
 



 

 

बाग १ 
ससभससभ ऩानी ऩरययहेको छ ।  बण्डायी येस्टुयेन्ट एण्ड खाजा घय आइऩगु्दा भ गाडीफाट ओसरिएॉ । योडको 
डीरभा यहेको येस्टुयेन्टकै खयरे छाएको हटभा गएॉ । नजजकै अको हटभा दईु जोडी कुइये य एक नेऩारी 
गाइड ऩनन ससु्ताईयहेका छन । ठ्माकै नाभ ठम्माउन सककन तय कुन ैइम्ऩोटेड व्राण्डको वाईनको चुस्की 
रगाइयहेका थथए । वेदयरे नन नतनीहरुराई साथ ददइयहेको थथमो, न दठदहयाउने थचसो न त उखयभाउरो 
गभॉ न ै । खयको छानोफाट टेवरभा तप्ऩ तप्ऩ ऩानी चुदहदै थथमो, नजजकै यहेको एस्रे य सराईराई 
ऩानीफाट जोगाउन असरक ओय सायें । 

“अ कऩ सभल्क कपी एण्ड अ ससगयेट जप्रज” भरैे अडिय गयें । 

भौसभ खुरा यहेको वेरा महाॉफाट भाछाऩछेु्र, अन्नऩणूि य धवराथगयी प्रस्टै देख्न सककन्छ । अदहरे ऩानी 
ऩयेकारे ऩयैु वादर भात्र देखखएको छ । साॉझ ऩनि रागेकारे रयभरयभ अध्मायो बइसकेको छ । ऩायी 
धम्ऩसुको डाॉडाभा यहेका टुरयस्ट रजभा वत्ती वल्न थारीसकेका छन ् । सामद शरुबक्तका “ऩागर वस्ती” 
का अवशषेहरु नतन ैडाॉडा भजुन्तय छन ् । ववचभा यहेको घटे्टखोरा ससुाएको त्मनत सनुनन्न । ए साॉची सान ै
ऩो छ त है त्मो खोरा, तऩैनन वषािभा त बेर आएय फढ्नऩुने हो । हाइवेभा वाग्रुॊग य कुश्भाफाट छुटेका 
यात्री वसहरू आफ्न ैवेगभा गन्तव्म तपि  हुइककयहेका छन,् नाउडाॉडा, हेम्जा हुदै ऩोखया अनन 
काठभान्डौसम्भ । 

कपी य ससगयेट आइऩगु्मो । सराई कोयें, सल्काएॉ अनन कपीको चुस्कीसॊग ैसम्झन थारें ववगतका 
स्भनृतहरु जो भेयो भानसऩटरभा आज ऩनन उस्त ैसरवराईयहेछ, खेरीयहेछ य कदहरे नभेदटने असभट छाऩ 
वनेय भनभा नतखो वाण हाननयहेछ ।  

****** 

भेयो घय ऩोखया नजजकै रमु्रेभा थथमो । घयभा आभा, फफुा भ य फदहनी गयी ४ जना थथमौं । फवुा कृषी 
अनसुन्धान केन्रभा जाथगये हुनहुुन््मो । भध्मभ वथगिम ऩरयवाय थथमो हाम्रो । राउन खान त्मनत ठूरो 
सभस्मा थथएन ।  

मसऩारी भेयो एस. एर. सी. सककमो । म्माथ असरकनत ववथिमो, नत्र अरु सव ैयाम्र ैबमो । अव 
काठभान्डौ जाने, वव्रज कोसि ऩढ्ने, अनन प्रस टु ऩनन उत ैऩढ्ने । प्रस टु भा वामोरोजी सरने, अनन 
ऩनछ गएय डाक्टय वन्ने, गाउॉभ ैआएय एउटा अस्ऩतार खोल्ने गने अनन मही सेवा गने । मी पगत 
सऩनाहरु भात्र थथएनन, भेया राथग अनघ फढ्ने साहस य आत्भववश्वास ऩनन थथए । मीन ैकल्ऩनाका 
त्मान्राहरु फनु्दै भ आफ्नो गन्तव्मऩथभा रागेँ, बर ैभेयो राथग मो एक साहससक मात्रा बन्दा कुन ैकभ 
थथएन । 

 



 

 

भाभारे दहजो पोन गयेय, बान्जाराई चाडो काठभान्डौ ऩठाइददन ुबन्नबुएको थथमो । एस. एर. सी. 
सककएको तसे्रो ददन भ काठभान्डौ रागेँ रमु्रेफाट । 

काठभान्डौ नमाॉ वसऩाकि  ओसरिएॉ । भेया अनथगन्ती सऩनाहरु य चुनौतीहरुरे ऩनन भराई ऩछ्माएका थथए, 
मो भानवता हयाएको भान्छेहरुको शहयभा । बऩूी शयेचनरे उनको कववताभा सदह बनेका थथए, महाॉका 
भान्छेहरु उदाश छन ्ककनकी उनीहरुराई ददनबयी रुऩमाॉरे टोक्छ य यातबयी उऩमाॉरे टोक्छ । भान्छेहरुको 
भहुायभा कुण्ठा य आवेग प्रस्ट झजल्कन््मो, कदहरेकादह उनीहरु देखाओटी हाॉसो हास्दैथथए । 

