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कथा: सानो बेलाको चलचीत्र 

भाग एक:-  

पहिलो हिश्य: 

[क्यामेराले टलक्क टल्केको नयॉ बन्चरो फोकस 

गर्छ ]  

बन्चरोले एउटा रुखको मुडालाई एकै पल्टमा दईु 

फक्लेटॉ  पार्छ। दईुवटा फक्लेटािरु दईुतीर 

उर्ीटीन्र्न।्  

[क्यामेरा जुम आउट िुन्र्] 

एउटा फक्लेटॉ बाटोको ककनारमा र अको फक्लटॉ 

बाटोको बबच्चमा रोककन्र्।  

दोस्रो हिश्य: 

कालो रंग र जेल िालेर कपाल कोरेको, नयॉ 

टलक्क टल्कीने आईरन गरेको दौरा सुरुवाल 

लगाएको एउटा गरीब दाउरे बाटो रे्उमा 

उरु्ट्टीएको दाउरा हटपेर बाटो रे्उको कॉल्लोमा 

राखेको भारीमा ममसाउँर् र दॉया िातले पसीना 

पुस्दर्।  

तेस्रो हिस्य: 

[क्यामेराले टाडाबाट आईरिेको एक िुल 

युवकिरुलाई फोकस गर्छ। त्यस मध्ये बबच्चको 

अल्गो युवकको टलक्क टल्कीएको नयॉ डडङ्गो 

बुटलाई क्लोजअप फोकस गर्छ ]  

डडङ्गो बुट बाटोको बबच्चमा रु्टेको दाउरामा 

बज्रन पुग्र्।  

चौथो हिश्य: 

[क्यामेरा ले अल्गो युबकलाई पदाछ भरी कैद गर्छ ] 

अल्गो युवक गरीब दाउरेलाई नदेखे झै गर्छ  र 

गज्रन थाल्र्। “म हिड्ने बोटोको बबच्चमा दाउरा 

राख्ने को िो यो मुखछ?” 

[क्यामेरा अब गरीब दाउरे तफछ  मोडीन्र्] 

दाउरे नम्र स्वभाबमा माफी माग्र्, “माफ 

गनुछिोस साएब मेरो गल्ती िो।” अल्गो युबक संगै 

हिडकेा पपर्-लग्गुिरुलाई संकेत गदै अझ 

कुलछन्र्, “ए रात ेयसलाई भननदे त म को िु 

भनेर!” 

रात ेयुबकको कानमै गएर खासखसु गर्छ  र दाउरे 

भए तीर सदै बुझाउन थाल्र्।  

[अल्गो युवकलाई सन्मान पुबछक देखॉउदै] 
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“विॉ िाम्रो गॉउको जममनदारको एक्लो र्ोरा। तँ 

जस्ता दईु चार लाई त विॉले चचयामा भन्केको 

झझगॉलाई झै कचाक्क पानछ सक्न ुिुन्र्।” 

[क्यामेरा ले रातेको सुती मोल्दै गरेको 

ित्केलालाई फोकस गर्छ ] 

दाउरे केिी नबोली आफ्नो भारी उठाउ र् र 

आफ्नो बाटो लाग्र्।  

भाग दईु:-  

पहिलो हिश्य: 

[क्यामेरा नॉग्गो खटु्टा दौडदै गरेकी युवतीको 

पहिला गोडा र त्यसपर्ी बबस्तारै पुरै जजउ फोकस 

गनछ थाल्र्] 

भखछरै ककनेर ल्याएको नयॉ चोलो र नयॉ धोती 

लगाएकी, मिंगो स्याम्पुले नुिाएको जस्तो 

कपाल देखीने र कान नाक घॉटी सबैतीर सुनका 

गिनाले ढाकीएकी युवती खाली खटु्टा दौडदै 

आउर्ीन।् स्वॉ स्वॉ गदै दाउरे को अगीडी 

उभीईन्र्ीन।् आत्तीएको श्वरमा, “िेनुछिोस न दाई 

मलाई यी गुन्डािरुले एक्ल ैदेखेर दरु्बयछबिार गनछ 

खोज्दैर्न।” 

दोस्रो हिश्य: 

बोकेको दाउराको भारी रे्उको हढस्कोमा अडाउदै, 

“नतमीिरुलाई एउटा अबला नारी माथी अभि 

र्बयबिार गनछ लाज लाग्दैन?” 

