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कथा १             राजकुो गोप्य चाल 
 

 

“कसैको काँबो चोरेर खाऔ ँ न त ? िकनभने मलाई िनयाॐो लािगरहेको 
छ। आ!  चोनुर् हुँदैन, ब   अ  कुनै नौलो काम गर  न त।" चौरमा 
थचक् क बसेर आफ्नी बिहनी रजनीलाई राजलेु सनुाउँछन।् यो िबहानको 
समय िथयो।  “हनु्छ िन त, लौ केिह गर ।" रजनीले पिन दाजकुो 
न्याॐोपनामा सहमित देखाउँिछन।् दश िदनसम्म ःकुल छुि  भएकोले ती 
दाइ बिहनी घरमै िथए। आफ्ना खेलौनाह लेिख ितनीह  वाक् क भएका 
िथए। मन बहलाउन ितनीह ले केिह न केिह नौलो काम गनर् चाहेका िथए। 
“चोर त बन् न सक्दैन । फेिर चोरी गदार् अ ले समात् न सक्छ। अिन 
हामीलाई झन िनयाॐो हनु्छ।" रजनीले थिपन।् 
“के केिह नगरी त्यसै बिसरहने त? मलाई सोच्न पिन गार् हो भइरहेको छ।" 
िदक् क मान्दै राज ुजवाफ िदन्छ।                                                              

“तैपिन   केिह  बेर सोच  न  त।" 
बिहनीले हौसला िदँदै   भिन्छन।् 
किहले आकासितर हेद,    किहले 
चौरमा    हेद,     किहले       एक  
आपसमा     हेराहेर     गद ती  दाज ु
बिहनीले सोच्न थाले।  सारा 
बातावरण सनुसान  िथयो।           
चराह ले िचरिबर आवाज र  मन्द 
हावाले माऽ ितनीह को सोचलाई 
खलबल्याइ रहेको िथयो। 

१ 
िचऽः ूितभा मगर, उमेर ८ वषर् 



अचानक राज ु केिह भे ाए झ गरेर उिृयो।“लौ, आइिडया आयो ! 
मैले भे ाए ँ!" राजलेु िचच्याउँदै भन्यो। “हामी एक िकिसमको पोको बनाउने 
समूह बन । त्यस समूहको अध्यक्षचािहँ म, र ितमी त्यसको सिचब, कःतो 
लाग्यो?" आफ्नी बिहनीलाई राजलेु ूःताव राख्दछ। 

“हनु्छ िन" रजनीले दाजकुो कुरामा सहमत हुँदै भिन्छन।् “तर कःतो 
खालको पोको बनाउने समूह हो!" आफ्नो खलु्दलुी राजलुाई पोखाउँिछन।् 
“अ लाई छक् क पान काम हामी िकन नगन?" आफ्नो आइिडयालाई 
व्याख्या नै नगरी राजलेु भन्छ। 
“हैन, कसरी छक् क पान? कःतो खालको कुरा ितमीले सोच्यौ?" रजनीले 
ूँ न गिछर्न।् 

“हामीले हाॆा िछमेकीह को िचयो गर । कसलाई के सामान 
चािहएको छ त्यो सामान पोको पारेर ितनीह ले थाहै नपाई ितनीह लाई 
िदऔ।ँ अिन ती समानह  पाएपिछ ितनीह  अचम्म मा ेछन।् ितनीह  
अचम्म मानेको देख्दा हामीलाई मजा आइहाल्छ िन।" राजलेु आफ्नो योजना 
रजनीलाई सनुाउँछ। 

“यो त धेरै राॆो र रमाइलो आइिडया हो। ल, चाँडै नै सु  गर  न 
त।" उत्सािहत हुँदै रजनीले भिन्छन।् 

“लौ, अब हामीले आवँयकता परेका मािनसह को एउटा सूची तयार 
पार । अिन कहाँबाट सु  गन भनेर हामी िनणर्य गर ।" भन्दै राजलेु कलम 
र कागज िलएर सूची तयार गनर् थाल्यो।  
अिन िबःतारै रजनीलाई राजलेु भन्छ, “हेर बिहनी, यो काम ितमी र 
मलाईमाऽ थाहा हनुपुछर्। ितमीले अ  कसैलाई नभ ु है! हामीले गरेको 
काम अत्यन्त गोप्य राख् नपुछर्।" 
  “भिन्दन, भिन्दन, के ितमीले अझसम्म मलाई िवँ वास गदनौ र?" 
रजनीले राजलुाई िव ास िदलाउँदै भिन्छन।् 

२ 



त्यही िदन अपरान्ह राज ुर रजनीकी आमा बजारबाट केिह सामानह  िकनेर 
घर फिकर् इन।् भान्छाको टेबलुमा उनले सामानह  रािखन।् उनी थाकेकी 
हनुाले कुसीर्मा बिसन ्र भान्छा कोठामा एक िछन हेरेर लामो सास तािनन।् 
िबहान खाना खाएपिछ भाँडा माझ्ने ठाउँमा भाँडा र जठुो थालह  जम्मा गरेर 
हतार हतारमा आमा बािहर िनःकेकी िथइन।् तर उनी फकपिछ सबै भाँडा र 
थालह  सफा भइसकेका िथए। त्यि माऽ होइन थाल भाँडाह  बडो 
जतनसाथ थन्काइएका िथए। भान्छाको टेवलु र चलु्हो पिन सफा भएको 
देिखन।् त्यि माऽ कहाँ हो र? भान्छाका झ्यालका िससाह  पिन सफासँग 
पिुछएका िथए। आमाले यःतो भएको किहले पिन देखेकी िथइनन।् 
घरमाचािहँ कोिह पिन िथएनन।् यो घरमा कसले यसरी सफा गरे होलान ्
भनेर उनले अचम्म मािनन।् 

राज ुर रजनी बगचामा खेलीरहेका िथए। छक् क पिररहेकी आमा िभऽै 
रहेको बेलामा ितनीह  घरिभऽ पसे।  
“हैन, आज त भान्छा कोठाह  अत्यन्त सफा पािरराखेका छन।् के 
ितमीह को काकी म गएपिछ आएकी िथइन?्" आमाले ितनीह लाई 
सोिध्छन।् 

“खोइ, काकी आउनभुएको त हामीले देखेन " भन्दै आमाले अ  कुरा 
नसोधनु ्भनेर राज ुर रजनी आ-आफ्ना कोठामा गए। 
“तर आज भान्छा त कःतो सफा रहेछ। आज िदउँसो मैले केिह काम गनुर् 
परेन। मलाई थकाई पिन लािगरहेछ। आज बेलकुा मैले बिढ नै आराम गनर् 
पाउने भए।ँ तर कसले यसरी घर सफा गर् यो होला? मलाई त अचम्म 
लािगरहेछ!" भन्दै आमाले खशुी व्यक्त गिरन।् 
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त्यि  नै खेर आमाले एउटा िचठी ढोका िनर भे ाइन।् त्यो िचठी खोिलन ्र 
पिढन।् त्यसमा यःतो लेिखएको िथयो: “प्यारसाथ पोको समूह, कोठा 
सफाको उपहार।" 
आमाले आफ्ना छोराछोरीलाई पऽ देखाउँदै सोिधन:् “ए राज,ु ए रजनी, यस 
पऽको अथर् के हो हँ।मलाई त अचम्म लािगरहेको छ।" 

“ए, यो त अचम्मको पऽ पो रहेछ, हिग आमा" भनेर केिह थाहा नपाए 
जःतै गरेर राजलेु सोध्यो। 

“हेर , यसको अथर् के होला? यसको अथर् बझु्न पखर्न ुपछर् होला।" 
भनेर रजनीले पिन केिह थाहा नपाए जःतै गिरन।्  
    अक  िदन ती दईु जना केटाकेटी एक जना बूढी आमा उमाको घरमा 
गए। ितनी एक्लै िथइन ्र ितनलाई हेरिबचार गन कोिह पिन िथएन। राजकुो 

िचऽः आलिीना ौे , उमेर 10 वषर् 



हातमा केही िचज िथयो। उसले बूढी आमाको ढोका ढकढक्यायो। कोिह 
पिन ढोका खोल्न आएन। राजलेु िबःतारै झ्यालबाट िचहाएर हेरे। बूढी 
आमा मःत िनन्िामा िथइन।् राजलेु िबःतारै ढोका खोले। उसको पिछ 
रजनी पिन िथई। राज ु िबःतारै उमाको कोठािभऽ पसे र उनी सतेुकी 
खाटिनर गए। आफूले ल्याएको पोको राजलेु खाटको छेउमा रहेको टेबलुमा 
राखे र हतप  ितनीह  बािहर िनःके। रजनी हडबढाएको कारणले उनी 
ढोकाको खडुिकलामा लिडन।् 

“कसरी िहँडेकी हौ?" भनेर राजलेु रजनीलाई हप्काए। त्यस आवाजले 
बूढी आमा उमा व्युिँझन।् “त्यहा ँको छ हँ?" भनेर उनले बोलाइन।् तर 
ढोका वन्द िथयो। ती दईु केटाकेटी वेप ा भइसकेका िथए। 
बूढी आमा उमाले टेबलुमा पोको देिखन।् उनले त्यस पोकोलाई खोलेर 
हेिरन।् त्यसमा ितनवटा अण्डा िथए। “यो पोको कसले ल्यायो होला?" भनेर 
उनले अचम्म मािनन।् त्यस पोकोलाई कागजले बेरेको िथयो र त्यस 
कागजमा केिह लेिखएको िथयो। उनले त्यो पिढन।् त्यसमा लेिखएको िथयो, 
“अचम्मको पोको समूह ारा धेरै धेरै माया सिहत।" त्यो समूह को होला 
भनेर बूढी आमा उमा छक् क पिरन।् 
    राजकुो ःकुलको साथी मकेुशलाई गलगाँड आएको िथयो र एक्लै 
कोठामा िनयाॐो मानेर लिडरहेको िथयो। डाक्टरले किहँ नजान ु भनेकोले 
उसलाई नरमाइलो लािगरहेको िथयो। उनको घरका पखार्लह  अग्ला िथए। 
आफ्नो खाटबाट बगचा बाहेक उसले बािहर केिह पिन देख् न सकेको िथएन। 
     सध झ मकेुशले एक िदन झ्यालबाट बािहर बगचामा हेिररहेको िथयो। 
तर त्यस िदन मकेुशले डोरीले बाँधेको एउटा चारकुने ब ा आफ्नो पखार्लिभऽ 
झिुण्ड रहेको देख्यो। 

“आमा िछ ो आउनहुोस न! त्यहाँ बगचामा के रहेछ, हेन ुर्होस ्न! " 
भनेर आमालाई डाक्दै भन्यो। अचम्म मानेर आमा बगचामा गइन।् उनले 

५ 



त्यस ब ालाई घर िभऽ ल्याइन ् र मकेुशलाई िदइन।् त्यो ब ा राॆोसँग 
रँिगन कागजले बेिरएका िथए। िबःतारै मकेुशले त्यो ब ा खोल्यो। त्यस 
ब ािभऽ अ  चारवटा साना साना ब ाह  िथए। ती ब ाह  पिन रँिगन 
कागतले बेरेका िथए, तर एक ब ाको बािहर “सोमबार खोल" दोौोको 
बािहर "बधुवार खोल", तेौोको बािहर “शबुबार खोल" र चौथोका बािहर 
“आइतबार खोल" भनेर लेिखएको िथयो। 
  सोमबारकै िदन त्यो ब ा भेि एकोले मकेुशले “सोमबार खोल" भनेर 
लेिखएको ब ा खोल्यो। त्यो ब ामा त र ह  पो िथए। यो देखेर मकेुश 
अत्यन्त खशुी भयो। कसले यो पोको पठायो होला भनेर त्यस ब ाको 
विरपिर हेदार् उनले त्यहाँ केिह लेखेको भे ाए। त्यसमा लेिखएको िथयो, 
“िछट् टो िनको हनु ुहै!Õ अचम्मको पोको समूह।" “आमा यो अचम्मको पोको 
समूह भ े को हो?" भनेर मकेुशले आमालाई सोधे। तर आमालाई त्यसको 
जवाफ थाहा िथएन। 

तर त्यो गोप्य समूह सध गोप्य रहन सकेन। राज ुर रजनी दोौो पल्ट 
बूढी आमा उमालाई भेट्न गए। उनीह ले फूलको गचु्छा र केिह अण्डाह  
िलएर गएका िथए। बूढी आमा आखँा िचम्म गरेर सिुतरहेकी िथईन।् उनी 
एक्लै िथइन।् मसुाको चालमा राज ु र रजनी घरिभऽ पसे। ितनीह ले 
आफूले ल्याएका उपहार टेबलुमा राखेर सइुकुच्चा ठोके। बूढी आमाले 
ितनीह लाई निचननु ्भनेर उनी उठ्न ुभन्दा अिघ नै ितनीह  भाग्न ुपरेको 
िथयो। तर अक  िभऽ कोठामा कोिह छ भनेर ितनीह लाई प ो नै िथएन। 
त्याहाँ बूढी आमाको डाक्टर बिसरहेको िथयो। त्यस डाक्टरले राज ु र 
रजनीलाई देखेका िथए। तर उसले पिन केिह थाहा नपाएको जःतै गरेर 
बसेका िथए। जब राज ुर रजनी बािहर िनःके तब त्यस डाक्टरले टेबलुमा 
गएर उपहारको पोको खोले। त्यसमा एउटा काडर् िथयो जसमा लेिखएको 
िथयो, “मायाको साथ, अचम्मको पोको समूह।" 
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    “अचम्मको पोको समूह भनेर लेखेको पोकोमा अण्डाह  िथए" भनेर 
बूढी आमाले डाक्टरलाई पिहला नै भनेकी िथइन।् अिघल्लो िदन मकेुशले 
पिन आफ्नो बारीिभऽ अचम्मको पोको समूहले उपहार ल्याएको कुरा 
डाक्टरलाई भनेका िथए। 
     ती घट्ना भएको केिह िदन पिछ राज ुर रजनीको घरमा “अचम्मको 
पोको समूह"को नाउँमा एउटा पऽ आयो। त्यस पऽमा “अचम्मको पोको 
समूहलाई डा॰ उपेन्ि शाहको घरमा खानाको िनमन्ऽणा" लेिखएको िथयो। 
राज ु र रजनी छक् क पद डाक्टरको घरमा गए। त्याहाँ डाक्टर उपेन्िले 
ितनीह लाई अ ालो माद भान्छामा लगे। राज ु र रजनीले मजा मानेर 
डाक्टरसँग खाना खाए। खाना खाइसकेपिछ िबदावारी हनुभुन्दा अिघ 
डाक्टरले राज ु र रजनीलाई रि न कागजले बेरेको दईुवटा उपहारको ब ा 
िदए। ती दईु व ाह  बूढी आमा र मकेुशलाई िदइएका जःतै िथए। त्यो 
देखेर उनीह ले अचम्म माने। दाज ुर बिहनीले एक-आकार्को अनहुार छक् क 
पद हेरे। तर डाक्टरलाई त्यसको बारेमा सोधपछु गनर् ितनीह लाई आटँ 
आएन। ितनीह को गोप्य काम डाक्टरले थाहा पाएका िथए। तर 
ितनीह लाई उनले केिह पिन भनेनन।् त्यो राज ु र रजनीको िनिम्त गोप्य 
भएको िथयो।  
   राज ु र रजनी घरमा आए र खलु्दलुी मान्दै ती उपहारका पोकोह  
खोले। राजकुो िनिम्त टुबाह  िमलाएर बनाउने हवाई जहाज िथयो भने 
रजनीको िनिम्त राॆो पतुली िथयो। ती उपहारह  देखेर ितनीह ले अचम्म 
माने।  
“काबँो चोनुर् भन्दा अ लाई छक् क पान गोप्य काम गनुर् नै मजा 
हुँदोरहेछ।" राजलेु रजनीलाई अ ालो माद भन्यो। 
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कथा २ खोबो समोसा 

