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बाग १ 

 

साॉझ ऩननरागेको धथमो। अस्ताउन रागेको घाभ क्षऺततजभा टिरपऩर गदै धथमो। भ टहडियहेको धथए 
एकतभासर,े तय कुन ैगन्तव्म धथएन भेयो टहिाइको न कुन ैतनश्चचत उदेचमन ै। धचप्रेढुॊगाफाि  ससधा 
दामाॉ हातनए भहेन्रऩरु ततय, अतन ऩसे क्मापे अयोभा सबत्र। 

“वान ससगयेि प्रीज”, भरैे अिनय गये, “एक कऩ कपी ऩतन।”  

भ क्मापेको त्मटह िेफरभा धथए जहाॉ हाभी ऩटहरे समौ ऩिक सॊग ैहुन््मौ। उसरे सधै बन्थी छोड्देउ 
मो फेकायको ससगयेि पऩउन, भराई त गन्ध न ैभन ऩदैन मसको।  

भ श्जश्स्कन्थे, फरु ततभीराई छोड्नऩुये छोिम्रा मो चै छोड्न सश्क्दन भ। 

तय आज भराइ सम्झाउने कोटह धथएन, भ ढुक्क सॊग पऩउन सक्थे एउिा, दइुिा, ततनओिा जतत 
ऩतन। ककनकी भ आज एक्रो धथए, पवल्कुर एक्रो, साॉझभा चायोको आशाभा छिऩिाइयहेको फचेयाझेः। 
हुन ऩतन भेयो उ बफना को न ैधथमो य, सानभैा ऩरयवायसॉग िाडिएको भ जसोतसो आज एउिा एन. गी. 
ओ. को आई. िी. म्मानेजय धथए । आफ्नो खुट्टाभा उसबन सक्ने बएको धथए, महाॉसम्भ ऩगु्नभुा उसको 
ठुरो हात धथमो।  

ट्ीॊग ट्ीॊग भोफाइरको घन्िी फज्मो, तछरयॊगरे गयेको यहेछ । कोठाभा कततफेरा आउने बनेय होरा, 
कससैॉग फोल्न भन धथएन, पोन यीसीव नगयी मश्त्तकै छोडिटदए । ऩछी म्मासेज गये, आज खाना 
फाटहयै खान्छु, असरक टढरो हुनसक्छ । उ अनपवऻ धथमो भेयो श्स्थतत फाये । 

दइुिा समुन सककसकेको धथमो, भ तसे्रो फाल्ने तमायी गदै धथए, वेियरे कपी िेवरभा याखखटदमो ।   

झभक्क अध्मायो बइसकेको धथमो। अ ऩेग अप यस्रान पवथ स्न्माक्स, भरैे अिनय गये। आज भ 
स्वतन्त्र धथए, य आपुराई आपैभा बरुाउन चाहन्थे  । कुन ैकुयाको कपक्री धथएन भराइ, आफ्नो बन्नेन ै
मसयी ऩयाइ बइटदएऩछी अफ फाकक न ैके धथमो य भसॉग। एक ककससभरे रयत्तो बएको धथए भ, 
सबत्रसबत्र ैखोक्रो बएय सकेुको भढुा झेः । 

करयफ ४ वषन अतघ हाम्रो बेि बएको धथमो । त्मो बेि एउिा अनौठो सॊमोग धथमो । अतन भेयो 
श्जन्दगीको ितनिंग ऩोइन्ि ऩतन ।  
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“हेल्रो, इट्स भी सरुोचना!” उसरे हात अतघ फढाउदै बनेकी धथइ, फी. आइ. िी. पस्िन सेभेस्ियको 
ऩटहरो टदनभा, जततवेरा करेजको एउिा कुनाभा भ एक्र ैझोक्राइयहेको धथएॉ । एक्कासी मो आवाजरे 
भ झश्स्कएको धथएॉ ।  

“हाई, भी ससभय !” भरैे ऩतन हात रम्काउदै आफ्नो ऩरयचम टदएॉ ।  

“इज टदस मोय पस्ि ि े?” उसरे श्स्थतत साभान्म फनाउदै सोधी । 

“एस” भरैे जवाप पकानए । “ततम्रो नी ?” 

“भाइन िु” उसको उत्तय धथमो । 

हाम्रो वातानराऩ अगािी फढ्दै गमो । ऊ प्राम इॊश्ग्रश एसेन्िभा जवाप टदइयहेकी धथइ, राग््मो कुन ै
रेकसाइिभा फािो बफयाएय अल्भसरएको कुइयेनी सॉग गप गदैछु । सोचेँ, फाउआभारे गततर ैफोडििंग 
ऩढाएका यैछन । साभन्म औऩचारयक ऩरयचम बमो, घय, स्कुसर ॊग, प्रस िु आटद ।  ऩतछ हाभी क्रास 
एिेन्ि गनन गमौं ।  

अन्त्मभा उसरे बनी, “ रेट्स फी फे्रन्ड्स, ओके?”  

