
ज गलमा हराएका ज+ु,याहा हा.ीह0 भ3ेदा छ6क परकेा, 
 नीना र केन ुएउटा साह<सक काय=मा लाग ेजसल ेउनीह0लाई  

क?हल ेप@न क,पना गन= नस6न ेयाAामा लजैाCछ। 
 

द ए<लEयाCट एCड Gच,ICेस ,याCड JटोरL  

'हा.ी र बालबा<लकाको भ<ूम कथा( बRचाह0लाई सयं6ुत राUV  

सघंको ?दगोपन लXयह0 पYरचय गराउन ेAयीमा प?हलो हो। 
 

हा.ीको साथ यो कथा लZेदा हामीलाई एकतामा 
 [कृ@तसगँ साझदेारL गररे रा_ो ससंार [ा`त 

 गन= सaकCछ भCन ेस+झना भयो। 
 

      

       

     

       

   
 

       

      

       

     
 

        

     

         
 

 
एक Aयी 

?दगो bवकास लXयह0को पYरचय 

बालबा<लकाहdका लाGग 
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प!ृवीका सब ैबा*स+दाह.लाई 

1मे र एकता सगं 

सम9प:त  
लखेकह$9 
%या()*सया -ाउन, 

एनटे हाडाव े

ससंारभरका ब8दक र जगंल= हा>ीह$। 
 

सAपादक9 Cया8डी *मलर 
EचGकार9 इIJस Kयान हफेेन, CटुIडयो एडAयान 

OाPफक Iडजाइनर9 PQिCटना Pकमोनी, Pकमोना Iडजाइन 

 

योगदानकताTह$9 
इभोन बरे=, 
ट=ना *सबर, 
टरेा नोUर(हरो, 
माता मा, 
स ुिVलथ, 

इि8Oड लासTन, 

सयंXुत राY) एनजीओ [मखु समहूको साझा समहू  
डा- *ल*स8का उलाटोCकाको नतेृ̀वमा, डा- *मया Pकि8सयाडको नतेृ̀वमा aलोबल 
)ा8सफमbसन कcाका लाEग [कृdत सचंार। 
अल-fवन नटेवकT 
 

टोल= नतेृ̀व9 एनटे हाडाव,े पश ुर [कृdत जडान 



एक समयको कथा म (तमीलाई सनुाउँछु," हा3ील ेभ6यो, 
"जब सब ैव6यज6त ु;ह6न ेगि>लह?मा 
ज@मन, समAु र हावा पEृवीको अनहुार बाट लगभग मिHसन ुलाIग सकेको Iथयो "।  
 



हा�ील ेकथा स錀鐐 ग�ो। 
 
“आइ�ा ! बडबड, घरुघरु, 鉀铐�सपछि ि銠铐ल�ा鏠造ग , केन ुनामको केटा आ銰铐नो ज�ुाको लसे 
बा鉰铐न बब錀铐सि�ो र आ銰铐नी बहहनी, नीनाको अघाडी कुलोमा  ल鈠铐न प酰铐�ो "  
 
"हा�ा आमाबाब ुटाढा भएका ल ेआज हामी खलेन पाउँदा भा酰铐�मानी ि铀造, हनै त 
नीना?"  
 
"हो केन,ु 錀铐िविरमा बसरे 釐铐�ाउला酰铐दो आपछूतिह錀鐠 鍐铐�ि鎀铐थथत गद ैबथन ुभ銀铐दा �ो धरे ै
रमाइलो ि," नीनाल ेकेनलुाई पानीबाट बाहहर छनकालन आ銰铐नो हात बढाउँद ैभछनन।् " 
आऊ �ो इ銀铐रणेी र鏠造गको मािा हनेि।"  
 
"म �हाबँाट स銀铐दरता द�े स酐铐िु, नीना। छत�ो पिाडड 鉀铐�हा ँठूलो झाडी ि 

जसमा आपँ ि जथतो ला酰铐ि, मलाई त भोक पो ल酰铐न थाल ेजथतो ि। जाम 
अनसु銀铐धान गर铀造,’ केनलु ेभन े। 
  
