भेयो अन्धो काहानी !!!
अङ्क १

कहहरे कही राग्छ भराई, मो साया-सॊसाय कै ऩाऩी भै हु कक बनेय, सफै ऩाऩ भैरे नै फोकेय आएको जस्तो ।
जती ऩनन द:ु ख छ मो सफै भेयै जस्तो रागछ । भनन त भन कस्राई हुॉदैन य मस्तो अवस्थाभा तय भराई भनुन
उनत कै जजउन भन थथमो, हे नन चाहन्थे कक भ फचेँय मो सॊसाय के नै बमो बनेय!
आज आएय हाॉसो के हो बनेय सॊसायका सफै जजबफत ब्मक्ती राई सोध्न भन थथमो तय भ जस्तो ऩाऩी भन
बएको कुऩुरुष राई कस्रे नै जवाप दे रा य ?
पऩडा भा बफनतयहे को जजन्दगी राई सुख भा बफताउनु भन थथमो तय के गयभ ् मो रोभब हत्केरा दे खाउदा भेयो
प्रगती नहुने जस्तो दे खा ऩय्मो ।

साझा नतय आफ्नो कोठा भा फभसयाखेको फेरा...
भ आफ्नो कोठा को कुनाभा गएय सुमन चयु ोट को १ खखल्री ओठ भा च्माऩी सराई कोये , हुन त मो भेयो ऩहहरो
चोहट थथएन, तय ऩनन भराई ऩहहरो चोहट जस्तै फेसरय खोकी राग्मो, हतो न ऩत्तो भैरे भेयो अगाडड याखेको
Wiskey एक सत भा ननरे ।
खोकी राग्न कभ बए रगतै भैरे पेयी ashtray भा याखेको चयु ोट हातभा भरए य धव
ु ाॉ उदाउन थारे । भराई
त्मही चयु ोट को धव
ु ाॉ झै हावा भा उद्न भन राग्मो, हावा भा यभाउन भन राग्मो तय त्मही हात भा च्माऩी
याखेको चयु ोट दे ख्दा उहहरे फषन अगाडड भैरे भेयो साथी राई बनेको कुया भेयो कान भा गजु न्जइ यह्मो ।
माद थथमो...
भैरे भेयो साथी राई बनेको,
"भभत्र कनत तान्न सकेको पेयी एक हदन भाथथ बगवान रे नै तराई तान्रा"
"चयु ोट त धव
ु ाॉ भात्रै त हो, के नै गछन य मस्रे; न त तेयो बोक नै भेटाउछ, न त प्मास नै, सक्ने बफती कै सक्क
सक्क फाहे क केही हुन्न ।

त्मो कुया रे आज भराई आत्भग्रानी बो, काश भैरे उस्को कुया फुझ्न सकेको बए ।
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आॉखा फाट आशु झये को भैरे वस्ता नन गरयन ्, कभननाश को ऩानी झै फगी यह्मो...

अङ्क २
एकान्तको कुना भा फसेय भ के गयौं बनेय सोच त आमो, तय त्मो हात भा यहे को चयु ोट सॉग को Corner Date
राई छाड्न भन रागेन ।

मसो भोफाईर हे ये! ओऩेया भभनी खोरे य पेयी फन्दा गये ।
झाउ रग्न थारी सकेको थथमो, तेसैरे पेयी एक ऩतक भोफाईर हात भा भरए य Facebook App खोरे,
खोरेको के थथए, ९० वटा Notification दे खेय भराई facebook झन चराऊन भन रागेन।
दे खे साथी को Profile picture हभसॉरो, Like य comment को फयसाद हुॉदै थथमो ।

Comment ऩढ्न भन रागेन, तय Like हानेय Logout के गनन खोज्मा थथए, भोफाईर भा Vibration
आइहाल्मो, हुन त भेसेज आएको थथमो ।
हुन त भेयो त्मो भेयो केटी साथी थथइन ्, अजमभता, स्कुर साथी तय भैरे वास्ता नगरय Logout गयी हारे ।
रयस ् को झोक भा भैरे भेयो भोफाईर पमारे, हुन त कही बएन होरा भेयो ऩहहरो कभाइ को भोफाईर । भैरे
चयु ोट को धव
ु ाॉ राई हावा भा पमाल्दै भैरे चयु ोट Astray भा ननबाए ।
पेयी गहहयो सोच भा रागे...
हुन त भ एक्रो छु, कुना भा फसेय आफ्नै छामाॉ तोरौदै छु ।
हुन त को सॉग सातौ भेयो पऩडा! थथमो त हात भा चयु ोट्, त्मो नन ऩहहरा को कुया हरु बुल्न को राथग ।
हुन त सधैं झै हभसरो भुहाय फनाउनु भन थथमो ।
घडी हे ये यानतको २ फजे बाई सकेको थथमो, सुत्न को राथग भैरे भेयो Rest Room नतय रागे, खाट भा नसुती
सोपाभा सुत्न तत्ऩय बए ।

ननन्रा त रागेको थथएन तय ऩनन सुत्न कोभसस ् गये ।

पेयी ननन्रा रागेन भोफाईर ननकारे खोजे य हे ये केही बमो कक बनेय, धन्न केही बएको यहे नछ ।
भोफाईर हे ये Alarm सेट गये त्मो नन ७ बफहान को!!!
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खल्ती भा याखेको Ear Phone ननकारे य भोफाईरभा गीत सुन्न के आतेको थथए, भराई गीत नै सुन्न भन
रागेन ।

खैं आज ककन हो ककन भराई आज कुनै गीत रे भन छोएन।

अङ्क ३

सधैं झै भ त्मही सभम भा उठे ...
मता उता हे ये, तय भेयो पप्रम खात फाट नउहठ त्मही फसी आज के गयभ बनेय सोच्दै फसे।
घडी हे ये...
३० भभनेट बफतीसकेको थथमो।
हत न ऩत्तो भ खात फाट उठे य ननत्र्मकभान गये य ककचन भा गएय कपी फनाए। य कपी, भगभा याखेय भगसॉगै
फद्रीभा गए। फाद्री भा याखखयाखेको कुसॉ भा फसे य कतै नबएको शहय राई टोराएय फसी याखे ।
खल्ती भा खोजे चयु ोट को फत्त्ता ननकारे। हे ये खाल्री थथमो। रयस ् को झोक भा भैरे त्मो फाद्री फाट फ्मारे।

धन्न कसैराई रागेन । पेयी रूभ नतय रागे, य सम
ु न चयु ोट को फत्ता फाट १ खखल्री चयु ोट सल्काएय फाद्री भा

फस्न गए। चयु ोट य कपी को स्वाद नै फेग्रै हुदो यहे छ, चयु ोट सक्ने बफतीकै, फाद्री फाट हे ये याम्री केटीहरु त्मो
ठाउॉ फाट दल्
ु दै थथमो, हदस्क्मौदै आनन्द भरदै फसे तय अचानक एउटा केटी राई दे खे ...
त्मो केटी राई कतै दे खेको जस्तो राग्मो, जती नजजक त्मती भेयो भन को धक्
ु धक
ु ी फद्न थल्मो तय जफ भेयो
फाद्री फाट दल्
ु दै गइन तफ भेयो भन भा आनेकौ प्रमन हरु आमो ।
उनन ककन मता ?
भ मता छु कक बनेय थाहा ऩामो कक ?
(आॉपै राई जवाप हददै )
थाहा ऩाउनु कसयी ! न त भैरे कसैराई बने, न त भैरे भेयो आभा फुवा राई नै थाहा थथमो । भैरे भेयो

