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कथा: एकपटक फेरी 

 

 दललन बाट तप तप पालन चहुीरहकेो छ। बाहीर 

लबजलुी चम्की रहछे। आवाज ठुलो छ। तर त्यो आवाज 

ले माया लाई केही फरक परेको छैन। माया ओछ्यानमा 

सतुी रहकेी छ त्यो परुानो भई चहुीद ैगरेको दलीनलाई 

लनयाल्द।ै कती लनस्ठुरी पानी लभत्रै संम्म लकन चहुीन ु

परेको होला? आज एकदीनलाई माया माथी अलीकती 

दया राखकेो भए के लबग्रन््यो र?  

 न त भाग्य ले, न त मौसम ले वास्ता गयो मरेे 

प्यारो माया लाई। ओछ्यान संग ैरहकेो नाईट टेवलमा 

भखखरै आएको अदालती कागज को चॉग छरीएको छ। 

सबैभन्दा माथी मायाले दईु लाईन भन्दा पढ्न नसकेकी 

लचठ्ठी को दईु पाने कागज छ। ठुलो बोल्ड अक्षरमा 

लेखीएको त्यो पत्रको सरुुमै भलनएको छ। “रर: डोभोसख 

एप्रोभल ग्रान्टेड।” मलाई थाहा छ मरेी मायाले 

तलका बॉकी ब्यहोरा पढीनन।् कोमल मन भएकी मरेी 

माया कसरी पढ्थीन त्यो धोकाको कथा, त्यो लिदय 

को ब्यथा। 

  ****** 

 ढोकाबाट आएको आवाज सनुेर माया लभत्ता 

तफख  फकीन्छे। लबस्तारै ढोका खलु्छ। 

 

 “माया अझै सतुी राखकेी छस?्” 

 “ईन्टरनेसनल फ्लाईट हो दईु तीन घन्टा चॉडै 

जान ुपछख। लछटो तयार हो।” 

 माया लबस्तारै ओछ्यान बाट उठ्छे र लभत्तामा 

झनु्ड्याईएको ऐना अगाडी उभीन्छे। 

 आज मायालाई ऐना अगाडी बसेर मकेअप 

गनुख छैन। सधै हनेे त्यो ऐनालाई एउटा प्रश्न मात्र गनख मन 

छ मायालाई। “लकन” बस लकन? 

 पसलमा घन्टौ लगाएर लकनेको महगंो जतु्ता 

होईन बरु ढोका अगाडी राखीएको चप्पलनै आज 

मायाको लागी प्यारो बनेको छ, सही होसमा होस या 

बेहोसीमा। 

 कमजोर र लरबरॉउद ै गरेका पाईला नजीकै 

पाकख  गरेको कार तफख  लाग्छन।् चपुचाप माया एयरपोटख 

पगु्छे र राईड लदने लददीलाई एकपटक अगॉलंोमा बॉधेर 

एयरपोटख मा लछछे।  

 दबैु ऑखाबाट खसेका ऑस ुभुुँई छुन नपॉउद ै

हत्केलामा पछुीन्छन।् मायाको अल्मल्यॉई दखेरे नजीकै 

लक महीला मायाको लसट तफख  संकेत गछे। माया 
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चपुचाप लसटमा बस्छे र लसटमा जोडीएको बेल्ट कसेर 

घमु्लगुं ब्ल्यान्केट ले मखु छोप्छे। 

  ****** 

 दश बसख जती भयो क्यार म माया को असाध्यै 

लमल्ने साथी लथएुँ। अझ भनु म उनको प्यारो लथए।उलन 

मरेो। सखुदखु संग पढ्द ैगरेको म उनको लदघखकालीन 

लजवन साथी हुन सकीन। मायालाई लबदशे मन प्यो। 

मरेा लागी लबदशे यदा कदा सपनामा दखेीन े सखुद 

अनभुब बाहके केही लथएन। 

 “लबदशेमा प्रगती गरेको, पैसा कमाएको 

केटाको कुरा आछ के गरौ?” मायाले ठट्टा गरेझै मरेो 

लबचार चोरेकी थीई। मरेोलागी कलेज र पढाईको टेन्सन 

न ैईनफ लथयो - कुनै प्रतीक्रीया लदएको लथईन।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 लबहकेो लनम्तो लदन ऑउदा दखेकेो मायालाई 

फेरी कहील्यै दखे्ने मकैा पाईन। ई दश बसख पढाई र 

मायाको संझना बाहके केहीमा खचख गरीन। 

  ****** 

 आज काठमान्डौ एयरपोटखमा एकपछी अको 

अराईभल ललस्ट हदे ै गरेका लय मरेा ऑखा परुाना 

संझनाले लभजछेन्। झनै लागकेा ऑसहुरु लबचम ै

रोकीएछ - मरेो उही प्यारो मायाको हत्केलाले, त्यो 

उनको दशौ बसख पछीको मसु्कान ले, त्यो पश्चाताप तर 

नयॉ बाचा भरीएको अगांलो ले। 