"हो म पछन भोकै िु, ख ैत म छतमीलाई 鉀铐�हा ँस鋠铐म रसे गिुि," नीनाल ेभछनन।्  



जब केनलु ेआपँ समाउन आ.नो हात ल2कौना था5यो, 
7य8ह आपँ समा7न ल2केको हा9ीको सुँड दखेा प> यो। केन ु@तAध भएर पछाडी हGु9Hछ 
भन ेनीना दौIडएर हा9ीको सढ़ुबाट आपँ खो@छLन। 
 

7यसलाई NफताP 8दनहुोस!्  हा9ील ेभHयो । 
 

हामी सबलैाई बाडरे खान पयाPTत आपँ छ,  

प8हलो ज@तो दUेखन ेदोVो हा9ील ेभHयो । 
 

तपाईल ेएकदम सहW कुरा भHन ुभयो हामील ेबाडरे खान सXछY, आपँको झाडी 
व\रप\र हदे] दईुवटा जवान हा9ीलाई दखेपे^छ 

केन ुसहमत हदु ैभHयो।     



मलाई थाहा &थएन हा)ीह+ बो.न स0छन,्" नीनाल ेभ5नन।् 
“हामीलाई थाहा &थएन 7क मा5नसह+ल ेहामीलाई स:ुन स0छन,्" म;ुय =थानमा सररे 
=वा@दBट फल खाद ैहा)ीह+ल ेजवाफ @दए।  
“यो मरेो भाइ केन ुहो। म नीना हुँ। 5तKो नाम के हो?” 

“हामी उडु र दNडा, इ:Oणेी बथानका जQु.याहा हा)ी हR। 
यो जगंल हाKो घर हो। 5तKो घर च ैकहा ँछ? ” उदलु ेभन े। 
“हामी हाKा अXभभावकह+सगँ अनसु:धान Xश[वरमा बXसरहकेा छR तर 
हामीलाई \यहा ँकसर] फक̂न ेथाहा छनै,” केनलु ेभन।े 
“हामी तपा`लाई 7फता ̂आउन मbदत गनcछR। आdनो eयाकfयाकका ला&ग केह] 
खानकेुराहg Xलन ुहोला, ” जगंलXभh 5छदi डNडाल ेभन।े 
 



         
         

           
           

            
           

     

          
      

             

        

          
           

  

हा!ीह# रोटर (लडेस ज.त ैआ2नो सुँड घमुाउँद ैअगा<ड दौड।े ख@ेद ैर हा.ँद,ै नीना र 
केन ुBयागतुा उDEको खले ज.त ैदौडरे हा!ीभGदा अगा<ड, पIुछन भन ेकKत बलेा मखु 
भMर जामनु भनN माO रोिQकGछन। जRु@याहा हा!ीह# नरम उSयालोल ेचिRकरहकेो 
एRबरको #खमा Kतर दौ<डद ैफल झXदNद ैअKघ बYछन ताकE नीना र केनलु ेZयी भइुमँा 
खसकेा सनुौलो फलफूलह] आ2नो झोलामा भनN सकून। 
 

“मलै ेपXहल ेकXह@य ैसनुौलो फल चाखकेो ^थएन” नीनाल ेआ2नो मखुबाट Zयी ठूला 
रaसला फलका रस पbुद ैभKनन।् 
  

“हो, यो फल .वाXदeट छ। हामी यसलाई औषधीको #पमा पKन jयोग गछk, " उदलु े
भन।े 
 

“तपाl यो औष^ध कसरm jयोग गनNुहGुछ?" केनलु ेसोध े।  
 

“पटे दnु ेज.ता धरे ैचीजह#को ला^ग र यसको aभटाaमनल ेहाoो आखँालाई पKन 
तिेजलो गदNछ। फलको रसल ेघाऊ र चोटपटक पKन Kनको पानN सQछ, " दIडाल ेभन।े 
 



ज गलमा ग&ह(रएर जादँा -तनीह1 सब ैरगंका छायाह1ल ेमो&हत भरैहकेा <थए। ?यो 
जादईु खानाको वनको प(रEFयल ेहरके सतहमा भGेटाउन ेखजानाह1को J-तKा Jदान 
गदL गरैहकेो <थयो। 
  