अभबबाफक राई अभेरयका ऩढ्न जान्छु बनेय नै धातेको थथए, उनन रे कसयी थाहा ऩामो भ मता Russia को
Yeniseysk भा छु बनेय!!!
तनाफ नै तनाफ...
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भन रे भानी याखेको थथएन त्मो उनन थथनमन बनेय । हुन त उनन भेयो करेज ऩढ्दा को साथी थथइन,जसराई
भ असाध्मै भामा गथे, भामा भात्र नबइ जनु न जनु न उनन सॉगै बफताउने कसभ भरएका थथए।
भेयो भन दईु तपी को हुन खोज्मो, रयस ् सॉगै भराई खश
ु ी नन राथग याखेको थथमो, उनन मता आएय । कोठा
भबत्र गए य, खाट तर यहे को Whiskey ननकारे य फोटर फाट नै भैरे प्मुन थारे ।
खश
ु ी रे प्मुदै छु कक रयस ् रे थाहा ऩाउन सककन । चयु ोट नन सल्काए तय २-३ चोहट टाने तय त्मो बन्दा धेयै

तान्न सकेन य Astray भा याखेय ननबाए।के गयभ के गयौ बो, फाहहय गएय खोजभ नन जस्तो राग्मो तय भेयो
भन रे (उनी है न) बनेय भात्र सन्दे श हदन्छ ।
हुन त कस्को कुया भनाउ ?
(अगाडड यहे को एना भा तोराएय हे दै )
जजन्दगी रे नन भ सॉग के न्ह्मु खोजेको होरा, उसराई नै बुरछु बनेय कसराई न बनन मता आएको त आज
उनन ऩनन मही शहय भा ।

गजफ छ, जती टाढा जान्छु उनन त्मती नजजक आउछ । भयौ कक फाच्नु अवस्थाभा आइसकेको थथए तय
फाच्नु फाहे क अरु केही बफकल्ऩ थथएन ।

फदरॊ भा फसे पेयी आउछ कक बनेय फसे तय धेयै फेय सम्भ ऩखखनदा नन उनन आएनन ् ।
भोफाईर भा टाईभ हे नन खोज्दा भैरे भेयो फोस ् को ४ वटा missed call दे खे य हत्त न ऩत्तो भैरे कर गये , य थाहा
ऩाए कक बोरी भराई बफहान नै office ऩुग्नु थथमो...ओके बनेय भैरे पोन याखे ।

अङ्क ४

Astray य चयु ोट को फत्ता सॉगै याखेय भ छतभा हे दै तोराएय फसे । कऩ फोडन फाट Wiskey ननकारे य ग्रास भा
हल्का हल्का याख्दै प्मुन थारे ।

खै आज जोश का फाट आएको होरा ?
भैरे भेयो भोफाईर ननकारे य ग्माल्रेयी भा गएय उनको पोटो हे दै फसे । पोटो हे दान हे दै भैरे Whiskey कनत
ग्रास पऩए बनेय थाहा नै ऩाउन सककन। पोटो हे दै फस्दा भैरे, भॊगर फजाय नतय खखचेको पोटो दे खे। त्मो
पोटोभा हाभी दव
ु ै जना थथएभ, त्मो पोटो हाम्रो First Date भा खखचेको पोटो थथमो। त्मो date भा उनन केही
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फोभरनन ् त्मही कुया हरु सजम्झदै भ हास्न थारे । हुन त मो हाॉसो गभर सकेको हाॉसो जस्तै राग्मो । धेयै फषन
ऩछी हासेको कायण रे नन होरा, भेयो हाॉसो भराई नै नयाम्रो राग्नु को कायण ?
धेयै याती बएको थथएन, याती ८ फज्न रागेको थथमो, भैरे भेयो भोफाईर भरए य Alarm Set गये ककन कक
भराई भेयो काभ प्मायो थथमो, त्मो नबएको बए भ उहहरे महाॉ सहद सकेको हुन्थे होरा । हात भा चयु ोट च्माऩे
य सल्काउन खोजे, य बफस्तायै तान्न खोजे... गाहो राग्मो तान्न आज, तान्न खोज्दा उस्कै माद आउने!
(हातभा चयु ोट याख्दै )
मसो भबत्ता भा अदे स ् भरदै ... उनन राई सजम्झदै ।।।
करेज सरु
ु बएको थथमो, त्मही असाय भासन्त दे खख, तीन भहहना छुहटभा फसी सकेऩछी करेज त जानै भन

नराग्ने... त्मो नन ऩहहरो हदन... फुवा रे भराई Little Angels' College भा बनान गरयहदनु बएको थथमो, हुन
त ठुरो करेज, ऩहहरो हदन डय सॉगै नमाॉ साथी फनाउन धेयै उत्साहा बई याखेको थथमो । हुन त जे होस ् ऩहहरो
हदन

करेज ऩथु गहारे। ऩहहरो हदन चै ५ फजे नै उठे य रग
ु ा रगाई फसी याखेको थथए, ६ फज्ना साथ भराई भेयो फव
ु ा
रे ऩुयाउन आउनु बो।
ऩहहरो हदन ्...

नोहटस ् फोडन भा हे ये य भैरे भेयो क्रास ् खोज्न गए । हुन त बेटाए तय क्रास ् भा कसैराई नथचनेको रे भ
ऩहहरो भसत भा फस्न गए ।
(ऩहहरो भसत भा फस्दा सफै साथी हरु रे ऩढन्ते थनेकै होरा)
बफहानको ६:३० बएको थथमो, बफस्तायै भसट हरु बरयदै गमो, तय भ कसै सॉग फोरेको थथइन । केही सभम ऩछी
Dean आमो य ५ भभनेट को हावा गप हानेय जानुबो। Dean गएको रगतै... गखणत सय क्रास ् भबत्र नछनुन
बो।

ऩहहरो हदन के नै ऩदाउछ बनेय ठानी याखेका थथमौ, तय नछने रगतै आफ्नो नाभ white board भा रेखेय
पोभर
ुन ा हरु रेख्न थाल्नु बो, भेया सफ नमाॉ भभत्र हरु ह्मा! हु! बनेय कयाउदै सय राई हाभी नतय ध्मान आकशनन
गयामो । सयरे नन भजाक गये को बन्दै introduction सुरु गनुन बो ।

धन्न भफाट सुरु नगरय ऩछाडड फेन्च का भभत्र फाट सुरु गनब
ुन एको थथमो ।
भेयो अन्धो काहानी!!! By Sakin Maharjan

Page 5

सुरु गयी यहदा ढोका भा कसैरे Knock गय्मो, क्रास ् चऩ
ु -चाऩ बो य सय रे ढोका खोल्नु बो, भ ढोका ऩत्ती हे दै
थथए...

हे दान एक जना याम्री दे ख्ने केटी अगाडड उभबदै थथइन।
सय रे Why you're late? बनेय प्रमन सोध्नु बो, य उन्रे जवाप हदइन Sorry Sir! I missed my bus.

