
रघ ुकथा :- पेसफूक 

 

केही दिन बमो पेसफूकभा ऩुयाना साथी बेटीए । सफैरे 

आ-आफ्ना कुया सुनाए । तिभी सानो थथमौ - भ ठुरो । 

तिभी भोटाएछौ । तिभी कहॉ छौ अहीरे ? कस्िो थिन्न 

गाहो - आिी । आहा किी यभाईरो सभम - सम्झिा ऩनी 

किी यभाईरो । किी मभठा कुया । गप गिाा गिै धेयै 

सभम पेसफूकभा बफत्मो । सफै बफस्िायै रग आउट हुॊिै 

गए । नयभाईरो राग्मो । ईछ्मा नराग्िा नराग्िै आई 

पोन फन्िगये । तनद्रा रागेन - क्मानडाको भुटु थिने 

थिसोभा मसयक घुम्रुॊग आेेढेय घय नजीकैको ऩोखयी 

छेउ टुसुक्क फसें य ति ऩुयाना अतिि सम्झने बफिाय गये 

। अन्धकाय यािभा िेजीरो प्रकासरे आॉखा खरेु । 

अगाडी एउटी मुविी उमबएकी यदहछन ्। भुख फाट शब्ि 

पुटन नऩॉउिै गहीयो आवाजभा उनरे बतनन ्- "फारक?" 

-- बखाय बफस काटेकी जस्िी िेखीनेरे आपुराई फारक 

बनेको िेख्िा बफस्वास रगेन । वरयऩयी हेये - मो थिसो 

आधायािभा को फारक फाहीय तनस्कन््मो य ? भनको 

जजऻासा खोल्न नऩाउॊ िै मुविीरे ऩरयिम दिमीन ्। "हो 

फारक, भ जर िेउिी - तिभी िखुी िेखीन्छौ - भ 

तिभीराई भद्ि गना िराउ फाट तनस्केको - स्कुरभा 

िाउये य फन्ियो को कथा ऩढेनौ ?" भैरे खसुी हुॊिै हत्तऩत्त 

उत्तय दिएॊ - हो िेउिी भॉिा भैरे िाउये य फन्ियो को कथा 

याम्रो सॊग ऩढेको थथॉए । कॉहा बफसान्थेय । िाउयेकै घय िर 

घनघस्माको ऊकारो भा ि होनी बैयफरे याभसीॊगराई 

ियुघट्नाग्रस्ि ट्माॊकय फाट फिाएको, कहॉ बफसान्थेय 

िेउिी भािा ! मिी सुनेय उनी प्रसन्न हुिै बतनन ्- 

"फारक तिभी िखुी हुनु ऩरयिैन भ तिभीराई भद्दि गिाछु 

।" िेउिी भािा बफस्िायै िराउभा ऩसीन । उज्मारो 

प्रकास सॊगै िराउ फाट पेयी प्रकट बईन।् एउटा सानो 

धडी िेखाउॊ िै बतनन ्- "फारक मस्रे तिभीराई भद्ि गने 

छ । तिभी पेयी तिम्रो फाल्मकारभा पका न सक्नेछौ " 

िेउिी भािा मो ि भेयो घडी होइन - मो घडी ि योफट् 

जेभककसको १९८८ ब्माक टु फ्मुिय बन्ने िरतित्रको हो 

-अहॊ भेयो होईन । मो घडी ि हाम्र ैक्मनेडीमन दहयो 

भाईकर पक्सरे आफ्नो फाफ ुआभाको रब ऩाना 

फनाएका थथए । " - बफनम्र हुिै बने । केही नफोरी िेउिी 

भॉिा पेयी िराउभा ऩसीन ्य ऩुयाना पोटाहरुको एल्फभ 

फोक्िै ल्माईन ्। "मो मरउ मस्रे तिभीराई अिीिभा 

पका न अवस्म भद्दि गनेछ ।" ऩुयाना धरुो भैरो एल्फभ 



मरएय के गनुा । एस एर सी िखु राग्िो ऩरयऺा सॊझये के 

गनुा - बैगो मस्रे भराई भद्दि गराा जस्िो रागेन िेउिी 

भॉिा - पेयी ववनम्र हुिै ऩन्छाएॉ । िेउिी भािा आपै िखुी 

हुिै बतनन ्- "फारक तिभी अफ्ट्मायो यहेछौ, भैरे 

तिभीराई भद्दि गना नमक्न ेबॊए ।" िेउिी भािारे उही 

गदहयो आवाजभा सम्झाइन ्। भ िऩुो रागे । िेस्रो वय को 

कुयै गयीन । िराउभ ैऩुगीसकेकी िेउिीभािा पेयी पकेय 

भेयो नजीक आईन ्। भेयो बुईभा झयेको मसयक दटऩेय 

घॉटी सम्भ छोऩीिीिै बनीन ्- "याम्रो सॊग मसयक अेोढेय 

सुि नत्र थिसो राग्छ ।" भैरे मसयक च्माप्िै अेॉखा फन्ि 

गये । एउटा कुया िॉही भनभा रागी यह्यो । ककन िेउिी 

भॉिारे अन्िीभ वाक्म िॉही आफ्न ैफुडीको स्वयभा 

बनीन ्????? 

ऩुयाना कुया किी मभठा हुन्छन ्अफ सम्झन । 

िखुका होस मा ि सुखका सफै फयाफय ।। 

नि तियो तिनुा ऩने न ऊधायो ऩछा  सम्झन । 

दिएको धोका मा ऩाएको िोट िफुै फयाफय ।। 

हाभी येडडमो नेऩार फाट फोरी यहेका छौ । अफ हाभी महॉ 

हरुराई प्रस्िुि गयिै छौ केही अनुयोध थगिका कामाकयभ 

। मस कामाकयभ को ऩहीरो ियनभा हा भी महॉ हरुराई 

प्रस्िूि गिै छौ नायामन गोऩारको आवाजभा मो गीि। 

मस गीिराई भनऩयाऊन ेसय्े ोिाहरु हुनुहुन्छ - ऩुवा िईु 

नॊफय ियीकोट फाट गोयख फहाियु स्रेस्ठ, बफस्नु फहाियु 

स्रेस्ठ य रक्ष्भी फहाियु स्रेस्ठ य वहाॊका साथीहरु य 

ररीिऩुय रुबु मसस्नेयी फाट जगिीस तघभीये य याभेस्वय 

तघभीये य बफयगनज फाट अर मभमा अन्सायी, सीभा 

अॊसायी य वहाका साथीहरु ।  

ऐ भेयो ऩमृ पेस फूक, 

२०१५ भा अेाउिै छौ जेरएय नमा रुक ! 

वाक्क बए जॊक य रुजेडवािीरे 

ऩुकाय गयिछु खजुेस जेह्िमरे 

हटाई िेउ साईफाफा य कमानडी क्े्स, 

ऩायी याखेको छु भेयो जेपगॊय क्े्स !! 

 

 