“आNटO गयैा, हाPा नया ँसाथीह1लाई भGेनहुोस,्" दRडा र उदलु ेएकै Tवरमा भन।े 
 

“?यसोभए -तमीहU यहा ँपो छौ” काकW गायाल ेआNटO गयैा भ-नन।् 
“मलै े-तमीलाई खोिजरहकेो <थए।”   
“हामी यत ैआइरहकेा हौ,” डRडाल ेभन।े 
 

जZु[याहा हा\ी र बालबा]लकाहUल ेआNटO गयैासगँ उनीह1 कसरO भटे ेर नीना र 
केनलु ेआ^नो ]श`वरमा फकbन ेबाटो फेला पानb सकेनन ्भNन ेकुरा साझा गर।े 
?यसप-छ आNटO गयैाल ेबथान नहुाउनको ला<ग अझौ ग&हरो ज गलमा जान तयार 
भइरहकेो बताए। 
 

“के हामी प-न पौडी ख[ेन जान सeछf?”  -ननाल ेउ?सा&हत हुँद ैसो<धन ्। 
 

“पeकै प-न सeछौ अ-न ?यसप-छ उडु र दRडाल े-तमीहUको आमाबाबकुो ]श`वरमा 
फकbन सहयोग गछbन,” आNटO गयैाल ेभ-नन।् 
 



उडु र द%डा पौडी ख,ेन ेठाउँ0तर अ0घ ब5द ै 
नीना र केनलु ेप9याए भन ेआ>ट@ गयैाल े 
उनीहCको पछाFड Gहडी रह।े समहू GहLँदा सब ै 
आकारका खMुटाहNल ेपात र लMठOहNमा  
कुPचएका आवाज आइरहकेो Pथयो । 
 

एउटा सानो बजैनी र पहVलो चराल ेPचWयायो,  
“ह,े के तपाXको पाइलाल ेभखYर ैटकेेका ती  
हागँाका टुZाहNम[य ेकेह@ म 0तर \या]ँन  
स]नहु>ुछ? म 0तनीहNलाई मरेो गुँडको लाPग 

 _योग गनY स]छु। आ>ट@ गयैाल ेचरालाई आ\नो  
सुँडको उजाY _योग गद ̀सावधानीपवूYक _bयके सानो 
 टुZा चरासcम पगुाउन रोdकन। कeमलाहNको  
एउटा समहूल ेपातहN बोकेर गुँड बनाउन  
मfदत गनY Nखको बाटोमा लgकर लगाए। जhगलल े

गीत गाउद,ै बालबाeलका हC हाgद,ै हाiील ेतरुह@ बजायो।  
_मे, सा>bवना र आन>दको समदुायल ेसमहूलाई घयेj। 
 



फलफूलका सनुौलो टोकर,ह. ज0त ैझ4ु5याइएको 9श0त खजरूका अ=लो >खह.ल े
बाटोमा लाइन लगाएका Cथए। हFकेलाको रङ र साइजमा मोHहत भएर हदेK नीनाल े
सोCधन,् “हामील ेफल कसर, तल Oयाउन?े ” आRट, गयैा जवाफ Hदन ला=दा 
बलुडोजरको आवाजल ेअवरोध भUयन।  
 

“निजकै बलुडोजर छ,” उदलु ेभन।े  
“आRट, गयैाको निजक जाऔ,ं” द=डाल ेभन-े  
  

नीना र केनलु ेएक अका[लाई हरे ेर नीनाल ेभUनन,् 

“हामील ेकेHह सRुदनै]।” 

आRट, गयैाल ेभUनन,् “हामीलाई थाहा छ Uतमीलाई थाहा छनै, ”उनल ेब^चाह.लाई 
आ`नो सुँडको साथ आ`नो छउेमा Oयाइन।् “हामील ेतीन bकलोcमटर टाढाको आवाज 
सRुन सeछ]। हामी खfुटाल ेपUन सRुछ]।” 

“के तपाh हाiो सरुjा गदK हनुहुRुछ, आRट, गयैा?” केनलु ेसोध े। 
 

“हो >खह.ल ेमलाई Uतनीह.को रङल ेढाकेका छन”् आRट, गयैाल ेभUनन।्  
“म सोCचरहकेो Cथए ँहामी bकन सब ैसनुौलो दkेखRछ] भनरे,” केनलु ेभन।े 
 
 
 
 