Actually I don't know the time of bus reaching my stop. उनको स्वय नै उनको अनुहाय जस्तै थथमो,

कोभर... सय रे No problem बन्दै उनन राई आफ्नो Introduction गनन को राथग आग्रह गनुन बएको
थथमो।

उनको सेतो अनुहाय यातो न पऩयो बएको थथमो, य भेयो भभत्र हरु सफ हाभसयाखेको थथमो, तय भराई भेयो
भभत्रहरु दे खेय रयस ्उठ्न थाल्मो । उनरे, क्रास ् को अगाडड आएय बननन ् Hi Everyone, My name is

Sarang Shrestha . I am from Lagankhel बनेय ऩछाडड केटी बएको ठाउॉ भा फस्न गइन।भराई उनको
ऩहहरो हे याइ भै भन ऩय्मो, य भेयो कानभा उनको नाभ भात्र गुन्जी यहे को थथमो, सयङ्ग श्रेष्ठ, कहहरे घय जाभ

य उनराई पेस ्-फुक भा फ्रेन रयक्वेष्ट ऩठाभ बो । उनरे हदएको Introduction भेयो कान भ गुन्जी यहमो ।
एकासी सय भेयो अगाडड उभबनु बो य भराई अगाडड गएय भेयो Introduction हदन आग्रह गनुन बो । भ अगाडड

गएय, Hi, My name is Sakin Maharjan, from Nepal बन्न गए य सफ जना हास्न थाल्मो , भैरे sorry
बनेय भेयो भसट भा फस्न गए ।
६ घण्टा ऩछी फल्र तल्र घय जान ऩाउने बो। क्रासफाट भ हढरो ननजस्कए, ककन कक भराई उनको अनह
ु ाय

हानुन थथमो। हभसरो, दे खने बफनतकै उनको अगाडी गएय भन को कुया बन्न भन राग्मो तय भ जस्तो कातय
सॉग हहभत आएन। उनी राई हे यी सकेऩनछ, भ य भेया नमाॉ साथी हरु सॉग फाहहय करेज गेट सम्भ गप हान्नेय
गए। त्मसऩनछ भ रोकर गाडीभा चढे य घय गए, घय ऩुग्ना साथ भैरे रुगा नपुकारी पेस ्-फुक खोरे य आज

सॊसाय कै अजन्तभ हदन बए जसयी भैरे सचन फक्स भा S-A-R-A-N-G टाईऩ गये य उनको
Account दे खे , उनको account भा click गये य हे ये, फ्रेन रयक्वेष्ट ऩठाउन त भन थथमो तय हल्का डय नन
राथग याखेको थथमो ।
ऩहहरो हदन भै फ्रेन रयक्वेष्ट ऩठाउने को गधा बन्छ कक बनेय डय नन थथमो, हुन त हो ऩहहरो हदन भै ऩठाएॉय
कुया ककन बफगायने जस्तो बो ।
फरु भैरे सयङ्ग को पेस ्-फुक Account फूक्भाकन गये य उनको प्रोपाइर चेक गनन थारेको थथए।
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अङ्क ५
फूक भाकन गये को रगतै भैरे सयङ्ग को ऩहहरा उनरे याखेको पोटो हरु हे ये । हुन त Privacy को कायण भैरे २३ वटा पोटो भात्र हे ये । पोटो याम्रो थथमो, हुन त भान्छे नै याम्रो बए ऩछी पोटो कसयी याम्रो नहुन।ु

हभसरो, तय सयङ्ग को त्मो हभसरो भुहाय भा हदम्ऩर अत्ती भन ऩय्मो । त्मो हदम्ऩर भा भराई कबफता नै

रेख्न भन रागेको थथमो तय रेखखन । सफै पोटो हरु डाउनरोड गये य नछन भै ल्माऩटऩ को Wallpaper
ऩरयवतनन गये , त्मो नन उनकै पोटो । ऩछाडड फाट आभा रे फोराउनु बो, हत्त न ऩत्तो ल्माऩटऩ TurnOff नगरय
झ्माऩ फन्दा गये ।

करेज गएको २ हप्ता बइसकेको थथमो, तय उनन जहहरे घण्ती फज्न ५ -६ भभनेट अगाडड आउथ्मो, भराई
सन्का राथग याखेको थथमो, ऩक्कै ऩनन उनन करेज फस फाट नबइ रोकर गाडी भा आउथ्मो कक बनेय!
जहहरे उनन भेयो फेन्च बन्दा ४ भसट अगाडड फस्थ्मो, त्मसैरे २ हप्ता भा १ चोहट नन कुया गनन ऩाइन, तय भन

सन्तुस्त ऩानन भैरे जहहरे उननराई रुकी-रुकी हे दै बफताए, सयरे के भसकाएको बनेय वास्ता नन गरयन, फरु

भराई उनकै थचन्ता थथमो; उनन भेयो हुन्छ कक हुदैन बनेय, हय्-ऩर उनकै माद भा दब्ु दै भ क्रास ् भा सभम
बफताउदै गए।
ब्रेक को सभम थथमो...
भेयो एक जना भभत्र, नये शरे बन्मो, साथी नतभी कनत ऩदन्ते जहहरे क्रास ् भा भात्र फसी याख्छौ बन्दै भराई
छाडेय, उ फाहहय गमो।
तय उसराई के थाहा?

भ क्रास ् भा फस्नु को कायण ।
त्मही सभम भा, भ आफ्नो भसट भा फस्दै कपजजक्स को नोट गरययाखेको जस्तै गये , उता ऩछाडड फाट केटा हरु
हुन त भेयै साथी हरु थथमो तय उनत फोर ्-चार नबएको... त्मो केटा हरु उनन बएको ठाउॉ भा गएय नचाइने गप
थोक्दै फस्मो, उनन नन भस
ु ु-भस
ु ु हाॉस्दै थथइन... त्मो केटा हरु को कुयारे | अनेकौ गप हान्मो, तय कुया कुया भा
एक जना केटा रे नतभी क्मा याम्री सयङ्ग बन्मो! भराई रयस ्उहठ सकेको थथमो (तय भैरे कन्रोर गये य आॉपै

रे आॉपैराई बन्ने सुरु भा तेयो त हुने दे त्मस ् ऩछी कनत रयसाउन भन राग्छ त्मती रयसाउ बने ।) , भैरे
उनको भसट तपन हे ये, भुहाय भा फनावोती भस्
ु कान थथमो। उता हे दै गदान, उनको य भेयो ऩहहरो ऩटक आॉखा

जध्
ु मो, भेयो आॉखा भा रयस ् अझ ऩनन थथमो, भैरे उनराई नहे यी अको तपन हे ये । उता के बो बनेय माद नन
गरयन ्, त्मही ककताफ भा भात्रै हे दै फसे ।
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बफचया भ, उनरे के सोथचन होरा, डय राग्न थाल्मो, उता हे यी यहे को सभम भा उनन भ बएको नतय आइन य
भेयो तपन फभसन । कुया गयौ गयौ जस्तो बो, सयङ्ग रे नै कुया सुरुवात गछन कक जस्तो बो, तय उनरे गरयनन ् ।
भ आफ्नो टाउको तर ऩत्ती याख्दै फसी याखे।
ब्रेक सकेको घण्ती फज्मो...
धन्न उनरे भराई केही बनननन ्...