भाभा सरन आउनबुएको थथमो । त्मसऩनछ भाभाको कोठा नेऩारटाय नतय राग्मौं । भाभा एउटा एन. जी. 
ओ. भा काभ गनुिहुन््मो । दईु छोया थथए, जेठो चै ८ क्रासभा ऩढ्दै थथमो । उसॊग भेया प्राम गपहरु 
सभल््मो । बोसरऩल्ट उसॊग ैवाराजु वाइसधाया ऩाकि  गएॉ, ओयीऩयी घभुघाभ गयें । ऩसॉऩल्ट फागफजायको 
एउटा इजन्स्टच्मटुभा वव्रज कोसिको राथग बनाि बएॉ । 

क्रास भननिंग सशफ्टभा थथमो । ववहान साढें ५ भ ैकोठाफाट दहड्नऩु्मो । २३ नॊ रुटको भाइक्रो, 
नेऩारटायफाट वाइऩास हुदै भाछाऩोखयीसम्भ आइऩगु्दा खुट्टा याख्ने ठाउॉ  हुन्थेन । प्राम सफ ैकरेज ऩढ्ने 
ववद्माथॉ हुन्थे । भराई बने सरुुकै स्टऩभा चढ्ने हुॉदा खास ैसभस्मा हुन्थेन, सीट ऩाइहासरन््मो । ददन 
ववत्दै गमो, क्रासभा ऩनन नमाॉ साथीहरु वन्दै गए । क्रास सकेऩनछ सभम सभरेभा काठभान्डौका ठाउॉ हरु  
घमु्न गइन््मो । सरुुसरुुभा ववयानो रागेऩनन ववस्तायै भेयो काठभान्डौ वसाई यभाइरो वन्दै थथमो । 

“आज क्रास जानहुुन्न बान्जा वाव?ु” 

भाइजुको आवाजरे भ झसॊग व्मखुझएॉ । घडी हेदाि सवा ५ बइसकेछ । हताय हताय उठी भखु धोइहोयी 
कऩडा रगाएय येडी बएॉ । भाइक्रो स्टऩभा ऩगु्दा ऩौने ६ बइसकेको थथमो । गडु्न ैरागेको गाडी पेरा ऩमो 
य चढीहाॉरे । आज गाडी त्मती प्माक थथएन । अरुवेरा ५ जना अटाइनअटाई याख्ने रास्ट सीटभा आज 
जम्भा ३ जना थथए । आज कुन ैबफदा थथमो य ? एकनछन गभ खाएॉ । 

वाराजु चोक आइऩगेुसी एउटी केटी चढी, हेदाि मसऩैारी एस. एर. सी. ददएझेः देखखन्थी । भेयो छेउभा सीट 
खारी थथमो, त्मदह आएय वस्री बनेय भ झ्मारऩट्टी सयेझै गरयददएॉ । सोचेजस्त ैबमो, ऊ भेयै साइडभा 
आएय वसी । ऊ ऩनन असर हतारयएझेः देखखन्थी । भ कके नजयरे उनराई हेने कोसशश गदै थथएॉ तय 
हेरयहाल्न बने सकेको थथइन ।  

“दाइ, बाडा ऩाभ त, अनन दददीको नन”  

भ झसॊग बए । झ्मारभा उही केटीको छामाॉ हेदै टोराईयहेको यहेछु । मी भाइक्रोवाराहरु ऩनन जसराई 
ऩनन दाई दददी देख्छन, हेदाि २ ओटा घोरे छोयाको फाउ जस्तो छ, अझ दाई अये, भनभन ैसोचें । 

२० रुऩमाॉ ददएय दईु जनाको कटाउन ुबन्न भन रागेको थथमो, तय आॉट आएन । आइडी काडि हेदाि थाहा 
ऩाएॉ उनी ऩनन भ ैऩढ्ने इजन्स्टच्मटुभा ऩढ्दै यदहनछन । नाभ चै “आ.......” थुक्क ठम्म्माउन ैसककएन ।  

 



 

 

बकुृटीभण्डऩफाट ओरेय उनी नछटो नछटो गदै फागफजाय नतय राथगन, भ नन उनकै ऩनछ ऩनछ रागेँ । 
क्रास ऩगेुसी थाहा ऩाएॉ उनन अकै सेक्सन कक यैनछन । 

हयेक ददन भ भाइक्रोभा चढ्दा उसराई खोज्थें । वाराजु चोकभा आइऩगेुसी घाॉटी तन्काएय वादहय हेथें, देखें 
बने फोराउछु बन्ने आॉट ननकाल्थें । वाराजु चोकभा अरु रुटफाट आउने भाइक्रोहरु नन हुन्थे, सामद 
अकैभा चढ्थी । त्मो एक ददन केवर एउटा सॊमोग थथमो । इजन्स्टच्मटुभा आक्कर झुक्कर भात्र ैदेख्थें ।  