“जगंलल ेहामीलाई चा+हन ेसब ैकुरा +द4छ। 7यसलै ेबलुडोजरह; धरे ैखतरनाक ह4ुछन9् 
Aतनीह;ल ेहाBो घर र समदुायलाई नDट गनFछन।् अब अAघ बHन ेबलेा भयो,” 
उनीह;लाई पौडी खMेन ेखोलातफO जगंलमा लजैादँ ैउनल ेभAनन।्  
खोलामा पगुपेAछ आठ वटा हाTीको एक बथान पानीमा खWेलरहकेो दखे,े कोहX कुYती 
खMेद,ै कोहX Zपउँद ैर कोहX ख[ुटा Wभजाईरहकेा \थए । 
“वाह! ती सब ैतरुहX स4ुनहुोस्,” नीनाल ेभAनन।् 
  

“उनीह;ल ेहामीलाई अWभवादन गदछ̂न,्” 

ज_ुMयाहाल ेखोलामा हाम फालरे एकै Yवरमा भन े। 
 



केनलू ेएउटा झरनाको छउेमा एउटा च/टान फेला पार ेजहा ँइ67णेी दखेा प< यो। ?यस 
च/टानमा लAपसार भएर अनहुारमा हात राFद ैऊ इ67णेीलाई हयेJ र आ6टL गयैाNतर 
फOकPयो। “मलै ेभखPर ैधरे ैइ67णेीका छRवहT दखे,े ” उसल ेउनलाई भन।े “के इ67णेीको 
कुन ैRवशषे अथP छ? ” 
 

“हो, ?यसको अथP छ,” आ6टL गयैाल ेजवाफ Xदद ैYयाFया गनP थाZन ुभयो । 
“शता[दLय\ पXहल े?यहा ँ]काशको चमक ^थयो। ?यसपNछ बाओबाब जगंलमा पानी 
पयJ। पानीका थोपाहT bखका पातहTमा खcद ैसब ैरगंका फूलहTमा खcयो। इ67णेील े
आकाश छोdयो र पXहलो हाeीहT जfगलमा दखेा पर।े NतनीहTल ेआफूलाई इ67णेी 
बथान भ6थ।े” 
 
“यcतो एक अgभतु कथा साझा गनPुभएकोमा ध6यवाद,” केनलु ेभन।े 
 

“Nतमीहbको आमाबवुाको hशRवरमा फकPन ेसमय हदुछै,” 

आ6टL गयैाल ेभNनन ्। 
 



नीनाल ेउदलुाई भ*नन,् "म मरेा आमाबवुालाई भ1ेन उ2सा4हत छु। उनल ेरो:कन ्र 
सो<धन,् “*त>ो आमाबाब ुपौडी खCेन ेधारामा हनुहुDुEयो। *तनीहG कहा ँछन?्" 

  
“हा>ा बबुाल ेनया ँजJगल बनाउँदा खानको ला<ग नया ँठाउँ खोMद ैहनुहुDुछ। हा>ो 
आमालाई बलुडोजरल ेलOयो र कैदमा काम गनP हाQी बनायो,” उदलु ेभन।े 
“यो भयानक भएछ। मरेS आमा मबाट भएको म कCपना गनU प*न सिWदन, ” नीनाल े
भ*नन।् 
दOडाल ेभन,े “हामी उनलाई साXँच ैZमस गछ[, र हामी कृत] छ^ :क आDटS गयैाल े
हामीलाई हदे_ हनुहुDुछ।” 
  
“के *त>ो बवुा आफैल ेनया ँवन बनाउँद ैहनुहुDुछ?” *ननाल ेसो<धन ्।  
“हा>ा बबुा जaता ठूला हाQीहGल ेआcनो गोबरबाट खाdयाDनको बीउ छद_ वनमा 
4हDछन जसल ेeकृ*तसगँ बसरे नया ँजीवन सजृना गनUु को साथ ैZमलरे काम गनP 
eो2साहन गछU,” डागडाल ेबताए ।  
 

“य4द हामी घर जान ुअ*घ हा>ा आमाबाबलुाई *तमीहi सगं भ1ेन भDय^ भन ेके 
*तमी सहमत हDुछौ?” *ननाल ेसो<धन ्। उद ुर दOडाल ेआcना साथीहGलाई फेkर भ1ेन े
सोचमा खसुीसाथ आcनो खसुीको ठुलो आवाज *नकालरे सहम*त जनाए। 
 