राम एक असल केटो िथयो। उसका तीन जना भाइह  िथए। 
ितनीह को नाउँ बलराम, घनँयाम र कृंण िथए। तर सबै केटाकेटीह को 
कुनै न कुनै सधुानुर्पन बानी हनु्छ। त्यःतै गरेर रामको पिन घरमा कसैले 
मन नपन एउटा बानी िथयो। ऊ जहाँ गएपिन जसको घरमा खान गएपिन 
ठूलो िचजमै उसको आखँा जाने बानी िथयो। “ए ठूलो आखँा दाइ, ए लोभी 
दाइ" भनेर भाइह ले उसलाई िजःक्याउँथे। भाइह ले माया नै गरेर उसको 
बानी राॆो होस ् भनेर त्यसरी बोलाउँथे। ितनीह ले िजःक्याएपिन रामले 
वाःता गदनथ्यो। 
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भोजभतेरमा रामलाई िलएर जान कोिह पिन मान्दैनथे। तर उसलाई 
िच  दखुाउन नचाहेकोले माऽ उसलाई लैजान्थे। भोजमा सबैको अगािड 
हतप  खाने कुरा िलन अ को अगािड जान्थ्यो। उसले खान नसकेपिन थाल 
भरी खानेकुरा िलन्थ्यो। िमठाइ पिन ठूलो ठूलो िलन्थ्यो। कितपय समयमा 
खान नसकेर सबैको अगािड खानेकुरा उसले फ्याँक्थ्यो। उसले गदार् 
आमाबाबलुाई लाजै हनु्थ्यो। उसको बानीले गदार् आमाबाबलेु भोजमा माफी 
पिन माग्न ुपथ्य । रामको बानीलाई कसरी सधुान भनेर आमाबाब ुसध िचन्ता 
गदर्थे। रामको आमा रामदेिख िदक् क मािन्थन।् निजकमा रहेकी आफ्नी 
बिहनीकहा ँगएर आमाले बारम्बार रामको बारेमा द:ुख पोखाउँिथन।् 

एक िदन रामकी सानीमाले सबैलाई बेलकुा िमठाइ खान बोलाइन।् 
सानीमाले मीठो मीठो पकाउने भएकोले उनको घरमा राम खान जान 
मनपराउँथ्यो। त्यसकारण राम र उसका भाइह  सानीमाको घरमा खान 
त्यहा ँजान हतािररहेका िथए। मीठो र धेरै खाने दाउमा रामले िदउँसोको 
खाजा धेरै खाएको िथएन।   

जब बेलकुा भयो तब राम र उसको पिरवार िमठाइ खान सानीमाको 
घरमा गए। एक िछनको गफसफ पिछ सबै जना भान्सा कोठामा गए। 
त्यहा ँरामको सानीमाले सबैको लािग मीठो मीठो ःवािदलो िमठाइह  तयार 
गरेकी िथइन।् टेबलुमा भएका ती खानाह लाई देखेर रामको पेट झन 
भोकले रन्थिनयो। िदउँसो अिलकितमाऽ खाना खाएकोले उसलाई भोक 
लािगरहेको िथयो। खाना खान सबै जना टेबलुको विरपिर बसे। रामको 
बबुालाई खानको लािग धन्यवाद िदन ूाथर्ना गनर् अनरुोध गिरयो। ूाथर्ना 
पिछ, सबैको आखँा खानेकुराितर गयो। अ  िदनभन्दा त्यस िदन खानाह  
िवशेष ूकारका िथए। आलचुप र समोसा केिह साना साना िथए भने एक 
दईुवटा ठूला ठूला िथए। भोक लागेकोले त्यहाँ भएको खान सबै आफैले 
माऽ खान पाए हनु्थ्यो भनेर रामले सोिचरहेको िथयो। िवशेष गरेर उसको  
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आखँा ठूलो ठूलो आलचुप र समोसामा पर् यो। सानीमाले पकाएका 
आलचुप र समोसा मीठो हनु्थ्यो। जब खाना िलने बेला आयो, ती ठूला ठूला 
आल ुचप र समोसा कसैले निलयोस ्भनेर मनमनै हतािरन पगु्यो। 

खानेकुराह  बाँड्ने बममा खानेकुरा भएको थाल सबैकहा ँपालै पालो 
आयो। “ओहो! ती ठूला ठूला आल ुचप र समोसा चाही ँमेरै हातमा आओस,् 
कसैले नलेओस"् भनेर उसको मनको हातले ता  थाल्यो। रामको भाग्यवस, 
ठूलो समोसा र आलचुप कसैले िलएनन।् उसको हातमा त्यो थाल आउने 
िवितक् कै हतपत िचलले चरालाई िटपे झ उसका औलँाह ले ती ठूला ठूला 

िचऽः यूना राई, उमेर 7 वषर् 

१०



११

आलचुप र समोसालाई िटपेर आफ्नो थालमा राख्यो। आफू पिछका अ  
ठूलाह को वाःता उसले गरेन। 

ठूला ठूला आलचुप र समोसा त िलयो, तर उसको लािग ितनीह ले के 
पिखर्रहेका िथए भनेर उसलाई थाहै िथएन। जब ठूलो आल ु चप उसले 
मखुमा हाल्यो तब त्यो नपाकेकोले नमीठो भएको थाहा पायो। अिन चम्चाले 
समोसालाई टुबा पानर् थाल्यो तर चम्चाले त िसधै थालमा कोनर् पगु्यो। 
िकनभने त्यो समोसा खोबो िथयो। राम अत्यन्त िनराश भयो र झण्डै 
आखँामा आसँ ुआयो। मीठो लाग्ने कुरा खान नपाएपिछ भात पिन उसलाई 
खान मन लागेन। तै पिन ती चप र समोसा केिह नभनी खायो। अ ह  भने 
खानेकुराह  मजासँग खाइरहेका िथए। 

आल ुचप, समोसा र भात खाइसकेपिछ िमठाइको समय आयो। त्यहा ँ
साना ठूला रसवरीह  िथए। ती रिसला रसवरीह  देखेर रामको मखुमा पानी 
रसाएको िथयो। त्यहाँ पिन उसको आखँा ती ठूला ठूला रसवरीमा पर् यो। 
समोसा त खोबो भयो भयो त्यसको स ा ठूलो रसबरी खान्छु भनेर त्यो 
आफूकहा ँआओस ् भनेर आ रुी हनु थाल्यो। जब उसकहा ँ ती रसबरीह  
आए, उसले ठूला ठूला दईु रसबरीह  झ्याप्पै िलएर आफ्नो थालमा राख्यो। 
चम्चाले काटेर ती रसबरी खान माऽ के लागेको िथयो, उसको मखुमा िततो 
िपठो पर् यो र वाक् क गर् यो। "रसबरी बािहरबाट राॆ ै देिखन्थ्यो, आज 
सानीमाले  यःतो खान िकन बनाउनभुयो होला? उहाँले त राॆ ैखानाह  
बनाउनहुनु्थ्यो" भनेर िभऽिभऽ खानाूित राम िरस पोखाउँदै िथयो। 
अ ह को मखु उसले हेर् यो। ितनीह ले खाना रमाइलोमानेरै खाइरहेका 
िथए। आफूमािथ अन्याय भएको सोचेतापिन अ ह  हाँःलान ् भनेर उसले 
केिह भनेन। रसबरी पिछ लड् डकुो पालो आयो। त्यहाँ पिन ठूला साना 
लड् डहु  िथए। िततो मखु र िततो अनहुार लगाएको रामले राॆो देखेको 
ठूलो लड् डमुा हात राख् न हतािरन थाल्यो। “पिहला त धोक् का खाए ँखाए,ँ 
अव त कसरी धोक् का पाइएला र?" भनेर रामले सोच्दै िथयो। उसको 



हातमा लड् डकुो थाल आएपिछ कुखरुाको फुल जःतो दईुवटा लड् ड ुउसले 
िलयो। जब लड् डलुाई आफ्नो मखुमा हाल्यो, तब काँचो िपठो उसको मखुमा 
फुःस पर् यो। उसको मखु लाजले रातो भयो। कःतो नमीठो लड् ड ु भन्दै 
लड् डलुाई गाली गद जबरजःती त्यसलाई िनल्न खोज्यो। त्यस पिछ अक  
लड् ड ु पिन िलयो। त्यो पिन त्यिह फुॐो ःवादको िथयो। तब राम त्यस 
भान्साबाट सइुकुच्चा ठोक्न चाअ यो। 

खाना खाएपिछ अ ह चािहँ रमाइलो गद घर फक। “दाइ, सानीमाले 
पकाउनभुएको समोसा, आलचुप, रसबरी, लड् ड ुकःतो मीठो िथयो हिग?" 
भनेर बाटोमा बलरामले उसको मटुु छेड्ने गिर भन्यो। खाना खाने बेलामा 
रामको अनहुार अधँ्यारो भएको बलरामलाई थाहा िथयो। राम बोल्न चाहेन। 

“हैन, दाइ, तपाईँलाई त सानीमाको िमठाई राॆो लागेन िक क्याहो?  
तपाईँको मखु अधँ्यारो िथयो। के भयो?" भन्दै रामले बलरामलाई कोतनर् 
खोज्यो।“के मीठो भन्छस,् जनु िमठाइ खाए पिन नमीठो िथयो। कुि  के 
भयो आज सानीमालाई। उनको खाना कःतो ःवाद नभएको िथयो आज।" 
द:ुख पोखाउँदै रामले भन्यो। 

“ए! त्यसैले होला तपाईँको मखु नमीठो देिखएको।" बलरामले थाहा 
पाएपिन नपाएको जःतै गिर भन्यो। “मैले ठूलो ठूलो िचज िलइँन, ती मीठै 
िथए। तपाईँले पिन ठूलो ठूलो िचजमा आखँा नलगाइ ब  ठूलो ठूलो िचज 
अ ले नै खाउन ्भनेर सानो सानो िचज िलएको भए राॆो हनु्थ्यो होला, अक  
पटक ठूलोमा आखँा नलगाउनहुोस ्है! " भनेर भाइले दाइलाई अतीर् िदए। 

सबै जना सतु् न गए। त्यो रात रामलाई िनन्िा पटक् कै लागेन। आफूले 
पाएको िततो अनभुव र भाइ बलरामले िदएको िततो सत्यको अतीर् रामको 
िदमागमा कुक् कुर भकेुको जःतो भइरहेको िथयो। अन्तमा बलरामको अतीर् नै 
ठीकै िथयो भनेर भिवंयमा त्यसलाई पालन गन िनणर्य गरेर ऊ िनन्िासँग 
डवुलु्की मानर् पगु्यो। 
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कथा ३    हिरको भलु 
हजरुआमा भन् ने िवि क् कै हिर भतुकु् कै हनु्थ्यो। तर हजरुआमा गाउँमा 

बिःथन ्भने हिर शहरमा। शहरमा हिरको बाबआुमा बःदथे। त्यही ँहिर पिन 
ःकुल जान्थ्यो। हिर ूाइमरी ःकुलमा पढ्थ्यो। िवदा भयो िक हिर गाउँमा 
जान्थ्यो। हिर हजरुआमाको एक्लो नाित िथयो। त्यसकारण हजरु- आमाले 
हिरलाई असाध्यै माया गिथर्न।्  

तीन कक्षा पढ्दै गदार् जाडोको छुट् टी भयो। सध झ हिर हजरुआमाको 
घरमा गयो। गाउँको वातावरण शहर जःतो िथएन। त्यहा ँपहाड, िचिटक् क 
परेका स-साना घर र हिरया बारीह  जताततै िथए। गाउँको वातावरण 
रमाइलो िथयो। जताततै दगरेुर खेल्न पाइन्थ्यो र मोटरले िकच्ला भ े डर 
िथएन। बारम्बार गाउँमा जाने भएकोले हिरले गाउँमा केही साथीह  पिन 
बनाएको िथयो। साथीभाइह  िमलेर बारीमा र खह  भएको ठाउँमा 
लकुामारी खेल्न असाध्यै रमाइलो हनु्थ्यो। हजरुआमाको गाउँमा पसलह  
धेरै िथएनन।् एक दईुवटा िकराना पसलह  िथए। हजरु आमाको घरभन्दा 
अिलकित टाढा अ  भन्दा एउटा अिल ठूलो पसल िथयो। त्यहाँ ूायजसो 
सबै थोक पाइन्थ्यो।  
 

एक िदन बािहर खेिलरहेको हिरलाई हजरुआमाले बोलाउन ुभयो  
“हिर!" 
“हजरु" हिरले जवाफ िदयो। 
“बजार जाने?" हजरुआमाले सोिधन।् 
“जाने जाने" भनेर हिरले खशुी भएर जवाफ िदयो।  
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घरबाट  बजार  अिलकित  टाढा िथयो।  
तैपिन  दायाँबायाँ  खह   भएका  र  
हिरयो  बारी  हेद बाटोमा ढु ालाई बल  
जःतो  खेलाउँदै, हजरुआमासँग  गफगद 
बजार  जान ुहिरलाई रमाइलो  लाग्थ्यो। 
तब एकिदन िबहानको भात खाइसकेपिछ  
हजरुआमा र हिर बजारितर लागे।  
फा फु   साइकलबाहेक  अ  मोटरह   
कमै  चल्थे।  सामान र  दूध  ल्याउने  
गाडीह   बाहेक  त्यो गाउँमा  बसह   
हप् ताको एक  दईुवटामाऽै  चल्ने भएको  
हनुाले हिर खलुा ठाउँमा रमाइलो मान्दै  
बाटोमा खेलीखेली गएको िथयो।  

 

बजारमा घमु्दाघमु्दै ितनीह  एउटा ठूलो दोकानमा पसे। दोकानमा 
हाँसीरहेकी साहनुीले ितनीह लाई नमःते भनेर बोलाइन।् त्यस दोकानमा 
ूायजसो घरको लािग सबै थोक पाइन्थ्यो। हजरुआमाले के के िक े भनेर 
कागजमा लेखेकी िथइन।् त्यिह अनसुार उनले सामान िटप्न थािलन।् 

जब हजरुआमाले सामान िटप्दै िथइन,् त्यसबेला हिर पसलमा घमु्न 
थाल्यो। त्यहा ँ धेरै राॆा राॆा मन पन सामानह  िथए। एउटा िससाको 
दराजमा लोभ लाग्दो िमठाइह  सजाएर रािखएका िथए। बािहरबाट देख्  ने 
गरेर रािखएको रेिृजरेटरमा दूध, नौनी, िचज आिद िथए। पसलको बीचमा 
िविभ  फलफूल र तरकारीह  िथए। त्यहाँ भएका िविभ  मग मग वाःना 
आउने िमठाई र खानेकुराले गदार् हिरलाई भोक लाग्न थाल्यो। 

पसलमा धेरै मािनसह  िथएनन।् हजरुआमा र पसलको साहनुी अिल 
टाढै भएको बेलामा हिर कालो र ःवािदलो अङ् गरुह  भएको ठाउँमा गएर 

िचऽः आलिीना ौे , उमेर 10 वषर् 

१४



िठ  उिभयो। त्यहाँ विरपिर कोिह पिन िथएन।उसले यताउित हेर् यो र एउटा 
अङ् गरु िटपेर मखुमा हाल्यो। उसलाई त्यो अङ् गरु असाध्यै मीठो लागेछ। 
िभऽी मनले त नखाऊ भनेको िथयो। तर ःवाद र भोकले गदार् त्यो िभऽी 
मनलाई मनकै कुनामा हिरले धपाइ िदयो। अिन उसले एउटा अक  पिन 
िटप्यो। एउटा एउटा गरेर खाँदा खाँदा उसको पेट अङ् गरुले नै भिरयो। 
त्यहा ँअङ् गरुका अ  टोकरीह  पिन िथए। एक टोकरी  अक  टोकरीबाट 
अङ् गरु िलँदा टोकरीको अङ् गरु घटेको जःतो देिखदैँनथ्यो।  

ाप्प ाप्प अङ् गरु िटपेर खाइरहेकोबेलामा हजरुआमाले “हिर, ितमी 
कहा ँछौ?" भनेर बोलाइन।् हजरुआमाको आवाज सनु्दा त हिर एकिछन 
झस  भयो। उसलाई भाग्न पिन मनलाग्यो।  हजरुआमाले आफूले चाहेको 
सबै थोक िकिनसकेकी िथइन ्र पसलको ढोकामा उिभएकी िथइन।् 