क्रास ् भा याम्रयी ध्मान हदनै गाह्रो बो, मसो फक
ू हे दान उनरे के सोच्दै होरा बनेय हदभाग भा प्रमन हरु आउदै

गयमो! त्मो प्रमन हरु हताउन भ उनन तपन हे थ,े उनन सय नतय ध्मान हददै हुन्थ्मो । त्मही सभम भा खै
अचानक् ...
Hey you!!! बनेय सय रे बन्नु बो!
भैरे me (आॉपै राई दे खाउदै ) बनेय बन्ने ।
Yes you! बन्ना साथ भ जुरुक उठे य सयरे भराई प्रमन सोध्नु बो ।

खै के प्रमन थथमो भराई माद थथएन तय भैरे उनन तपन हे दै थथए, हाॉस्दै थथइन ्, भ ऩनन हाॉसौ हाॉसौ जस्तो बो
तय हाॉस्ना भनाहह थथमो, ककन कक सफ फसी याखेको फेरा भ एक जना भात्र उहठ याखेको थथए । भराई पेयी

क्रास ् को जोकय फन्नु भन थथएन, धन्न भैरे उत्तय बने य सय रे भसट डाउन बन्नु अगाडड क्रास ् भा ध्मान
हदने गय बनेय सुझाफ हदन्नु बो ।

सय रे त्मो कुया बन्ने फेरा, सफै भभत्र हरु हास्मो, य ऩछाडड भेयो साथी कृइश रे बन्मो, कस्राई हे दै हो! मसो
हाभी नन हये भ बन्मो ।

खै उस्रे कनत ठुरो स्वय रे बनेको होरा, सय को कान भै ऩुग्मो त्मो कुया, अनन सय रे भेयो साथी कृइश राई
अगाडड ल्माएय Co-Ordinate को Problem Solve गनन हदन्नु बो (भ चै भन-भन भै हठक ऩयमो भेयो सयङ्ग

राई हे नन खोज्ने है न बनेय हास्दै थथए ), उसरे रे भसधै भराई आउॉ दै न बन्मो । खै सय राई के रयस ् उथ्मा

होरा, उसराई १ दे खख १० नम्फय सम्भ होभ वोकन हदन्नु बो, य उसराई टाउको भा कुत्दै भसट भा फस्न जाउ
बन्मो । सय रे पेयी भराई नतय हे दै, त आइजो मो गये य दे खा बन्मो । भेयो साथी कृइश हाॉस्दै बन्मो रु तेयो

ऩारो नन आमो! बन्मो य भ ऩछाडड हे दै अगाडड नतय रगे, य भाकेय भरएय गनन थारे (हुन त सजजरो थथमो,
कऺा १० नतय कै question थथमो) सय रे भराई हे दै, हे दान त गछन जस्तो राग्दै न, रु तेयो नाभ बन त बनेय
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सोध्मो, भैरे भेयो नाभ सककन बने य सय रे बन्मो क्रास ् भा केटी नतय ध्मान बए नन केटो रे गदो यहे छ बन्नु
बो ।

भेयो त झन बफल्रा उद्मो...
सयङ्ग भुसु-भुसु हाॉस्दै थथइन ्, भ उसराई हे दै थथए, सय रे पेयी गारी गनुन बो।
घय जाने सभम बई सकेको थथमो, सधैं झै भ अजन्तभ भा गए नये श सॉग, उसरे बन्मो सारे ऩढन्ते के हो केटी
राई हे यी हे यी क्रास ् Top हान्छस कक क्मा हो! भैरे नन का जाफो त्मती सजजरो question त फच्चा रे नन
गछन बनन हदए। फाहहय जादा भैरे साथी नये श रै (Bye) बन्दै भ आफ्नो गाडी (रोकर) को प्रनतक्ष्मा गदै ।

हुन्न त भ अभर अगाडड गएय गाडी ऩखखनदै थथए, य एउटा गाडी भा चढे य उता क्रेज नतय हे दै फसे, अभर
अगाडड ऩग्ु दा गाडी योक्मो तय भैरे को चढ्मो बनेय हे रयन तय उनन भ बएको भसट नतयै फभसन ्, को फस्मो बनेय

हे नन खोज्दा त सयङ्ग श्रेष्ठ ऩो थथइन । भेयो भन को धक
ु धक
ु ी फध्न थाल्मो । मती जोड रे धद्क्मो कक भेयो
ओरय-ऩयी नै सुन्ने जस्तो गयी! हाभी दफ
ु ै जना भौन थथमौ । न त भैरे नै फोरे न त उसरे नै । दफ
ु ै जना भसधै

हे दै फस्मौ। गाडी को खरासी रे बाडा भाग्मो, भैरे भ सॉग बएको २० रुऩैमा को नोट ननकारेय हदए । तय
खरासी रे भेयो भात्र कताएय भराई कपतान हदमो हुन त भ खरासी रे प्रमन सोध्छ कक बनेय फस्दै थथए, तय
सोधेन, हुन त भेयै गल्ती जस्तो राग्मो, भैरे नै खरासी राई २ जना को बन्नु ऩने! उसरे केही बनेन य उनरे
आफ्नो ऩैसा हदइन य फस ऩाकन ऩुग्दा उनन भुसु-भुसु हासेय गाडी फाट ओभरनन ।

कपल्भी स्टाईर भा जस्तै "हसी तो पसी" बन्न थानेको थथए हासेय जाॉदा भेयो भाइन्ड भा ऩोजजनतपवती आमो
कक उनरे नन भेयो फाये भा केही त सोथच याखेको छ बनेय । मसो पेयी कपल्भी स्टाईर try गये उनन पकेय हे छन
कक हे दैन बनेय तय उनन भराई पकेय हे रयनन ्, भेयो भन नै खल्रो बो, य उदास भन भरएय भ घय गए।
खल्रो भन याखेय जानु ऩने अवस्था आएको ऩहहरो चोहट थथमो ।
(उदास भन भरएय)
घय गए रग
ु ा पुकारी सनु तहारे । आभा रे के बो बन्दै भराई ३-४ चोहट उठाउन कोभसस ् गनुन बो, तय भ
उहठन। भराई ननन्रा राग्मो बनेय जवाप हदए, य भेयो आभा भेयो रूभ फाट जानु बो
(आॉपै रे आॉपैराई)

भेयो अन्धो काहानी!!! By Sakin Maharjan

Page 9

कसयी बन्नु, कक भराई कोइ केटी भन ऩय्मो । य आज भराई फस भा सॉगै मात्रा गदान नन १ शब्द नन फोरेन
बनेय। कसयी बन्नु कक भ उनन बफना फाॉच्न सजक्दन बनेय।

३ घण्टा ऩछी जुरुक उठे , य आज दे खख कोही केटी हे हदन न बनेय के कसभ खाएको, पेस ्-फुक खोल्दा सयङ्ग श्रेष्ठ

को फ्रेन ्- रयक्वेष्ट दे ख्न साथ भन भा हसन न बफल्रास ् बो । भन भा अनेकऔ प्रमन आमो । सयङ्ग रे त भराई

भन ऩयाउछ कक? साचै Accept गयौ कक नगयौ ? जस्ता प्रमन आइ याख्मो । भैरे बखनय खाएको कसभ नै
बफसें उस्को फ्रेन ्- रयक्वेष्ट दे ख्न साथ । केही सभम उस कै profile रत्ता रे केया हे येको जस्तै हे यी याखे ।
१ घण्टा उसको profile हे ये ऩनछ भैरे अन्त्म भा accept गरयहारे।

अङ्क ६
हुन त अन्त्म भा भैरे उनको फ्रेन ्- ये क्वेष्ट Accept गरयहारे । गने बफनतकै सयङ्ग श्रेष्ठ भेयो पेस ् फुक
account भा अन ्-राईन दे खाइ हाभरन । भराई त कुया गनन भन रागेको थथमो तय गनन सककन। केही सभम

ऩमचात ् भेसेज आइहाल्मो, कस्को भेसेज बन थानेको त सयङ्ग को ऩो यहे छ । सयङ्ग रे hi बनेय ऩठाईन ्,
भराई त के बनौ के रयप्राई दे उ जस्तो बो । भन भन भा सोच्दै , केटी रे नन chat सुरुवात गछन य! बनेय
सोच्दै फसे...

