? मैले सत्र् बोले 
त्र्सैले र्ो सजार् वकन?? .... (समर् 19:58:33) 
 

 

 

 

 

 

२7 अक्टोबर २०१९ 

(२०७६/७/10) 

हे प्र्ारा हजरुले जनु जाद ु िरेर म हजरु प्रति मोवहि भएर 
सेक्ससम्म िनुय भो अब म कहाँ छोड्छु र ब्लक ररजेक्ट िरेनी 
अब िमुाउन सास मात्र ि हो डर छैन मनय । (समर् 08:45:41) 
 

.....जे िनय मन छ िररस्र्ो, म हजरुकी भई सके िन र मन 
दवैुबाट जति चोट ददएनी हरेस खान्न।  (समर् 08:49:23) 
 

 

 

5३. जाहेरवालीले वारदािपतछ पठाएको भतनएका उल्लेजखि SMS हरू पतन CDR परीक्षणबाट 
पषु् टी भइसकेका छन।् र्ी प्रमाणहरुले पतन प्रतिवादीले जाहेरवालीमातथ जवरजस्िी करणी 
िरेको भनी अतभर्ोजन पक्षले जचत्रण िनय खोजेको घटना वारदाि के कस्िो हो भनी थप 
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स् पष् ट रुपमा उजािर िरेको देजखन्छ। दबैु पक्षले आआफ्नो अनकूुलमा ब्र्ाख्र्ा िनय खोजे 
पतन ति म्र्ासेजमा लेजखएका िथ्र् शास्विाः र वस्ििुथ्र् उ् घावटि िने प्रकृतिका 
देजखन्छन।् जाहेरवाली र प्रतिवादी बीच वारदाि अजघ भएको भतनएका कुराकानीको 
तनरन्िरलाई जोडने र घटनाको अवस्थासमेिलाई जचत्रण िरी जाहेरवालीले स्वेच्छाले 
पठाएका िी एकिफी म्र्ासेजहरुले घटना वारदाि के कसरी घटेको तथर्ो भन् ने िथ्र्लाई नै 
प्रष् ट्याएको देजखन्छ। त्र्स्िा प्रमाणहरूलाई र्स इजलासले घटनाको सम्बन्धमा तनष्कषयमा 
पगु्ने महत्त्वपूणय आधार मान् न ु पने हनु्छ। 23 Oct 2019 देजख 27 Oct 2019 सम्म 
जाहेरवालीले आफ्नो मोवाइलबाट प्रतिवादीको आश्रमले प्रर्ोि िने भतनएको मोवाइलमा 
प्रतेसि भएका 14 वटा SMS हरूबाट प्रतिवादीबाट आफूमातथ भएको भतनएको शारीररक 
सम्पकय को अवस्था वा घटनालाई सहज रुपमा तलँदै अझै थप सम्बन्ध राख् न चाहेको भन् न े
भाव प्रकट िरेको देजखन्छ। वारदाि तमति पतछका जाहेरवालीका र्स्िा संवादहरूले वारदाि 
भएको भतनएको तमति एवं समर्मा भएको घटना जाहेरवाली स्वर्मको आग्रह, आशजक्त र 
अननुर्बाट नै भएको भन् ने स्पि देजखएको छ। र्सरी प्रतिवादीसँि तनरन्िर सम्बन्धमा रहन 
चाहेको वारदाि भतनएको तमति पतछका जाहेरवालीका िी सम्बादहरूबाट पतन तनजको 
मञ् जरुीवेिर प्रतिवादीबाट कुनै कार्य भएको भन् ने देजखँदैन।   