“म यहाँ छु" भन्दै अङ् गरुले कालो भएको हात पाइन्टमा पछु् दै जवाफ 
िदयो । अङ् गहु को टोकरी भएको ठाउँबाट हिु एर हिर हजरुआमा भएको 
ठाउँमा पगु्यो। “ितमीले एउटा झोला बोिकदेऊ" भनेर हजरुआमाले उसलाई 
एउटा झोला उसको हातमा राखी िदइन।् सध पसल जानेबेलामा झोलाह  
खशुी मानेर बोक्ने हिर त्यसिदन िहचिकचाउँदै हजरुआमाबाट सानो झोला 
िलएर शीर िनहरुाउँदै हजरुआमाको पिछ पिछ लाग्न थाल्यो।  
     सध रमाइलो मान्दै सँगसँगै घर फिकर् ने हिर त्यसिदन हजरुआमाको 
पिछ पिछ लागेकोले हजरुआमा एक िछन पर बाटोमा टक् क रोिकइन ् र 
हिरितर हेिरन।् 
     "हिर मलाई हेर!" हजरुआमाको अनहुार अध्यारो भएको हिरले 
देख्यो।"ितॆो अनहुारमा के को कालो दाग?" भनेर हजरुआमाले सोध्दा त 
उसको सातोपतु्लो नै गयो। तैपिन थाहा नपाएको जःतो गरी हातले पछु्दै 
"के दाग?" भनेर जवाफ िदयो। 
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     "ितॆो मखुको विरपिर कालो कालो, रातो रातो दाग छ िन?" हिरको 
मखुमा हात राख्दै हजरुआमाले सोिधन।् 
    अङ् गरुको र ले मखुमा दाग लागेको हिरलाई आफ्नो अनहुारमा र  
लागेको छ भनेर थाहा िथएन त्यसकारण "मलाई थाहा छैन।" भनेर हिरले 
जवाफ िदयो। 
    "हिर, ितमीले अङ् गरु खाएको त होइन?" हिरको आखँामा हेरेर 
हजरुआमाले सोिधन।् 
    अङ् गरु चोरेर खाएको हजरुआमाबाट लकुाउन नसिकने रहेछ भनेर िशर 
िनहरुाउँदै हिरले जवाफ िदयो "अ,ँ एक दईुवटा।"  
  "त्यो अङ् गरु कहाँबाट पायौ?" भनेर हजरुआमाले केिरन।् 
   "त्यही पसलबाट" हिरले लकुाउन सकेन। 
   "के ितमीले िकनेर खाएको हो त?" हजरुआमाले जा  चािहन।् 
   "होइन" हिरले ःवीकार गर् यो। 
        "त्यसो भए साहनुीसँग नसोधी चोरेर खाएको हो त?" हजरुआमाले जा    
    चािहन।् 
   "हो!" डराइ, डराइ हिरले जवाफ िदयो। 
    

"हिर ितमीले नराॆो काम गर् यौ। अ को चोनुर्हु  भनेर ितमीले 
िसकेको होइन र? ितमीदेिख मलाई  दखु लाग्यो। ल िछटो घर िहँड। 
ितमीले नसोिधकन अङ् गरु खाएकोले त्यसको लािग केही गनुर्पछर्।" 
हजरुआमाले अिलकित कडा भएर हिरलाई भिनन।् 
    हिरलाई के ग ँ के ग ँ भयो। उसलाई न पिन मनलाग्यो। अ को 
अङ् गरु चोरेर खाएकोले आफूूित िरस पिन उ ो। जे भएपिन पाइला िघसाद 
हिर हजरुआमासँगसँगै घर गयो। 
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   घरमा पगेुपिछ हजरुआमाले  हिरलाई बैठकमा बोलाएर उसको अगािड 
घुडँा टेकेर भिनन ्"हिर, ितमीले जे गर् यौ त्यो ठीक िथएन, के ितमीलाई थाहा 
छ?" 
   "थाहा छ।" हिरले जवाफ िदयो। 
   "कसरी थाहा छ?" हजरुआमाले सोिधन।् 
   "परमेँ वरले दश आ ामा नचोनुर् भ ु भएको छ र मैले वाःता गिरँन।" 
हिरले डराएर जवाफ िदयो। अब हजरुआमाले मलाई कुट्नहुनु्छ भनेर हिर 
थरथर काम्यो। 
    "हिर ितमीले दईु वटा काम अव गनुर्पछर्। पिहलो त ितमीले 
परमेँ वरसँग माफी माग्न ुपछर् अिन साहनुीकहा ँगएर ितमीले अङ् गरु खाएको 
पैसा ितनुर्पछर् र उनीसँग माफी माग्नपुछर्।" हजरुआमाले िसधै भिनन।् 
    "परमेँ वरसँग त म अब किहल्यै पिन चोिदर्न भनेर माफी माग्छु तर 
साहनुीसँग त कसरी?" अब हिर ँदे भन्यो। 
    "मलाई थाहा छ। साहनुीसँग माफीमाग्न सिजलो छैन। तर पिहले 
ितॆो खऽुकेुमा भएको पैसा ल्याऊ।" हजरुआमाले हिरलाई अर् हाइन।् 
    "िकन हजरुआमा, के मैले खाएको अङ् गरुको पैसा मैले नै ितन र?" 
अचम्म मान्दै हिरले सोध्यो। 
    "ितमीले खाएको अङ् गरुको पैसा ितमीले नै ितनुर्पछर्।" हजरुआमाले 
निहिच्कच्याइ भिनन।् 
    "मसँग भएको सबै पैसा साहनुीलाई िदने त? अिन मसँग केिह पैसा 
पिन रहँदैन।"  हिरले झक  मान्दै आफ्नो कोठामा गएर खऽुकेु िलएर 
आयो। 
    "पैसा ठूलो कुरो होइन। ितमीले चोरेकोमा द:ुख मा ुपछर्। अिन 
साहनुीसँग माफी माग्नपुछर्।" हजरुआमाले अधँ्यारो मखु लगाएर भिनन।् 
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    हिरले खऽुकेु खोल्यो र पैसा गन्यो। त्यहाँ एक मोहर एक पैयाँ गरेर 
जम्मा गिरएको पचास पैयाँ िथयो। "के मैले यो सबै साहनुीलाई िदने?" 
न्चे मखु लगाएर हिरले भन्यो। 

     "हो, मेरो िबचारमा ितमीले कमसेकम पचास पयाको अङ् गरु खायौ। 
जाऊ। ठीक काम गनर् बहादरु होऊ। साहनुीकहा ँ गएर आफ्नो गल्ती 
ःवीकार गर र पैसा ितरेर आऊ।" हिरको आसँ ुपछु्दै हजरुआमाले हिरलाई 
अ ालो माद एक्लै पसलमा पठाइन।् 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

साहनुीकहाँ गएर आफूले अङ् गरु चोरेर खाएको कुरा ःवीकार गरेर अङ् गरुको 
मोल ितनर् िलएर गएको पैसा हिरलाई असाध्यै गर् हौ जःतो लागेको िथयो। 
पैसा गर् ह  त होइन, साहनुीको अगाडी मखु देखाएर आफ्नो गल्ती भ  गार् हो 
लागेको िथयो। त्यसैले आफ्ना पाइलाह लाई िघसाद पसलितर गयो। 
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    जब हिर पसलको ढोका अगािड पगु्यो, एक िछन त टक् क उिभयो। 
त्यहाबँाट ऊ भाग्न चा ो तर असल आत्माले उसलाई नभाग, िभऽ जाऊ 
भिनरहेको िथयो। तर खराब आत्माले "भाग भाग, कित मािनसह  चोछर्न।् 
ितमी माऽ िकन राॆो हनु चाहेको?" भनेर हिरलाई खराब मािनस बनाउन 
उक्साइरहेको िथयो। तर असल आत्मा ठीक िथयो भनेर उसलाई थाहा 
िथयो। असल आत्मालाई सु ु पछर् भनेर पिन उसलाई थाहा िथयो िकनभने 
त्यही कुरा उसले चचर्मा र घरमा िसकेको िथयो। 
     "बाब ु िभऽ आऊ! के भयो? िकन चाँडै फकर आयौ? के ितॆो 
हजरुआमाले केही िवसर्नभुयो िक?" भनेर िभऽबाट साहनुीले मीठोसँग 
बोलाइन।् 
     साहनुीले माया गरेर बोलाएकीले उसलाई हौसला भयो र िभऽ गयो। 
अिन साहनुीको अगाडी उिभएर हिरले भन्यो "हजरुआमाले त केही िवसर्न ु
भएको छैन, तर मैले, मैले..."  
   "के भयो? ितमीले के गर् यौ? िकन डराएको?" साहनुीले हिरको 
अनहुारलाई बझेुर सोिधन।् 
   "साहनुी मलाई माफ गन स।् मैले तपाईँसँग नसोधी भोक लागेकोले 
अङ् गरु खाए।ँ हजरुआमाले मैले पचास पैयाँको अङ् गरु खाए ँ होला भनेर 
मैले जम्मा गरेको खऽुकेुबाट पैसा ल्याएको छु। यो पैसा िलनहुोस ्र मलाई 
माफ गनुर्होस।्" भनेर एकै झट्कामा ती वाक्यह  बोलेर पैसा साहनुीको 
अगािड राखेर हिर खु  ढोकाितर दगरु् यो। 
   हिरको त्यो इमान्दार हनु चाहेको व्यवहार देखेर साहनुी अत्यन्तै 
ूभािवत हुँदै उसलाई डाक्दै भनी "ए, बाब ुयता आऊ त! ितमीले केही कुरा 
िवःय ।" हिर, साहनुीितर फेिर गयो। त्यहा ँसाहनुीले हिरको हातमा एउटा 
कागजको पोको रािखिदइन।् "यो मेरो होइन" भनेर हिरले िलन 
िहचिकचायो।  
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  "अब यो ितॆो हो। जाऊ घरमा गएर खोल।" भन्दै साहनुीले रिसलो 
आखँा पाद हिरको हातमा पोको रािखिदएको उसले देख्यो।  
   हिर अत्यन्त खशुी भएर साहनुीलाई धन्यवाद िदँदै घरितर दगरु् यो। हिर 
यःतरी दगरेुर गयो िक घरमा पगु्दा आफू कसरी िछटो पगेुछु भ े यादै 
भएन। 
    "हजरुआमा! हजरुआमा! हेन ुर्स ्न! मलाई साहनुीले के िदनभुयो।" भन्दै 
हजरुआमाको हातमा पोको रािखिदयो। 
   अत्यन्त खशुीभएर हजरुआमाले त्यो पोको खोिलन।् त्यस पोकोमा 
पचासै पैयाँ पन जाम भएको दईुवटा मीठो डोनटह  रहेछ। 
   "के ितमीले आफ्नो भलु सच्याउँदा रमाइलो लागेन? “ हजरुआमाले 
हिरको गाला समुसमु्याउँदै भिनन।् 
   "रमाइलो माऽ होइन, मीठो पिन लाग्यो!" भन्दै हजरुआमालाई पिन 
बाँड्दै हिरले डोनट खान थाल्यो। 
   "असल आत्माको आवाज सु  किहल्यै पिन आनाकानी नगनुर्। ितमी 
सध खशुी रहनेछौ।" हिरलाई काखमा िलँदै हजरुआमाले भिनन।् 
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कथा ४   कुकुरको छाउरा िटँकु 

एक िदन ःकुलबाट फिकर्ँ दै गदार् एउटा छाउरा रमेशको पिछ पिछ 
लागेर आयो। रमेशले "नआऊ नआऊ" भन्दा पिन त्यो छाउरा मानेन र 
घरको आगँनसम्मै त्यो सानो कुकुरले उसलाई प ायो। रमेश ढोका 
लगाएर िभऽ पःयो तर त्यो कुकुर भने ढोका बािहर पचु्छर हल्लाएर क्वाईँ 
क्वाईँ कराइरहेको िथयो। रमेशले आफ्नी बिहनी मायालाई डाकेर झ्यालबाट 
दबैुले त्यस कुकुरलाई हेरे। त्यो कुकुर सानो र िचिटक् क देिखन्थ्यो। कुकुर 
चलाख देिखन्थ्यो र असल जातको देिखन्थ्यो। दईु जना दाज ुर बिहनी तल 
आंगनमा गए र छाउरालाई केही िबःकुट पिन िदए। त्यो िबःकुट खान 
पाएपिछ त्यो कुकुर झन उिृएर ितनीह सँग खेल्न थाल्यो। हनु त 
ितनीह सँग दईु ठूला ठूला कुकुरह  पिन िथए। तैपिन त्यो सानो कुकुरको 
चञ् चले र िमल्ने ःवभाव देखेर ितनीह ले त्यस छाउरालाई मन पराए। त्यस 
छाउरालाई आफैले पाल्ने भनेर दाजबुिहनीले िनणर्य गरे। तर ितनीह ले 
आफ्ना बबुालाई नसोधी त्यो  छाउरालाई राख् न चाहँदैनथे। ितनीह ले के 
गर  के गर  भनेर सोिचरहेको बेलामा ितनीह का बबुा आफ्नो कामबाट 
टुप्लकु् कै आइपगेु। "बबुा बबुा, यो छाउरा कःतो रमाइलो  देिखन्छ। 
हामीले  नै यसलाई राख  हु  र?" रमेशले बबुालाई सोध्यो। 

  "यःतो राॆो कुकुरको बच्चा हाॆो कुनै िछमेकीको होला। हामीसँग 
दईु वटा कुकुरह  छँदैछन।् अक  कुकुर पाल्न गार् हो हनु्छ। यसलाई 
नपाल  ब  कसको हो सोधेर यो छाउराको मािलकलाई िफतार् देऊ" बबुाले 
ितनीह लाई सम्झाउन खोजे। 
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अधँ्यारो अनहुार पाद रमेश र माया कुकुरलाई बोकेर िछमेकीह कहाँ 
गए। एउटा िछमेकीकहाँ गए र "यो कुकुर तपाईँको हो?" भनेर सोधे। तर 
ती िछमेकीले होइन भने। त्यसरी ितनीह  एक िछमेकीपिछ अक  
िछमेकीकहाँ गएर कुकुरलाई देखाउँदै "तपाईँह को हो िक?" भन्दै रमेश र 
मायाले सोधे। कसैले पिन त्यस कुकुरको बच्चालाई आफ्नो भनेनन।् 
ितनीह ले कुकुरलाई बाटोमा त्यसै छोड्न सकेनन ् र ितनीह ले फेिर त्यो 
छाउरालाई आफ्नै घरमा ल्याए। 

कुकुरलाई घरिभऽ नै लगेर आफ्ना बबुालाई रमेश र मायाले मीठो 
बोलीमा भने, "बबुा, यो कुकुर त हाॆो कुनै िछमेकीको पिन होइन रहेछ। 
यो बाटोमा कताबाट आएको हो, हामीलाई थाहा छैन। यसलाई बःने ठाउँ 
चािहएको छ। हामीले नै यसलाई राख  है?" 