भैरे hello बनेय ऩठाएॉ । उनन offlyn गइसकेको थथइन ्, तय (केही सभम ऩछी ) मसो Logout गनन खोज्दा
उनरे रयप्राई हदइन कक क्रास ् भा जहहरे को केटी राई हे दै फस्छौ बनेय सोथधन ?

भैरे सोच्दै नसोची नतभी राई हे दै फस्छु बने । हाहा! बनेय रयप्राई गरयन य सयङ्ग रे कुया अको तपन रग्न
खोज्मो ।

सयङ्ग: के गदै !
भ: (भजाक गदै ) नतम्रो पोटो हे दै बननहदए!
सयङ्ग: हाहा! हो य ?
भ: हो नन त ?
नतभी ?
सयङ्ग: त्मसै!!!
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मसयी नै हाभी बफच ऩहहरो चोहट अनेकौ कुया गदै याती १२ फजे बएको ऩत्तो नै बएन । भ आज करेज जान
अभर हढरो उठे , हहजो हढरा सम्भ उनन सॉग च्माट गये य ।

फस ऩाकन ऩुग्दा ६:१५ फजी सकेको थथमो । मसो मता उता हे दान भैरे उननराई दे खखन ्, सयङ्ग राई दे ख्न साथ
भराई एक दभ खश
ु ी राग्मो । तय द:ु ख को कुया चै के ऩय्मो बने भ गाडी भा फसीसकेको थथए । उनरे भराई
दे ख्मो सुल्तो हात हराउदै भराई Hi बननन ् , भैरे नन hi बने हात हराएय तय भराई अभर odd राग्मो ।

सयङ्ग भ बएको गाडी भा चढे न हुन त भैरे आउ बन्दै थथए, तय उनरे अको भा आउछु बन्दै bye गरयन ्, भैरे

नन आफ्नो भह
ु ाय भा भस्
ु कान याख्दै हात हराउदै bye बने । भ क्रास ् भा ऩग
ु ेको ३ भभनेट ऩछी उनन क्रास ्
भा आइ ऩुथगन य भराई हे येय भुस्कान हदइन य सयङ्ग आफ्नो भसट भा फभसन ।

करेज आउनु अथग भैरे घय भा याशी हे येय आएको थथए, रेखेको थथमो आधयु ो काभ फन्ने छ बनेय! घयको

कुया सोच्दै ... आज त कुया भभल्ने बो जस्तो राग्मो । सभम बफत्दौ गमो तय भैरे उनन सॉग फोरे न त उनरे भ

सॉग फोल्मो । अन्त्म भा आज को क्रास ् सककहाल्मो । हहजो जस्तै भ गाडी को प्रनतऺा गदौ थथए, गाडी आमो
भ त्मसभा

तेस्रो भसट भा फसे, हुन त ऩछाडड भसट नन खारी थथमो तय भ फभसन । अभर अगाडड ऩग्ु दा उनन नन चहढन ्,
सयङ्ग भ फसेको भसट भै फभसन । कुया बएन, खरासी रे ऩैसा भाग्दा भैरे हहजो जस्तै २० रुऩैमा को नोट हदए
य आज खै खरासी रे प्रमन गय्मो, २ जना को हो बनेय ? भैरे हो बने, य उनरे भ आॉपै नतछुन बन्दै थथइन ।
आज हाभी

सॉगै ओभरनमौ, य सयङ्ग रे सोधीन घय भा काभ त छै न नन ?
भैरे सोच्दै , छै न बने ।
हुन त बोरी शननफाय थथमो, नोट फनाउनु ऩने य होभ वोकन गनुन ऩने टे न्सन थथएन । हाभी भॊगर फजाय नतय
राग्मौ, हाॉस्दै , एक अकान राई हदस्काउदै ।
तय उनको एउटा फानी साह्रै नयाम्रो, केही बन्मो कक थचम्भाती हाल्ने बफचया भ... रगनखेर दे खख भॊगर फजाय
सम्भ जादाॉ धेयै थचम्भाती। हुन त अफ फानी फसाल्नु ऩने जस्तो बइसक्मो। भॊगर फजाय भा फस्मौ तय त्मो
हाम्रो ऩहहरो date चै थथएन । उनरे उता ऩसर भा गएय, Coffee ककनेय ल्माइन त्मो नन भराई नसोधी ।
भराई ककप भन ऩदै न थथमो, तय सयङ्ग रे ल्माए ऩछी नखाइ कसयी फस्नु । कपी को ऩहहरो भसऩ भरए, एक

दभ कडा थथमो, भुख नै बफग्र्मो तय केही नबएको जस्तो गये । तय सयङ्ग राई थाहा ऩाई हाल्मो, य भुसु भुसु

हाॉस्दै , पस्टन टाईभ हो बनेय सोथधन । भैरे भुख बफगाये य हो बने । केही छै न, बननन ्... अनन उनरे भेयो हात
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फाट भेयो कपी भरइन य भेयो झुथो नै प्मुन थाभरन । भ त हे येको हे यै बए । पेयी थचभत्दै , (दख्न
ु े गयी, आॉखा फाट
आॉसु नै झमो) के बमो बनेय सोथधन ?

भैरे, जानने बएय अङ्रेजी भा फोरे य सोधे, 'Don't you feel odd, to drink (जुठो राई ईंजग्रश भा बन्न
आउॉ दै न थथमो) जुठो of mine? बनन हदए ।

सयङ्ग को हात एक दभ खत्रा रे चल्थ्मो, भेयो धाद भा फेस्ररय हान्दै , उफ्पो कसराई के को धन्दा कसराई के
को सककन राई ईंजग्रश फोल्नै धन्दा ।
(दफ
ु ै जना हास्मौ भज्जारे )
सामद हाभी दफ
ु ै जना भॊगर फजाय २ घण्टा जती फसे होरा, त्मो २ घण्टा कनत चाॉडो गएको थाहा ऩाउनै
सककन। तय हाभी दफ
ु ै जना धेयै फोरमौ, सामद भैरे बन्दा उनरे धेयै फोभरन होरा, हाभी दफ
ु ै जना एक दभ

भभल्ने बइसकेका थथमौ । तय भेयो भन भा उनराई साथी बन्दा धेयै थथमो, उनराई जहहरे आफ्नो फनाउन
चाहन्थे । हुन त उसको य भेयो घय त्मती टाढा थथएन, भेयो घय फाट ५ भभनेट जती हहॊडये गए ऩुग्थ्मो । हाभी
दफ
ु ै जना को भोफाईर नम्फय सता-सात बो, भाग्नु त भैरे नै भागेको थथए, तय एक दभ राज रागेको थथमो,
तय उनरे भराई उनको नम्फय हदइन । त्मो सभम भ एक दभ भक्ख ऩये को थथए, त्मो भेयो भुहाय भा