[क्यामेरा अब ठुलो श्वरमा िास्दै गरेका चार 

गुन्डा र एउटा नाईके लाई फोकस गर्छ ] 

“िा िा िा िामीलाई त जस्ता भुसुनाले धम्की 

हदने?” नाईके गुन्डा दाउरेको मुखमै आएर 

धम्क्याउँर्। “के िो दाउरे अब दाउराको सट्टा 

आफ्न ैभॉचीएको करगंको र्बयापार सुरु गनछ 

खोजेको त िैन तैले?” युबतीको िात तान्दै एउटा 

गुन्डा अघी बड्र्।  

[क्यामेरा अब गुन्डाले समातेको युवतीको िातमा 

फोकस गर्छ ] 

दाउरे ले गुन्डाको िातमा हिकाछउन नपाई चारै 

गुन्डा दाउरे माथी जाई लाग्र्न।्दाउरे लर्ारीदै 

पर्ारीदै पपटाई खाई रिन्र्। गुन्डा नाईकेको एक 

मुक्का खाए पर्ी दाउरे भुईमा पर्ारीन्र्। 

तेस्रो हिश्य: 

[क्यामेरा दाउरेको मुखमा फोकस गर्छ ] 

भुईमा पर्ारीएको दाउरेले ओठबाट बगेको रगत 

पुछ्दै उठ्र् र गुन्डा नाईकेलाई दरो संग मुक्का 

िान्र्। 
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[क्यामेरा बल्ड्यागं खॉदै गरेको गुन्डा नाईकेलाई 

पछ्याउँर्] 

बॉकक गुन्डािरुले िमला गनुछ अघीन ैदाउरेको एक 

मुक्कले बॉकी नतन गुन्डािरु िावामा उड्र्न। 

बॉकी भएको अन्तीम गुन्डा दाउरेको घुराई बाटै 

कुलेलाम ठोक्र्। लामो श्वास फेदै युवतीले 

दाउरेलाई धन्यबाद हदन्रे्। 

[क्यामेरा आउदै गरेको ममनीबसलाई जुम गनछ 

थाल्र्] 

“तपॉईले मेरो आज ईज्जत बचाउनु भो म कसरी 

धन्यबाद दीउ तपॉईलाई। तपॉई नभएको भए.... 

“ युवतीले बाक्य पुरा नगदै दाउरे ले संझाउर्, “यो 

त म ेरो धमछ िो अब तपॉई सुरक्षीत िुनुिुन्र्।” 

दाउरे ले आश्वासन हदन्र्। “मेरो बस पनन आयो 

म जान्रु् िै।” युबती बस चड्र्ीन ्। 

चौथो हिश्य: 

[क्यामेरा कोचाकोच भररभराउ बस मभत्र फोकस 

गर्छ ] 

भररभराउ बस मभत्र अगाडीको मसट पुरै खाली 

िुन्र्। युवती त्यिी खाली सीटमा बस्र्ीन र 

झ्यालमा टाउको अढेस लाउदै कल्पनाको 

सागरमा डुबुल्की मार्ीन।् 

[क्यामेरा युबतीलाई जुम ईन गदै र्बलर िुदै 

जान्र्] 

युवती गॉउको माघी मेलामा दाउरे संग लोक 

भाकामा नाचकेो कल्पना गनछ थाल्र्ीन।् 

“आजलाई यतीनै, घॉम जान लागी सक्यो अब 

बॉकी सुटीगं भोली कसो त दाई?” डाईरेक्टर 

प्रड्युसर लाई संकेत गदै सुटीगं याछप अप गनछ 

थाल्र्। म नजीकैको गोरेटो िुदै घर पुग्रु्। 

“सुटीगं िेरेर आईस त बाब?ु” आमा ढोकैमा सोध्न ु

िुन्र्। “िेरे आमा, कस्तो मजा िुदो रैर्, यो 

कफलीमको किानी पनन राम्रो िोला जस्तो र्, 

आमा।” 

“कथा त त्यिी त िोलानी एउटा धनन 

जममन्दारकी र्ोरीले गरीब ककसनको र्ोरोलाई 

मन पराउने!” बा बबच्चमै प्वाक्क बोल्नु िुन्र्। 

“बा लाई त सबै कुरा थािा िुन्र्।” बालाई र्बयगं 

गदै भान्सामा पस्रु् र आमाले पकाउनु भएको 

झानेको कालो दाल, अलीकती काउलीको तरकारी 

र आधी चम्चा नघउ मुरे्र भात खॉन थाल्रु्। 

एउटा त्यान्िो काउली र दईु थोपा नघउ थालको 

ककनार मा राखेर। अजन्तम गॉसमा ममठो संग 

खान। 