िचऽः आलिीना ौे , उमेर 10 वषर् 
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"यसलाई हकुार्उन पैसा लाग्छ, र फेिर हामीसँग दईुवटा कुकुर छँदैछन ्िन" 
बहाना बनाउँदै नयाँ कुकुरलाई पाल्न बाबलेु आनकानी गरे। 

"त्यसो नभ ुहोस ्न बबुा, यो कुकुर सानै छ। यसलाई हकुार्उन धेरै 
खचर् लाग्दैन होला" मायाले भिनन।् 

"ल त, एक हप् तासम्म यसलाई पालेर हेर। कसैले िलन आए भने 
फकार्उनपुछर्" रमेश र मायाले िजि  गरेपिछ बाबलेु भने। 

बाबलेु हनु्छ भनेपिछ दाजबुिहनी दवैु जना खशुी भए। ितनीह लाई 
थाहा िथयो त्यस कुकुरलाई िलन कोही आउँदैन र ितनीह कै हनु्छ। 
ितनीह  खशुी भएको देखेर कुकुर पिन ितनीह लाई बझेु जःतो गरेर उिृन 
थाल्यो। कुकुरलाई ितनीह  दवैु जना िमलेर नहुाइ िदए र भईुँ भान्सा 
कोठाबाट बािहर भरे िनर एउटा सानो ठाउँ बनाएर त्यसलाई राखे। 

एउटा िरकापी र एउटा कचौरा खोजेर रमेश र मायाले कुकुरको साम ु
रािखिदए। ितनीह ले आफ्नो भागको दधु र भात अिलकित त्यस कुकुरलाई 
पिन िदन थाले। आफ्ना बबुाले नया ँपाहनुा कुकुरको लािग धेरै खचर् नभएको 
देखोस ् भनेर ितनीह ले देखाउन चाहेका िथए। कुकुर िदनभिर कोठामा 
हनु्थ्यो तर रमेश र माया ःकुलबाट फकर आएपिछ आफ्ना बारीमा लान्थे र 
त्यससँग खेल्थे। 

एक िदन कुकुरले दूध िपइरहेको बेलामा उसको खु ा कचौरामा ठोिकन 
पगु्यो र दूध घोप् ायो। रमेशले िरसाएर "दूध िकन पोखाएको, अबदेिख 
त्यसो नगर" भनेर गाली गर् यो। कुकुरले पिन बझेुको जःतै गरेर िशर 
िनहरुाएर भईुँमा बसेर पचु्छर हल्लायो मान  उसले रमेशको गालीलाई बझेुको 
िथयो।त्यस कुकुरले पिन आफ्नो नाउँ जानेर दाजबुिहनीले बोलाउँदा पचु्छर 
हल्लाउँदै ितनीह कहा ँसमुसमु्याइ माग्न आउँथ्यो। 
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   एक िदन दईु िदन हुदैँ हप् ता              
िदन  िबतेको  रमेश र  मायाले   
थाहै    पाएनन।्   हप् ता    िदन   
िबतेको  भोिलपल्ट रमेश र 
मायाले अब  त्यो  कुकुर             
हनु्छ भ े थाहा पाएर खशुी  
भए      िकनभने     ितनीह   

िटँकुलाई असाध्यै मनपराउन 
थालेका िथए र कसैले आएर 
"यो कुकुर मेरो हो" नभनोस ्
भनेर परमेँ वरसँग मनमनै 
िबिन्त गदर्थे। तर बाबलेुचाही ँ
बेवािरसे कुकुरलाई पाल्न 
पटक् कै मन पराएका 
िथएनन।् 

एक रात बेलकुाको खाना खाएपिछ सबै जना सतु् न गए। बाब ुआफ्नो 
कोठामा सतु् न गए भने रमेश र माया पिन आफ्नै कोठामा सध झ सतु् न गए। 
कुकुर पिन दूध भात खाएर आफ्नो ओ ानमा सतु् न पःयो। 

राती अचानक भान्सा कोठाबाट केही गन्ध आइरहेको िटँकुले थाहा 
पायो। त्यो कुनै अनौठो गन्ध िथयो। त्यःतो चक  गन्ध भान्सा कोठाबाट 
किहल्यै पिन आएको त्यस कुकुरलाई थाहा िथएन। िटँकुलाई उसको मगजले 
केही न केही भइरहेको छ र मािलकलाई उठाऊँ भनेर घचघच्याइरहेको 
िथयो। कुकुर छटपटाउन थाल्यो र भकु्न थाल्यो। 

उसको सु को भकुाईलाई कसैले वाःता गरेनन।् बाब ुत िबउँझे तर 
िदनभरी काम गरेर थाकेकोले भकेुको कुकुरदेिख िरसाउन पो थालेका िथए। 

िचऽः ूकृित तामा , उमेर ७ वषर् 
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तर भान्सा कोठाबाट गन्ध माऽ होइन धवुाँ पिन आइरहेको िथयो। त्यो थाहा 
पाएर िटँकु झन चक  ःवरले भकु्न थाल्यो।  

"यो छाडा कुकुरले मलाई सतु् न पिन िदएनन"् भन्दै िरसले जमुुर्राउँदै 
बबुा आफ्नो कोठाबाट कुकुरलाई गाली गनर् िनःके। तब उनले अचानक 
भान्सा कोठाबाट केही जलेको गन्ध आइरहेको थाहा पाए र कोठाबाट बािहर 
धवुाँ पिन आइरहेको देखे। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

बाबलेु ह प  भान्साको ढोका खोल्दा त कोठामा दाउरा जिलरहेको 
िथयो र कोठा पूरै धवुालेँ भिरएको िथयो। बबुाले बाथ ममा गएर 
बािल्टनबाट पानी ल्याए र आगो िनभाउन थाले। कुकुर पिन बेःसरी 
भिुकरहेको िथयो। त्यहा ँ भएको हिल्लखल्लीले रमेश र मायालाई पिन 

िचऽः आलिीना ौे , उमेर 10 वषर् 
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िबउँतायो। ितनीह  पिन आफ्ना कोठाबाट िनःके र भान्सा धवुालेँ भिरएको 
देखेर झःके। ितनीह ले पिन आगो िनभाउन आफ्नो बाबलुाई सघाउन पगेु। 
ितनै जनाको ूयासपिछ भान्साको आगो िनभाउन सफल भए। झ्याल खोलेर 
धवुा ँ बािहर िनकाले। भान्सा कोठामा सबै ठीक छ भनेर थाहा पाएपिछ 
त्यसको बािहर रहेको िटँकुलाई समुसमु्याउँदै बाब ु र दाजबुिहनी फेिर सतु् न 
गए। 

 भोिलपल्ट कुकुरले अत्यन्त गजबको मीठो खाना खान पायो। सबै 
जना िटँकुको साम ु झमेु र माया गनर् थाले। िटँकुले पिन आफ्नो घरको 
मािलकह लाई ठूलो दघुर्ट्ना टारेकोले आफूले इनाम पाएको महससु गर् यो।  

"यो कुकुर कःतो लिछनको रहेछ। सानो भएर पिन यःतो चलाख 
रहेछ भनेर मलाई थाहा नै िथएन। लौ, यसलाई अब हामी सबैले पालेर 
राख " बाबलेु रमेश र मायालाई खशुी हुँदै भने। 

"हो, बबुा, यिद िटँकु हाॆो साथमा नभएको भए हाॆो घर के हनु्थ्यो 
होला?" भन्दै कुकुरलाई काखमा िलएर बाबलेु उसलाई पाल्न अनमुित 
िदएकोमा दवैु दाजबुिहनी द  परे।  
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कथा ५    रिमलाको आशा 
  पषु मिहनाको जाडो। िबहानको घाम पिन धेरै अबेर भएपिछमाऽ 

आउँथ्यो। गाउँभिर कुिहरोले ढािकहरन्थ्यो। कोिह बालबािलका पिन ह प  
बािहर खेल्न जान चाहँदैनथे। ःकुलमा जाडो मिहनाको िबदा िथयो। 
बालबािलकाह  ूायजसो िबहान अबेरसम्म िसरकमा गटुमिुटएर बःदथे। 
आमाले नबोलाइकन ओ ानबाट कोही िनःकदैनथे। 

ःकुल जाने िदन भएको भए शिमर्ला र रिमला िबहान उठेर मखुसखु 
धोएर रेिड हनु्थे। एक िदन िबदाको फाइदा उठाएर िददीबिहनी िसरकिभऽै 
सतेुर आमाले नबोलाउञ् जेल गफ गरेर बसेका िथए। गफैगफमा येशूको 
जन्मोउत्सबको िदनको कुरा चल्यो। ितनीह लाई थाहा भयो िबःटमस 
आउन त दईु हप् तामाऽै बाँकी छ। त्यो िदन चचर्मा िबिभ  कायर्बमह  गिर 
कसरी रमाइलो गन भनेर गफ चलेको िथयो। ितनीह  सानै भएतापिन 
ितनीह  चचर्को बाल  कायर्बमह मा भाग िलइरहन्थे। बालकायर्बम 
चलाउने अगवुा ितनीह भन्दा ठूलो भएतापिन ितनीह को कुरा सनु्दथे। 
त्यसकारण िबःटमसको बेलामा हनेु बालकायर्बममा आफ्ना अगवुाह लाई 
के के भ े भनेर ितनीह  िसरकिभऽ बसेर छलफल गदिथए। 
    छलफल गदार् गद िबःटमसमा िलनेिदने उपहारको बारेमा कुरा चल्यो। 
अिघल्लो िबःटमसमा बबुाले गोप्य पमा र ीन कागजमा पोको पािर के के 
िदनभुएको िथयो, त्यसको बारेमा रमाइलो सम्झना ितनीह ले गरे। यसपािल 
पिन ितनीह ले बबुाबाट बडा िदनको उपहारमा के के  पाइन्छ होला भनेर 
कल्पना गनर् थाले। 
    बडा िदन निजिकँदै गदार् ितनीह  आफूलाई मनपन िचजह को नाम 
कागजमा लेखेर बबुाको गोजीमा थाहा नपाउने गिर हािलिदन्थे। अिन बबुा 
पिन थाहा नै नपाएको जःतो गरेर चपुचाप बःनहुनु्थ्यो र बडािदनको िदनमा 



ितनीह को चाहना र आवँयकता अनसुार आफ्नो गच्छेले भ्याएसम्म उपहार 
ःव प ितनीह लाई िदनहुनु्थ्यो। यस समयमा पिन ितनीह ले बबुाबाट के के 
उपहार पाउने होला भनेर सोच्न थालेका िथए। 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िददी बिहनी िमलेर एउटा कागजमा यसपािलको िबःटमसमा के के पाए 
हनु्थ्यो भनेर लेख् न थाले। शिमर्लालाई एउटा र को बाकस चािहएको िथयो 
भने रिमलाले आखँा िझिम िझिम गन पतुली पाए हनु्थ्यो भनेर लेिखन।् 
शिमर्लाले पतुली खेलाउने दराज पिन चाहना गरेर लेिखन ्भने रिमलाले एउटा 
साइकल पाए हनु्थ्यो भनेर लेिखन।् त्यसरी नै ितनीह ले अ  अ  मन 
परेको िचजह को सूची बनाए र कागज खाममा हाले। 
   "बबुाले ती सबै कुरा िक  सक्न ुहु  होला" भनेर रिमलाले भिनन।् 
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   "सबै निदनभुएतापिन िदन सक्ने त िदन ु होला िन!" शिमर्लाले जवाफ 
िदइन।्दवैु जनाले आफूले मन पराएको उपहारह  पाउन दईु खामह मा 
आफूह ले लेखेको कागजका पानाह  हाले। अिन बाबकुो लगुा झनु् ाउने 
ठाउँमा गए र कोट खोज्न थाले। तर शिमर्ला एक िछन टक् क अिडइन।् 
  "के भो िददी" रिमलाले अकमक् क परेर सोिधन।् 
"हामीले त आफ्नोलािग माऽ मागेको जःतो लाग्यो।मलाई नरमाइलो 
लाग्यो।" शिमर्लाले जवाफ िदइन।् 
   "हो र?" रिमलाले फेिर सोिधन।् 
   "त्यस िचठीमा ितॆो र मेरो माऽ नाउँ छ। अ  कसैको छैन।" अनहुार 
बङ् ग्याएर शिमर्लाले भिनन।् 
    "त्यसो भए अक  िचठी लेख् ने िक, त्यसमा अ को नाउँ थप्ने?" 
रिमलाले असिजलो मानेर सोिधन।् 
   "हामीले जःतो हाॆो िछमेकीमा भएको अ  गिरब साथीह ले पिन 
उपहार पाउन ् भिन थप " भनेर शिमर्लाले भिनन।् त्यसमा हनु्छ भनेर 
रिमलाले भिनन ्र त्यसै अनसुार लेखेर खाम बन्द गिरन ्र बाबकुो कोटमा 
सटुुक् क त्यो पऽ शिमर्लाले हािलन।् 
  िबःटमसको िदनको लािग ितनीह  िदन गन्दै पखर बःन थाले। एक िदन 
दईु िदन भन्दा भन्दै बडािदनको समय पिन आयो। घरमा येशूको जन्मको 
उत्सब मनाउन चहल पहल भयो। अिघल्लो रात िबःटसम खको मिुन 
खािल िथयो। ितनीह लाई थाहा िथयो भोिल बडािदनको समय छ। त्यस 
खमिुन उपहारका पोकाह  थिुूनेछन।् अिन त्यो रात ितनीह ले के के 

पाइएला ! भनेर कल्पना गद शिमर्ला र रिमला सतेु। 
   बडािदनको िबहान सबै जना सबेरै उठे। शिमर्ला र रिमला बैठकमा 
भएको िबःटमस खनेर गए। आमाबाब ु पिन िःलिपङ सेसमा नै आए। 
त्यहा ँ ख मिुन िबिभ  उपहारह  र ीच ी पोकोमा िथए। बबुाले एक एक 
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गरेर पोको खोले र उपहारह  बाँड्न थाले। आमाले जाडो मौसमको िनिम्त 
एउटा नयाँ ःवेटर पाउनभुयो। शिमर्लाले उनले चाहेको जःतै र को बाकस 
पाइन ्र साथै पतुली खेल्ने दराज पिन पाइन।् रिमलाले पिन उनले चाहेको 
जःतै पतुली पाइन ् र अत्यन्त खशुी भइन।् ितनीह ले मीठा मीठा 
चकलेटह  पिन पाए। सबै जना बडािदनको गीत गाउँदै येशूको जन्मको 
कथा पढेर ूाथर्ना गद िडसेम्बर २५ तािरखको िदन शिमर्ला र रिमलाको 
पिरवारले खिुशयाली मनाए। 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

चचर्मा बालस ित पिन रमाइलोसँगै मनाइयो। बालबािलकाह ले िबिभ  
उपहारह  पिन पाए। सबै जना खशुी िथए। 
     िबःटमसको बेलकुी शिमर्ला र रिमला र अ  िवँ वासीह को घरमा 
िझिलिमिल ब ीह  िथए। तर शिमर्ला र रिमलाको िछमेकीको एउटा घरमा 
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िझिलिमली ब ीह  िथएनन।् त्यस घरमा रिमलाको एउटा साथी िथइ जो 
गिरब िथइ र येशूलाई िवँ वास नगरेको कारण  चचर्मा आउँदैनथी। उनको 
बबुा िथएनन ्तर आमामाऽै िथइन ्जो िदनभरी भारी बोकेर आफ्नो र आफ्नो 
छोरो र छोरीको िनिम्त खचर् टािथर्न।् ितनीह को िनिम्त िबःटमसको 
रमाइलो त केवल कथा जःतै िथयो। यता शिमर्ला र रिमलाको बबुाको राॆो 
जािगर िथयो र खाने कुरामा अभाव िथएन। ती िदिदबिहनीह लाई गिरब हनु ु
भनेको के हो थाहा िथएन। तैपिन येशूको ूमेको कथाले ितनीह को मन 
छोएको िथयो। येशूकी माता मिरयम र बबुा यशुफु गिरब भएको कारणले 
ितनीह ले कसैको घरमा बास पाएका िथएनन ् र कुनै होटलमा ठाउँ पिन 
िथएन भनेर ितनीह ले िसकेका िथए। मिरयम बालक जन्माउने व्यथाले 
छटपिटँदा गोठमा ितनीह  पिॐन पगेुका िथए र त्यिह त्यस रात बालक 
येशूको जन्म भएको िथयो। 
   कता कता रिमलाको साथी गीताको अवःथा देखेर उनको मनमा दया 
जागेर आयो। रिमलालाई थाहा िथयो िबःटमसमा गीताले केही पाएकी िथइन 
न त कसैले उनलाई भोजमा बोलाएको िथयो। गीता र उनकी आमा चचर्मा 
नआएतापिन ितनीह लाई पिन त परमेँ वरले माया गनुर्हनु्छ होला भनेर 
रिमलाले सोिचन।् अिन  त्यही कुरो आफ्नो िददी शिमर्लालाई पिन पोखाइन।् 
दवैु िददी बिहनी एक िछन त अकमक् क परे। आफूह को कित खेलौना र 
कित उपहारह  िथए तर गीतासँग केही पिन िथएन। अब के गन भनेर 
ितनीह ले सोच्न थाले। तर त्यसबेला ितनीह को िदमागमा बालकायर्बममा 
गिरने मेमोरी भसर् अथार्त ्कण्ठ गन यउटा पदको याद आयो "साना भन्दा 
साना मेरा भाइलाई गरेको मलाई नै गरेको हो।" 
   बेलकुी पख िथयो। शिमर्ला र रिमलाले आफ्नो घरको झ्यालबाट 
बािहर हेरे। त्यहा ँगीता झ्यालबाट न्याउरो अनहुार लगाएर बािहर चहलपहल 
भएको साथीह को घर हेिररहेकी िथइन।् शिमर्ला र रिमलाको आखँा  
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गीतामािथ पर् यो। त्यसबेला ितनीह लाई गीता होइन येशूलाई पो देखेको 
जःतो भयो। त्यितमाऽ नभएर मान  गीताको मखुबाट "ितमीले मलाई के 
िदयौ?" भ े येशूको आवाज ती िददीबिहनीह ले सिुनरहेको जःतो लाग्यो। 
दवैु जना एक िछन त चपुचाप भए।  अिन ितनीह  दवैु जना आ-आफ्नो 
कोठामा केही नबोिल गए। रिमलाले आफूले पाएको पतुली बोिकन ् र 
शिमर्लाले आफूले पाएको पतुलीको दराज बोिकन।् ितनीह  एकिछन त 
मखुामखु गरे र भने "हेर, हामी कित भाग्यमानी छ । हामीसँग सबै थोक छ 
तर गीतासँग केही पिन छैन। जाऔ,ँ हामीले मन परेको िचज गीतालाई देऔ ँ
र उनलाई खशुी पार । उनलाई खशुी पादार् हामीले माया गन येशू पिन 
पक् कै खशुी हनुहुनेुछ।" शिमर्लाले रिमलालाई भिनन।् 
   रिमलाले पिन शिमर्लासँग हो हो भन्दै सहमित िदइन।् अिन ितनीह  
आफ्ना आमाबाबलुाई केही नभनी बेलकुी सटुुक् क घरबाट िनःके। 
ितनीह को हातमा ितनीह ले पाएको अत्यन्त मन पन उपहारह  िथए। 
ितनीह  गीताको घरमिुन गएर गीतालाई तल आउन भने। गीता पिन आफ्ना 
साथीह  आएकोमा खशुीभएर तल आइन।् अिन उनलाई चिकत पारेर 
शिमर्ला र रिमलाले उनको हातमा उपहारह  रािख िदए र भने "मेरी 
िबःटमस"। "यो के हो? यो मलाई?" छक् क पद गीताले शिमर्ला र 
रिमलालाई सोिधन।् "हो, आज येशू जन्मनभुएको िदनको सम्झना गदछ । 
उहाँ हाॆोिनिम्त परमेँ वरले धेरै मनपराउनभुएको ठूलो उपहार हनुहुनु्थ्यो। 
ितमीलाई पिन हामीले मन पन उपहार िदँदैछ । ितमीलाई हामी माया गछ । 
आजको िदन रमाइलो होऊ ल! बाइ।"  भन्दै शिमर्ला र रिमला घरमा 
फक। गीता एक िछन ् त अकमक पिरन ् र उनले शिमर्ला र रिमलालाई 
धन्यवाद भ  नपाउँदै ितनीह  घरमा पगेुर िभऽ पिससकेका िथए। त्यो रात 
ितनीह ले आफ्नो साथीलाई खशुी पानर् पाएकोमा परमेँ वरलाई धन्यवाद िदँदै 
आरामसँग सतेु। 
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कथा ६  आगो िनभाउने साहिसला दाजभुाइ 