शननवाय सधै टेस्ट हुन््मो । एक शननवाय भ जाॉच ददएय पकि दै थथएॉ । भाइक्रो चढें य रास्ट सीटभा गएय 
वसें । झ्मारको छेउको सीटभा उदह केटी थथई । ऩेऩय हेयेय भाकि  गेस गदैथी । उसरे नन भराई देखी य 
असरक अकभकाए झेः गयी । भ उसॉग वोल्न चाहन्थें, सामद ऊ ऩनन त्मदह चाहन्थी । तय कसकैो वोरी 
पुट्न सकेन, सामद हाभी केदह वन्धनरे वाथधएका थथमौं वा राग््मो हाभीवीच एउटा ठूर ैकाॉडतेाय 
वारयएको थथमो । वाराजु चोक ऩगेुसी ऊ भाइक्रोफाट ओसरिइ, भ उसरैाई हेयीयहें । असरक टाढा ऩगेुऩनछ 
ऩछाडी पकेय हेयी, अनन सभठो भसु्कान ददएय गइ । भ रादटए झेः बएॉ, कसरैाई मनत सनु्दय भसु्कानभा 
ऩदहरोऩल्ट देखेको थथएॉ । सामद बगवानरे कसकैसरैाई पुसिदभा फनाएका हुन्छन, करा बयेका हुन्छन, 
पूरफटु्टारे सस ॊगायेका हुन्छन, मीनी नतन ैभध्म एक थथइन ्। 

मस्त ैगरय ददनहरु बफत्दै गए । ३ भदहनाको वव्रज कोसि सककएको ऩनन ऩत्तो बएन । अव त रयजल्ट 
आउने फेरा ऩनन बमो । नबन्दै असायको अजन्तभ साता रयजल्ट आमो । डडजस्टॊकसन आएको यहेछ । भ 
कऺा प्रथभ सदहत स्कुरफाट अदहरेसम्भकै सवोत्कृष्ट अॊक ल्माउने छात्र बएॉ । खुसीको ससभा यहेन । 
रयजल्ट आएसी घय गएॉ । स्कुरभा सम्भान तथा ववदाई कामिक्रभ आमोजना गरयएको थथमो । मसऩैारी 
देखख सरुु बएको छात्रवनृत अन्तगित भरेै रु १० हजाय छात्रवनृत ऩनन ऩाएॉ । सफरेै सनु्दय य उज्ज्वर 
बववष्मको शबुकाभना ऩनन ददए ।  

काठभान्डौ आएॉ । फागफजायभ ैएउटा नाभ चरेको प्रस टु करेजभा बनाि बएॉ । भेयो गन्तव्मको अको 
एउटा अध्माम थवऩमो । ११ कऺाको ऩदहरो ददन, 

“हे, नतभी ऩनन मदह एडसभसन बमौ?” ऩछाडी एउटा ऩरयथचत आवाजरे वोराईयहेको थथमो । 

“ओ, नतभी??” भरैे जवाप पकािएॉ । 

“अॉ भ, भी आमशा” उसरे हात अगाडी फढाई । 

“भ आकाश” भरैे ऩनन हात रम्काउदै जवाप पकािएॉ । 

“नाउ वी आय फे्रन्स ओके?”  

“स्मोय, बहैाल्छ नन”  

“अनन हाउ वाज मोय रयजल्ट?” ऊ प्राम प्रश्न अॊिेजीभ ैगदैथी । भ एक एक गयेय जवाप पकािउदैथें, मो 
दृश्म कत ै जाथगयका राथग ददएको इन्टयभ्म ुजस्तो राग्दै्मो । 



 

 

“एट्टी टु ऩसेन्ट, नतम्रो नन?” 

“भेयो एट्टी पो, र कॊ िाच हाभी दवुरैाई ” 

गप गदाि गदै सय क्रासभा नछनुिबो । भ केटाहरुको िऩुभा गएॉ, ऊ केटीहरुको हुरभा सभसीई ।  

करेज सककएसी हाभी दवु ैसॊग ैपककि मौं । चाड ैन ैहाभी दईु याम्रा साथी बइसकेका थथमौं । करेज आउने 
जाने सॉग ैग्मौं ।  

एक ददन ववहान भाइक्रोभा हाभी दवु ैकरेज जादै थथमौं । ड्राइबयरे भाइक्रो वेतोडरे हाॉककयहेका थथए । 
भाइक्रो प्माक न ैथथमो । ववहान बएकारे योडभा खास ैगाडी ऩनन थथएन । शोह्रखुटे्टको उकारोभा ऩगु्दा 
गाडीरे टननिंग सरएन । उताफाट सभनीवस ऩनन हुइककदै आइयहेको थथमो । झमािम्भ ठोककमो, सससाहरु पुटे 
य गाडी कोल्टे पककि मो । सव ैथचच्माए, आमशारे भराई च्माप्ऩ सभाती । भ अचेत झेः बएॉ । त्मसऩनछ के 
के बमो ऩत्तो ऩाइन..... 