“अप कोसन” भरैे सटह थाऩें, भराई ऩतन उसॉग नश्जककने फहाना चाटहयहेको धथमो, “घय जानेवेरा सॉग ै
जाॉउ है?” भरैे फ्माि बानीहारें । 

ऊ केिीहरुको हुरभा सभसीई, भ रास्ि फेन्च ततय रागें,  झट्ट एउिा पवद्वानको वाणी माद आमो, 
सफसे ऺभतावान टदभागहरु कऺाको रास्ि फेन्चभ ैऩाइन्छ, भ ऩतन कम्ता ट्मारेन्ि पवद्माथॉ कहाॉ हो 
य । 

खास ैऩढाइ बएन, सफ ैक्रासभा कोसनका कुया य आइ. िी. का पवकासक्रभभा कुया बए, एउिा 
प्रोपेसयरे आफ्नो जभाना य अटहरेको आइ िी ग्मजेट्सको गततर ैतरुना गये । 

घय पकन दा ऊ गेिभा भराई कुयेय फसीयहेकी यटहछे, “ओ हीयो त्मता होइन मता, मता” उसको त्मटह 
उत्ताउरो अतन चन्चरे आवाज सनुें । भ ऊ बएततय हातनए य हाभी करेज फाटहय तनश्स्कमौ ।  

नश्जकैको स्िऩफाि ऩोखया सभनी भाइक्रो कुदान ५ सभनि बसैकेको धथमो, तय गािी आउने कुन ैछाॉिकाॉि 
धथएन । त्मततखेयसम्भ हाभी फीच आजको क्रासहरुको फायेभा धेयथोय फहस बसैकेको धथमो । भ 
ऩढाइको बन्दा ऩतन उसको व्मश्क्तगत कुयो य रुची खोतल्न खोश्जयहेको धथएॉ, तय भेसो सभसरयहेको 
धथएन । त्मश्त्तकैभा गािी आमो, अश्न्तभ सीि खारीन ैदेखखन््मो हाभी दवु ैचढ्मौ । गािीभा ऩतन 
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केटह ख्मारठट्टा फाहेक खास ैअरु गप बएन । भ ऩी. एन. क्माम्ऩस गेि अगािी झयें, ऊ राभाचौय 
ततय रागी । झनुन अतघ बोसर सॉग ैकरेज जाने फहानारे उसको नॊफय भाग ॉ कक जस्तो रागेको धथमो 
तय आॉि आएन, मसयी केिीहरुको नॊफय भाग्दा ऩटहरे भ दइुचोिी पसीसकेको धथएॉ  । 

वेरकुी खाना खाइहोयी ओछ्मानभा ऩल्िें । मसो पेसफकु रग इन गनुनऩमो बनी ल्माऩिऩ सरएॉ, अको 
ट्माफभा ट्वीिय य अकोभा जीभेर ऩतन खोरें । दइुिा फे्रन्ि येक्वेस्ि आएको यहेछ, एउिा स्कुरको 
ऩयुानो साथी यहेछ, अको चाॉटह उही सरुोचना । भ छक्क ऩये, कतत तछिो येक्वेस्ि ऩतन ऩठाउन 
भ्माईसककछ । एसेप्ि गरयटदएॉ, अतन प्रोपाइर धचमाउन थारें, केिीहरुको प्रोपाइर धचमाउन खश्प्ऩस न ै
धथएॉ भ । एउिा ट्माफभा इन्पो य अको ट्माफभा पोिो खोरें । इन्पो सटिक धथमो, आॉखा गएय 
Favourite Quotations भा अड्ककमो, “ Let us always meet each other with smile, for the smile is the 

beginning of love” भदय िेयेसाको बनाई त्महाॉ उल्रेखखत धथमो, झट्ट टदउसोको उसको त्मो भधुय 
भसु्कान सम्झें, जव उसरे आफ्नो ऩरयचमको साथ भसॉग सभत्रताको हात अगािी फढाएकी धथई । 
प्रत्मेक एल्फभ गदै पोिोहरु ऩतन सफ ैचाहायें । एउिा ल्मान्िस्केऩ भोिभा खखधचएको पोिोरे औधी भन 
रोभ्मामो, ऩछािीको व्माक्राउन्ि कपक्का धथमो उसको सनु्दयताको अगािी । ऩऩनर िी-सिन य ब्र  
जीन्सभा भधुय भसु्कानको साथ ऊ उस्त ैउत्ताउरी य चॊचर देखखन्थी, सामद सयाॊकोिको भ्म  िावय 
भशु्न्तयफाि खखधचएको पोिो हुनऩुछन त्मो ।  

िुिुॊग!!च्माि साउन्ि रे झसॊग बए, भ त त्मटह पोिोभा घोयीयहेको ऩो यहेछु । 

“ओ हीयो” उताफाि म्मासेज आमो । 

“वेटिॊग पय म  िु कभ” भख्ख ऩारयटदएॉ । 

“सो स्वीि, बोसर करेज सॉग ैजानऩुछन है ?”  