    एउटा गाउँमा भरत र लआमण नाउँ गरेका दईु दाजभुाइह  िथए। 
ितनीह को शिमर्ला नाउँ गरेकी िददी पिन िथइन।् ितनीह का बबुा आमाले 
ितनीह लाई धेरै माया गथ। ितनीह  ानी िथए र घरको काममा खशुी 
भएर सघाउँथे। िददी शिमर्ला गाउँबाट अिल टाढा कलेज जान्थी भने 
दाजभुाइ गाउँ निजकको ःकुलमा जान्थे। 
   त्यो पिरवार बसेको गाउँ ठूलो िथयो। त्यो गाउँ सम्म िथयो। घरह  
टाढा टाढा सम्म िथए। ितनीह को खेतबारी धेरै िथयो। ितनीह को खेतको 
पल्लो छेउमा नदी िथयो। 
   नौ वषर्को लआमण र छ वषर्को भरतको पिरवार रमाइलो पिरवार 
भएतापिन ूायजसो सबैलाई आउने कुनै न कुनै िकिसमको द:ुख ितनीह लाई 
पिन आउनमुा अचम्मको कुरा िथएन। तर एक िदन ितनीह लाई अचानक 
आइपरेको द:ुखसँग ितनीह  कसरी लडे त्यसले ती दईु दाजभुाइ कितको 
ानी अथार्त ् भनेको कुरा तरुन्त मा े आ ाकारी िथए भनेर देखाइएको 
िथयो। 
    गमीर्को समय िथयो। खेतबारी सखु्खा िथए। बाब ु कामको िनिम्त 
घरबाट धेरै टाढा गएका िथए। केही मिहना अिघ आमा भरे बाट खसेर खु ा 
भाँिचएको िथयो। उनी ल ीको सहाराले यताउित जािन्थन।् 
     एक िदन िदउँसोको कुरो हो। दवैु दाजभुाइ ःकुलमा नगएर ओ ानमै 
पिल्ट रहेका िथए िकनभने ितनीह लाई ठेउला रोग लागेको िथयो र त्यो 
िनको हुँदै िथयो। िददी शिमर्ला कलेजमा गएकी िथइन।् ओ ानमै 
बिसरहनपुदार् ितनीह लाई िनयाॐो पिन लागेको िथयो। िबरामी भएकोले 
ितनीह  बािहर कतै गएर साथीह सँग खेल्न पिन सक्दैनथे। ती दाजभुाइ 
कोठामा नै िकताबह  पढेर बिसरहेका िथए। 



    भरतले कोठाको झ्यालबाट अचानक धवुा ँआइरहेको देख् यो। त्यो धवुाँ 
घरको पछािडबाट आइरहेको िथयो। 
   "ए लआमण हे र धवुाँ आइरहेको! घरको पछािड केही बिलरहेको छ िक 
के हो?" भनेर भरतले आफ्नो भाइलाई उठाएर भन्यो।िददीले िबहानको खाना 
खाइसकेपिछ चलुोको खरानीलाई फोहर फाल्ने ठाउँमा राखेको ती दाजभुाइले 
सम्झे। िददीलाई कलेज जान हतार भएकोले तातो खरानी पानी नहाली त्यसै 
छोडेर गएकी िथइ। त्यो खरानीमा भएको आगो सल्केर निजकको सकेुको 
घाँसह  बिलरह को िथयो। 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ती दाजभुाइ आि एर "आगो! आगो! भन्दै िचच्याए। 
  "कहा ँ आगो लाग्यो?" भनेर आमा ल ीको सहाराले लरबराउँदै अक  
कोठाबाट िनिःकइन।् 
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   "आमा हेन ुर्होस ्न! घरको पछािडबाट आगो आइरहेको छ। त्यहाँ त 
धवुा ँ नै धवुा ँभएको छ। अब के गन?" भनेर ती दईु दाजभुाइ अ ािलन 
थाले। 
   िबचरा आमालाई पिन के ग ँ नग  जःतो भयो। आफ्ना िछमेकीह  
धेरै टाढा टाढा िथए। कसैलाई बोलाउन उनमा तागत िथएन। यिद त्यो 
आगोलाई तरुन्त निनभाएनमा सबै घर जल्न सक्थ्यो। 
    घरको आगँनमा आमा सिकनसकी उिभइन।् आफूले केही गनर् सक्ने 
अवःथामा उनी िथइनन।् त्यसबेला दाजभुाइ पिन आफ्नो कोठाबाट बािहर 
िनिःकसकेका िथए। 
   "ए भरत, ए लआमण, जाऊ जाऊ बािल्टनमा कलको पानी थापेर 
ल्याऊ र आगोमा खन्याऊ" आमाले तरुन्तै ितनीह लाई अर् हाइन।् 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

३५ 

िचऽः ईमेज कुमार साह, उमेर 10 वषर् 



"हनु्छ" भन्दै घरबाट अिल टाडा रहेको कलबाट पानी ल्याउन दवैु दाजभुाइ 
कुदे। िछटो िछटो गएर ती दाजभुाइले कलबाट पानी ल्याएर त्यस आगोमा 
खन्याउन थाले। आगो दनदन बिलरहेको िथयो। िबरामीले थाकेका ती 
दाजभुाइलाई आगो िनभाउन अत्यन्त गार् हो भइरहेको िथयो। तैपिन ितनीह  
दगरुादगरु र हःया फःया  गद  पानी ल्याउँदै आगोमा खनाउन थाले। 
  "ए! ए! ' ल िडेजेलको सम सार, सार" भनेर आमाले ितनीह लाई 
िचच्याएर भिनन।् बाबलेु शेक्टर चलाउन चािहने िडजेलको सानो सम घरकै 
पछािड राख् नभुएको िथयो। यिद त्यसमा आगो लागेको भए झन सबै थोक 
खतम हनु्थ्यो। 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

थािकसकेका भरत र लआमणले मनमनै ूाथर्ना गद बािल्टन भईुँमा राखे 
र ग्यासको सम बचाउनितर लागे। त्यसलाई िघसाद आगोले नछुने ठाउँमा 
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पर राख् न सफल भए। फेिर ितनीह  आगो िनभाउने तरखरमा लागे। त्यो 
आगो सिल्कन्दै सिल्कन्दै खेतितर फैिलन थाल्यो तर अचानक हरुी आयो र 
त्यो आगो नदीितर हरुीले लग्न थाल्यो। यता घरको पछािड बलेको आगो ती 
दईु दाजभुाइको ूयासले िनिभसकेको िथयो। तर ती भरत र लआमण थाकेर 
घरकै आगँनमा ढले। 

बेलकुी पख बबुा घरमा आउँदा बबुाले आमाको मखुबाट ती दईु 
दाजभुाइको साहिसलो कामको बारेमा सनेु। िबरामी भएर कमजोर भएतापिन 
आपत परेको बेलामा दवैु जना िमलेर आगोसँग लड्न सफल भएकोमा 
ितनीह ूित बाब ुअत्यन्त खशुी भए। दबैु जनालाई काखमा िलएर बाबलेु 
ितनीह लाई भने, "भरत, लआमण, ितमीह देिख मलाई धेरै गवर् लाग्छ। 
ितमीह  दवैु िमलेर आगो िनभाउन सफल भयौ जसले गदार् हामीह को घर 
बच्यो। ितमीह लाई धेरै धन्यवाद।" 
   "हो, बबुा, हामी थाकेका िथय । परमेँ वरसँग ूाथर्ना गर् य । उहाँले 
हामीलाई बल िदनभुयो र आगो िनभाउन सक्य ।" भरत र लआमणले एकै 
साथ भने। 
   "हो, बाबहु , ितमीह को जीवनमा अ ले नराॆो कुरा भनेर 
ितमीह लाई आगोले जःतै पोल्न सक्छ तर ितमी दवैु जना िमलेर त्यससँग 
लड्न कोिशश गर ल!" बाबलेु अतीर् िदँदै ितनीह लाई भ ुभयो।  
    त्यस िदन बेलकुा आमा र िददी िमलेर धेरै िमठो खाना पकाए र 
परमेँ वरलाई धन्यवाद िदँदै ितनीह लेरमाइलो साँझ िबताए। 
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कथा ७    दईु रिमला 
    भाइबिहनीह  हो! अिहले म रिमलाको कथा भ  गइरहेको छु। रिमला 
आठ बषर्की िथइन।् उनी असाध्यै राॆी र िहसी परेकी िथइन।् उनको 
कपाल लामो िथयो र उनका आखँाह  आकषर्क खालका ठूला ठूला िथए। 
ःकुल जानभुन्दा अिघ ितनी धेरै समय लगाएर आफूलाई राॆी पािथर्न ् र 
नक् कली भएर ःकुल जािन्थन।् ःकुल जाने बेलामा उनी कुनै हँिसलो परी 
जःतै देिखिन्थन।् बाटोमा सबैले "कःती राॆी केटी" भनेर पलुकु् क पलुकु् क 
हेथ मान  उनी जःती राॆी र ानी केटी गाउँमा अ  कोही छैनन।् 
     

तर रिमलाको ःवभावमा 
एउटा समःया िथयो। रिमला एकै 
व्यिक्त भएतापिन उनमा दईु 
िकिसमका ःवभाव िथए। घरको 
रिमला र ःकुलको रिमला फरक 
िथयो। िबहान जब ःकुलको 
िनिम्त रिमला घरबाट िनःकिन्थन ्
तब उनले घरको रिमला घरमै 
छोडेर जािन्थन ् र ःकुलभिर 
ःकुलकी रिमला भएर घर 
फकपिछ घरकी रिमला हिुन्थन।् 

     घरकी रिमला ःकुलकी रिमला भन्दा ठीक उल्टो िथइन।् ःकुलबाट 
आउने िबि क् कै उनको अनहुार बदिलन्थ्यो। उनी िरसायिक जःती 
देिखिन्थन।् आफ्नो िकताबको व्याग कोठामा फ्याँकेर बािहर खेल्न जािन्थन।् 
आमाले व्याग राॆोसँग राख भने पिन उनी मािन्दनिथन।् आमालाई सघाउन 



त पटक्  कै मन पराउँदनिथन।् तर ःकुलमा भने उनी परी जःतै िथइन।् 
क्लासमा साथीभाइह लाई सघाउँिथन।् गु आमाको टेबलु सफा गिरिदिन्थन ्
र लेख् ने बोडर् पिन सफा गिथर्न। ःकुलमा सबैले उनी कःतो ानी भनेर 
ूशंसा गथ।गु आमाले उनलाई आफ्नै छोरी जःतै माया गनुर्हनु्थ्यो। 
रिमलाले बेला बेलामा गु आमालाई सनु्दर फूलह  ल्याइ िदएर उनलाई 
मख्ख पािथर्न।् उनी िमलनसार भएकीले सबैको िनिम्त ःकुलकै प्यारी िव ाथीर् 
िथइन।् तर ःकुलमा कसैलाई पिन घरकी रिमलाको बारेमा थाहा िथएन।  
    रिमलाको  ःवभाव आमालाई राॆोसँग थाहा िथयो। यिद रिमलामा दइु 
वटा ःवभाव रिहरअ यो भने पिछ के हनेु होला भनेर आमाले िचन्ता 
गनुर्हनु्थ्यो। रिमलालाई आमाले जित सम्झाएपिन उनी मखु अधँ्यारो पारेर 
बिःथन।् आमा उनको दईु खालको बानीलाई सधुानर् चाहनहुनु्थ्यो। 
   एक िदन ःकुलबाट एक जना पाहनुा रिमलाको घरमा आउनभुयो। 
ःकुलमा अिभभावकको सभाको िनिम्त छलफल गनर् उहाँ आउनभुएको िथयो 
र त्यसैबेला रिमलाकी आमाले उनलाई खानको िनिम्त पिन अनरुोध गनुर्भयो। 
   रिमलाकी आमाले त्यस पाहनुालाई भ ुभयो, "तपाईँ बैठकमा बःदै 
गनुर्होस।् मेरो टेबलुमा बसेर के के गन हो लेख् नहुोस।् म भान्साबाटै 
तपाईँसँग कुरा गछुर्। खाना खाएपिछ हामी फेिर कुराकानी गर ला। भान्सा 
कोठा र बैठक कोठाको ढोका म खलु्लै राख् छु।" 
   रिमलाकी आमाले भनेकै जःतै पाहनुा बैठकमा जानभुयो र टेबलुमा 
बसेर लेख् न थाल्नभुयो। 
   केही बेरपिछ रिमला ःकुलको अनहुार छोडेर घरकी अनहुार िलएर 
घरमा ढ्वा -ढ्वा  गद ढोका खोलेर िभऽ पिसन ्र आफ्नो झोला कोठामा 
राखेर बािहर जान लािगन।् उनी बािहर जानभुन्दा पिहले आमाले उनलाई 
बोलाएर भ ुभयो, "रिमला, अिलकित पसल गइदेऊ न। के के ल्याउने भनेर 
मैले कागजमा लेिखसकेकी छु। पैसा पिन यही छ।" 
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     "आ, म थाकेकी छु। म जा " भन्दै रिमला झनक् क िरसाइन।्तर 
आमाले कर गरेपिछ पसल जानै पन भयो। मन नलािग नलािग खु ा िघसाद 
उनी पसलमा गइन।् 
    एक िछन पिछ ढोका ढ्वा  पाद रिमला भान्सामा आइन ्र िरसाउँदै 
भिनन,् "ल, तपाईँको सामान।" सामान भईुँमा फाल्दै उनी खेल्न  बािहर 
िनिःकइन।् 
   "मलाई एक िछन सघाइ देउ न। म थाकेकी छु।" आमाले 
रिमलालाई अनरुोध गनुर्भयो। 
   "म पिन थाकेकी छु।" भनेर रिमलाले आमासँग मखुा मखु गिरन।् 
   "कमसेकम भान्सामा कुचो त लाइदेऊ।" आमाले फेिर अर् हाउनभुयो। 
   "मलाई कुचो लाउन मन लाग्दैन।" आफू पिन्छन खोज्दै भिनन।् 

"अिहले मलाई ितमीले म त गन पछर्।" आमाले अिडग भएर उनलाई   
भिनन।् 

      "थालह  दराजबाट िनकाल" आमाले अर् हाउनभुयो। दईु वटा थालह  
झ  िनकालेर ढोकालाई ा  गरेर रिमला  बािहर िनिःकइन।् 
      