5४.  बरु उक्त घटना वारदािपछी प्रतिवादी नै जाहेरवालीबाट टावढन खोजेको र जाहेरवालीको 
मेसेन्जरसमेि ब्लक िरेको भन् ने उपरोक्त म्र्ासेजबाट देजखएको छ। जाहेरवालाको 
सातमप् र्िाबाट जोतिन प्रतिवादीले जाहेरवालाको पतिलाई फोनसमेि िरेको भन् ने पतन 
जाहेरवालीले २८ अक्टोबर २०१९ मा पठाएको मेरो बढुालाई फोन िनुय भाको रहेछ ि 
वकन? के िरें र मैले त्र्स्िो? मेरो बढुाले ठुलाठुला मान्छे परैु जचन् न ुभा छ, था भर्ो भने 
पतुलस केश िछयन,् म नभनी कसरी बसु ँ? दतुनर्ालाई फोन िनय वकन लाको ? र्दद थोरै 
मात्र केही भर्ो भने पदायफास िछुय। मलाई बास्नाको कुनै भाव थेन जादलेु के िरेको त्र्ो ? 
मसिँ वकन सेक्स िनुय भो, वकन मेरो जजवन बबायद पारेको, म ि हजरुलाई अझै पतन मार्ा नै 
िछुय िर हजरुले र्ो सब वकन िररसेको भतनस्र्ो न ? भन् न े म्र्ासेजबाट प्रतिवादी 
जाहेरवालासँि टावढन खोजेको भन् ने देजखन आएको छ। साथै जाहेरवालाको २९अक्टोबर 
२०१९ को म्र्ासेज हेदाय मेरो बढुालाई र्ो सब कुरा था भर्ो परैु SMS हेररसेको रछ, वहजो 
आश्रमका कस्ले हो फोन िरेर के के सोधेको घर झिडा पर् र्ाथ्र्ो, झन ्र्ो कुरा परैु था भो 
अब के हनु्छ था छैन। ... म बदनाम हनु िर्ार छु के िपाईं िर्ार हो?" भन् ने र ३० 
अक्टोबर २०१९ मा हजरुले मलाई रािी भेट्न बोलाको मेसेज सबैलाई सेन्ट िरु?ँ भन् न े
उल्लेख िरेको देजखन्छ। जाहेरवालीको उक्त पतछल्लो म्र्ासेजबाट प्रतिवादीलाई Blackmail 
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नै िनय खोजजएको स्पष् ट देजखन्छ। प्रतिवादीको वेवास्िा र आफ्नो पतिले उक्त एसएमएस 
कुराकानी हेरी घटनाबारे थाहा पाएपतछ नै जाहेरवालीका एसएमएस कुराकानीमा र्स 
खालको धम्कीपूणय अतभव्र्जक्त सम्प्रषेण हनु थालेको अवस्थालाई समेि उजािर िरेको छ ।   

5५. उक्त २९ अक्टोबरको जाहेरवालीको म्र्ासेजपतछ प्रतिवादीले पतन ३० अक्टोबर २०१९ मा 
त्र्सको जवाफ फकायएको देजखर्ो। जसमा  "बवहनी तितमले मप्रति बारम्बार सातमप्र् रहनलाई 
मेरो चरण छुनेदेजख आतलङ्गन िने कुरासमेि लेखेर हामीजस्िा तत्रदण्डी साधहुरूको मर्ायदा 
जशििा र संस्कारलाई पटकपटक जनु ढङ्गले चोट परु् र्ाई रहेकी छौ त्र्सबाट म मात्र होइन 
हाम्रा सबै भक्तजनहरूमा ठुलो पीडाबोध भएको छ। र्सै सन्दभयमा तिमीले कपोकजल्पि, 
िथाकतथि, िम्भीर र हुदैँ नभएको आरोपसवहि सोच्न नसवकने, र्हा ँशब्दमा व्र्क्त िनय नसवकने 
जनु मेसेज पठाएकी छौ त्र्सले मलाई र मेरा भक्तजनहरूमा ठुलो आघाि परु् र्ाएको छ। हाम्रो 
साध ुजीवनमा तिमीले लिाएका आरोपजस्िा कुराहरूको कल्पनासम्म हनु नसक्ने हुदँा फेरर र्स 
वकतसमको म्र्ासेज पठाउने दसु्प्रर्ास कवहल्रै् निनुय र आफूलाई संर्तमि राख्दै भजक्त साधनामा 
रवहरहन,ु सच्चा भक्त साधनामा सदववचार र सत्कमयसवहि रहन ु नै मेरा वास्िववक जशष्र्को 
आचरण हो। मलाई आतलङ्गन िने, चरण स्पसय िने तिम्रो बारम्बारको अनरुोधलाई मेरो परम्परा 
ववपररि भएको कारणले मैले नकारेको अवस्थामा तिमीमा उत्पन् न भएको नकारात्मक भाव र 
आक्रोशलाई राम नाम जपेर तनर्न्त्रण िर" भनी जवाफ पठाएको देजखन्छ। त्र्सपतछ 
जाहेरवालीले पतन थप म्र्ासेज िदै मेरो बढुा ददनददनै पतुलस र तमतडर्ामा जाने भनेर झिडा 
मात्र िररराछन,् के थाह भिवानको एई मजी हो की। िर मलाई नै त्र्ो पात्र वकन बनाए 
थाहा छैन, मेरो भजक्त हजरुको शरीरको भोक मेटाउन प्रर्ोि भर्ो। म हजरुको कुरा तमतडर्ा 
मा जान ि ददन् न िर सतमतिको मान्छेसिँ सत्र् भन् न वववस छु। र्दद सत्र् जस्वकानुय भर्न 
भने पतछको जजम्मा म तलन सजक्दन भन्दै घरमा भएको मोवाइलमा कुन दसा लािेछ र मेरो 
फेसबकु खोलेछु र िेसै छोडेछु राति हेनुय भएछ िेइ भर हजरुलाई लेख्र्ा SMS पढ्न ुभएछ। 
िेसपतछ कुरा बावहर आर्ो ... हजरुसिँ भाको कुरा बढुालाई थाहा भो..." भन् नेसमेि उल्लेख 
िरी दद्वपक्षीर् सम्वाद भएको देजखन्छ।  