“स्मोय, फगय आइऩगेुऩतछ मो नॊफयभा कर गय है” भरेै भौकाको याम्र ैसदऩुमोग गयें । 

हासो ठट्टा गदान गदै कुनफेरा बसुकु्क तनदाइएछ ।  

बोसर बफहान ७ फजे भोफाइरभा म्मासेज देखेँ, “गिु भातनिंग हीयो, फी इन द फस स्िऩ एि १०, टढरो 
गने होइन नी त्माॉ”  

मसयी टदन बफत्दै धथमो । सॉग ैकरेज जाने आउने, अतन बफदाको टदन नश्जकै कत ैघमु्न जाने । 
वाटहय जतत नश्जक धथमौ करेजभा हाम्रों फायेभा त्मतत थाहा धथएन, ककनकी करेजभा हाम्रो व्मवहाय 
सहज  हुन््मो । 
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एकदीन शतनवाय फेगनास तार जाने प्रस्ताव भरैे याखेँ, उसरे ऩतन भञ्जुय गयी । खाना खाइहोयी हाभी 
ऩृ् वी चोकफाि रेखनाथ सभनी भाइक्रो सभाई त्मताततय हातनमौ । तारको डिरडिर ैहाभी असरक 
हाइिभा यहेको होिेर रेक भ्म  ततय राग्मौं । भरेै दईु कऩ ककप अतन एउिा ससरेि भगाए, वेगनास 
तारको स्ऩेसर स्भर कपस फ्राई अको अिनय धथमो । तनरो फेगनासभा सनु्दयी िाॉिाको छामाॉ ऩयेको 
धथमो, भौसभ सपा धथमो बने हावा ऩतन भन्द चसरयहेको धथमो । वातावयण ऩयैु हाम्रो ऩऺभा धथमो । 
आज भ भेयो भनको वह पवसाउन चाहन्थें उसॉग । 

“एउिा कुया बनौं ?” भरेै औऩचारयक गप सरुु गयें । 

“दइुिै बन न” ऊसरे सधैझेऄ श्जश्स्कदै बनी । 

“होइन, आइ एभ सीरयअस”  

“बन्नसु भहोदम”  

“भ ततभीराई पे्रभ गछुन सरुोचना, ततभीराई भन ऩयाउछु, ततभीराई आफ्नो फनाउन चाहन्छु, के ततभी 
सधै मसयीन ैभेयो साथ टदइयहन्छौ?” भरैे एकै सासभा बने । 

त्मश्त्तकैभा उसको भोफाइर फज्मो, घयफाि पोन आएको यहेछ ।  

“वाि???????”  ऊ ठुरो स्वयरे धचच्चाई । 

एक्कासी कत ैनहेयी पनक्क पकेय येस्िुयेन्िफाि झयी, अतन एक्कैतछनभा त्महाॉफाि पवरम बई । कऩभा 
आधा ककप फाॉकीन ैधथमो, एकतछन वाल्र ऩयें, चुयोिरे हातभा ऩोरेऩतछ ऩो झसॊग बएॉ, अतघ के बमो 
थाहै बएन, आपुरे आपैराई फेगनास तारको छेवभैा ऩाएॉ । 

 

 

 

क्रभश्  
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बाग २ 

 

जसोतसो येस्िुयाॉको पवर ततयेय त्महाॉफाि तनश्स्कएॉ । कोठा ततय रागें, ऊ ककन त्मसयी तनश्स्कएकी हो 
ऩत्तो बएन । फािोभा अतन कोठाभा आइऩगेुऩतछ ऩतन तनकै ऩल्ि पोन ट्ाइ गयें, तय उठेन । कोठाभा 
भ तछरयॊग सॉग फस्न थारेको बखनय २ हप्ता बएको धथमो । भेयो िाढाको नाता ऩने काकाको छोया 
धथमो ऊ, ऩढाइको सशरसशराभा ऩोखयान ैफस्ने बएकारे भेयै कोठाभा फस्न थारेको धथमो । वेरकुी खाना 
ऩकाउने ऩारो भेयो धथमो, तय जाॉगय यश्त्तबय धथएन, ऩयैु शरयय आरस्म बएको धथमो । भ ओइराएको 
सागझेः रत्रक्क ऩयेको धथएॉ । भनभा के गयौँ कसो गयौँ छट्ऩिी धथमो, भट्माङरा रागेय यन्थतनएको 
बॊगेयो झेः जो आफ्नो घाइत ेशरयय सरएय रडिफिुी गरययहेको धथमो ।  

साॉझ ऩरयसकेको धथमो, कोठाको झ्मार खोरें अतन एउिा चुयोि सल्काएॉ । बायी श्जऊ असरकतत हरकुा 
बमो अतन भनभा शाश्न्त ऩतन । भोफाइरभा म्मासेजको िोन फज्मो, हत्त न ऩत्त खोसर हेयें, तछरयॊगरे 
ऩठाएको यहेछ । साथीकोभा फथनि ेऩािॊ छ अये, उत ैफस्ने ये आज । फेस ैबमो, खाना फनाउने िेन्सन 
भात्र ैबए तन घट्मो । ऩल्रो घयको ऩसरफाि एक ऩोका चाउचाउ ककनेय ल्माएॉ, य एक बल्को उभारें । 
धन्न आजको छाक त्मसरैे िमो, भनभन ैचाउचाउ आपवस्काय गनेराई धन्मफाद टदएॉ । भनभा अनेक 
ताना खेराउदै गदान कततखेय बसुकु्क तनदाइएछ ऩत्तो बएन । 

जोभसोभको राधग उिकेो ८: १५ फजेको फ्राइिरे भेयो तनन्रा बॊग गमो । भोफाइर हेयें, दइुिा म्मासेज 
यहेछ, दइुिै सरुोचनाको ।  