दे खखन्थ्मो। भ घय गए,ल्माऩ ट्ऩ ननकारे य उनको पोटो हे दै फसे, त्मही सभम भा भैरे उनको पेस ् फुक को
प्रोपाइर चेक गये य दे खे...
In a Relationship

अङ्क ७
In a Relatioship
दे ख्ना साथ भन नै भसरयङ्ग बो, कतै भ भबड फाट खसेको जस्तो । सयङ्गको पेस ्-फुक भा स्रोर गदान भैरे

बेटाए उनको य एक जना केटा को पोटो (सॊगै फसेय भस्
ु कान हददै ), धेयै सभम बएको थथएन, ६ भहहना अगाडड

को ऩोस्ट, त्मसभा उनरे Caption हदएका थथइन ्, love you till my last breath बनेय। मो ऩढ्दा भन नै
खल्रो बो, के गयौ के गयौ जस्तो बो। केटा भ बन्दा याम्रै थथमो तय भराई एक दभ द:ु ख राग्मो भेयो प्रेभ
कथा सुरुवात नै नबइ सककने बो बनेय। हुन त मस्तो अवस्था भा भनुन फेस ् थानथ्मो होरा तय भराई भनुन
बन्दा उसको फाये भा थाहा ऩाउन भन राग्मो।
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हदनेश भहजनन ्, खै भैरे उसको नाभ कनत चोहट भरए होरा? हदनेश भेयो जजन्दगी को भबरेन थथमो, भबरेन

कसराई भन ऩथ्मो य? (कपल्भ को हे योनमन राई फाहे क!) हुन त, क्रास ् भा साथी कृइश रे बनेको कुया माद

आमो, खारी ऩोस्ट भा गोर त नाभदन रे ऩो हान्छ, भदन हो बन्ने गोरकक बएको ऩोस्ट भा हान ् ! अहहरे आएय
त्मो कुया भैरे seriously भरन थारे । हदनेश भहजनन को पेस ्-फुक प्रोपाइर हे ये हे दान धनी फाउ को छोया जस्तो

रग्थ्मो, उभेय को कुया गने हो बने भ बन्दा धेयै फदी जस्तो तय मसो ज्मान हे दान सफ केटी उसराई नै भन

ऩयाउने खार को थथमो । Mutual Friend भा हे ये, भेयो साथी नये श थथमो, मसो को-को च्माट भा छ बनेय हे दान
नये श नन थथमो, भैरे direct हदनेश को पेस ्-फुक भरन्क ऩठाएॉय उसराई थचनछस ् बनेय सोधे । उसरे अह्!
थचन्छु बन्मो। उसरे तैरे नन थचनछस ् बनेय सोध्दा थचजन्दन बन्ने । त्मस ् ऩछी त्मस्को फाये भा सोध्न थारे ।

सोध ऩुछ गदान हदनेश त सयङ्ग श्रेष्ठ को Ex ऩो यहे छ... अहहरे सयङ्ग को कोही छै न यहे छ बनेय नन थाहा

ऩामो, हुन त सयङ्ग य हदनेश ९ क्रास ् दे खख प्रेभ गथ्मो, तय खै १ भहहना अगाडड भात्र ब्रेक्अऩ बएको थथमो,
भैरे ब्रेक अऩ बएको कायण सोध्दा उसरे थाहा छै न बन्मो । भैरे उसराई thanks बनेय भ logout गये य
खाजा खान गए ।
खाजा खाइ सकेऩछी भ पेयी आफ्नो कोठा भा आइहारे, ऩुग्ने साथ भ आफ्नो ओछ्मान भ ऩजल्ट हारे। सुती

सुती भोफाईर चराऊने फानी... दे खख हारे सयङ्ग को भभस ्-कर हुन त ६ वटा भभस ्-कर आइ याखेको
थथमो।आज भात्र भोफाईर नम्फय हदएको, मसो disturb गनन त गये को है न जस्तो राग्मो। तय दे खे उनको
भेसेज, रेखेको थथमो, Call me after you recieve my message.Sarang. भैरे हताय- हताय भा उनराई
कर गयी हारे, भन भा अनेकौ कुया आउॉ दै थथमो । सयङ्गरे कर उठाईन य ककन कर नउठाएको बनेय सोधी
हाभरन ? भैरे बने, खाना खान गएको थथए, भोफाईर रूभ भै छाडेय गएको... ककन कर गये को बनेय सोधी
हारे ? उनरे त्मसै बननन ् |तय भराई बफमवास रागेको थथएन, य पेयी सोधे, साॉच्चै ककन कर गये को ? त्मसै
हो बनेय कुया सकाइन य भराई अन ्-राइन आउन बननन ् भैरे हुन्छ बनेय पोन याखी हारे । पोन याख्ना साथ
भैरे भेयो भोफाईर को ब्मारेन्स ् हे यी हारे। हुन त भ कन्चस
ु ् थथइन तय ऩहहरो चोहट केटी सॉग कुया गदान कनत

ऩैसा कनत गमो बनेय हे नन भन थथमो। पेस ्-फुक भा अन-राइन आइहारे, अन राइन नजानु नन कसयी! सयङ्ग
रे नै फोराॉउदा जानु त ऩरयहाल्मो। अन-राइन गएको के थथए इन-फक्स भा सयङ्ग को भेसेज आइसकेको
थथमो।खभु स राग्दै थथमो सयङ्ग को भेसेज ऩढ्दा, रेखेको थथमो,

"If you find ur world as sky n frens as stars, n if u don't find me among them, i may have jus
fallen 2 make ur wish come true."
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के रयप्राइ दे उ जस्तो बो, नमाॉ त्माफ ् खोरे गुगर भा सच ्न गदै फसे,याम्रो खाभर एउटै बेटाइन। फरु direct के
गदै बनेय भेसेज ऩठाए । त्मसै बन्दै कुया पेस ्-फक
ु भा रजम्फदै गमो। उनरे भराई भॊगर फजाय आउन
बननन ्,भैरे केही नसोची हुन्छ बनन हारे।

केही सभम ऩछी हाभी दफ
ु ै जना बेटमौ, य हाभी एक हदन भै साहै भभल्ने साथी फनी सकेका थथमौ। धेयै फेय

सम्भ कुया गमौ, तय भेयो भन भा एउटा कुया आउॉ दै थथमो, हदनेश सॉग ब्रेक्-अऩ हुनु को कायण ? उनन
रयसाउछ कक बनेय भैरे सोध्न सककन। तय धेयै गप ऩछी उनरे कुया ननकारीन ्, भ कस्तो छु बनेय। मो प्रमन

रे भेयो सातो उदामो। एकै चोहट मस्तो प्रमन ... भैरे हाॉसी हाॉसी बने, नसोध भराई नतभी कस्तो छौ बनेय, हुन
त जफ भ नतम्रो भह
ु ाय हे छुन, तफ भ १०० चोहट नतम्रै अगाडड नतम्रै हे याइ रे भये को हुन्छु, नतभी जस्तो छौ त्मस्तै
याम्रो छौ, छोट करयभा नतभी असाधैं याम्री छौ, your beautiful बने...