5६. अकोिफय  जाहेरवालीले प्रतिवादीलाई पठाएका म्र्ासेजहरू जाहेरवालीको पतिले देखेपतछ 
प्रतिवादीसँिको करणीको कुरा प्रकाशमा आएको र त्र्सले पाररवाररक कलहको रूप धारण 
िरेको भन् ने देजखन्छ। अझ पतछल्लो चरणमा प्रतिवादीले अिातडका कुराहरूलाई नकादै 
साधकुो जीवनमा सोच्नै नसवकने कलवङ्कि कुरा िरेको भन्दै जवाफ पठाएको हुँदा तनजहरू 
बीच भएको करणीलाई स्वीकार निरी आफूलाई मात्र सबै घटनाको दोषारोपण लिाएपतछ 
जाहेरवालीलाई थप पीडामा पारेको देजखन्छ। प्रतिवादीले र्ौन सम्बन्ध राखेको िथ्र् नै 
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इन्कार िनय थालेपतछ जाहेरवालीले पदायफास िने भनी प्रतिवादीलाई चेिावनीमूलक 
सन्देशहरु ददएको देजखन्छ।  

५७.  त्र्सैिरी जाहेरवालीले तनर्तमि रुपमा प्रर्ोि िरररहेको परुानो ID  लाई प्रर्ोि निरी नर्ा ँ 

ID खडा िरी सन ्15 NOV 2019 अथायि तमति २०७६।०७।२९ मा प्रतिवादीलाई पठाएको 
म्र्ासेजमा, "...बढुाले थाह पाएकै कारण र्ो सब भई रछ...... म र्ो घटना दतुनर्ा साम ु
ल्र्ाउन चाहान्न जे िनुय छ तछटो िनुय। बढुलाई र्ो SMS नदेखाउन।ु हजरुलाई लेख्र्ा थाह 
पाए झन ररसाउन ुहनु्छ...", " हजरुलाई सकभर बचाउने छु पतुलससम्म जाने छैन िर त्र्ो 
कुथाय कोठामै देजख्दन म के िरौं ध्र्ान िरेर हेनुय न कहा ँछ...मलाई ब्लक िनुय भा को ले 
कुथायको वहाले भेट्न ुभाको र किा लकुाको भन्न पाइन। हजरुको सेन्टको वासनाले िदाय 
राखे थेँ िर बबायद हनेु भो त्र्ही कुथायले पतुलसकोमा दिाय भो भने...", भन् नसेमेि उल्लेख 
िरेको देजखन्छ। र्सरी आफूले प्रर्ोि िने Facebook Id  प्रर्ोि निरी नर्ाँ Facebbok ID 

बनाई आफ्नो श्रीमानलाई थाहा जानकारी नददई र्ी प्रतिवादीलाई आफ्नो श्रीमानको बारेमा 
बिाउन ु र आफूले पठाएका म्र्ासेजहरु पतिलाई नदेखाउन ु भनी अनरुोध िरेकोबाट पतन 
जाहेरवाली र प्रतिवादी बीचको सम्बन्धको िवहराई जो कसैले पतन सजजल्लै आंकलन िनय 
सवकन्छ। 

५८. देवलाल शे्रष्ठ ववरुद्ध नेपाल सरकर भएको जबरजस्िी करणी मदु्ामा "जबरजस्िी करणी 
सम्बन्धी अपराधमा "सहमतिको अभाव" लाई महत्वपूणय ित्वको रुपमा तलइन्छ। जबरजस्िी 
करणीको कसूर स्थावपि हनुको लाति पीतडिको सहमति तबना करणी िररएको हनुपुने भनी 
भतनएको छ। सहमति बैध हनुका लाति उक्त मन्जरुी स्विन्त्रिापूवयक पूणय सचेि अवस्थामा 
ददएको हनुपुछय र सहमति ददने मातनसलाई उक्त कार्यको पररणामको बारेमा पूणय रूपमा ज्ञान 
हनुपुछय। कुनै कार्यको लाति सहमति ददन ु भनेको आफ्नो िकय  र वववेकको प्रर्ोि िरी 
स्वइच्छाले उक्त कार्यको लाति मन्जरुी ददन ुहो। र्सकारण सहमति ददन सक्ने वा नसक्ने 
भन् ने ववषर् मातनसको मानतसक क्षमिासिँ प्रत्र्क्ष रूपमा जोतडएको हनु्छ र कुनै कार्य िनयको 
लाति सहमति ददन सक्छ वा सक्दैन भन् ने कुराको तनक्र्ौल िदाय वववेक (Reason) को प्रर्ोि 
िनय सक्ने मानतसक अवस्था छ वा छैन भन् ने कुरालाई हेररन ुपने " भन्न े(न.ेका.प २०७६ 
अंक 12 तन.नं. 10400 प.ृ 2500) तसद्धान्ि स्थावपि भइरहेको देजखन्छ। 