उसको फफुाको एक्सीिने्ि बएको यहेछ, त्मसरेै गदान टहजो हतारयदै जानऩुयेको कुया उसरे फताई । 
गण्िकी भेडिकर करेजभा उहाॉको उऩचाय बयैहेको यहेछ । देबे्र खुट्टा फ्र्माकचय बएको य अझै २ दीन 
अस्ऩतारभ ैयाखेय उऩचाय गनुनऩने बएकारे ऊ आज य बोसर करेज नआउने कुया दोस्रो म्मासेजभा 
उल्रेख धथमो । टहजोको घिनाको कायण थाहा ऩाइमो, केटह हदसम्भ ढुक्क बएॉ  । 

भन नराई नराई खािफाि उठें  । झ्मारफाि फाटहय हेयें, भाछाऩछेु्र सेतो दाॉत देखाउदै हाससयहेको धथमो 
। राग्मो भराई न ैधगज्माईयहेको छ, अन्नऩ णन य धौराधगरय ऩतन साथ टददैधथमो । भ ऩतन के कभ 
तनच्च हाॉससटदएॉ । ऩोखया फसेको मश्त्तका फषन बमो, महाॉ फसेय टदनहुॉ हेदान ऩतन नअघाइएको कुया केटह 
छ बने त्मो ऩक्कै ऩतन मटह टहभार हो । न कुन ैशोक न कुन ैशतुान, टदनहुॉ मसयीन ैसेतो दाॉत देखाउदै 
हाॉससयहेको छ । जीवन होस त मो टहभारको जस्तो ।  
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ढ्वाक ढ्वाक, ढोकाको आवाजरे भ झश्स्कएॉ । तछरयॊग आएको यहेछ । भ हातभखु धुन ततय  रागें । 
ऊ टहजो साथीको फथनि ेऩािॊभा बएको यभाइरोको फायेभा फताउदै धथमो । धचमा तमाय बमो, 
एकैतछनभा खाना ऩतन  । 

त्मस टदन क्रासभा खास ैध्मान टदन सककएन । भनभा नानातयहका सोचाइहरु आउ्मो । सरुोचनारे 
टहजोको भेयो प्रस्तावको वायेभा के सोची होरी ? ऩक्कै ऩतन एस न ैत होरा नी । टहजै पेरय त्मस्तो 
हुनऩुने । कत ैनो बनी बने त्मसऩतछको हाम्रो सॊफन्ध के ? सोच्दा सोच्दै कतत तछिो टदन बफत्मो 
ऩत्तो बएन । बोसरऩल्ि ऩतन टदन त्मसयी न ैपवत्मो । 

ऩसॉऩल्ि ऊ करेज आई । ऊ खास ैउत्साटहत धथईन । दईु टदनको हश्स्ऩिर फसाइरे तनकै थककत 
देखखन्थी । फाफाआभाको एक्री छोयी बएकीरे ऩतन उसको श्जम्भेवायी असरक बायी धथमो । फाफा 
ऩययास्ट्भा काभ गनुनहुन््मो, अटहरे बफदाभा घय आउनबुएको यहेछ  । 

“कस्तो छ फाफाराई ?” भरैे औऩचारयकता तनबाउदै सोधेँ । 

“अटहरे टठकै छ, िाक्ियरे २ हप्ता आयाभ गनुनऩछन बन्नबुएको छ ।” भसरनो स्वयभा उसको जवाप 
धथमो । 

त्मस्तो उत्ताउरो य चन्चरे उसको स्वबाव पवल्कुर फदसरएको धथमो । उसको भहुायभा एक ककससभको 
नयैाचमता धथमो अतन ससधथरता ऩतन । रयभखझभ गने ऩतुरी आज पवल्कुर भौन धथमो, भानौं 
ऩतुरीको ऩखेिा काटिएको धथमो अथवा बनौ कुन ैगटहयो चोि रागेको धथमो । 

त्मो टदन त्मश्त्तकै पवत्मो । खास ैखुल्न नसकेको उसको व्मवहाय ऩतछल्रो टदनहरुभा पवस्तायै 
साभान्म फन्दै गमो । हाभी पेरय सॉग ैआउने जाने गनन थाल्मौं । पाइनर एक्जाभ नश्जककदै धथमो । 
ऩयैु क्रास ऩढाईभा भग्न धथमो । भ ऩतन जसोतसो बएका नोट्सहरुको जोहो गयी ऩढ्दै धथएॉ । 
ऩढाइभा भ ऊ बन्दा असरक अगािी धथएॉ । पवचपवचभा क्रास छुिेकारे केटह सब्जेि कबय गनन गाह्रो 
बयैहेको धथमो । 

“रेट्स ह्माफ अ कम्फाइन्ि स्ििी” एक्जाभ आउन केटह हप्ता फाकक यहॉदा उसरे बनी । 

भ ऩतन ककन नाइॉ बन्थें य ! प्रेऩयेसन रीबभा करेजभ ैआएय कम्फाइन स्ििी गमौ । मसरे धेयै 
पाइदा बमो । 