"ए रिमला अिहले नजाऊ। खाना खाएपिछ जाऊ। हामीसँग एक जना 
पाहनुा आउनभुएको छ। उहाँसँग खाना खाएपिछ र कुरा गरेपिछ माऽ ितमी 
खेल्न जाऊ।" आमाले फेिर बोलाउँदै भ ुभयो। 
   पाहनुा भ े िबि क् कै रिमला झस  भइन।् उनी यताउित हेनर् थािलन।् 
भान्सा र बैठकको ढोकाह  खलैु िथयो।"पाहनुा बैठकमा हनुहुनु्छ, उहाँलाई 
खान भान्सामा बोलाऊ।" आफ्नी छोरीको ताल देखेर िरस उठेपिन नरम 
भएर आमाले भ ुभयो। 
"आमा।" रिमलाको ःवरमा अचानक पिरवतर्न आयो। 
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"पिहला म कुचो लाउँछु। पिहला थालह  ठीक पाछुर्।" ःकुलको 
रिमला िभत्र्याउन खोज्दै मीठो ःवरले भिनन।् 
"भो, भो, मै गछुर्। िढलो भइसक्यो। अिघ नै मैले ितमीलाई कुचो लाइदेऊ 
भनेकी िथए।ँ जाऊ, पाहनुालाई बोलाऊ। उहाँलाई धेरै बेर पखार्इ 
राख् नहुु ।" आमाले अर् हाउनभुयो। 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रिमला आफ्नो चालदेिख लाज मान्दै बैठकमा गइन ्र पाहनुालाई बोलाइन,् 
"हजरुलाई, आमाले भान्सामा बोलाउनभुएको छ।" 
   जब पाहनुाले रिमलाको मखु हेन ुर्भयो तब रिमलाको सातोपतु्लो गयो। 
उनको मखु अधँ्यारो भयो। त्यो पाहनुा उनकै मन पन गु  आमा 
हनुहुनु्थ्यो। 

 "रिमला!" गु  आमाले मखु खोल्नभुयो। 
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   "मीस, तपाईँले मैले गरेको कुरा सबै सु ुभयो?" आसँ ु झाद आखँा 
छोपेर रिमलाले लजाउँदै गु आमालाई सोिधन।् 
   "रिमला, ितमी त ःकुलको जःतो रिमला घरमा रिहन ौ। ितमीले 
आमासँग गरेको व्यवहारदेिख मलाई सार् है द:ुख लाग्यो। ितमी कित राॆी 
ौ  भनेर मैले ितमीलाई माया गरेको िथए।ँ तर ितमीले आमासँग नराॆो 

व्यवहार गरेकोले मलाई सार् है िच  दखु्यो।" गु  आमाले द:ुख मान्दै 
भ ुभयो। 
   "मीस, अबदेिख म त्यःतो हु । ःकुलमा जःतै आमालाई पिन माया 
गरेर सघाउँछु। मलाई माफ िदनहुोस।्" आखँाभिर आसँ ुझाद आफ्नो भलु 
ःवीकार गिरन ् र आफू घरमा पिन ःकुलमा पिन एउटै रिमला हनेु वचन 
िदइन।् 
   त्यस िदनदेिख दईु खालकी रिमला एउटै भइन।् घरमा पिन ःकुलमा 
पिन सबैले मन पन भइन।् 
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कथा ८     मध ुर रघ ु

        एउटा गाउँमा एक जना ँयाम ूसाद नाम गरेको जिमन्दार िथयो।  
ँयाम ूसाद धेरै धनी मािनस िथयो। उसको धेरै जग्गा जिमन र बःतहु  
िथए। उसको घर पिन गाउँका अ  घरह भन्दा ठूलो िथयो। उसका 
नोकरचाकरह  पिन थुू  ै िथए। गाउँका सबै मािनसह ले उसलाई सम्मान 
गदर्थे। 
  उसका मध ुर रघ ुनाउँ गरेक दईु छोराह  िथए। ितनीह  सानै हुँदा 
ितनीह का आमाको मतृ्य ुभएको िथयो। तैपिन ितनीह को लालनपालनमा 
ितनीह का बबुा ँयामूसादले ध्यान परु् याएको िथयो। ितनीह लाई ःयाहानर् 
दईु ससुारेह  रािखएका िथए। हाँःदै खेल्दै ती दईु दाजभुाइ घरको रमाइलो 
वातावरणमा हकुर्ँ दै गए। हकुर्ँ दै गरेका दाज ु मधलेु उसको बबुालाई 
खेतबारीमा सघाउँथ्यो तर भाई रघ ु भने गाउँका साथीह सँग खेली खेली 
हिुकर्ँ दै गरेको िथयो। बबुाले ती दवैु जनालाई उि कै धेरै माया गथ्य ।  
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जब मध ु र रघ ु ठूलो भए ितनीह मा फरक ःवभाव देखा परेको 
देिखयो। ितनीह  दवैु जना गाउँको एउटा ःकूलमा पढ्थे। मध ु मेहनती 
िथयो भने रघ ु खेलेरमाऽ िदन िबताउँथ्यो। रघलेु घरको काममा र 
खेतबारीको काममा सघाउँदैनथ्यो। मधकुो राॆो पढ्ने बानीले गदार् ऊ 
एसएलसीमा पास भयो तर रघचुाही ँफेल भयो। आफू फेल भएकोले रघलुाई 
िदक् क लाग्यो र ःकूलमा नपढ्ने भनेर ःकूल पिन जान छो ो। बाबलेु पिन 
कान्छो छोरो हो, कुनै िदन असल होला भनेर रघलुाई माया गनर् छोडेको 
िथएन। 
    साथीह सँगको भेटघाटमा रघलेु टाढा सहरको रमाइलोबारे सु े 
गथ्य । आफ्ना छोराह  निबिमयोस भनेर ितनीह को िनिम्त बाब ु ँयामले 
केही िनयमह  बनाएको िथयो। ती िनयमह मा: घरमा समयमा आउन,ु 
रक्सी जाँड निपउन,ु जो पायो त्यसलाई साथी नबनाउन ु र घरमा नहलु्न,ु 
घरबाट केही टाढा बािहर जानपुर् यो भने आफू कहाँ जाने हो सो भनेर जान ु
आिद। मधलुाई ती िनयमह देिख केही आपि  िथएन तर रघलुाई भने मन 
पदनथ्यो। ती िनयमह ले गदार् आफूले रमाइलो गनर् नपाउने भनेर रघलुाई 
झक  लाग्थ्यो। उसका धेरै साथीह  गाउँ छोडेर धेरै टाढा सहर गएको 
हनुाले ऊ पिन घर छोडेर जान पाए रमाइलो हनु्थ्यो होला भनेर मनमा कुरा 
खेलाउन थाल्यो। 
   तर एक िदन आफू घरबाट टाढा गएर पैसा कमाउने कुरा आफ्नो 
बाबलुाई रघलेु भन्यो। तर घरबाट टाढा गएर आफू ःवतन्ऽ हनु्छु र आफू 
खशुी रमाइलो गन उसको िभऽी चाहना िथयो। सहरमा गए पिछ कसैको 
“यो गर त्यो नगर" भ े कुराबाट अलग भएर आफ्नो मािलक आफै ब  े
उसको चाहना िथयो। 
   “बबुा, मलाई यस गाउँमा बःदा-बःदा िदक् क लाग्यो। म सहरमा गएर 
पैसा कमाउन चाहन्छु। मेरो भागको अंश मलाई िदनहुोस।् म ठूलो 
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भइसक। त्यो पैसा सहरमा लगेर लगानी गछुर्।" भनेर रघलेु आफ्नो कुरा 
बाबकुो साम ुराख्यो। 
   आफ्नो छोराको त्यो चाहनाूित बबुालाई द:ुख लाग्यो। उसलाई थाहा 
िथयो िक रघ ु त्यःतो काम गन छोरो होइन। ब  सहरमा उसले द:ुख 
पाउँछ। 
    “बाब,ु त्यसो नभन। सहरमा ितमीले द:ुख पाउँछौ। त्यहाँ धेरै नराॆा 
कुराह  छन।् ितमी सिजलैसँग हराउन सक्छ  र नराॆो साथीह को संगतमा 
परेर िबमन सक्छ ।" बबुाले सम्झाउँदै भन्यो। 
  बबुाले नाईँ भनेको रघलुाई मन परेन। त्यो िदन ऊ चपुचाप भए पिन 
अक  िदन फेिर पिन त्यही कुरा बाबलुाई भन्यो। िदन िदनै कचकच गरेपिछ, 
बाबकुो केही लागेन। आिखरमा माल अड् डामा गएर सबै सम्पि  तीन भाग 
लगाए। जेठो छोरोलाई एक भाग, कान्छोलाई एक भाग र आफूलाई एक 
भाग राखेर बाबलेु कान्छोको भागको लालपूजार् उसलाई नै िदयो। 
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रघ ु अत्यन्त खशुी भयो। बाबकुो धेरै धनसम्पि मा आफ्नो भाग 
पाएकोमा उसलाई धेरै रमाइलो लागेको िथयो। साथीको सहायताले उसले 
आफ्नो भाग सबै बेच्यो र धेरै पैयाँ पैसा िलएर बाब ुर दाज ुमधबुाट छुटेर 
गाउँबाट िनःक्यो। 
   “बारम्बार िच ीपऽ लेख् न ु िन। हामीलाई खबर गिरराख् न ु है!" भनेर 
बबुाले द:ुख मान्दै आफ्नो छोरोलाई िबदा गर् यो। जेठो छोरो मधचुाही ँ
आफूले सम्पि  पाएपिन बाबसँुगै बःयो। 
     धेरै पैसाको झोला बोकेर रघ ुआफ्नो गाउँबाट तल ओल्य । गाउँ 
घरको रमाइलो बातावरण छोड्नपुरेकोले केही नरामाइलो पिन लािगरहेको 
िथयो। एक िछन त फकुर्ँ  फकुर्ँ  जःतो पिन लागेको िथयो। तर घरमा आफ्नो 
बाबकुो कुरा सु ुपन र आफू बाँिधएर बःनपुन कुरा सम्झदँा उसले आफ्नो 
मन कठोर बनायो र गाउँबाट िछटो िछटो झर् यो मान  पैसा पाएपिछ उसलाई 
बबुा पिन चािहएको िथएन न त दाज।ु 
    गाउँबाट तल बजारमा आएर उसले बसको िटकट का ो अिन धेरै 
माइल टाढा एउटा रमाइलो सहरमा रघ ुआइपगु्यो। आफूसँग पैसा ट  
िथयो। अब उसलाई यो गर त्यो गर, यो नगर त्यो नगर भ े कोही पिन 
भएन। आफ्नो मािलक आफै भएकोले ऊ खशुी भयो। सहर न हो। उसको 
आफन्त भ े कोही िथएन। त्यसकारण रघ ु एउटा राॆो होटेलमा कोठा 
िलएर बःन गयो। पिहला उसले आफ्नो गाउँको लगुा सबै फ्याँक्यो र नया ँ
किमज, सटु पाइन्ट र नयाँ जु ा िकन्यो। नया ँलगुा लगाउँदा गाउँघरको 
भन्दा ऊ फूितर्लो देिखएको िथयो। िबहान बेलकुा िबिभ  होटेलह मा गएर 
िमठो िमठो खाना खाएर रमाइलो गनर् थाल्यो। आफूसँग धेरै पैसा भएकोले 
उसले तास खेल्ने साथीह  पिन बनायो। साथीह को स तले गदार् चरुोट, 
रक्सी र जाँड खान थाल्यो। िदन िदनै नयाँ नयाँ िसनेमाह  हेनर् थाल्यो। 
त्यितमाऽ नभएर ऊ नक् कली केटीह सँग पिन घमु्न थाल्यो। 
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    रघलेु आफ्ना िदनह  रमाइलोसँग त िबतायो तर उसले एउटा कुरो 
िबःय । सहरमा त पैसामाऽ खचर् गरेर हुँदैन कमाउन ुपिन पथ्य । तर उसले 
कमाउने काम केही पिन गरेन। घरमा खेली खेली िबताएको हनुाले उसलाई 
केही काम पिन गनर् आउँदैनथ्यो। दस कक्षा फेल भएकोले फेिर जाचँ िदन 
वा केही िसप िसक्न पिन उसले मन पराएको िथएन। बाबकुो धेरै धन 
सम्पि  भएकोले पैसाको िनिम्त काम गनुर् पदन भ े उसको मनमा िथयो। 
तर सहरको वातावरण त अक िथयो। 
    जीवन भनेको रमाइलो गन हो। मोजमज्जा गन हो भनेर सोच्न पगेुको 
रघकुो धेरै साथीह  पिन िथए। धेरै पैसा भएकोले सहरका साथीह  उसँग 
झिुम्मन थालेका िथए र उसको पैसामा ितनीह ले पिन रमाइलो गरेका िथए। 
सहरमा गएर पैसा कमाउँछु भ े बाबलुाई िदएको वचन उसले गाउँमै छोडेको 
िथयो। 
   खेतबारी बेचेर उसले धेरै िपया ँल्याएको िथयो। त्यो सहरमा ल्याएर 
उसले सबै बकमा राख्यो र चाहे चाहेको बेलामा आफ्नो खल्ती भरेर सहरमा 
डलु्दै, रमाइलो गद उसले िबःतारै िबःतारै पैसा िसध्याउन लागेको िथयो। 
   बकबाट पैसा त िझक्यो तर नराखेको कारणले िबःतारै िबःतारै पैसा 
कम कम हनु थाल्यो। एक िदन उसले बकमा िनक् कै पैसा कम भएको थाहा 
पायो। अिन ऊ होटेलबाट सरेर सानो कोठा भाडामा िलएर बःन थाल्यो। 
उसको पैसा िसिध्दन थालेकोले उसका साथीह  एक अक  गद उसबाट टाढा 
टाढा हनु थाले। हुँदा हुँदा कोठाको भाडा ितनर् पिन उसलाई मिुःकल भयो। 
आफूसँग भएको घडी बेच्न ु पर् यो। महँगो महँगो लगुाह  सःतो सःतोमा 
बेच्न ुपर् यो। तास खेल्ने रमाइलो गन साथीह  कसैले पिन उसलाई सहायता 
गरेनन।् ब  िचनेपिन निचनेको जःतो गरेर रघ ुदेख् ने िबि कै अक  बाटोमा 
लाग्न थालेका िथए। 
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   अब त काम गनुर्पर् यो भनेर ऊ कामको खोजीमा गयो। तर के काम 
गन? सहरमा त धेरै थरीका काम पाइन्छ तर त्यसको लािग योग्यता 
चािहन्छ। िसप चािहन्छ। राॆो पढेको हनुपुछर्। तर उसका ती कुराह  
केही िथएन। आिखरमा होटेलमा गएर भाँडा माझेर भएपिन खान ुपर् यो भनेर 
होटेलमा गयो। तर जिमन्दारको छोरो भएर हकुको रघ ुन त भाँडा माझ्न 
जान्दथ्यो न त िचया नै पकाउन जान्दथ्यो। धेरै होटेलह मा काम खोज्यो, 
कसैले पिन काम िदएन। बकमा उसको पैसा िरि एको िथयो। उसँग पैसा 
सबै सिकएकोले कोठाको भाडा ितनर् नसक्दा घर धनीले उसलाई कोठाबाट 
िनकािलिदयो। धेरै मिहनासम्म कोठाको भाडा ितनर् नसक्दा आफ्नो अिल 
अिल भएको भाँडा, दराज, खाट र ओ ान आिद घर धनीलाई नै 
छोड्नपुर् यो। अिन ऊ पाटीमा सतु् न वाध्य भयो। 
     अब के गन? भोक लाग्छ। खानपुछर्। आिखरमा केही नलागेर त्यस 
सहरको निजकको गाउँमा पःयो र त्यहाँ पिन केही काम पाइएलािक भनेर 
“साहजुी, काम पाइन्छ िक?" भनेर कामको िनिम्त घर घर चहानर् थाल्यो। 
बारी ख  पिन नजानेको, दूध दहुनु पिन नजानेको, घाँस समेत काट्न 
नजानेकोले उसलाई कसैले काम िदएनन।् आिखरमा ऊ गाउँबाट बािहर गयो 
जहाँ सुँगरुह  पािलन्थ्यो।  सुँगरु धनीह कहा ँ गएर काम माग्यो। नौलो 
केटा, कसैले निचनेकोले गाउँका मािनसह ले केही काम िदन मानेनन।् 
बल्ल एक जना सुँगरु पाल्ने मािनसले उसमािथ दया देखायो र उसलाई सुँगरु 
चराउन काम िदयो। त्यो चराएबापत उसलाई दईु छाक भात िदइन्थ्यो। 
त्यसले उसको पेट भिरँदैनथ्यो। पेटमा पटुका बाँधेर सुँगरु चराउन पगेुको 
रघ,ु सुँगरुले रमाइलोसँग िहलोमा खेलेको र फोहरी खानाह  खाएर रमाइलो 
गरेको देख् दा आफू पिन सुँगरैु हो िक जःतो उसलाई लाग्न थालेको िथयो। 
   िबचरा रघ!ु बबुाबाट ःवतन्ऽ भएर सहरमा आएर के के न गन भनेर 
घर गाउँबाट भागेको रघ,ु सुँगरुको पासोमा पो पनर् गयो।  
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एक िदन सुँगरु रमाइलो गरेर यताउती खेलेको देख् दा उसलाई 
झल्याःस घरको सम्झना आयो। “ओहो! मेरो बबुाको घरमा कित नोकरह  
छन।् आज म जिमन्दारको छोरो भएर सुँगरु चराउने यःतो घिटया काम गनर् 
पगेुकोछु। मैले बबुा र परमेँ वरको िव मा कःतो अपराध गरेछु।" भनेर 
रघ ु पँ चाताप गनर् थाल्यो र सोच्यो, "अब म घर फकर् न्छु। मेरो भागको 
सम्पि  त सबै बेचेर उडाए।ँ म त मेरो बाबकुो छोरो भ  पिन नसहुाउने 
भए।ँ मेरो बबुाले मलाई माया गनुर्हनु्थ्यो।त्यसकारण मलाई बबुाले 
कसमेकम उहाँका धेरै नोकर र खेतालाह मध्ये मलाई पिन बनाइ िदनहुोस ्
भिन म अनरुोध गछुर्। उहाँले मेरो िबिन्त अवँय सु ु हनेुछ।" भनेर बबुाको 
मायाको सम्झना गद सुँगरुह लाई त्यसै छोडेर आफ्नो गाउँितर लाग्यो। तर  
बसको भाडा ितन पैसा नभएकोले ऊ धेरै िदन लगाएर िहँडेर भएपिन घर 
जाने िनणर्यमा पगु्यो। 
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   पैसा हुँदामाऽ साथी हनेु सहर, आफूले केही काम नजानेलेकोले केही 
काम निदने सहर, बरफ जःतै िचसो भएको ठाउँ र सुँगरुलाई आफ्नो साथी 
बनाउन वाध्य हुँदा पिन पेट भिर खान नपाएको रघ,ु अब ती सबैलाई छोडेर 
खाली खु ा र झऽेुझाॆ ेभएर जसरी भएपिन धेरै िदन लगाउँदै आफ्नो गाउँको 
मिुन रहेको बजारमा रघ ुआइपगु्यो। त्यःतो नामी जिमन्दारको छोरा, अब त 
कसैले िचन्लािक भनेर डरले लकुी लकुी आफ्नो गाउँको उकालो चढ्न 
थाल्यो। “मैले मेरो बबुालाई मेरो मखु कसरी देखाउने।" भनेर पीर मान्दै 
भोकले सिकनसिक गाउँ जाने पहाडमा रघ ुउक्लन थाल्यो। घरको सम्झनामा 
ऊ िछटो छोटो िहँड्न थाल्यो। आफ्नो गाउँघर, आफ्नो प्यारो बबुा, 
भडाबाभाह को उृाई, हिरयो बारी आिद सबै छोडेर सुँगरुको रछानमा आफू 
मिुछनपुदार् आफूलाई िधक् काद अ  कसैले नदेखोस ् भनेर लकु्दै गाउँितर 
उिक्लयो। जब आफ्नो घर निजक आउँदै िथयो, उसको मटुु ढुक ढुक गद 
बढ्दै िथयो। अ लाई आफ्नो मखु कसरी देखाउने? “सहर नजाऊ, बाब"ु 
भनेर बबुाले गरेको अनरुोधलाई सनेुको नसनैु गिर गाउँबाट फुईँ लगाएर 
िहँडेको मान्छे अब  बाबलुाई कसरी मखु देखाउने होला? 
   उता बाब ु भने आफ्नो छोराको कुनै खबर नआएकोले िपरले 
छटपटाइरहेको िथयो। आफ्नो छोरो घरबाट गएको भोिलपल्टदेिख नै घरको 
मािथल्लो तलाको घरबाट रघ ुफकर आयो िक भनेर िदनिदनै हेनर् थालेको 
िथयो। रघ ु गएको एक िदन, एक हप् ता, एक मिहना, एक वषर्, दईु वषर् 
भएको िथयो तर उसको खबर केही नपाउँदा बबुा िनराश र िचन्ताले 
दबु्लाएको िथयो। सहरबाट जो आएपिन “मेरो छोरो रघलुाई देख्य  िक?" 
भनेर मािनसह लाई सोध्थ्यो। 
   तर एक िदन साँझमा आफ्नो झ्यालबाट हेदार् कोही मािनस लरबराउँदै 
आइरहेको उसले देख्यो। उसको िहँडाई आफ्नै छोरोको जःतै लाग्यो। 
आखँाह मािथ हात राख् दै, आखँा िमच्दै, घरितर आइरहेको प रघ,ु  हो िक 
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होिक जःतो हनुथाल्यो र हतपत घरबाट ओलर आइरहेको त्यो पितर 
लम्क्यो। त्यस पलाई भेट्न ऊ हतारले िछटो िछटो घरबाट िनःक्यो। 
उसको पिछ पिछ उसलाई सेवा गन केही मािनसह  पिन लागेका िथए। 
      अिन घरबाट आधा िकलोिमटरमा दईु बाब ु र छोराको जम्का भेट 
भयो। रघलेु “बाब"ु भनेर हात फैलाउँदै आफूितर बढेको बबुाको मखु हेनर् 
सकेन र भईुँमा घोप्टो परेर आखँाभिर आसँ ुझाद िचत्कार गद करायो, “बबुा, 
तपाईँको र परमेँ वरको िब मा मैले पाप गर। म तपाईँको छोरो भ  
लायकको छैन। मलाई छोरो नभ ुहोस।् मलाई तपाईँको एउटा नोकर 
बनाउनहुोस!्" 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तर बबुाले अब उसको कुरा सनेु पिन नसनेु जःतो गिर रघलुाई मािथ 
उचालेर, "बाब,ु ितमी मेरो रघ ुहौ!" भनेर अङ् गालो माद म्वाई खान थाल्यो। 