५९.  प्रस्ििु मदु्ामा प्रतिवादीले 21 Oct 2019 मा जाहेरवालीलाई तनजको मोवाइलमा एस.एम.एस. 
पठाउन,ु पीतडिले िरुुन्िै Facebook messenger call िनुय, िरुुन्िै आश्रम तभत्र एक्लै जान,ु 
कुनै पतन आवाज नतलकाल्न,ु घटना घटेपतछ कुनै पतन प्रतिवक्रर्ा नददई िरुुकुटी आश्रमदेजख 
मवहला बस्ने िरेको कोठा (धमयशाला) सम्मको दूरी ६२३ वफट वर आएर सोही आश्रम 
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पररसरमा सोही राति र भोतलपल्ट पतन त्र्हाँ नै बस्न,ु Facebook messenger  मा घटना 
घटेपतछ मातथ िथ्र् खण्डको प्रकरण नं १८, १९ र 20 मा उजल्लजखि जाहेरवालीको 
भनाईहरू रहन ुर आफ्नो पतिलाई ढाँटी प्रतिवादीसँि तनरन्िर सम्पकय मा रहनबुाट जाहेरवाली 
आफ्नो किुयि लकुाउन स्वर्म ्उद्ि रहेको भन् ने देजखन्छ। जाहेरवाली र प्रतिवादी पूणयरूपमा 
स्वस्थ्र् एवं सक्षम रहेको र आफूले िरेको काम एवं पररणामको बारेमा स्पि रूपमा थाहा 
जानकारी पाउने अवस्थामा रहँदा रहँदै तनजहरु बीच रािको १२.०० बजेको समर्मा 
जाहेरवाली आफैं  प्रतिवादीको बैठक कक्षमा िई स्वेच्छाले शारीररक सम्पकय  भएको देजखएको 
हुँदा त्र्स्िो कार्यमा जाहेरवालीको मञ् जरुी नरहेको भनी मान् न तमल्ने अवस्था देजखँदैन।  

60.  नरबहादरु दजीको जाहेरीले नपेाल सरकार ववरुद्ध लोक बहादरु ववश्वा भएको जबरजस्िी 
करणीको मदु्ामा "मवहला र परुुष दबैुको उमेर पिेुको छ, जबरजस्िी करणीको १ नं. 
ववपररिको कार्य निरी दबैुको मन्जरुीबाट मवहला र परुुष बीच सहमिीमा करणी तलनदुदन ुिरेको 
कार्यलाई Unlawful Act मानेको छैन। र्सरी कानूनले नै Unlawful Act भनी पररभावषि निरेको 
अवस्थामा उमेर पिेुको मवहला र परुुषबीच आपसी सहमतिमा स्थावपि िररददएको सम्बन्धलाई 
कानून ववपररिको कार्य भनी सजार्मा कानूनले नै बन्देज लिाउने " भनी (न.ेका.प २०७० 
अंक ११ तन. नं. ९०७५) मा तसद्धान्ि प्रतिपादन भएको देजखन्छ। प्रस्ििु मदु्ामा पीतडिको 
उमेर २९ वषयको भन् ने जाहेरीमा उल्लेख भई प्रतिवादीको उमेर 46 वषय भन् ने अदालिसमक्ष 
िरेको बर्ानमा उल्लेख भएको देजखँदा उमेर पिेुका मवहला र परुुष बीच सहमतिमा नै र्ौन 
सम्पकय  भएको भन् ने देजखन्छ। 