ऩयीऺा टदइमो, सोचेबन्दा याम्र ैबमो । अफ रयजल्िको ऩखानइ धथमो । ऩोस्ि एक्जाभ बे्रकभा भ 
काठभान्िौ गएॉ, फाराजुभा टददी-सबनाजुकोभा फसेँ । घयभा श्जद्दी गयी गयी ऩतछ सरुोचना ऩतन आइछे 
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घमु्ने फहानारे । ऊ अॊकरकोभा फस्थी नमाॉ फजायभा । त्मसऩतछ त के चाटहमो य, एक हप्ताको 
काठभान्िौ फसाइभा हाभीरे सकेजतत ठाउॉ  घमु्मौं, गोदावयी ककनी, धुसरखेर आटद आटद । अश्न्तभ 
टदनको घभुाइ केशयभहरको “गािने अप ड्रीम्स” भा धथमो । त्मो उऩमकु्त अवसय धथमो भनको कुया 
खोल्ने, ज न कुयाको उत्तय भा तनकै ऩटहरे देखख खोश्जयहेको धथएॉ, फेगनास तारभा भ त्मसको जवाप 
ऩाउनफाि चुकेको धथएॉ य अफ बने त्मो भौका गभुाउन चाहन्नथें । हुन त त्मो एक औऩचारयकता भात्र 
ऩतन धथमो ककनकी हाभी नजातनदो तरयकारे पे्रभी-प्रेसभका बइसकेका धथमौँ।  

“तोइि फदुु्ध मो ऩतन सोधधयहनऩुने कुया हो, भरेै ततभीराई त्मटह टदन आफ्नो भातनसकेको धथएॉ ज न 
टदन भरैे ततभीसॊग सभत्रताको हात अतघ फढाएॉ, म  आय भाइ पस्ि एण्ि रास्ि रब ससभय ” उसको मो 
प्रबत्रकृमा सनेुय भ अवाक बएको धथएॉ । त्मो टदन भेयो राधग पवशषे धथमो, मसथनभा कक सरुोचानाराई 
भरेै आफ्नो सम्झेय ऩटहरोऩल्ि चुम्फन गयेको धथएॉ । 

बोसरऩल्ि हाभी ऩोखया सॉग ैपककन मौं । 

दोस्रो फषनको क्रास तन सरुु बमो । ऩटहरो फषन बयऩयु रयजल्ि ऩतन आमो, दवु ैऩास बएछौं, पस्िन 
डिपवजनभा । हाभीरे एकआऩासभा फधाई साट्मौं । मटह खुससमारीभा रेकसाइिभा क्मान्िर डिनय 
गमौ । घय टढरा ऩगेुकारे उसराई भम्भीरे साप गारी गनुनबएछ । अफ कटहल्म ैत्मसयी टढरा नगने 
प्रसभस भरैे गयें, ककनकी त्मो रेि नाईि डिनयको आइडिमा तनकाल्ने भ ैधथएॉ । 

हाम्रो सॊफन्ध टदनान ुटदन गाढा फन्दैधथमो । हाभी तनकै नाश्जककसकेका धथमौं एक आऩासभा । प्राम 
करेज िाइभभा हाभी सॉग ैहुन््मौँ । करेज सककए ऩतछ ऩतन हाभी सॉग ैिुल््मौ, घभुी कपयी घय 
राग््मौं । न्मयुोि, धचप्रेढुॊगा य भहेन्रऩरुको हुदै क्मापे अयोभा हाम्रो दैतनकी जसो न ैधथमो ।  भ 
ककप य ससरेि भगाउथें । 

“ससभय, प्रीज सरब दीस इरयिेटिॊग ससरेि माय” उसरे एकटदन बनी । 

“हाहा” भरेै उसको कुया हाॉसोभा उिाईटदएॉ, एक ऩप सॉग ै।  

“त्मस्तो के हुन्छ त्मो धुवाॉभा, छोड्न ैनसक्न?े” ऊ जान्न चाहन्थी । 

“वन्री स्भोकय नो इि, सामद भरेै ततभीराई फझुाउन सश्क्दन” भरैे जवाप पकानएॉ । 

त्मसऩतछ उसरे कटहल्म ैचुयोि छोड्न बतनन, उसरे फझुी होरा ससगयेिको रत थाहा ऩाउनको राधग 
ससरेि तान्नऩैछन , ऊ त्मसो गने ऩऺभा धथइन । 
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शतनवायको टदन प्राम हाभी ऩोखया नश्जकै कत ैघमु्न गइयहेका हुन््मौँ । शाश्न्त स्तऩु, िसेबि पल्स, 
भहेन्र गपुा, सयाॊकोि, रमु्रे आटद आटद । साहेदै कुन ैठाउॉ  फाकक धथमो होरा जहाॉ हाभी नऩगेुका 
धथमौं । 

हाम्रो पे्रभ दईु फषनसम्भ मसयीन ैअगािी फढ्मो । बफचबफचभा हाभीभाझ स-साना भनभिुाव बयैहन््मो, 
तय त्मो हाम्रो सम्फन्धको अगािी गौंि धथमो । हाभी बफच एक आऩासभा गटहयो पवस्वास धथमो, य 
बयोसा ऩतन । एक अकानका ऩरयऩयुक धथमौं हाभी । 

ऊ फेराफेराभा बन्थी, “ससभय, हाम्रो पे्रभ सधेऄ अभय यटहयहन्छ हगी?” 

भ उसको कोभर केश समु्समु्माउदै बन्थेँ, “मगुौंमगुसम्भ यहन्छ, योसभमो-जुसरमि, याधा-कृष्ण, ररैा-
भजन ुअतन ससभय-सरुोचना, कस्तो सभरेको है?” 