िचऽः आयषु कुमार साह, उमेर १३ वषर् 



रघकुो झऽेु कपडा, सुँगरुको फोहरी बाःना, कित िदनसम्म ननहुाएको शरीर, 
अधँ्यारो अनहुार केहीको पिन वाःता नगरी अङ् गालो माद घरमा रघलुाई 
ल्यायो। 
   घरमा पगु्ने िबि क् कै आफ्ना मािनसह लाई अर् हाए, “ए, हक ल ल, 
मेरो रघलुाई त्यो मेरो नयाँ बख्ख ु लगाइदेऊ! उसको खु ामा नयाँ जु ा 
लगाइदेऊ! मेरो औठँी पिन लगाइदेऊ! ए रामे ल, ल, बगालबाट एउटा मोटो 
खसी काटेर मास ुपकाऊ ! मेरो रघ ुमरेको िथयो िजउँदै आयो! हामी आज 
रमाइलो भोज गन!" रघ ु त केही बोल्नै नसक्ने गिर अक न बक भयो। 
आफू जितसकैु बदमास भएतापिन आफ्नो बबुाले त्यःतो प्यार देखाउला भनेर 
सपनामा पिन सोचेको िथएन।् तर प्यार बबुाको िथयो जसको मोल पैसा र 
ूगितमा िथएन तर दयमा िथयो। 
     घाम अःताइसकेको िथयो। गाउँघरका मािनसह  खेतबारीबाट 
आआफ्ना घरमा फिकर् न्दै िथए। ितनीह को साथमा मध ु पिन िथयो। घर 
निजकै आइपगु्दा घरमा रमझम नाचगान भइरहेको उसले देख्यो। आफूसँग 
रहेको एक जना खेतालालई त्याहाँ के भइरहेको छ भनेर सोध्न पठायो र 
उसले खबर ल्यायो "रघ ुआएकोले बबुाले रमाइलो मान्दै भोज मनाउँदै 
हनुहुनु्छ।"मधलुाई झनक् क िरस उ ो। आफूसँग भएको कोदालो भईुँमा 
फेकेर िनधारमा हात लगाउँदै भईुँको ढु ामा थचक् क बःयो। घरमा नआएको 
मधलुाई देखेर उसको बबुा उितर दगदु गयो र भन्यो “ए. मध,ु ए मध ुितॆो 
भाइ रघ ुआयो! ितॆो भाइ मरेको िथयो, िजउँदै आयो! आऊ रमाइलो गर !" 
  तर मधलेु आफ्नो बबुालाई हकाद िरस पोखाउँदै भन्यो, “तपाईँले यो 
के गनुर्भएको? त्यो बदमास, आफ्नो सम्पि  तास जवुा खेलेर बेःयाह सँग 
उडाउने रघलुाई यऽो सम्मान!् तपाईँको यऽो सेवा गर मेरो िनिम्त तपाईँले 
किहल्यै पिन भोज मनाउनभुएन! तर त्यो कुलङ् गार तपाईँको छोरो आउँदा 
तपाईँ खशुी हनेु? जा , अबदेिख म तपाईँको घरमा किहल्यै आउँिदन!" 
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   “बाब,ु त्यसो नभन! त्यो ितॆो भाइ हो! ऊ फकर आउँदा मलाई कःतो 
खशुी लािगरहेछ। जाउँ घर र सँगै रमाइलो गर ! मेरो सबै सम्पि  ितॆ ैत 
हो। ितमी जिहले पिन रमाइलो गनर् सक्छौ!" भनेर बबुाले मधलुाई सम्झाउन 
थाले। 
   “तपाईँको छोरो तपाईँ नै राख् नहुोस!्" भन्दै िरसले जरुमरुाउँदै आफूले 
पाएको जग्गामा बनाएको घरमा गयो। यो रमाइलोसँग अन्त हुँदै गरेको 
कथा त नराॆोसँग पो अन्त भयो! मधलेु आफ्नो बबुाको सेवा गरे तर उसले 
बबुाको मायाको अनभुव गनर् सकेन। सायद बबुाको बाँकी अंश आफैले 
पाउन उसको सेवा गरेको िथयो होला। अब आफूले पाउने सम्पि  रघलेु 
पाउला भनेर डाहाले गदार् बबुा ँयामूसादको रमाहटको अवसरमा मधलेु 
भाग िलन सकेन। हाॆो सनातन परमूभ ु परमेँ वर िपताले पिन हामीलाई 
असाध्यै माया गनुर्हनु्छ। हामी जितसकैु बरािलएतापिन यिद हामीह को 
नराॆो बानीलाई छोडेर उहाँकहाँ आय  भने उहाँले माया गरेर हामीलाई 
उहाँको घरमा लानहुनेुछ। 
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कथा ९         रामेले पाठ िसक्छ 
    धेरै वषर् अगािडको कुरो हो। काठमाण्ड  सहरमा धेरै घरह  िथएनन।् 
त्यसबेला अिहलेको जःतो धेरै होटेल र लजह  पिन िथएनन।् गाउँबाट 
मािनसह  आउँदा आफन्तह  छ भने आफन्तकहाँ बःथे। तर कोही छैन 
भने पाटी वा मिन्दरको आगँनह मा बःथे। ती ठाउँह मा ूायजसो सामान 
बोक्ने भिरयाह  सतु्थे।  

काठमाण्डौ सहरको बीचमा रहेको पोखरीलाई रानी पोखरी भनेर अिहले 
पिन भिनन्छ भने त्यसको अगािड रहेको ठूलो चौरलाई टँुिडखेल भिनन्थ्यो। 
त्यसलाई अिहले रत् न पाकर्  भिनन्छ। त्यो टँुिडखेल यित ठूलो िथयो िक त्यहाँ 
त एक िदन हवाई जहाज पिन उऽेको िथयो। त्यसबेला टँुिडखेलमा अनेक  
जादहु  देखाइन्थ्यो, चटकह  गिरन्थ्यो र सकर् सको पिन आयोजना हनु्थ्यो। 
काठमाण्ड का मािनसह  रमाइलो गनर्, भेटघाट गनर्, घमु्न र अनेक  
रमझमह  हेनर् टँुिडखेलमा आउँथे। 

रानी पोखरी र टँुिडखेलको बीचमा एउटा बःती िथयो। त्यो बःतीको 
बीचमा एउटा महादेवको मिन्दर िथयो। मिन्दरको विरपिर एक एक तले 
घरह  िथए। नेपालको िविभन् न ठाउँह बाट केही पिरवारह  आएर त्यहा ँ
बसेका िथए। ितनीह को काठमाण्ड मा आफ्ना घरह  िथएनन।् ितनीह  
आफूह  सकुुम्बासी ह  भनेर घर टहरा बनाएर बसेका िथए। त्यहा ँ केही 
टहराह  िथए जसलाई होटेल भिनन्थ्यो जहाँ मािनसह  बास बःन सक्थे र 
खाना पिन पाइन्थ्यो। पैसा हनेुह  ती ठाउँह मा बःथे भने भिरयाह  
मिन्दरको आगँनमा बास बःथे। त्यसबेला त्यो मिन्दर ठूलै िथयो। त्यस 
मिन्दरको छानोमिन सकुुलह  ओ ाइएका हनु्थे। किहलेकाही ँ भिरयाह  
एक दईु जनामाऽ हनु्थे भने किहलेकाही ँत्यस मिन्दरको आगँन भिर हनु्थे। 
ितनीह ले आगँनको मिुन भात, िढँडो आिद पकाएर खान्थे। 
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त्यो मिन्दरको आगँनमा त्यहाँको बःती र अ  ठाउँका मािनसह  
आएर गफसफ गथ। त्यहा ँकेटाकेटीह  पिन रमाइलो मानेर खेल्थे। बेलकुा 
त्यहा ँभजन िकतर्न पिन हनु्थ्यो। त्यो बःती र निजकको असनका मािनसह  
आएर भजन गथ। त्यस ःथलको अक  िबशेषता भने त्यहाँ िविभन् न 
कायर्बमह को आयोजना गिरन्थ्यो। त्यहाँ िवशेष गरेर धािमर्क कायर्बमह  
हनु्थे। काठमाण्डौमा कुनै पिन अिहलेको जःतो नाच गान गन ठाउँ 
नभएकोले त्यस ठाउँमा कितपय साबर्जिनक कायर्बमह  हनु्थे। िबिभन् न 
मािनसह  भेला हनेु त्यो ठाउँ काठमाण्डौको एक आकिषर्त ठाउँ िथयो। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बेलकुा मािनसह  जम्मा हनु भजन गनर् त्यहाँ त्यस ःथलमा उज्यालो 
पानर् िबजलुीको व्यवःथा गिरएको िथयो । ती िबजलुी ब ीको िनिम्त तारह  
रािखएका हनु्थे। ती तारह  तल झनु् ाइन्थ्यो र िचमको िनिम्त होल्डरह  

िचऽः ईमेज कुमार साह, उमेर १० वषर् 



जोडेका हनु्थे। िदउँसो िचम हुँदैनथ्यो। कायर्बम भयो भनेमाऽ बेलकुा 
िचमह  हािलन्थ्यो। ती होल्डरह  छानाबाट तल खसाली रािखन्थ्यो। त्यहा ँ
जसले पिन िचम हाल्न सक्थ्यो। त्यो ःथलको विरपिर टहराह  िथए र त्यहा ँ
पिरवारह  िथए भनेर अिघ नै भिनसिकएको छ। ती पिरवारह मा साना 
केटाकेटीह  िथए जो त्यस ःथलमा रमाइलो गिर खेल्थे। ती केटाकेटीह मा 
रामे नाउँ भएको एउटा छुकछुके केटा िथयो। कसैले केही भन्यो भने िकन 
र कसरी भनेर सोध्ने बानी उसको िथयो। कसैले िच बझु्दो जवाफ िदएन 
भने आफैले प ा लगाउन चाहन्थ्यो। अ भन्दा रामेमा कौतहुलता िथयो। 
अ ले भनेका कुराह  उसले हतपत पत्याउँदैनथ्यो र आफैले त्यो हो िक 
होइन भनेर प ा लगाउन चाहन्थ्यो। 

