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हजूर आमाको करेसाबारीमा मकै, कोदो र त लको खेतीले ट म भ रएको
थयो। सबै भ दा लोभला दो चाह  केराह  थयो। हजूर आमाका धेरै
ना त ना तनाह  भएता प न वहाँ मलाई नै मन पराउनु यो। वहाँ ाय
जसो मलाई आ नो घरमा बोलाउनु यो र आ नो केही गो य कुराह
प न खो नु यो। तर वहाँले मलाई केरा कहाँ पकाउनु छ भ े कुरा
चाह  गो य नै राखेक  थईन।
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एक दन मैले हजूर आमाको घर बा हर एउट ठूलो वालीको टोकरी
घाममा सुकाई राखेको देख। जब मैले यो के को ला ग हो भनेर सोध,
वहाँको जवाफ थयो: यो मेरो जा  को टोकरी हो। टोकरी को छेउमा
हजूर आमाले यहाँ धेरै केराका पातह  ओ टाई प टाई गनु यो। म
उ सुकताले भ रएर सोध, यी पातह  के का ला ग हजूर आमा? वहाँको
केवल जवाफ थयो: यनीह  मेरा जा मयी पातह  न।
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हजूर आमालाई देखेर मलाई धेरै रमाईलो ला गरहेको थयो अ न केरा,
केराका पातह  अ न वालीको टोकरी। तर हजूर आमाले मलाई केही
सामान लन भनेर आमा कहाँ पठाई दनु भयो। हजूर आमा! तपा
जसरी तयारी गद नु छ नी! मलाइ प नदेखाउनु होस् न? ज  नगनु,
मैले जे भन यही गनु हजूर आमा च याईन, यसप छ मैले यहाँबाट
दौ डनु पर्यो।
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जब म फक हजूर आमा बा हर ब सरा नु भएको थयो तर यहाँ न त
टोकरी नै थयो, न त केराह  नै। हजूर आमा टोकरी र केराह  कहाँ छन्?
तर वहाँको मा  जवाफ थयो, यो सबै जा मयी ठाउँमा छन्। वा तवमा
यो सा ै नै खदायी ण थयो।
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ई दन प छ, हजूर आमाले मलाई आ नो खाटबाट वहाँको टे ने लौरो
याउन भ ु भयो। जब मैले ढोका खोले, पा दै गरेको केराको कडा

वासनाले मलाई आका शत गर्यो। भ ी कोठामा हजूर आमाको
वालीको ठूलो टोकरी थयो जसलाई एउटा पुरानो सरकले वा ल क

छोपेको थयो। यसलाई मैले व तारै उचाल र यो लोभ ला दो
वासनालाई सुघ।
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जब मेरी हजूर आमा मलाई, यहाँ तमी के गद छौ भनेर कराईन: म
झसँ  भएर तस। छटो गर! मेरो लौरो लएर आउ। वहाँको टे ने लौरो
लएर म छटो छटो वहाँ भएको ठाउँमा गए।ँ तमी कन मु कुराई रहेक
छौ? हजूर आमाले मलाई सो नु भयो। वहाँको ले मैले वहाँको
जा मयी ठाउँको रह य प ा लागेकोमा न केको ह का हाँसो हो भ े
कुरोको अनुभूती गन गा ो भएन।
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अक  दन जब हजूर आमा मेरी आमालाई भे न आउनु भयो, म हतार
हतार वहाँको घरमा फेरी एक चोट  केराह  हेन को ला ग गए।ँ यहाँ
एउटा रा ोसँग पाकेको एउटा झु प थयो। मैले एउटा टपेर आ नो
कपडा भ  लुकाए।ँ फेरी टोकारीलाई रा ोसँग छो पसके प छ म घरको
पछाडी गए ँअ न यसलाई छटो छटो खाए।ँ यो नै अ हले स म मैले
चाखेक  सबै भ दा गु लयो केरा थयो।
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अक  दन जब हजूर आमा करेसाबारीमा सागस जी ट दै थईन, मैले
ढोका बाट वा  चयाएर केराह  हेरे। ाय सबै रा ोसँग पाकेको थयो।
यहाँबाट चार वटाको एउटा झु प न लईकन म च नै स कनँ। जब म
ब तारै ढोका तफ अगाडी बढ़, मैले बा हर मेरी हजूर आमाले खोकेको
सुन। मैले केरा आ नो कपडा मूनी छोपेर ब तारै हजूर आमालाई छलेर
अ घ बढ़े।

9



दो ो दन हाटबजार ला ने दन थयो, हजूर आमा बहानै उ ठन। वहाँ
सधै पाकेको केरा र त लह  लएर बजारमा बे न जानु यो। यो दन
मैले वहाँ लाई भे न जान हतार ग रनँ। तर लामो समयस म यसो
ग ररहन प न मलाई स व थएन।
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यसप छ साँझमा आमा, बुबा र हजूर आमाले मलाई बोलाउनु भयो।
कन हो भ े कुरा मलाई थाहा पाउन गा ो भएन। यो रात जब म आ नो
ओ ानमा प ट, मलाई थाहा थयो क म अब क ह यै हजूर आमा,
आमा, बुवा र कसैबाट प न चोन स ने छैन।

11



Storybooks Himalaya
global-asp.github.io/storybooks-himalaya

हजूरआमा र केराको जा
Written by: Ursula Nafula

Illustrated by: Catherine Groenewald
Translated by: Dhan Lama

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought
to you by Storybooks Himalaya in an effort to provide children’s stories in Himalaya’s
many languages.

This work is licensed under a Creative Commons 
Attribution 3.0 International License.

https://global-asp.github.io/storybooks-himalaya/
https://africanstorybook.org
https://global-asp.github.io/storybooks-himalaya/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