सयङ्ग रे भुस्कान हददै , गपाडी कनत गप हान्न सक्मा बन्मो। तय भैरे सथचकै बनेको बनेय उनराई के
थाहा! भैरे एकै चोहट प्रमन सोधे, Are you single? बनेय, सयङ्गको जवाप थथमो, अह्!!! भसङ्गर नै छु,

टाक्ने बफचाय छ कक के हो बनेय सोथधन। भैरे नन त्मस्तै हो बने। भैरे हदनेश सॉग कसयी ब्रेक्-अप बो बनेय

नन प्रमन ननकारे । उनरे बननन ् कुया भभरेन त्मसैरे । (हुन त उनरे प्रमन गरयनन हदनेश राई कसयी थचनमौ
बनेय) हाभी त्मता फाट हहद्मौ, उनरे बन्दै गरयन भराई थाहा छ नतभीरे भेयो पेस ्-फुक चेक गये को बनेय,
अनन कर नउठाएको कायण नन । मती बन्दै उनन चऩ
ु राथगन ् य हाभी दफ
ु ै जना केही नफोरी आफ्नो गन्तब्म
नतय राग्मौ य आफ्नो घय नतय गमौ । भैरे घय ऩुग्ना साथ खाना खाएय सुत्न गए। जहहरे जस्तो पेस ्-फुक

खोभरन। सुत्न कोभसस ् गये तय सुत्न सककन। सुत्न खोज्दा उनन भेयो आॉखा अगाडड झर झरी आइ याजख्थन।

भैरे ननकै फेय सोचे के सयङ्ग सॉग भामा को गाॉठो रगाउन सककएरा कक बनेय ? नये श सॉग ककन ब्रेक्-अऩ

हदएको, य सयङ्ग रे हदनेश राई अहहरे सम्भ भन ऩयाॉउछ कक भन ऩयाउदै न बनेय ? मस्ता प्रमन हरु Slideshow जस्तै आइ याख्मो। आॉखा फाट आॉसु झनन थाल्मो, खै ककन खसेको होरा, डय रागेय हो कक जस्तो
राग्मो।

झत उठे भसयानी तर भैरे भेयो Diary ननकारे, हुन त भेयो फानी थथएन डामयी भा रेख्ने तय भैरे डामयी भा
आज बएको सफै कुया रेखे य उनराई चाहन्छु बनेय नन रेखे य त्मही भसयानी तर याखे। फल्र भन हल्का बो,
य कहहरे सुते थाहा नै ऩाउन सककन। जहहरे जस्तो त्मही सभम भा करेज जान्थे तय एक्रै नबएय सयङ्ग
सॊगै जान्थे

आउॉ दा नन सॊगै आउथ्मौ। तय हाभी कहहरे याम्रयी फोरेनौ क्रास ् भा फोल्थ्मौ त्मही सॊगै आउॉ दा, जाॉदा य कहहरे

काॉही भॊगर-फजाय भा फस्दा। हाम्रो भभत्रता एक दभै याम्रो थथमो। करेज को Exam ऩछी को बफदा थथमो उनरे
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घुम्न जाने प्रस्ताफ ननकाल्मो, सुरु भा त्मसै बनेको जस्तो राग्मो तय उनरे सथचकै बनेको यहे नछन भैरे कहाॉ
जाने बनेय सोधे, सयङ्ग रे बोरी थाहा ऩाउछ बन्दै उनन गईन।

त्मो यात नन भैरे याम्रयी सुत्न सककन । अको हदन चाडै उठे य घय भा आज साथी हरु सॉग घुम्न जान्छु बने य
मसो ५०० जती फव
ु ा सॉग भरए। १० फज्न राग्मा थथमो, भ नन खाना खाएय घम्
ु न जान तमाय हुॉदै थथए, कसैरे
सककन बन्दै तर फाट थचच्माउदै थथमो, मसो हे ये सयङ्ग ऩो यहे नछन। झ्मार फाट हे दान भेयो फुवा officeजान
राग्नु बएको थ थथमो, य सयङ्ग रे नेवायी भा फोल्दै , Uncle स ककन गो!!! बनेय प्रमन सोथधन ?

(सयङ्ग रे भेयो घय थचन्नु को कायण भैरे ऩहहरा दे खाइ सकेको थथए य भेयो फुवा को पोटो दे खख सकेको
कायण रे नै थचनेको होरा ।)

भेयो फुवा रे बन्नु बो, तरे द ु भै!!! तरे हु बनेय बन्नु बो...

मती बन्दै भेयो फुवा जानु बो य भैरे त्मस ् ऩछी भात्रै झ्मार फाट हे येय सयङ्ग राई ऩख बनेय सन्केत गये । भ १
भभनेट भा सयङ्ग का ऩग
ु े य सयङ्ग रे कुत्दै , भेयो ससयु फव
ु ा त क्मा खत्रा ऩो यहे छ बन्मो, खै कुन चै भड
ू भा

ससुय फुवा बन्मा हो थाहा ऩाएन (मो कुया भेयो आभा रे सुनेको यहे छ ऩछी घय आउॉ दा थाहा ऩाए ।) भैरे के
बनेको बनेय बने, हाॉस्दै त्मसै ऩो बनेको बननन ्...

अङ्क ८
खै! कता रग्ने प्रान थथमो, घय फाट हहॊड्ना साथ भराई सयङ्ग को ह्मान्द्-ब्माग सभात्न रगाईन। राज
राथग याखेको थथमो,ऩहहरो चोहट कोइ केटी सॉग फाहहय घुम्न जान रागेको य त्मसभा थऩ उनको ह्मान्द्-

ब्माग सभातेय हहॊड्न!ु रगनखेर फस-ऩाकन ऩुग्मौ तय उनरे अको ऩत्ती यत्नऩाकन जाने गाडी बएको ठाउॉ नतय
राथगन य उटा ऩनत गए ऩछी उनन य भ गाडी भा फस्मौ य हाम्रो गन्तब्म नतय राग्मौ। (हुन त भराई थाहा
थथएन कता जान रागेको बनेय!)

भराई त सऩना जस्तो ऩो राग्न थाल्मो, ऩहहरो चोहट सयङ्ग सॉग कतै जान रागेको कायण, आॉपै राई
बफमवास हदराॉउना भैरे आॉपै राई थचभात्ते। हाभी गाडीभा याम्रयी केही फोरेनौ, हुन त ३-४ ऩटक एक अकान राई
हे येय हाॉस्दै फस्मौ। तय एउटा कुया, हाभी दफ
ु ै जना गीत सन्
ु दै थथमौ। आज उनन सॉग आएको कायण होरा,
भराई आज सफै दृमम याम्रो राग्न थाल्मो।

यत्नऩाकन फस-स्टऩ भा ओभरनमौ य भ उनको ऩछी-ऩछी हहॊड्न थारे। Exibition Road को फाटो फाट हहॊड्न
साथ भैरे थाहा ऩाए कक हाभी Fun Park भा जादै छौ बनेय। Fun Park ऩग्ु मौ; हटकट भरन उनन आॉपै गईन
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(काडन को छुट थथमो) य भेयो काडन उनन सॊगै थथमो। उनरे ऩैसा नतयदा भराई अफ्ट्मायो राग्मो य भैरे कय गदान
नन उनन आॉपै रे ऩैसा नतरयन।