हा!ीह#ल ेनीना र केनलुाई ,तनीह#को /श1वरको छउेमा सरु78त #पमा छोडपे,छ 
,तनीह#लाई जगंलमा फक?न ुअ,घ Bयहा ँपगुकेो हदेF बस।े Bयस प,छ उडु र दIडा 
आKनो बथान ,तर फMकNदा बलुडोजर दखेरे छPक पर।े 
 

अचानक ,तनीह#ल ेडोरRल ेबाSँधरहकेो महससु गदा? एउटा पWुषल े“पायमु!” भनकेो 
आवाज सनु,े  

  
अक[ सकेे\डमा उनीह#ल ेआफूलाई ^कको पछा_ड तानकेो पाए। BयहR 8ण नीना र 
केन ुआKनो Pयाaपमा bहcंद ैगदा? बलुडोजरको गज?न सनु।े नीना र केन ु^कको पछा_ड 
दौ_डदा आKनो हा!ी साथीह# Bयहा ँभएको प!ा लगाए। धरे ैमा,नसह# जaुfयाहा 
हा!ीको उgच मfूय पाउन ेउBसाह मा ठुलो iवोर ल ेकुरा गरकेो नीना र केनलु ेसनु।े 
Bयस प,छ नीना र केन ु^कमा पसरे आफुलाई ,तरपालल ेछोप।े Bयी पWुषह#ल े
जaुfयाहा हा!ीह#लाई Sच_डयाखाना वा सक?स वा धनी मा,नसह#लाई घरपछा_डको 
घरपालवुा जनावरह# बनौन बgेन ेबारमेा आKनो कुराकानी जारR राख ेतर नीना र 
केनलुाई ^कको पछा_ड लकुेर बसकेो याद गरनेन।् 
 
 



लामो दरु' कट ेप,छ .क रो/कयो । केन ुफुसफुसाउद ैभन,े  

“म सोची रहकेो छु /क हामी कहा ँछ<?” 
उडुल ेभन,े “‘हामीलाई जगंलको छउेमा रहकेो BशDवरमा लFगएको छ ।” 
  
“केन ु,छटो गर, पHुषहJल ेदKे ुअ,घ हामी .कबाट बाOहर ,नPकनपुछQ,” नीनाल ेआSह 
गTरन।् 
 

दVडाल ेभन,े “शाWत रहनहुोस,् उनीहJल े,तमीहHको आवाज सनुकेो हामी चाहदँनै<।” 
 

नीना र केन ुचपुचाप .कबाट बाOहर आए र ठूलो आपँको झाडीमा सरुि]छत साथ 
लकुे। _यी मा,नसहJल ेहा`ीहJलाई .कबाट बाOहर एक अPथायी धातकुो पानाल ेबनकेो 
भवनसगँ जोbडएको ठूलो cdेमा लगकेो नीना र केनलु ेदखे।े उडु र दVडाल ेतरुह' 
बजाएर बfचाहJ भgेटाउनबाट पHुषहJलाई DवचBलत गनh iयास गर।े यसल ेएक जना 
मा,नसलाई Tरस उjयो, जसल ेठूलो लgठkल ेहा`ीलाई OहकाQउन थाल।े आlोBशत, नीना 
दातँ ,नfद ैझाडीबाट बाOहर ,निPकन,् उनल ेहात हावामा मgुठk पदm “_यसलाई 
रो]नहुोस!् ” भ,नन।् केन ुउसलाई समा_न अगाbड बoयो तर रो]न सकेन।   
ऊ झाडीबाट नीनाको प,छ दौbडयो। _यसप,छ उसल े“पायमु ” भनकेो आवाज सWुयो।  
 



केन ुर नीनाल ेआपँको झाडीमा ल/ुदा दखेकेो भवनमा आफूलाई ब8द भएको पाए । 
“यहा ँधरे ैअ@ँयारो छ, मलाई मरेो झोलाबाट टोचD EनकाFन दउे, ” केनलु ेभन।े 
 

आHनो टोचD पादI केनलु ेबJKलाई कोठाको वMरपMर घमुाएर हदेाD Jपजंरामा धरे ैQजाEतका 
जनावरहS फेला पायT। ए/काUस Wयो कोठा जनावरको आवाजल ेजीव8त भयो । 
नीनाल ेआवाज उठाई, “एक एक गदI बोल न,  