ऊ कथा बन्दै धथमो, क्मापे अयोभाको त्मटह िेवरफाि । कथा ऩतन के बन्न,ु त्मो उसको जीवनको 
एउिा स्वश्प्नर स्भतृत धथमो, कपक्का सऩना, य तततो मथाथन ऩतन । 

 

 

 

क्रभश्  
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बाग ३ 

 

व्माक्राउन्िभा ब्राि ऩाइज्रीको “श्व्हस्की ररुाफाई” फज्दैधथमो । ऊ एकतछन योककमो, सामद अको एक 
क्वािय भगाउन वेिय ततय इशाया गदैधथमो । पेरय सरुु गमो उसको त्मो “अधुयो मात्रा” जुन आज ऩतन 
एक असभि छाऩ फनेय उसको भन य भश्स्तस्कभा सरफराइयहेको धथमो ।  

पाइनर इमयको ऩयीऺा नश्जककदै धथमो, ऩयीऺाको राधग भात्र २ हप्ता फाॉकी धथमो । सफ ैसाथीहरु 
ऩरयऺाको तमायीभा व्मस्त धथए । तछरयॊग बफदाभा घय गएको धथमो य भ कोठाभा एक्र ैधथएॉ । प्राम 
जसो ऩरयऺाभा हाभी सॉग ैतमायी गरययहेका हुन््मौं । मो ऩारी ऩतन श्स्थतत पयक धथएन । ऊ पवहान ै
भेयो कोठाभा आउथी य टदनबयी जसो हाभी सॊमकु्त रुऩभा ऩढाईभा केश्न्रत हुन््मौँ । ऩढाईको 
साथसाथै हाभी बपवष्मको सनु्दय सॊसायको कल्ऩनाभा िुफलु्की भादै हुन््मौँ । 

ऊ बन्थी, “ससभय, अफ मो हाम्रो पे्रभराई चाि ैभतुन रुऩ टदनऩुछन , पव भस्ि गेि इन्गेज्ि सनु” 

“अफ हाभी त्मो सॊफन्धफाि िाढा छैनौ सरुोचना ” भ उसराई सम्झाउथें, “मो ऩरयऺा सककन देउ, एउिा 
याम्रो ठाउभा जाधगय ऩक्का होस, त्मसऩतछको कुया ऩतछ सोचौरा तन” 

 “ड्मािीभभीरे भान्नबुएन बने ?” ऊ शॊका गथॉ । 

“हाम्रो पे्रभ त्मतत कभजोय छैन पप्रम, न त मो चैत भास को हावा हुयी रे उिाउन सक्छ न त साउने 
बेररे न ैफगाउन सक्छ, मो त गॊगाको ऩानी जस्त ैऩपवत्र छ, टहभारको सशय जस्त ैअिर छ ।” भ 
अ्मानउने कोससश गथेँ । 

मस्त ैसभठा सभठा गपरे त्मो सभमभा हाभीराई उजान थऩेको धथमो । एउिा छुटै्ट सॊसायभा यभाइयहेका 
धथमौ हाभी । 

बन्दाबन्दै ऩरयऺाको टदन ऩतन आमो । एक आऩसभा फेस्ि अप रक साट्मौं । उधचत तमायी गयेकोरे 
हाभी दफुरैाई त्मस्तो गाह्रो बएन । हप्ताटदनऩतछ ऩयीऺा सककमो । प्राश्क्िकरराई अको एक हप्ता 
राग्मो ।  

ऩोस्ि एक्जाभ पऩरयमि मश्त्तकै ऩोखयाभ ैबफत्मो । भ एउिा याम्रो आइ. िी. कम्ऩनी सॉग सरॊक फनाउने 
कोससश गदैधथए । दईु भटहनाको अन्तयारभा खास ैअरु कुयाभा प्रगतत गनन सककएन । हाभी दईु बफच 
ऩतन प्राम बेिघाि बयैहन््मो ।  
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अन्तत रयजल्ि आमो, भरेै पस्िन डिसबजनभा याम्र ैअॊकको साथ उततणन गयेछु, उसरे चाटहॉ असरक थोयै 
ल्माइछे । दखुेसो गदैथी, ऩतछ पकाउन गाह्रो बएन ।  

जसोतसो ब्माचरय ऩढाइ ऩतन सककमो । अफ एउिा याम्रो ठाउॉभा जाधगय अतन सरुोचानासॊगको घयवाय 
य सखुी खुसी ऩरयवाय, भेयो श्जन्दगीको उद्देचम मीन ैधथमो । सामद मो बन्दा फढी भरैे कटहल्म ैसोधचन 
ऩतन होरा । 

के सयु चरेय हो, तछरयॊगरे कोठाभा काश्न्तऩयु ऩबत्रका ककनेय ल्माएको यहेछ । भरैे थाहा ऩाएसम्भ 
सामद कुन ैऩतन शकु्रवायको साप्ताटहक चाटहॉ ककनेय ल्माउन छुिाउदैन धथमो उसरे ।  

“आजबोसर काश्न्तऩरेु ऩतन सभिर ऩेजभा ब्रो अऩ छाप्न थाल्मो य?” भरैे श्जस्कदै सोधें 

भ ऩतन खास ैऩबत्रका ऩढ्ने भान्छे त होइन, त्मटह ऩतन मसो ऩाना ऩल्िाउदै गएॉ । यासशपर हेयें, काभ 
फन्ने रेखखएको धथमो । बखनय एस. एर. सी. को रयजल्ि आएकोरे होरा, ऩबत्रकाभा सभाचाय बन्दा 
ऩतन प्रस िु करेजहरुको तनकै बड्ककरा पवऻाऩनहरुरको एकछत्र याज धथमो । अश्न्तभ ऩषृ्िभा एउिा 
चरेकै एन. जी. ओ. रे ऩोखयाभा आफ्नो नमाॉ शाखा खोल्न रागेकोरे केटह कभनचायीहरुको आवचमकता 
यहेको पवऻाऩन छाऩेको धथमो । ढुॊगा खोज्दा देउता सभरेझेः बमो । सस. बी. येिी धथमो, भ उततन्खेयै 
सफ ैिकुभेन्ि सरएय एप्राई गननको राधग टहिें ।  