क्रभश् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

बाग २ 

 

आॉखा खुल्मो, कुन ैराभो ननन्राफाट व्मझुेझेः बान बमो । टाउको बायी थथमो, ननधायभा ऩट्टीहरु वाथधएका 
थथए बने हातभा ऩनन सेता व्माण्डजे कससएको थथमो । भ कुन ैजेरभा ननभिभताऩवुिक मातना ददइएको 
कैदी झेः राचाय बएय अस्ऩतारको शमैाभा ऩजल्टयहेको थथएॉ । नजजकै स्ट्माण्डफाट सराइनका थोऩा तप्ऩ 
तप्ऩ चुदहदै थथए, नत ऩाइऩ य सइु हुदै भ सबत्र ऩससयहेका थथए य भराई जीववत तलु्माईयहेका थथए । भ 
शरययको जीउदो थथएॉ, तय भेयो हॊसरे ठाउॉ  छोडडसकेको थथमो । भ आपै आपुराई जीववत बएको 
ऩत्त्माईयहेको थथइन, तय भेयो भटुु धड्ककयहेको थथमो, श्वासप्रश्वास चसरयहेको  थथमो । हो भ जीउदो थथएॉ, 
भ भा जीवन थथमो । 

“फाफ”ु  

भाइजुको आवाजभा केदह उत्साह थथमो । 

“हजुय” 

भ भसरनो स्वयभा फोरें । 

“कस्तो छ तऩाईराई ?” 

“दठकै छ”  

भरेै ऩरुकु्क उहाॉको अनहुायभा हेयें, भाभा ऩनन नजजकै हुनहुुन््मो । 

“अदहरे ववयाभीराई धयै फोल्न नरगाउनहुोरा” नसिरे बननन, “ तऩाईहरु एकनछन वादहय गईददनहुुन्छ कक” 

भाभा, भाइजु वादहय ननस्कनबुमो ।  

ऩल्रो फेडभा आमशा उठेय भ नतय हेदै टोराइयहेकी थथइ । ऊ नतय पकेय हेयें, भधुय भसु्कानरे 
भसु्कुयाईयहेकी थथइ । उनको त्मो भसु्कानभा खुसी बन्दा ऩनन वऩडा प्रष्ट झल्कन््मो । भान्छेहरु ववयर ै
वऩडाभा ऩनन भसु्कुयाउन सक्छन, साच्चै भनभा आॉशकुो बॊगारो सरएय ओठभा भसु्कुयाउन ठुर ैसाहस 
चादहन्छ । वास्तवभ ैआमशा साहासी थथइन ।  

अस्ऩतार बनाि बएको चौथो ददनभा भ डडस्चाजि बएॉ । थऩ १५ ददन घयभ ैआयाभ गने डाक्टयहरुको सझुाव 
थथमो । आमशा दईु ददन अनघ न ैडडस्चाजि बएकी थथइ । अफ १५ ददन भरेै घयभ ैववताउनऩुने थथमो । मो 
भेयो राथग ठुर ैसॊकट थथमो ।   

भसॊग नोककमा ६३०० भोडरको भोफाइर थथमो, स्कुरभा छात्रवनृत ऩाएको ऩसैारे ककनेको । भेयो आफ्न ै
भेदहनतको कभाई, भेयो आफ्न ैऩरयश्रभको पर । करेजभा भोफाइर रान ऩाइन्थेन, घयफाट कदहरेकदहॉ 
पोन आउ्मो, अरुफेरा खास ैप्रमोग हुन्थेन । मो फेरा टाइभ ऩास गनि बने मसरे ठुर ैभद्दत गमो ।  



 

 

भ सान ैदेखख येडडमोको ऩायखी थथएॉ । स्कुर ऩढ्दा येडडमो नेऩारफाट आउने “साथी सॊग भनका कुया” 
नछुटाई सनु्थें । ऩनछ ऩोखयाफाट एप. एभ. ऩनन फज्न थाल्मो, येडडमो अन्नऩणूि, येडडमो फायाही आदद आदद 
। ऩाल्ऩाको येडडमो भदनऩोखया य थचतवनको सीनाजॉ एप. एभ. ऩनन दटप््मो गाउॉभा । बयुाफेराभा भ ऩनन 
ऩनछ गएय मसयी न ैयेडडमोभा फोल्छु बनेय सोच्थें । पगत, नत सोचाई भ ैसससभत बए, भ कदहरे येडडमोभा 
वोल्न सक्ने बइन । 

मो १५ ददन भराई काठभान्डौको एप. एभ. रे याम्र ैसाथ ददमो । ऩल्ऩसा क्मापे ऩनन ऩढें । ऩल्ऩसाको 
ठाउॉभा आमशाराई याखें, अनन भ त्मो थचत्रकाय । ओहो, हाम्रो त्मस्तो बफछोड नहोस बनेय भनभन ै 
बगवान ऩकुायें ।  

भोफाइरभा “गेट वेर सनु” बनेय एस. एभ. एस. ऩठाइयहन्थी । ऊ बने सन्चो बएय करेज जान 
थारीसकेकी थथइ । मस्त ैगदाि गदै १५ ददन भजुस्कररे कट्मो । ननधायभा घाउका खतहरु अझै सन्चो 
बइसकेका थथएनन । अझै एक हप्ता भ घयै वसें ।  

आमशा सॊग बेट नबएको ऩनन १ भदहना हुन राथगसकेको थथमो । राभो आयाभ ऩनछ भ रगवग सन्चो 
बएॉ य पेरय करेज जान रागेँ ।  