एक िदन रामे किरब सात बषर्को बेलामा उसले एउटा कुरा आफैले 
प ा लगाउन चा ो। उसले सनेुको िथयो िक िबजलुीले समात्छ। 
िबजलुीलाई छुनहुु । यो कुरा उसलाई अचम्म लाग्यो। आमाले छुनहुनु्छ, 
बाले छुनहुनु्छ, साथीभाइले छुन्छन ् िकनभने ितनीह को हात छ। तर 
िबजलुीको हात कहा ँ छ र उसले समात् न सक्छ? रामेको घरमा र ती 
बःतीका घरह मा िबजलुी ब ी िथएन। तर आफ्नो टहराको निजक भएको 
महादेवको मिन्दरमा िबजलुी हनु्थ्यो र बेलाबेलामा बेलकुा िचमह  बल्थे। 

“िबजलुी वा करेन्टले समात्छ, त कसरी समात्छ" भन्दै कौतहुलले 
रामेलाई उकुसमकुुस पानर् थाल्यो। रामे कोही नभएको बेलामा एक्लै 
मिन्दरको आगँनमा गयो। उसले तार झिुण्डरहेको देख्यो। त्यस तारलाई 
उसले छोयो। उसलाई केही पिन भएन। तारले उसलाई समातेन। हात 
भएपो समात् न ुभन् ने उसले तकर्  गर् यो। अिन ऊ िचम नभएको होल्डरको मनुी 
गयो। कसैले परबाट “ए रामे, त्यहा ँ नजाऊ। िबजलुीले समात्ला" भनेर 
िचच्याए। तर रामलाई त्यस मािनसको आवाजभन्दा आफ्नो कौतहुलको 
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आवाज ठूलो लािगरहेको िथयो। “हातै छैन भने िबजलुीले मलाई कसरी 
समात्छ?" फेिर अचम्म मानेर रामे झन त्यस होल्डरको साम ुगयो।  

अिन बाँया हातले होल्डरको तार समात्यो। त्यो होल्डरको प्वालिभऽ 
हेर् यो। त्यहाँ दईुवटा सानो सानो पीनह  िथए। ती पीनह भन्दा आफू त 
ठूलो छु, त्यसले मलाई कसरी समात् न सक्छ र?" भनेर रामेले सोच्न 
थाल्यो। “त्यस पीनिभऽ औलँा िछराएर हेछुर् कसरी समात् ला र, ब  म पो 
उसलाई समात्छु?" भनेर िबजलुीसँग लड्न उसले सरु कःयो। 

परबाट कसैले “होल्डरमा नछोऊ, नछोऊ!" भन्दै िथयो तर रामेले 
उसको कुरा नसनुी आफ्नो दािहने हातको औलँा त्यस होल्डरमा िछरायो।अिन 
के भयो होला? उसले होल्डरमा औलँा िछराउने िबि कै त्यहाँको करेन्टले 
उसलाई झःका िदयो र ऊ डङ्मङङ गरेर पछािरयो। परबाट नसमात भनेको 
मािनस दगरेुर आयो र उसलाई हप्कायो, “िबजलुीलाई नछोऊ भनेको होइन? 
मेरो कुरो सनेुनौ। तँलाईँ त पछािर पो िदयो।"रामेको सातोपतु्लो गएको 
िथयो। “िबजलुीले समात्छ भ ु भएको होइन? खोइ समातेको ब  मलाई 
घचेटेर पछािर पो िदयो?" ःवाँ ःवाँ गद रामेले जवाफ िदयो। 

िबजलुीले समात् ने होइन ब  पछाछर् भनेर त्यस िदनको घट्नाले 
िबजलुीको बारेमा रामेले िसक्यो। फेिर त्यितमाऽै होइन, कितपय कुराह  
आफैले अनभुव गनुर्पछर् भ े छैन भनेर पिन उसले िसक्यो। त्यस मिन्दरको 
ःथलमा कितपय मािनसह  त्यसबेला रक्सी चरुोट खान्थे। मािनसह  तास 
खेल्थे र जवुा खेल्थे। तर ती आदतह  कःता छन ्भनेर रामेले अनभुव गनर् 
चाहेनन ् िकनभने ती आदतह ले मािनसह लाई पछाछर् भ े कुरा उसले 
िसकेको िथयो। रक्सी खाएर बाटोमा लिडरहेको मािनस देख् दा नराॆो 
अःवःथ आदतले मािनसह लाई पछाछर् भ े कुरो रामेले सानै उमेरदेिख 
िसक्न पगेुको िथयो। 

(यो कथा लेखकको आफ्नै अनभुव हो) 
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कथा१०       आमाको हात 

    "आमा, तपाईँको हात कःतो नराॆो" मायाले आमाको हात 
समुसमु्याउँदै नराॆो मान्दै भिनन।् 
"हो, माया मेरो हात नराॆो छ।" आफ्नो द:ुख लकुाउँदै आमाले जवाफ 
िदइन।् 
   एक िदन सदा झ सात वषर्की माया भखर्र ःकुलबाट फककी िथइन ्र 
आमालाई भान्सामा सघाउँदै िथइन।् सध झ उनको आमाको हात हेरेर 
िदक् क मान्दै िथइन।् आमाको दवैु हात कालो िथयो। औलँाह मा पिन 
नराॆो दागह  िथए। त्यसले गदार् आमालाई काम गनर् सिजलो िथएन। 
तैपिन सिकनसिक उनी घरको काम गिथर्न ्र खाना पकाउँिथन।्  मायाको 
बबुा कामको िनिम्त बािहर जानभुएको िथयो। बबुा बािहर गएको धेरै िदन 
भैसकेको िथयो। बबुा घरमा हुँदा, ूायजसो उनले आमालाई 
सघाउनपुदनथ्यो। बबुा घरमा नभएको बेलामा मायाले आमालाई 
सघाउनपुथ्य । आमालाई सघाउन मायालाई झक  लाग्दैनथ्यो। तर आमाको 
कालो हात देख् दा उनलाई िनयाॐो लाग्थ्यो। 
   "हो िन आमा, हेन ुर्होस ् न चमेलीकी आमाको हात कःतो सनु्दर र 
नरम। मेरी गु आामाको हातह  पिन कःतो सफा छन।् तर तपाईँको हात 
त कःतो नराॆो!" फेिर पिन मायाले आमालाई गनुासो पोखाइन।्  
     मायाले आमाको हात हेरेर अनहुार खमु्च्याएको यो पिहलो पटक 
िथएन। उनले बारम्बार आमाको हातको बारेमा बोिल्थन ् र आफ्ना 
साथीह लाई पिन भिन्थन।् तर आमाले उनको हात िकन त्यसो भयो सो 
उनलाई माऽ थाहा िथयो। आफ्ना हातह  कालो भएको आफ्नै कथा छ जनु 
मायालाई थाहा िथएन। तर धेरै पल्ट मायाले आफ्नो हातको बारेमा 
औाल्याइरहँदा आमालाई त्यसको बारेमा कथा भ ै पछर् जःतो लाग्यो।   
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 एक िदन फेिर मायाले आफ्नो हात हेरेर नराॆो मािनरहेकी बेलामा 
आमाले भिनन,् "हो माया, मेरो हात नराॆो छ तर िकन नराॆो भयो सो 
ितमीलाई थाहा छ?" 
   "थाहा छैन, आमा भन् नसु ्न!" मायालाई पिन सनुु ँसनुु ँजःतो लागेको 
िथयो। 
   "ितमीलाई कथा मन पछर्, होइन त?" आमाले उनको चाहनालाई बझेुर 
उनको गाला समुमु्याउँदै भिनन।् 
  "हो आमा, मलाई कथा मनपछर्। तपाईको हात िकन कालो भएको 
भ ुहोस ्न!" अनरुोध गद मायाले कर गिरन।् 
  मायालाई काखमा राखेर आमाले आफ्नो हातको कथा सु  गिछर्न।् 
   "धेरै वषर् अिघको कुरा हो। हामी एउटा ठूलो गाउँमा बःथ्य । त्यहाँ 
सानो सानो गाउँह  पिन िथए। त्यो ठूलो फाँट भएको बिःत िथयो। त्यहा ँ
खेतै खेतह  िथए। कितपय घरह  टाढा टाढा िथए। हामी बसेको घर अ  
िछमेकीबाट धेरै िकलोिमटर टाढा िथयो। किहलेकाही ँ मलाई िनयाॐो 
लागेकोबेलामा टाढा रहेको िछमेकी साथीकहाँ भेट्न जान्थ। एउटा बजार 
िथयो, त्यो पिन हामीह को घरभन्दा टाढा िथयो। 
   एक िदनको कुरो हो। गमीर्को समय िथयो। खेतबारी सकु्खा िथयो। 
मेरो सानो छ मिहनाको नानीलाई एक तलामािथको कोठामा नै कोबोमा 
राखेर ढोका थनेुर िबहानको भात खाएर म बािहर िनःक। धेरै िकलोिमटर 
टाढा रहेको मेरो िछमेकीसाथीकहाँ भेट्न गए।ँ धेरै बेर बिःदन िछ ै आउँछु 
भनेर म गएको िथए।ँ तर कुरा गदार् गदार् िदन गएको त थाहै भएन। िदउँसो 
भइसकेको िथयो। हामी रमाइलोसँग कुरा गिररहेका िथय । 
   तर अचानक मैले दमकलको घन्टी सनु। मैले साथीलाई भने "दमकल 
आएको जःतो छ िन!" 
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  "होला, आजभोिल खेतबारी सकेुको छ। कतै आगो लाग्यो होला। तर 
िचन्ता गनुर्पदन" भनेर मेरो साथीले मलाई सम्झाइन।् अिन हामी फेिर कुरा 
गनर् व्यःत भय । 

"तर त्यो दमकलको आवाज 
निजक निजक आइरहेको छ िन!" 
फेिर मैले साथीलाई भन। िदउँसो 
बार् ह बजेको िथयो। मेरी नानी 
उठी होली िक भनेर मैले साथीलाई 
बाइबाइ गरेर उनको घरबाट 
िनःक। 
जब म साथीको घरबाट िनःक 

दमकलको ठूलो आवाज सनु। त्यो 
हामी बसेको गाउँितर गइरहेको 
देख। मािनसह  पिन त्यतैितर 
हतार हतार गद जाँदै गरेको मैले 
देख। अिन त्यो गाउँमा कतै आगो 
लाग्यो िक भनेर मेरो मनमा िचसो 
पःयो र म पिन हतार हतारमा 
िहँड्न थाल। मािनसह  धेरै 
ठाउँबाट मेरो गाउँमा ओिलर्रहेको 
मैले देख र दमकलपिन उतै नै 
गइरहेको मैले देख। मेरो मन त 
झन छटपटी भयो। 

   परबाट मेरो गाउँबाट आगो सिल्करहेको देख। अिन म झन िछटो 
िछटो गद गाउँमा पुगेँ। त्यहाँ पगु्दा त हाॆो घरमा पो आगो दिन्करहेको 
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मैले देख। मािनसह  चारैितर आगो िनभाउन व्यःत िथए। दमकलले 
पानीको पाइपबाट आगो िनभाउन खोज्दै िथयो। म घरितर दगरु। मेरो 
नानीको याद आइरहेको िथयो। मेरो नानीलाई के भयो भनेर म हःया  
फःया  गद घरितर लम्के। तर त्यहा ँ धेरै मािनसह ले मलाई रोके। म 
घरको निजक गए ँ भने म जलेर मछुर् भनेर ितनीह ले मलाई िचच्याएर 
कराए। तर मलाई मेरो ज्यानभन्दा मेरो नानीको िपर िथयो। नानी नानी 
भन्दै म फेिर घरमा जान खोज। तर िभडले रोक्दै िथयो। नानीको िपरले 
मैले बलजफ्ती िभडलाई पन्छाएर घरितर दगरु। सबै मािनसले मलाई फकर्  
फकर्  भनेर िचच्याउँदै िथए। 
  झ्यालह मा आगो दन्कदै िथयो। छानोमा पिन आगो लािगरहेको िथयो। 
ढोकामा आगो आइपगेुको िथएन। म हिु एर ढोकाबाट नानी नानी भन्दै िभऽ 
पस। म भरे बाट माथी उक्ल। कोठाका पदार्ह  आगोले सिल्करहेको 
िथयो। म छोरी भएको कोठामा गए।ँ त्यहाँको झ्यालमा पिन आगो 
लािगरहेको िथयो। त्यो छोरीलाई मैले छातीमा च्याप र हतार हतार गरेर 
ओल। बािहर मािनसह  कराइरहेको िथए। म िकन गए,ँ म मनर् गए ँभनेर 
ितनीह  िचच्याइरहेका िथए। फेिर आउ िक आउ भनेर पिन मािनसह  
कराइरहेका िथए। 
   कोठाबाट नानीलाई च्यापेर म भरे बाट तल ओल। भरे मा पिन आगो 
लािगरहेको िथयो। मेरो विरपिर जताततै आगो बिलरहेको िथयो। त्यि कैमा 
आगोका मःुलाह  खसेर मेरो कपालमा लाग्यो। मे रो कपाल जल्यो। मेरो 
हातमा लाग्यो। मेरो हात पिन धेरै पोल्यो। मेरो लगुामा आगोको िझल्काले 
खाँदैिथयो। आगै आगोको बीचबाट केही पवार्ह नगिर नानीलाई छातीमा 
च्याप्दै म घरबाट बािहर िनःकन सफल भए।ँ बािहर िनःकने िबि क् कै म 
लम्पसार भए।ँ म बेहोस भए।ँ मलाई के भइरहेको िथयो सो थाहा िथएन। 
   अिन केही घन्टा पिछ म अःपतालामा पो रहेछु भनेर मलाई होस 
आयो। मेरो होस आउनेिबि क् कै "मेरी छोरी" भनेर म िचच्याए।ँ त्यहाकँा 
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डाक्टर र नसर्ले मेरी छोरी राॆ ै िछन ्भनेर मलाई सनुाए। तर मेरा हात र 
गोडाह मा प ी बाँिधएका िथए िकनिक आगोले पोलेर कालो भएको िथयो। 
   केही िदनपिछ म र नानी अःपतालबाट िनःक्य । घर जलेकोले 
हामीह  एक जना िछमेकीको घरमा बःन पगु्य । हामीह को घरमा भएको 
सबै थोक जलेको िथयो। तर मेरी छोरी बाँचेकोमा मलाई खशुी लागेको 
िथयो।  अब माया, त्यो छोरी को हो ितमीलाई थाहा छ?" आफ्नो कथा 
िसध्याउँदै आमाले मायालाई सोिधन।् 
  "को हो आमा?" आमाको कथामा अचम्म मानेर मायाले सोिधन।् 
   "त्यो छोरी, ितमी नै हौ। ितॆो लािग मैले आगो नभनी ितमीलाई मैले 
बचाए।ँ मेरा हात र पाउह  आगोले कालो भए। तर ितमी बाँचेकोमा 
परमेँ वरलाई िदनिदनै धेरै धेरै धन्यवाद िदन्छु।" अन्तमा आमाले आफ्नो 
कथा टु ाइन।् गहभिर आसँ ुिनकाल्दै मायाले आमाको हात िलएर म्वाइ खाँदै 
भिनन ्"आमा तपाईँको हात कित सनु्दर!" 
  नानीह  हो! यस ससारमा धेरै मािनसह  म येशू हुँ। येशू यहाँ छ 
त्यहा ँ छ भनेर आउँछन।् येशू माताको प िलएर आएको छ भनेर 
मािनसह लाई भड्काउन खोज्छन।् हामीलाई थाहा छ येशू बादलबाट सबैले 
देख् ने गरेर ओलर्नहुनेुछ। तैपिन कसैले ितमीह लाई येशू कुनै ठाउँमा आएको 
भनेर बहकाउन खोज्यो भने उहाँको हात, पाउ र कोखा हेनर् पाउँ भनेर सोध्न ु
पछर्। येशूका चेला थोमाले पिन येशू येशू नै हनुहुनु्छ भनेर ठोकुवा गनर् 
उहाँको हात र कोखामा आफ्नो हात हाल्न चाहेका िथए। जब येशू देखा 
पनुर्भयो तब उनले ती हात र कोखाका प्वालह  देखे अिन भने "मेरा ूभ,ु 
मेरा ःवामी!" हामीह को घाउ िनको हनु्छ। तर रोमी िसपाहीहँ ले 
हामीह का पापको िनिम्त येशूको हात, पाउ र कोखामा पारेका प्वालह  
किहल्यै पिन िनको हनेुछैन। त्यो अनन्तकालसम्म रिहरहन्छ। जब हामी 
येशूलाई िवँ वास गछ  त भन्छ  तर एक आपसमा झगडा गछ  र कुट्छ  
तब उहाँको घाउ चःस चःस द:ुख्छ। यिद येशूलाई हामीले माया गछ  भने 
उहाँको हात नदखुाऔ ँल! 
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