६१. तमतसल संलग्न ववद्यिुीर् प्रमाणको रूपमा Pashupati Siddha Mahayog नामक फेसबकुको 
Messenger बाट जाहेरवालीको मेसेन्जरमा सन ्२०१८ देजख नै सम्वाद आदानप्रदान भएको 
भन् ने देजखन्छ। सन ्२०१८ को नोभेम्बर १० िाररखमा जाहेरवालीलाई आफूले िने काम 
िनूय, अनभुवलाई अनभुवमै रहन ददन ु भनी म्र्ासेज पठाएको देजखन्छ। प्रतिवादीले आफू 
आवाल ब्रम्हचारी र तत्रदण्ड धारण िरेको साध ुभएको हुँदा स्त्री र आिो स्पषयसमेि निने र 
मोवाइल फोन र सामाजजक सञ् जालको प्रर्ोि नै निने भन् ने जजकीर तलई प्रमाणमा पेश 
भएका सामाजजक सञ् जालका आइतडहरु आश्रमको नामबाट आफ्ना तसष् र्हरु प्रशान्ि 
अतधकारी र बदु्ध शाक्र्समेि चलाउने िरेको भन् न े जजकीर तलएको देजखन्छ। प्रतिवादीका 
सेवक भतनएका प्रशान्ि अतधकारीको मौकाको कािज र बकपत्रबाट पतन प्रतिवादीकै 
भनाईको समथयन भएको छ। िर जाहेरवाली र प्रतिवादीबीच मोवाइलमा कुरा हुँदा 
प्रतिवादीले पीतडिसँि "म बाट एक पटक िजल्ि भर्ो, माफ पाऊँ, अब त्र्सो हुदैँन, त्र्स्िो 
भर्ो भने तलङ्ग नै काटेर फातलददन्छु" भनी पीतडिसँि माफी मािेको सतुनने Audio Record 
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पेश भएको पतन पाइन्छ। उक्त Audio को परीक्षण हुँदा तसद्धबाबा भतनने प्रतिवादीको 
आवाजसँि ७६.९% मेल खाएको (अथायि ्Voice match probability is more than 76.9%) 
भनी ववशेषज्ञबाट परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको पाइन्छ। अतभर्ोजन पक्षले सो आवाजलाई 
पतन मूल प्रमाणको रूपमा मानेको देजखन्छ। प्रतिवादीको मौकाको वर्ानमा भक्तजनहरुको 
अनरुोधमा जाहेरवालीसँि फोनमा कुरा िरेको िथ्र्लाई स्वीकार िरेको देजखन्छ भने घटना 
वववरण कािज िने भोला बरालले पतन तसद्धबाबालाई जाहेरवालीसँि आफैं ले कुरा िराएको 
भनी उल्लेख िरेको देजखन्छ। र्सबाट प्रतिवादीले जाहेरवालीसँि िरेको कुराकानीको 
लिार्ि म्र्ासेन्जर कुराकानी सत्र् नै हो भन् न ेदेजखन्छ।  

६२. खासिरी जाहेरवालीको पतिले प्रतिवादी र जाहेरवाली बीचको र्ौनसम्बन्धको घटना थाहा 
पाएपतछ घटनाले नर्ाँ मोड तलएको देजखन्छ। समाजमा स् त्री र आिोलाई स्पषय निने 
तत्रदण्डी तसद्धबाबाको नामले प्रजशद्धी कमाएका िथा हजारौं अनरु्ार्ीमाफय ि ठूलो धातमयक 
अखडा चलाएका प्रतिवादीलाई उक्त सम्बन्धको िथ्र् बावहर आउँदा मात्र पतन िम्भीर असर 
पनय सक्ने भएको कारण त्र्सलाई ढाकछोप िने थपु्रै प्रर्त् नहरु भएका तमतसलबाट 
देजखन्छन।् सोही क्रममा प्रतिवादीका अनरु्ार्ीहरु बजुझएका िोववन्दबाब ु तिवारीसमेिबाट 
जाहेरवाली िथा तनजको पतिलाई भेट्ने, सम्झाउने र र्ौन सम्बन्धका कुरा बावहर नल्र्ाउन 
भनेको भन् ने पतन तमतसलबाट खलु्न आएको छ। जाहेरवाली पक्षबाट घटनालाई अतिरजञ् जि 
रुपम जवरजस्िी करणीको आभाष ददई र्ोजनाबद्ध रुपमा बावहर ल्र्ाउन लाति परेको भन् न े
िथ्र् प्रतिवादीसँि भएको कुराकानीको रेकडय िरी सञ् चार माध्र्ामबाट सम्प्रेषण िराइएबाट 
पतन स्पि भएको छ। पेश भएको उक्त फोन सम्बादको अतडर्ोमा भएको आवाज 
प्रतिवादीकै हो भन् ने देजखएको अवस्थामा जाहेरवालीसँि र्ौन सम्पकय  नराखेको भए त्र्सरी 
माफी मािी बोल्नपुने कुनै कारण देजखँदैन। र्सबाट पेश भएका म्र्ासेन्जर कुराकानी पतन 
जाहेरवाली र प्रतिवादी बीच नै भएका रहेछन भनी सहज ढंिबाट अनमुान िनय सवकने भई 
तनजहरु बीच वारदाि भतनएको रािी र्ौन सम्पकय  भएको िथ्र् स्थावपि भएको पाइर्ो।   