आज १ भदहना ऩनछ भ पेरय करेज जान राग्दैछु । आमशाराई एस. एभ. एस. ऩठाएॉ, “ बफ इन फाराजु 
स्टऩ एट ससक्स, एभ कसभॊग टुड े ।” भाइक्रो चढेय फाराजु ऩगु्दा ऊ कुयीयहेकी थथइ । भराई गाडीफाट 
ओरिने इसाया गयी । भ अक्क न वक्क ऩयें । अनन गाडीफाट ओसरिएॉ । हात सभातये असरक ऩय रगी । 
हाभी रयॊगयोडको गाडी चढ्मौं, अनन रगनखेर ऩगेुय ओसरिमौं । त्महाॉफाट पेरय अको गाडी चढेय गोदावयी 
ऩगु्मौं । ऊ भराई डोहोयाइयहेकी थथइ य भ ऩनछऩनछ राथगयहेकी थथएॉ । 

हाभी दवु ैचुऩ थथमौं, उसको आॉखाभा आश ुदटरवऩर गरययहेका थथए । असरक ऩय एकान्तभा ऩगेुऩनछ उ 
भेयो अॉगारोभा वाथधई, य आॉश ुझादै बनी, 

“आकाश, आइ रब म ु!!!!!” 

उसरे भसॊग टादढएको एक भदहनाको भनको वह ऩयैु एकै सासभा ऩोखी । 

एक्कासी सन्नाटा छामो । चयाको थचयववय ऩनन सनुनन छाड्मो । झरययहेका रुखका ऩातहरु ऩनन योककएका 
झेः बए । हावा वहन छोड ेझेः बमो । बखियै आॉधीवेयीरे उडाएय रगेको वस्ती झेः उजाड बमो, सनुसान 
छामो । भ ऩनन अवाक बएॉ । 

भरैे भौनता तोड्दै बनें, 

“आई रब म ुटू आमशा, आइ रब म ुटु” 

 

 



 

 

शाॊसारयक पे्रभको अजन्तभ रुऩ आखखयीभा शायीरयक न ैहुदो यहेछ । हो, भरैे आमशाको ओठभा आफ्नो ओठ 
स्ऩशि गयें । पे्रभको चुम्वकीम शजक्तरे दईु भनराई जोड्ने सफबैन्दा आत्भीम भाध्मभ चुम्वन यहेछ । भरैे 
अनबुव गयें । त्मो ऩर भेयो राथग जजन्दगीको सफबैन्दा उत्कृस्ट ऩर थथमो ।  

अनघको त्मो सन्नाटा ऺणबयभ ैप्रेसभर वातावयणभा ऩरयणत बमो, कुन ैनाइन्टीज नतयका ससनेभाका 
योभाजन्टक दृश्म जस्त ै । त्मो ददन हाभीरे प्रेभका यॊथगन आमाभहरु एक आऩसभा साट्मौं । ददनबय सभठा 
सभठा गप गदै मता उता डुरीयह्मौं । बववष्मका सनु्दय सऩना सजाउदै कल्ऩनाको सागयभा सॊगसॊग ै
डुफलु्की भामौं । 

अको ददनदेखख हाभी ऩदहरे जस्त ैकरेज आउने जाने गमौं । छुटेको कोसि कबय गनि असरक सभम राग्मो 
। आमाशारे साथीहरुसॊग नोटहरू भागेय सफ ैसारयसकेको यदहछे । भरैे उसकोफाट नोटहरु सरएॉ ।  

त्मो ददनऩनछ प्राम शननवाय हाभी कत ैन कत ैघमु्न गइयहेका हुन््मौं । काठभान्डौ नजजकैका ठाउॉ हरु 
धुसरखेर, चोबाय, दक्षऺणकारी, ककनी प्राम सफ ैहाभी ऩगुीसकेका थथमौं ।  

करेजभा ऩढाइ ऩनन धभाधभ बईयहेको थथमो । भ धेयै सभम ऩढाइको राथग ददन सककयहेको थथइन । अझै 
एक भदहनाको छुटेको कोसि ऩनन कबय गनुि थथमो । भेयो राथग आमशा जनत भहत्वऩणूि थथइ भेयो जीवनका 
रऺहरु ऩनन उनतन ैभहत्वको थथए । हो, भ पे्रभभा वहककएय आफ्नो बववष्म य सऩनाहरुराई नतरान्जरी 
ददने ऩऺभा थथईन ।  प्रेभराई असबसाऩ रुऩभा होइन, उजािको रुऩभा प्रमोग गनुि भेयो राथग ऩक्कै ऩनन 
ठुर ैचुनौती थथमो ।  

सभम ववत्दै थथमो । हेदािहेदै कऺा ११ को फोडि ऩरयऺा ऩनन आमो । करेजभा ऩरयऺाको तमायीको राथग 
छुट्टी बमो । भ घयै फसेय ऩढाइको गनतराई अनघ फढाउन थारें । आमशाराई ऩनन त्मदह सझुाएॉ ।  

ऩरयऺाको ददन आमो । असरअसर डय य धेयै आत्भववश्वासराई सॉगसैॉग ैअॉगारेय ऩरयऺा ददएॉ । सफ ैऩेऩय 
याम्र ैबमो । एक्जाभ ऩनछको छुट्टीभा भ घय आएॉ । मसयी भेयो काठभान्डौ वसाइको एक वषि ऩयुा बमो । 