Eतमी हY सब ैएकै पटक बोFदा म बZुन सि/दन।” 
 

“एक एक गदI बोल न, Eतमी हY सब ैएकै पटक बोFदा म बZुन सि/दन।” भ8द ैएउटा 
खरैो सुँगाल ेन/कल गयT। उFललू ेबादँरहSलाई हदेI हा\ँयो। उ]यFपबाट ल/ुन 
^यागंोUलनहS डFलो पानD थाल।े बल QजाEतको अिज`गरहSल ेसरुaाको लाbग 
आफैलाई एक अकाD सगं गWुमcुटन पगु।े “सब ैशा8त हनुहुोस र यी बeचाहSलाई bचनf, 
”bचतवुाल ेभ8यो।  
 



हामी हा$ो प'रचय तपाईह-लाई /द1छौ, म केन ुहुँ र यो मरे9 ब/हनी नीना हो। 
हामी हा$ो हा<ी साथीह?लाई बचाउन खोBदा पCाउमा पयD। तपाईह- यहा ँसब ैकFत 
लामो समय दGेख हनुहु1ुछ?”  

“हामीलाई दईु /दनअFघ जKगलबाट पCाउ ग'रएको Oथयो । माFनसह?ल ेहामीलाई 
बPेन ेयोजना बनाइरहकेा छन,्” Oचतवुाल ेबताए। 
 

अचानक Fतनीह?ल ेपाइलाको आवाज सनु।े केनलु ेब<ी Fनभायो। 
ढोका खोWलयो र उBयालो आकृFत Yकट भयो, र हावा FनमZमताल ेभ'रयो। 
  
“नडराऊ। मलै ेभखZर ै]पउनको लाOग पानी ^याएको छु। Fतमीलाई अ/हल ेधरे ैFतखाZ 
लागकेो हनुपुछZ,” आवाजल ेभ1यो । फाटकेो लगुा लगाएको एउटा सानो कमजोर 
केटालाई दखेरे केनलु ेआaनो ब<ी बा^यो। “मरेो नाम इbडन हो। Fतमीलाई यहा ँ
^याएका माFनसह?मcय ेएकको म छोरा हुँ।” 
 

“हामीलाई कहा ँलजैाद ैछौ?” केनलु ेसोध े। 
इbडनल ेभन,े “मरेो बबुा र अ1य प-ुषह?ल ेतपाeलाई यी जनावरह?सगँ बPेन अकf 
दशेमा पठाउन ेयोजना बनाइरहकेा छन।्”  
“हामीलाई बPेन?े तपाeल ेहामीलाई बPेन सiनहु1ुन--हा$ा आमाबाबलु ेतपाeलाई 
/दनहु1ुन। म पiका छु jक उनीह?ल ेहामीलाई खोिजरहकेा छन,्” केनलु ेभन।े 
“मरेो बबुा र प-ुषह? आपFूतZ Wलन भोWल सहर जादँछैन।् mयसबलेा तपाe सरुnoत 
?पमा Fनिpकन सiनहु1ुछ,” इbडनल ेभन।े 
 



चतेावनी 'बना इ*डनको शर0र ए2कासी का5ँन था7यो, 9हसंक खोक=मा फैAलयो। उसल े
मखु पGुन आIनो जसKको टुMा NयाOयो र खोक= र का5ँद ैगदाR मखु बाट रगत 
SनिUकयो। 
 

“के तपाई 'बरामी हनुहुWुछ?” Sननाल ेसोYधन ्। 
 

इ*डनल ेभन,े “मलाई फो2सोको रोग छ Oय ैभएर यUतो हWुछ। म 'बरामी छु ]कनभन े
हा^ो समदुायमा थोर ैखाना छ र डा2टरह_को लाYग पसैा छनै। हामीलाई Wयानो रा` 
र खाना पकाउनको लाYग हा^ो घरमा दाउराको आगो ब7छ र Oयो आगोको धवुालँ े
सास फेनR गाbो हWुछ । मरेो 'बमार0को कारणल ेजनावरह_को हरेचाह माd गनR स2न े
मरेो काम हो । मरेो बबुाल ेडा2टरको लाYग पसैा कमाउन जनावरह_ बNेद ैहनुहुWुछ।” 
 