६३.  अब जाहेरवाली र प्रतिवादी बीच भएको उक्त र्ौन सम्पकय  सहमतिबाट हो वा जवरजस्िी 
करणी हो भन् ने सम्बन्धमा हेनुयपने हनु आएको छ। वादी नेपाल सरकारले प्रतिवादीउपर 
मलुकुी अपराध संवहिा, २०७४ को दफा 219 को उपदफा (१) र (२) बमोजजमको 
कसूर िरेको भन् ने अतभर्ोि दावी तलएको देजखन्छ। दावी तलएको संवहिाको उक्त दफामा 
देहार्बमोजजमको व्र्वस्था रहेको देजखन्छाः-  
(१)  "कसैले जबरजस्िी करणी िनय हुदैँन। 
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(२)  कसैले कुनै मवहलालाई तनजको मञ् जरुी नतलई करणी िरेमा वा मञ् जरुी तलएर भए पतन 
अठार वषयभन्दा कम उमेरको कुनै बातलकालाई करणी िरेमा तनजले त्र्स्िो मवहला वा 
बातलकालाई जवजयस्िी करणी िरेको मातननेछ। 

स्पिीकरण "र्स पररच्छेदको प्रर्ोजनको लाति:  
(क) करकाप, अनजुचि प्रभाव, डर, त्रास, झकु्र्ानमा पारी वा अपहरण िरी वा शरीर   
     बन्धक तलई तलएको मञ् जरुीलाई मञ् जरुी मातनने छैन।  
(ख) होस ठेिानमा नरहेको अवस्थामा तलएको मञ् जरुीलाई मञ् जरुी मातनने छैन।  
(ि) िदुद्वार वा मखुमा तलङ्ग पसाएमा, िदुद्वार, मखु वा र्ोतनमा तलङ्ग केही मात्र पसेको भएमा, 

तलङ्ग बाहेक अन्र् कुनै वस्ि ुर्ोतनमा प्रवेश िराएमा पतन जवजयस्िी करणी िरेको मातननेछ।" 

६४. उपर्ुयक्त कानूनी ब्र्बस्था दृजष् टिि िदाय जवरजस्िी करणीलाई तनषतेधि कसूरका रुपमा राखेको 
देजखन्छ। उक्त कसूर हनुको लािी मखु्र्िाः कुनै पतन मवहलाको मञ् जरुी ववना करणी िरेको 
हनुपुने र अठार वषयमनुीको मवहलाको मञ् जरुी तलएर करणी िरे पतन जबरजस्िी करणी मातनने 
व्र्वस्था पतन कानूनले िरेको देजखर्ो। साथै करकाप, अनजुचि प्रभाव, डर, त्रास, 
झकु्र्ानमा पारी वा अपहरण िरी वा शरीर बन्धकमा तलई वा होस ठेिानमा नरहेको 
अवस्थामा तलइएको मञ् जरुीलाई मञ् जरुी नमातनन ेव्र्वस्था पतन उक्त दफाको स् पजष् टकरणमा 
रहेको पाइर्ो। र्ी जाहेरवाला २९ वषयको भन् न े देजखँदा करणीको वारदािमा तनजको 
मञ् जरुी तथर्ो तथएन र मञ् जरुी तथर्ो भने त्र्ो करकाप, अनजुचि प्रभाव, डर, त्रास, 
झकु्र्ानमा पारी वा अपहरण िरी वा शरीर बन्धकमा तलई वा होस ठेिानमा नरहेको 
अवस्थामा तलइएको मञ् जरुी तथर्ो तथएन भनी हेनुय पने हनु्छ।  