***** 

साॉझ झभक्कै ऩरयसकेको थथमो । ऩानी ऩनन झन झन दकीयहेको थथमो बने भेघ गजिने य ववजुरी चम्कने 
ऩनन बईयहेको थथमो । ती ऩल्रो हटभा यहेका दईु जोडी कुइये य गाइड आ-आफ्नो रुकस्माक फोकी फाटो 
राथगसकेका थथए । हाइवेभा गाडी उही यफ्तायरे गडुीयहेका थथए । ऩायी धम्ऩसुको डाॉडो ऩनन खझरीसभरी 
बइसकेको थथमो ।  कऩको वऩ ॊधभा असरकनत ककप सेराइयहेको थथमो । भ तसे्रो समुि वाल्ने तमायी गदै 
थथएॉ । 

“आकाश, नतभी???” 

एक ऩरयथचत आवाजरे वोरामो । भरेै ऩछाडी पकेय हेयें....... 

क्रभश: 



 

 

बाग ३ 

 

अगाडी सयरा उसबयहेकी थथइ, भेयो स्कुर ऩढ्दाको साथी । हाम्रो घयबन्दा केदह ऩय भात्र उसको घय थथमो 
। स्कुरभा हाभी सभल्ने साथी थथमौं । 

हातको ससगयेट एसरेभा ननबाएॉ ।  

“अॉ भ” भरैे जवाप पकािएॉ । 

“कताफाट आमौ मनतवेरा ?” उसरे सोधी । 

“भ काठभान्डौफाट, नतभी नन ? के गदैछौ आजकार?” 

“भ ऩोखयाफाट, राबर एजेन्सीभा दटके दटॊग गछुि ।” 

मस्त ैहारचार अनन दैननकीका गप बए । भ उसॉग खोल्न चाहन्थें भेया ववगत, वतिभान य अननजश्चत 
बववष्मका ऩोकाहरु, तय भखु वाउन सककन । आफ्ना वऩडा य दखुका आश ुदेखाई, सहानबुतुीको सस्तो 
सबख भाग्न भेयो भनरे भानेन ।  भ जे थथएॉ आपैसॊग थथएॉ । भ आपैराई सनुाउन चाहन्थें य आपेऄ  सॊग 
याख्न चाहन्थें मी ननयस जजन्दगीका ववयहहरु, ककनकी भेयो सफबैन्दा ठूरो साथी भ आपेऄ  थथए, भराई भ 
जनतको धैमिता ऩवुिक सनु्ने य फझु्ने कोदह थथएन । हो, भ यस चुसेय फ्माककएका आॉऩका वेवारयसे कोमाझेः 
थथएॉ, ननयस य खोक्रो । 

****** 

१२ कऺाको ऩढाइ सरुु हुन राग्मो । भ काठभान्डौ रागेँ । पेरय उदह शहय, तय भ सबत्र फेग्र ैउभॊग थथमो, 
ककनकी त्महाॉ भेयी आमशा थथइ । भेया जीवनका रऺ य गन्तव्मका गोयेटोहरु ऩनन त्मदह फाटो हुदै 
जादैथथए । हो काठभाण्डौ भ मस कायणरे फ़कि दैथथएॊ कक, त्महाॉ भेया जीवनका दईु सऩनाहरु: आमशा य 
सनु्दय बववष्म, दवु ैभेयो प्रनतऺाभा थथमो ।  

कऺा १२ को ऩढाइ धभाधभ हुदै थथमो । हाभी उसगैरय करेज जाने आउने गरययहेका थथमौं । शननवाय कक 
त कत ैघमु्न गइयहेका हुन््मौं कक त भबुी हेनि ।  

११ को रयजल्ट आउने हल्र ैहल्राको ववचभा रयजल्ट आमो । भोफाइरभा ससम्फोर नॊ एस. एभ. एस. गयेय 
ऩठाइसकेको थथएॉ ।  

“ वाउ इट्स ८१ ऩयसेन्ट ” 

भ तीन हात भाथथ उकफ्रएॉ । आमशाराई पोन गयें, उसको ७८ । भेयो खुसीको सीभा यहेन । घयभा 
आभाराई पोन गयें य खुसी साॉटासाॉट गयें । बोसरऩल्ट करेजभा ऩनन सफरैे फधाई ददए । त्मदह गएसी 
थाहा ऩाएॉ भ करेजभा टऩ ५ भा ऩयेको थथएॉ । 



 

 

एकददन शकु्रफाय भरेै आमशाराई फेरकुी फादहय कत ैयेस्टुयेन्ट जाने प्रस्ताव गयें । भरैे  साथीको फथिड ेछ 
बनेय फहाना फनाएॉ, उसराई ऩनन त्मदह गनि बनें । 

“बफ इन फाराजु चोक एट पाइब”  भरैे एक घण्टा अनघ एस. एभ. एस. गयें ।  ५ फज्दा ऊ सोदह ठाउॉभा 
थथइ । त्मसऩनछ हाभी राग्मौं राजजम्ऩाट नतय ।  