केनलु ेभWयो, “ख ैम Sतमीलाई बUन मeदत गछुR।” 
 

“केन,ु हाfीह_ल ेसनुफलको बारमेा के भनकेा Yथए याद छ?” Sननाल ेसोYधन ्। 
 

“अह याद छ,” केनलु ेभन।े “यसमा Sनको पानh शि2त छ।” 
 



एकैसाथ उडु र द+डा फलाम को बार बाट आ3नो सुँड 6नका7द ैउदलु ेभन े“हामील े
तपाइकँो कुराकानी स6ुनरहकेा छ@," । 
“नीना, 6तBो झोलामा सनुफल छ। Dयसबाट केहF इGडनलाई 6नको पानI Jदनहुोस,्” 

दगडाल ेभन।े 
 

“ओ हो,” नीनाल ेफलको झोलामा पगुरे इGडनलाई Jददँ ैNचPयाइन।् 
 

“सब ैमरेो लाNग?” इGडनल ेआQचयI माRद ैसोध े। 
 

“हो,” उदलु ेभRयो, “र तपाइ ँचाडँ ैराBो महससु गनI था7नहुRुछ।” 
 

केन ुर नीनाल ेआ3नो लाNग अUलक6त राखरे सब ैजनावरहYलाई फल बाडँ।े Dयसप6छ 
उनीहYल ेइGडनको सDुन ेठाउँ साझा गद[ आफूलाई रातको लाNग सकेस]म सहज 
बनाए। 
 



भो!लप$ट 'बहान इ-डनल े आफुलाई धरे ैरा7ो महससु गरकेो घोषणा गर ेर केन ुर 
नीनालाई उनलाई र उनको बबुालाई सनुफल फलकेो ठाउँमा लजैाDछन ्सGछन Hक 
भनरे सोध।े “Jयो फलल ेगाउँका मरेा माLनसहMको जीवन बचाउनछे,” इ-डनल ेभन।े 
  
“Lतमी सQह छौ, इ-डन,” आDटS गयैाको आवाजल ेभDयो। 
 

“आDटS गयैा, तपाई कहा ँहनुहुDुछ?” नीना TचUयाइन ्। 
“म यहा ँछु,” उनल ेछतबाट Vयानल हटाउँद ैजवाफ Qदइन।् “मलै ेLतमीलाई हXेरराखकेो 
छु। परू ैसमय मलाई थाहा Tथयो Hक Lतमीह\ कहा ँछौ भनरे। मलै ेमाLनसहM तीन 
Qदनको लाTग टाढा जान लागकेो सनुकेो Tथए।ँ Lतमीह\लाई यहाबँाट बाQहर Lनकाल े
पLछ हामीलाई Lत7ो गाउँको लाTग पया_Vत फलफूल ज`मा गन_ समय Qदनछे।” 
  
Tचतवुाल ेआaनो घाटँS सफा गदb भDयो, “अवरोधको लाTग माफ गन_ुहोस्, तर के तपाइ ँ
हामीलाई छोdन सGनहुDुछ? ” 
“पGकै पLन, ” आDटS गयैाल ेनीना, केन ुर eपजंराहM खो$द ैछतबाट तल आaनो सुँडल े
पgुद ैभLनन।् इ-डनल ेसबलैाई छोdन ढोका खोल।े 
 



आ ट" गयैा, उद,ु द+डा, केन,ु नीना र इ3डनल ेजगंलमा या8ा गद9, आ ट" गयैाल े
समहूलाई लहरकाह> ज?मा गररे फलफुल राA ेटोकर"ह> बनाउन सझुाव Fदनभुयो । 
जब उनीह> गाउँ पगु,े उनीह>लाई इ3डनका बबुा र उनीह>को आपKूतM या8ाबाट फकNका 
माKनसह>को समहूल ेभटे।े 
  
“बबुा,” इ3डन खसुील ेकरायो, “हामील ेरोग Kनको पानN फलफुल Pयाएका छS।” 
 

