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कथा: मगंल ग्रह 

चन्रमा मा जाने रकेटको डिजायन मैलेनै 

गरेको ह ुँ। अधीकारी दाईले बिो फ र्ती लगॉउदै 

भने।  

दाई मलाई र्त भाग्य ले नै सरापे को रहेछ। 

कतर्त सपना ललएर क्यानिा आईयो। कर्ती 

मेहनर्त गरेर नासा बाट फन्िीगं ज टॉए- 

मंगल ग्रहमा मानब पाईला टेकॉउला भनेर, 

र्तर कन्राक्टरहरु खराब पनााले केही काम 

समयमा भएन। अबर्त नासा पतन नाराज छ, 

दाई।यो बसा र्त फन्िीगं पतन जाला जस्र्तो पो 

छ, दाई। बराल भाई एक स पी ललदै बबाराए।  

न आत्र्तीउ भाई।  म सबै बन्दोबस्र्त 
लमलाउुँछ । अधीकारी दाईले सान्त्वना दददै 

भने।  

यो अधीकारी दाईको कामै गफ ददने हो। 

यीनले केही गना सक्दैनन।् तयनको खाली 

फ र्ती मात्र ैहो। पौड्याल भाईले बबरोध जनाए।  

अधीकारी दाई तर्तलमले लसभील प्रोजेक्ट मा 

२-४ लमलीयन जम्मा पाछ ा भन््यौ। ई पायौ। 

(हार्तको ईसाराले लप्प  ख्वॉउदै) जम्मा २-४ 

लाख िलर- त्यो पतन मेरो सालोले हालेर। 

पौड्याल भाई अझ क लीए।  

हेर भाई, म त्यर्ती बेलॉ ब िी द ई जजउको 

भएर ब्यस्र्त भए। अब तर्तमी फेरी त्यो 

प्रोजेक्ट ल्याउछौ भने म गभनामेन्ट को र्तफा  

बाट कम्र्तीमा ४-५ लमलीयन र मेरो आफ्नो 

र्तफा  बाट - तर्तमी प्रर्ती म्रो भरोसा छ - म 

कम्र्तीमा २ लमलीयन हाल्न सक्छ । तर्तमी 

धन्नै नमान। अधीकारी दाई माफी माग्दै 

क लीए र एउटा लामो घ ड्को ललए।  

ह भर ड्यामको रेनोभेसनको प्रोजेक्टको टेन्िर 

ख लेको छरे बरु हॉमी सब ैलमलेर एउटा राई 

माने होकी साथी हो। लसग्देल दाईले प्रसंग 

बदले।  

ड्याम स्याम मा चै मलाई ईक्षा छैन साथी 

हो। बरु मंगल ग्रहमा बस्र्ती बसाल्न चाहीने 
फन्िीगं र्तफा  ध्यान ददने हो भने च ैम अलल 

लसरीयस ह न सक्छ । घ ट क्क च स्की ललदै 

कान्छा बराल क लीए।  

हैन रार्तको द ई बजी सक्यो। के हो यस्र्तो 

चाला। स त्न  पदैन र्तपॉईहरु? कर्ती जॉि मात्र ै

पपएको? भोली बबहान समयमै पसल नखोले 

साह ले तनकाली देलाना नी फेरी। बस्नेर्त बज ै

असह्य ह दै अको कोठाबाट कराईन।्  

सबै आ-आफ्नै ठॉउमा घ ना थाले - ग्यॉस 

स्टेसनको चाबी म ठ्ठीमा ललएर। 