फे्रन्च एम्फेसी नजजकै यहेको Trisara सबत्र नछमौँ ।  कुटुम्बको सभठो धुन वजजयहेको थथमो । सबत्र वातावयण 
हेनािरामक थथमो । हाभी असरक कुनाको टेवरभा गएय वस्मौं । भरैे जस्प्रॊग योर अडिय गयें, उसरे फे्रन्च 
फ्राई, अनन दइुटा कोल्ड डड्र ॊक्स ऩनन । 

स्टेजभा “फाॉझो खेतभा, छड्के सराभ छ..” को इन्स्ूभेन्टर वजजयहेको थथमो । हाभी बएठाउॉ  बने एक 
ककससभको भौनता थथमो । ऊ अॊकररे म.ु एस. फाट ऩठाइददनबुएको आइपोनभा स्क्रीन तर भाथथ स्क्रोर 
गरययहेको थथइ, सामद पेसफकुको टाइभराइन हेदैथी । भ बने उसराई हेदै टोराइयहेको थथएॉ । 

आमशा ब्राउन पूर जस्रब टी-सटि य डाकि  व्र ुऩाइन्टभा थथइ । आॉखाको ऩयेरीभा कारो आइराइनयको 
येखाको भाथथ सरक्क ऩयेको आॉखीबौं थथमो, त्मस भाथथ राम्चो ननधाय अनन त्महाॉफाट भजुन्तय रबत्रयहेको 
केदह त्मान्रा कऩार । ऊ घयीघयी त्मो कऩारराई कानको ऩछाडी रथगयहन्थी, तय पेरय त्मो उसकै ननधाय 
हुदै गाराभा स्ऩशि गनि आइऩगु््मो । भनभन ैसोचें, कस्तो वेइभानी कऩार । उसको भहुायभा आज वेग्र ै
चभक थथमो । ककन हो भ उसराई आज धेयै न ैयाम्री देखखयहेको थथएॉ । के भेयी आमशा साॉचै मस्ती याम्री 
थथइ? भ आपैरे आपैराई प्रश्न गनि रागेँ ।  

“ एउटा कुया बनभ ” भरैे भौनता थचदै सोधें । 

“ नाइॉ दइुटा बन ” उसरे रेघ्रो तान्दै बनी । 

“ ह्माफ म ुथथॊक्ड एफाउट आउय फ्मचुय ? ” भरैे प्रश्न गयें । 

“ मा, अ व्मटुीपुर होभ, फ्माभेरी, थचल्ड्रने्स एण्ड य बोल्कस्वागेन काय, हाहा ”  

भ असरक ससरयमस हुन ्खोज्दै थथएॉ तय, उसरे भेयो कुया हावाभा उडाईदीइ, त्मो ऩल्रो टेवरभा वस्ने एक 
मवुकरे तानेको ससगयेटको धुवा जस्त ै।  

उसको मदह हयेक कुयाराई हरकुा सरने वानीरे भराई ऩयस्ऩय शशॊककत वानाउ्मो । कत ैउसरे हाम्रो 
रयरेसनससऩराई नन मसयी राइट्री त सरईयहेकी छैन ? भ वायम्वाय आपेऄ राई प्रश्न गथें । 

आज उसरैाई ऩनन सोधें, “ नतभीरे हाम्रो रयरेसनराई नन मस्त ैहरकुा त सरएको छैनौ नन है ?” 

“ जप्रज डन्ट टक राइक द्माट, म ुववर वव इन भाइ हटि पयएबय ” 

मस्त ैमस्त ैकुया गदै हाभी त्महाॉफाट १० फजे ननजस्कमौं । ट्माक्सीफाट उसको घय छोडीददएॉ अनन भ नन  
पकें  । 



 

 

दढरो घय पकेको बनेय घयभा गारी खाएको कुया याती सतु्नअुनघ एस. एभ. एस. गयी । भरैे ऩनन डन्ट 
ओयी डडमय, गडु नाइट बनेय ककसको स्भाइरी सदहत यीप्राई गरयददएॉ । उताफाट ऩनन स्वीट डड्रम्सको 
यीप्राई आमो । 

मसयी न ै१२ कऺा ऩनन ववत्मो । ऩरयऺा ददईहोयी दईु नतन ददनराई घय पककि एॉ । पेरय एभ. फी. फी. एस. 
इन्रान्स वप्रऩेयेसनको राथग काठभान्डौ न ैपककि एॉ य ऩतुरी सडकको एउटा इजन्स्टच्मटुभा बनाि बएॉ । 

काठभान्डौ पकेऩनछ आमशासॊग बेट बएको थथएन । ऩतुरीसडकभ ैइजन्स्टच्मटु अगाडी बेट्न फोराएॉ । ऊ 
असरक थचजन्तत देखखन्थी, सधैको हॉससरो उसको भहुाय असरक भसरन थथमो । 

“ के बमो ? ककन स्माड ? ” भरैे सोधें । 

“ फाफारे बन्नबुएको भ अव म.ु एस. जाने अये, अॊकररे उताफाट स्करयससऩ सदहतको एप्रबुर रेटय 
ऩठाइददन्छु बन्नबुाछ, भराई टोपेर प्रीऩेयेसनभा एडसभट गरयददनबुएको छ । ”  