त्मसको ४ टदन ऩतछ इन्ियभ्म  धथमो, अन्तवानतानको राधग भहेन्रऩरुभा यहेको उक्त अकपसको शाखा 
ततय टहडिमो । राइनभा फाटहय फससयहदा एउिा िेक्स्ि आमो, “फेस्ि अप रक िीमय, होऩ द ि ेपवर 
एि भाइरस्िोन िु आवय रयरेसनसशऩ” । “्माॊक्स स्वीिहािन” अतन एउिा ककसको स्भाइरीरे यीप्राई 
गरयटदएॉ ।  ऊ भेयो रक्की चाभन ऩतन धथइ, उसको त्मो म्मासेजरे असरक कश्न्पिने्स फढेजस्तो बमो 
। अन्तवानतान सोचेबन्दा याम्रो बमो, भेयो एकेिसेभक्स ऩतन स्ट्ॊग न ैधथमो, भ याम्रो रयजल्ि आउनेभा 
पवस्वस्त धथएॉ ।  

टठक बोसरऩल्ि टदउसो अऩरयधचत नॊवयफाि कर आमो ।  

“कॊ राचुरेसनस ससभय जी, म  आय सेरेक्िेि पय द जव, बोसर बफहान १० फजे अकपसभा हाश्जय 
हुनहुोरा ।”  

भ खुसीरे ३ हात भाधथ उकफ्रएॉ । उश्त्तनखेयै पोन गयें सरुोचानाराई, खुसीको खफय सनुाएॉ, उसको 
फधाईरे भ थऩ हपषनत बएॉ । साॉचै जीवनभा केटह उऩरश्ब्ध गयेजस्तो राग्मो, हुन ऩतन सरुोचना 
ऩतछको भेयो अको ठ रो उऩरश्ब्ध केटह धथमो बने त्मो मटह न ैधथमो ।  
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बोसरऩल्ि देखख भ काभभा जान थारें । नमाॉ सॊस्था य अनबुवको अबावरे भ केटह अल्भसरएको धथएॉ 
। भेयो काभ त्महाॉ प्राम िािाफेस इन्ट्ी गने, सबनय सभराउने य आइ. िी. येखदेख गने हुन््मो । तय 
त्महाॉका सभरनसाय कभनचायीहरुरे गदान काभभा सबज्न त्मतत सभम रागेन । काभ गने वातावयण य 
इच्छाशश्क्त हुन ुऩदो यहेछ, कतत चािो सभम पवतकेो भराई ऩत्तो बयैहेको धथएन ।  

“बफ तन क्मापे अयोभा एि पाइब”, अकपसफाि छुट्टी हुन ुएक घण्िा अगािी भरेै म्मासेज ऩाएॉ । 
काभभा जान थारेदेखख उसॉग त्मतत सायो बेि हुन सककयहेको धथएन । ओ साॉची, ऊ त बोसर 
काठभान्िौ जादैछे क्माये, कस्तो बसुकु्कै बफसेको ।” 

हाभी दफु ै५ फजे क्मापे अयोभाको मटह िेवरभा धथमौं । भरैे ककप य ससरेि भगाएॉ, उसरे हि रेभन 
य श्स्प्रॊग योर अिनय गयी । नोबा ब्रान्िको ऩफ्मुनभको फास्ना उसको शयीयफाि आइयहेको धथमो । २ टदन 
अतघ भात्र हेमय करॊ गयेकी उसराई भरैे त्मो रुऩभा ऩटहरोऩल्ि देखेको धथएॉ । िाकन  ब्माक्राउन्िभा 
साइतन ॊग इम््मोियी गरयएको पुर स्रीब िीशिनभा वास्तवभ ैऊ क्मिु अतन इनोसेन्ि देखखएकी धथइ । 
ककन ककन ऊ ऩटहरेबन्दा पयक देखखन्थी, कक त्मो भेयो दृस्िीभ्रभ भात्र धथमो ? भरैे उसराई मसयी 
तनमारेय ऩटहरे कटहल्म ैहेयेको धथइन, के भेयी सरुोचना साॉचै मतत याम्री धथई ? भरैे उसराई 
एकतभासरे मसयी हेयीयहें, भानौं अफ उसराई कटहल्म ैहेनन ऩाउॉ टदन । हो, साॉचै त्मो भेयो अश्न्तभ हेयाइ 
धथमो, त्मसऩतछ भरैे उसराई  कटहल्म ैत्मसयी हेनन ऩाइन ।   

“कटहरे पकन न्छौ ततभी?” भरेै औऩचारयकता ऩयुा गयें । 

“१ हप्ता ऩतछ । ड्मािी ऩतन त्मसको रगत्त ैआउनहुुन्छ, सामद ततभीराई हाम्रो फायेभा कुया गनन 
फोराउनहुुन्छ होरा ।” 

“के ल्माइटदन्छौ त भराई उताफाि?” 