Fun Park भबत्र नछयमौ, Fun Park भा भेयो ऩहहरो चोहट थथमो, त्मो नन कोइ केटी सॉग ( ऩहहरो चोहट भेयो
crush सॉग) भराई सोध्न भन थथमो, उनन कहहरे कोइ केटा सॉग आएको छन ् कक बनेय, तय भराई आज
उनको हदन खयाफ फनाउन भन थथएन। उनन सॉग घुम्न आउॉ दा भराई साह्रै खश
ु ी राथग याखेको थथमो। हाभी
एक ठाउॉ भा फस्मौ य अनेकौ भबन्न-भबन्न कुया गदै हाॉस्दै फस्मौ। मस्तै हाॉसो हाॉसो भा भराई उनरे धेयै

कुहटन अनन थचभतीन ऩनन! (साहै दख्
ु थ्मो, उनन बएय भात्र केही गरयन महद कोइ केटा साथी बएको बए भैरे

कुटी सकेको थथए होरा।)

सयङ्ग रे Columbuss दे खाउदै खेल्ने बनेय सोध्मो, भैरे नाइ डय राग्छ बने। तय उनरे कय गदै फभसन ्, य
उनको कय भैरे तानन सककएन। हुन्छ बने य सयङ्ग रे हटकट भरएय आइहाभरन। (डय खतया रे राथग याखेको
थथमो, य भराई उचाइ दे खख एक दभ डय राग्थ्मो) अन्त्म भा चहढ हारे, Columbuss भा, रास्त भसट भा
फस्न गइन य भ नन उनको ऩछी ऩछी उनन सॊगै फस्न गए । (हुन त उनको मो ऩहहरो चोहट थथएन उनन हदनेश
सॊगै ऩहहरे फसी सकेको थथइन ्, जुन भैरे ऩछी थाहा ऩाए)

सुरु बो Columbuss के गयौ के गयौ बो य सयङ्ग रे भेयो हात सभात्दै केही हुॉदैन बन्मो य भराई उठे य
थचच्माउ बन्मो झन झन भाथथ गमो, भैरे Free Fall भहसस
ु ् गये , एकै चोहट खसेको जस्तो... त्मो सभम भा
भेयो भुख यातो न पऩयो बैसकेको थथमो, सयङ्ग भेयो भुख हे दै धेयै हाॉभसन य उनरे नडयाउ केही हुॉदैन बन्दै

गमो य सक्नै राग्मो बन्दै थथइन। डय रे ऩभसना ऩभसना बइसकेको थथए, तय उनको एउटै शब्द Enjoy It
बनेय बन्दै गरयन... (आॉपै राई बन्दै , फेकाय भा फसेको बन्दै फसे, य मो नै भेयो ठुरो गल्ती यहे छ जस्तो
राग्मो । )

Finally भैरे रयभरप ऩाए य भेयो यातो न पऩयो अनुहाय सयङ्ग रे पोटो खखच्न थाल्मो य Columbuss फाट
ओरे ऩनछ भराई हदस्क्मौदै फभसन ् ... त्मो हदन दे खख भैरे Columbuss भा नफस्ने कसभ खाएय आए |

सयङ्ग रे भराई एक सक्
ु को नन ऩैसा खचन गनन हदएन, भैरे धेयै चोहट ऩैसा नतनन कोभसस ् गये तय उनन
भानननन ्...भराई रयस ् उठे य भैरे उनराई प्रमन गये , ऩैसा धेयै छ हो ? बनेय। उनरे बननन ् , त्मस्तै त्मस्तै...

पेयी सोधे, आज केही स्ऩेसर छ कक, कक आज नतम्रो birth day? सयङ्ग रे भस्
ु कान हददै , खोइ बन्मो ? (हुन
त कसराई आज भेयो जन्भ हदन नतभीराई treat है बनेय बन्छ!) त्मो भुस्कान फाट भैरे थाहा ऩाए कक आज
उनको जन्भ हदन थथमो बनेय।
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३ फज्न राग्मा थथमो हाभी रगनखेर जाने फस भा फस्मौ। भ नन क्मा! भुखन उनको जन्भ हदन हो बनेय थाहा
ऩाउदा ऩाउदै भैरे उनराई Happy Birthday सभेत बननन। फस भा उनरे त्मही Columbuss को कुया

ननकारेय हाॉस्दै फभसन ्... य भराई उनरे खखचेको पोटो हरु दे खाउदै हाॉस्दै फभसन। हुन त आज उनन सॉग को
हदन एक दभ यभाइरो बो। राग्थ्मो कक आज को हदन नसकेको बए क्मा याम्रो हुन्थ्मो।
रगन खेर फाट ओरेय हाभी भॊगर फजाय नतय रजम्कमौ य त्मही आज को कुया हरु फोल्दै गरयन सयङ्ग रे...
त्महाॉ ऩुग्ना साथ भैरे ककप ककनेय ल्माए (हुन त भराई अझै ऩनन ककप प्मुन भन राग्दै न थथमो) सयङ्ग
छक्क ऩरयन भैरे २ वटा ककप ल्माएको कायण!
उनरे बननन नतभी राई भन ऩदै न है न य ?
भैरे भन ऩय्मो आज दे खख बने! त्मसभै थऩे, Anything for Birthday Girl
ककप सके ऩछी उनन फोरेको फोरै बो... भराई एक शब्द नन फोल्न हदएन।
घय पककनने सभम बइसकेको थथमो, जाने फेरा Happy Birthday Dear बने, उनरे thank you बनेय
Happy Birthday त बन्मौ Gift खै त थपऩन... Gift त घय भा ऩुग्छ धन्दा नभान बने। (उनको भुहाय भा
भुस्कान थथमो जफ भैरे मो कुया बने)

हाभी छुटीमौ य भ घय नगई भसधै Gift Shop भा गएय सयङ्ग राई Teddy Bear ककने! (उनराई Teddy
Bear एक दभै भन ऩथ्मो)

Teddy Bear हात भा फोकेय भ सयङ्ग को घय नतय रागे... सयङ्गको घय ऩुग्नै राग्दा भैरे सयङ्गराई कर
गये । उनरे उठाइन य बननन हे ल्रो!!
भैरे भसधै नतभी कता?, बनेय सोधे
उनरे घय भा बननन ्...

भैरे उनराई फहहय आउन बने य पोन याखी हदए।
पोन याख्ने बफहटकै उनन भ बएको ठाउॉ भा ऩुथगन य ककन फोरएको बनेय सोथधन। भैरे उत्तय हदइन य भसधै,
Teddy Bear उनको हात भा सभात्न रगाए य Happy Birthday बने। Thank you बन्दै भराई भाथथ
आउन आग्रह गरयन तय भ गईन ्, जती कय गदान नन भ भाथथ उसको घय भा गइन... य भ जान्छु बनेय भ भसधै
घय भा गए।

भ घय भा ऩुगे य आभा रे कस्तो बो बनेय सोध्नु बो, भैरे यभाइरो बो बनेय बने य भ आफ्नो कोठा भा सुत्न
गए। सुत्न अनघ भैरे भसयानी तर याखेको डामेयी ननकारेय आज बएको सफै कुया हरु हटप्न थारे य उनको
जन्भ भभनत December 9 बनेय रेखे!!!
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