उसको अॊकर उहाको ऩरयवाय सदहत म.ु एस. यहनबुएको कुया उसरे ऩदहर ैवताएकी थथइ । वेरावेराभा 
आपु ऩनन उत ैजाने जस्तो कुया गरययहन्थी तय मसयी एकऩटक नसोधी ननणिम गछे बनेय सोचेको सभेत 
थथइन । 

“ फरु नतभी नन छोड्देउ मो सफ, भ अॊकरसॊग कुया गछुि , नतभी ऩनन एप्राई गय । ”  

उसको मस्तो कुयारे भ अवाक बएको थथएॉ । त्मसऩनछ भ पनक्क पकेय कोठानतय रागेँ । 

१ भदहना सम्भ उसॉग कुया बएन । उसको त्मो ददनको कुयारे भराई ऊ भाथथ ववतषृ्णा जगाएको थथमो । 
एकददन बकुृटीभण्डऩभा भ भाइक्रो कुयीयहादा ऊ बेट बएकी थथइ ।  

भेयील्माण्डको एक मनुनबयसीटीफाट आएको रेटय अप इन्रेस्ट अनन स्करयससऩको कागज देखाउदै बनी, “ 
म ुनो आकाश, भाइ ड्रीभ ह्माज नाउ कभ ट्रु । ” भ भौन यहें ।  

त्मसक दठक ३ भदहना ऩनछ ऊ अभेरयकाको राथग उडी । साथै भेयो उसॉगको जजन्दगी ववताउने सनु्दय 
सऩना ऩनन उड्मो, रट्टाई फाट छुदटएय हावाको गनतभा ननयथिक उडये रुखभा अजल्झएको चॊगाझेः भ ऩनन 
अजल्झयहें। 

त्मसऩनछ भेयो जजन्दगीभा एक ककससभको रयक्तता छामो । ऩढाइभा याम्रोसॊग ध्मान ऩनन गएन. एभ. बफ. 
बफ. एस. को इन्रान्स एक्जाभ ऩनन याम्रो बएन । अको वषि कुनुिको अको ववकल्ऩ भसॊग थथएन, ककनकी 
ऩसैा नतयेय ऩढ्न ुभेयो साभ्मि बन्दा वादहय थथमो । ऩढ्न भन राग्न छोड्मो य भ डडपे्रसनको ववभायी बएॉ 
।  

 

 

 



 

***** 

 

१ वषि ऩनछ, 

भ काठभान्डौ छोड्दै आफ्न ैगाउ रागें । ववहान ८ फजे नमाॉ वसऩाकि फाट गाडी चढें । गाडीभा गडु्न ुअनघ 
पेसफकु रग इन गयें, टाइभराइनको सरुुभ ैआमशाको अऩडटे आमो, “ अ ड ेआउट” पोटो एल्फभभा उ 
सामद उसको नमाॉ व्वाईफे्रन्डसॊग कुन ैसभनु्रको बफचभा यभाइयहेकी थथइ । 

भेयो जीन्दगीको दईुटा सऩना थथमो, एउटा आमशासॊगको सखुी य सनु्दय सॊसाय फसाउने अनन अको डाक्टय 
फनेय गाउभा एउटा ठूरो अस्ऩतार खोल्ने । मी दवु ैसऩना भेयो राथग कुनवेैराको सभठो कल्ऩना सशवाम 
केदह बएन । हो, भेयो जीन्दगीको सऩना एउटा अक्कयभा पुल्न खोजेको पुरको कोवऩरा झेः बमो, न त 
पकक्रएय पुल्न सक्मो न त ओइराएय झनि न ैसक्मो । 

***** 

ऩढ्दा ऩढ्दै सककमो । आॉखा यससरा बएका थथए । डामयीफाट आॉखा तन्काएय मसो ऩरुफाट तर हेयें । 
दइुजना शशस्त्र प्रहयीका जवानहरु खोंचफाट तर ऩस्न खोज्दै थथए । भान्छेहरुको सबडरे ठेरभठेर 
बसैकेको थथमो । अको एक प्रहयी आएय त्मो डामयी भेयो हातफाट सरए अनन पेरय त्मदह कारो एडीडास 
व्मागभ ैहारे । सबडराई ऩछाडी हट्न प्रहयीहरु सझुाइयहेका थथए । भराई बाउन्न बमो, अनन त्महाॉफाट 
ननजस्कएय सयासय होस्टेर रागेँ । फेरकुी सभाचाय सनु्दा थाहा ऩाएॉ, भहेन्रऩरुफाट सेतीको खोचॊभा 
हाभपारेका मवुकको उद्दायको क्रभभा भतृ्म ु। एकनछन शनु्मता छामो, आॉखा थचम्रे । ल्माऩटऩ खोरे अनन 
वडिभा ददउसो डामयीका एक एक कुया सम्झदै टाइऩ गनि रागेँ । वेरकुी ब्रगभा एउटा शीषिक ददएय राभो 
रेख फनाएय ऩोस्ट गयें, “सऩना सरराभीभा छ”..... 

 

सभाप्त!!! 