“देय पवर बफ अ सप्रानईश्जॊग धगफ्ि पय म , वेि टिर देन” उसरे भसु्कुयाउदै बनी । 

भरेै कुयीयहें तय त्मो टदन कटहल्म ैआएन । 

                                        *** 

“ओ सेि !!! आज त सरुोचनाको फथनि ेऩो हो त, अतन ऊ काठभान्िौफाि पकन ने टदन ऩतन हो आज । 
कसो बसुकु्क तनदाइयटहएनछ ।” साॉढे ऩाॉच फजे एम्फरेुन्सको साइयनरे भेयो तनन्रा खुल्मो । भोफाइर 
सरएय पोन गनन रागें । ज्मा भोफाइरको ब्मारेन्स त शनु्म ऩो यहेछ । भखु ऩतन नाधोइकन हताय 
हताय गयी तर ऩसरफाि कािन ककनेय रयचाजन गयें ।  
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ऩयेवाको एक जोिी नश्जकै पवजुरीको ऩोरभा धचयपवय गदै खेरीयहेका धथए । एक्कासी भ्मािभ्माि 
आवाज आमो, कयेन्ि सिन बएछ क्माये, ऩोथी ऩयेवा उतछट्टीएय ऩय फािोभा रिी, बारे ऩयेवा क्वाय ्
क्वाय ्रुन राग्मो । तिै कस्तो दृचम देख्नऩुयो एकाबफहान,ै भन खखन्न फनाउदै कोठाभा उश्क्रएॉ ।  

“ह्माऩी फथनि ेिु म , ह्माऩी फथनि ेिु म  िीमय सरुोचना, ह्माऩी फथनि ेिु म ” भरैे पोनफािै पवस गयें । 

“ह्माव नाइस जनॉ, सी म  एि रेकसाइि इन इसबतनॊग”  

उसरे बफहान १० फजेको भाइक्रो चड्ने य फेरकुा रेकसाइिभा बेट्ने कन्पभन गदै पोन याखी । 

कतत तछिो काभ गनन थारेको ऩतन १ भटहना बइसकेछ । आज भ भेयो भेटहनेत य ऩरयश्रभको ऩटहरो 
स्मारयी फझु्दैछु । सरुोचनाको फथनि ेऩतन आजै । ऊ सॉग १ हप्ता ऩतछ बेि हुदैछ, ककन ककन आज 
पवशषे टदन राधगयहेछ । खास ैकाभ ऩतन धथएन अकपसभा, चाि ैछुट्टी सरएॉ । ऩोखया व्मकयीफाि केक 
अिनय गयें अतन अककन ि येस्िुयेन्ि एण्ि फाय भा एक िेवर रयजबन गयेय फेरकुाको राधग सफ ैतायतम्म 
सभराएॉ ।  

बखनय टदउसोको २ फजेको धथमो, कोठाभा पकें  । भखु सकुकयहेको धथमो, दईु धगरास ऩानी रयत्माएॊ ।  
छाती चसक्क चस्क्मो, सससाको धगरास ब इभा खस्मो अतन झमानम्भ पुट्मो, उप धगरास खसेको तन 
बेउ ऩाएनछु । धन्न धेयै िुक्रा बएनछ, जसोतसो उठाएय ऩोको ऩायें ।  

सरुोचनाको पोन ऩतन राधगयहेको धथएन, मो हाइवेभा टहिकेो फेराभा पोन रगाउन ुऩतन सानोततनो 
मदु्ध श्जतझेेऄ हुन्छ । फत्ती आइयहेको यहेछ, के सयु चरेय टिबी हेनन भन राग्मो । िीबी खोरेय हेदान 
छाॉगोफाि खसेझै बएॉ । काठभान्िौफाि ऩोखया आउदै गयेको भाइक्रोफस भशु्ग्रन नश्जकै दघुनिना बएय 
बत्रशरुी नदीभा खसेको फ्ल्मास न्मजु सफ ैच्मानरहरुरे देखाइयहेको धथए । कत ैत्मो गािी सरुोचना 
चढेकै त धथएन?  ओठभखु सकेुय सखु्खा बमो । पनन्न एक पन्को घभुामो । एकैतछनभा सभाचाय 
आमो, दघुनिनाभा भतृ्म ुबएका मात्रहुरुको नाभ बन्न थाल्मो, आखखयभा जे नहुन ुधथमो त्मटह बमो । 
हो, सरुोचना अफ मस सॊसायभा यटहन, बत्रशरुीको बेरसॉग ैऊ ऩतन फगीयही, िाढा धेयै िाढा कटहल्म ै
नपकन ने गयी ।  

भ मतत योएॉ, मतत योएॉ अफ रुनको राधग आश ुफाॉकक यहेन । भेया आॉखा त रयश्त्तसके तय ऩतन आशरेु 
आॉखाफाि त्मो उसको आकृतत ऩखाल्न सकेन । ऊ आपु त सदाको राधग िाढा बई तय उसॉगका तत 
स्भतृतहरूका नगन्म ऩरहरु भेयै ऩासभा छोिये गई । भराई कटहल्म ैवसन्त नआउने गयी सशसशयभा 
उजाडिएको नाङ्गो ऩाखो फनाएय गई, न भ नमाॉ फहायरे पुल्न न ैसकें , न त ओइराएय झनन न ै
सकें ............. 
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