हा!ीह#ल ेहा'ा मा)नसह#लाई जगंलल ेकसर2 खवुाउन र )नको पान9 स:छ भ=न े>ान 
बाAँन आमि=Dत गFररहकेा छन।्”  आIनो हात पसादK, इMडनल ेभन,े “मलै ेयो सनुकफल 
खाएको छु र यसल ेमरेो रोग )नको गFरसकेको छ।”   
हा!ी र केटाकेट2ह# बार ेउTसकुताल ेसब ैगाउँलहे# स=ुन )तनीह#को वFरपFर जUमा 
भए। इMडनका बबुाल ेआIनो छोरालाई अगँालो हालरे गाउँलहे#लाई भन,े “हामील े
Wकृ)तसगँ एकतामा बसरे सब ैYमलरे काम गनZ पाठ Yस:न स:छ\।” 
 



    

   

    

जब नीना र केन ु7या?पमा फकB Cयहा ँकोहE फेला पान5 सकेनन । माFनसहG समान 
Hयाक गररे गसैकेका Jथए । य0द FतनीहN क0ह1य ैछु0टए भन ेकेटाकेटE र आमाबाबलु े
पोट5मा भQेन ेयोजनामा सहमत गरकेा Jथए । उडु र डSदा नीना र केनकुो साथमा 
ब-दरगाहमा गए जहा ँFतनीहN आTना आमाबाबकुो खोजी गन5 जहाजहNको प0हलो 
Uृंखलामा चढ।े 
  
र अब यो कथा समाHत गनB समय भयो।  म “द ए[लफ-ट ए-ड Jच1\-ेस सी ]टोरE” 
को साह[सक या^ा पFछ साझा गनBछु। 
 

ठूलो खरैो हा)ील ेभ-यो, 
“क0ह1य ै2बस5न नस7न े

यो एउटा पाठ हो,।” 
              
             
              

          
  

  
         म       

      

 



भूमि कथाको पात्रहरु  

पा!को नाम9 केन ु

अथ+9 हावा 
उ/प019 हवाईयन  

पा!को नाम9 नीना 
अथ*9 आगो 
मलू9 आ/दवासी अम4ेरक6  

�यार�ेटरको नाम9 इ+डन 

अथ/9 एकता 
उ3प569 इ7बो.क;गो  

च र" नाम9 उडु 

अथ,9 पानी 
उ/प019 2ह4द6  

पा!को नाम9 द(डा 
अथ,9 प.ृवी 
उ2प349 आय7रश पौरा<णक कथा  

पा!को नाम9 आ(ट* गयैा 
अथ09 प2ृवी माता 
उ7प899 ;ीक पौरा>णक कथा  



�कृ"तसगँ मले+मलापमा हा/ो ससंारलाई 4पा5तरण गद8, सयं;ुत रा<= स>टनेAेब+लटC 
लDयह4को कायाE5वयनमा �कृ"तलाई एकHकृत गद8 - अल -Jवन नटेवकEKवारा �>ततु 
अदLुट AMलोजी   

क 
ता
 $द

गो
 (व

का
स 

ल,
यह

/ 
तप

ा1 
कथ

ा 3
भ5

 प
ाउन

 स
8न

हु:ु
छ?

 

 

हा!ो ससंारलाई )पा+तरण गन0 १७ 3दगो 5वकास ल8यह) 'SDGs):  
ल य १9 ग%रबीको अ,-य  
ल य २9 श,ूय भोकमर3  
ल य ३9 आरो6यता तथा क;याण 

ल य ४9 गणु?तर3य @शAा 
ल य ५9 लDैEगक समानता 
ल य ६9 सफा पानी तथा सरसफाइ 
ल य ७9 खचOल ेधा,न सRन े?वTछ ऊजाO 
ल य ८9 मयाOYदत काम तथा आEथOक व\ृEध 

ल य ९9 उ\योग न_वन खोज र पवूाOधार 
ल य १०9 ,यनू असमानता 
ल य ११9 Yदगो सहर र समदुायहb 

ल य १२9 िजdमवेारपणूO उपभोग तथा उ-पादन 

ल य १३9 जलवाय ुसdब,धी कारबाह3  
ल य १४9 जलमeुनको जीवन 

ल य १५9 ज@मनमाEथको जीवन 

ल य १६9 शाि,त र ,याय ससRत स?ंथाहb 

ल य १७9 यो ल यका लाEग साझदेार3हb 
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