६५. वस्ििु: जबरजस्िी करणीको वारदािमा कसूरदारले कठोर (Rigorous) र नरम (Soft) दबैु 
खाले पद्धतिको प्रर्ोि िने िरेको देजखन्छ। कठोर पद्धतिमा जबरजस्िी करणीको वारदाि 
घटनाउनको लाति शारीररक बलको प्रर्ोि िररएको वा बल प्रर्ोि िने धम्की ददइएको 
हनु्छ। र्ो पद्धति अपनाई िररएको जबरजस्िी करणीलाई आवेिशील (Impulsive) पतन 
मातनन्छ। वकनभने कसूरदारले र्ौनको आवेिमा आई पीतडिलाई तनर्न्त्रणमा तलन तनजउपर 
कुटवपटलिार्ि वहंस्रक व्र्वहार िरी वा शजक्तको आडमा धम्की, डरत्रास वा वहंस्रक 
कार्यको दवाव ददई पीतडिलाई जशतथल बनाई वा शारीररक सम्पकय को लाति वववश बनाई 
करणी िरेको हनु्छ। र्स्िोमा पीतडिलाई तनर्न्त्रणमा तलने क्रममा पीतडिले पतन जलु्मीको 
पञ्जाबाट उम्कन प्रतिकारका प्रर्ासहरू िरेको हनु सक्ने भएबाट त्र्सका प्रमाणहरू ित्कालै 
देजखएका हनु सक्छन।् र्स्िो पद्धतिको प्रर्ोिबाट भएको कसूर प्रत्र्क्षदशी वा पीतडिमाफय ि ्
पवहचानमा आएको हनु्छ, जसलाई पवहलो दजायको जबरजस्िी करणी (first degree of rape) 
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को रूपमा तलइन्छ। अकोिफय  नरम पद्धतिमा पीतडिउपर कसूरदारले वहंस्रक व्र्वहार निने 
भए पतन छलकपटको सहारा तलई तनजलाई कुनै कुराको प्रलोभन ददने, कुनै कुरामा ववश् वास 
ददलाउने, पीतडिउपर वववाह िने र्ा र्स्िै अन्र् कुनै प्रतिबद्धिा व्र्क्त िरी ववश् वस्ि पारी 
अन्र् ववकल्प सोच्न नसक्ने िरी मानतसक दबाब तसजयना िराई करणीको लाति समवपयि हनु 
बाध्र् हनुे पररजस्थति सजृना िरी करणी िने र करणी पिाि ् कसूरदारले सिय पूरा िनय 
ित्परिा नदेखाई पीतडिबाट टावढने वा मिलव नराख् ने हनु्छ। मलुकुी अपराध संवहिाको 
मातथ वववेजचि प्रावधानबाट पतन कठोर र नरम दबैु पद्धतिबाट जबरजस्िी करणी हनु सक्न े
िथ्र्लाई स्वीकार िररएको देजखन्छ।  

६६. जाहेरवालीलाई अपहरण िरी वा शरीर बन्धकमा तलई वा होस ठेिानमा नरहेको अवस्थामा 
पारी जवरजस्िी करणी िरेको भन् ने तनजको भनाई रहेको छैन। तनजलाई डर, त्रास र 
अनजुचि प्रभावमा पारेर प्रतिवादीले जवरजस्िी करणी िरेको र प्रतिवादीको हैतसर्ि र 
समाजमा रहेको प्रभावका कारण ित्काल घटना वावहर ल्र्ाउन नसकेको भन् न ेआशर्को 
जाहेरवालीको भनाई रहेको देजखन्छ। तसद्धबाबा भतनन े प्रतिवादीले ठूलो आश्रम चलाई 
बसेको, तनजका हजारौं अनरु्ार्ी रहेको भन् ने िथ्र् तमतसलबाट उजािर भएको छ। साथै 
जाहेरवाली स्वर्म ्पतन प्रतिवादीले अजघसारेको धातमयक मान्र्िाको भक्त वा अनरु्ार्ी भएको 
र तनजहरु बीच एक धातमयक िरुु र जशष्र्को सम्बन्ध रहेको भन् ने देजखएको छ। मातथ 
प्रकरण प्रकरणमा जाहेरवाली र प्रतिवादी बीच आदान प्रदान भएका म्र्ासेजहरुबाट 
सहमतिमा शारररीक सम्पकय  भएको भन् ने देजखएकोले अतभर्ोि दावीबमोजजम जवरजस्िी 
करणीको कसूर कार्म िनय तमल्ने देजखएन। 

6७.  िसथय मातथ वववेचना िररएका आधार एवं कारणहरूबाट जाहेरवालीको शारररीक परीक्षण 
बाट तनज उपर जबरजस्िी करणी भएको नदेजखएको, जाहेरवाली शारररीक िथा मानतसक 
रूपमा स्वस्थ्र् भई आफूले िरेको कार्यको असर र पररणाम बझु्न सक्ने हैतसर्िमा रहेकी 
छन ् भन् ने कुरा तनजले प्रतिवादीलाई पठाएका म्र्ासेजबाट देजखएको िथा मातथ वववेचना 
िररएअनसुार तनज स्वर्मले नै आफूले प्रर्ोि िने मोवाइलबाट लामो समर्देजख ववतभन् न 
समर्मा ववद्यिुीर् माध्र्मको प्रर्ोि िरी प्रतिवादीलाई आशजक्तपूणय र अननुर्जन्र् सन्देशहरू 
प्रवाह िरी भेटघाटको मौका उपलब्ध िराउन िरेको अननुर्अनरुूप जाहेरवालीलाई भेटेको 
समर्मा जाहेरवाली प्रतिवादीसँि मोवहि भई आफ्नो शरीर समपयण िरी भएको करणी 
तनजहरूका बीच सहमतिमा भएको भन् न ेदेजखर्ो। अिाः र्स्िो सहमतिबाट भएको करणीलाई 
जबरजस्िी करणी मान् न नसवकने हुँदा प्रतिवादीउपरको अतभर्ोिदावी स्थावपि हनु आएन। 
िसथय प्रतिवादी तसद्धबाबा रामकृष्णचार्य श्री वैष्णव कृष्णदास भन् न े कृष्णबहादरु तिरीले 



 

 

  

वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री बैष्णव कृष्ण दास भन्न ेकृष्ण बहादरु तिरी मदु्ााः जबरजस्िी करणी ०७6-C१-०304 k]h g+= 75  

आरोवपि कसूरबाट सफाई पाउने ठहछय। सो ठहनायले अरूमा िपतसल बमोजजम हनुे िरी 
मलुकुी फौजदारी कार्यववतध संवहिा २०७४ को दफा १३१ बमोजजम र्ो फैसला िररददए।ँ  

िपतसल खण्ड 

 मातथ ठहर खण्डमा लेजखएबमोजजम प्रतिवादी तसद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य, श्री बैष्णव कृष्ण दास 
भन् ने कृष्णबहादरु तिरीले अतभर्ोि दाबीबाट सफाई पाऊँने ठहर भएको हुँदा तनज 
प्रतिवादीलाइय अन्र् मदु्ामा थनुामा राख् न नपने भए प्रस्ििु मदु्ाबाट आजै थनुामकु्त िररददन ु
भनी सम्बजन्धि कारािार कार्ायलर्मा लेखी पठाइय ददनू .........................................1 

 प्रतिवादीले र्स अदालिको आदेशानसुार मदु्ा पपुयक्षको तनतमत्त तमति 2076।9।6 मा 
निद धरौट रु.3,00,000।– राखेकोमा र्स अदालिको आदेश उच्च अदालि 
ववराटनिरबाट बदर भई प्रतिवादी थनुामा राख्न े आदेश हुँदा तनजले र्स अदालिको 
आदेशानसुार राखेको धरौटीको औजचत्र् समाप्त भई थनुामा िएपतछ प्रतिवादीले ित्कालै 
वफिाय पाऊँने नै हुँदा सो धरौटी रकम वफिाय पाउँ भनी माि िरेमा कानूनको रीि परु् र्ाई 
प्रतिवादीलाई वफिाय ददनू.................................................................................२  

 र्ो इन्साफमा जचत्त नबझेु मलुकुी फौजदारी कार्यववतध संवहिा, 2074 को दफा 134(1) 
बमोजजम 70 ददनतभत्र उच्च अदालि ववराटनिरमा पनुरावेदन िनय जान ुभनी फैसलाको 
प्रमाजणि प्रतितलवप सवहि जजल्ला सरकारी ववकल कार्ायलर् सनुसरीलाई पनुरावेदनको म्र्ाद 
ददन.ु........................................................................................................3 

 मलुकुी फौजदारी कार्यववतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ६3 बमोजजम बन्द 
इजलासबाट सनुवुाई भएको प्रस्ििु मदु्ामा वादी, प्रतिवादी, पीतडि िथा तनजको कानून 
व्र्वसार्ीले फैसलाको नक्कल माि िरे लाग्न ेदस्िरु तलई सारी वा सराई ददनू र प्रस्ििु 
मदु्ाको दार्रीको लिि किा िरी फैसलाको ववद्यतुिर् प्रति र्स अदालिको ववद्यतुिर् 
सफ्टवेर्र प्रणालीमा अपलोड िरी तमतसल तनर्मानसुार अतभलेख शाखामा बझुाई ददनू.....४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

फैसला िर्ार िनय सहर्ोि परु् र्ाउन े

ना.स.ु अरुण कुमार मेहिा 
कम्प्र्टुर अपरेटर ददपेश सनु्दास 

फाँट नं.- 1 

फैसला तमति: २०७७।८।22।2 

(अजुयनप्रसाद कोइराला) 
जजल्ला न्र्ार्ाधीश 
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