
पाठ ६ 

त्यो फेरि फर्क ला 

शब्दभण्डाि 

१. तल दिइएर्ा शब्दहरुर्ो दिपिीत अर्कसँग जोडा दिलाउनुहोस् : 

सुदूर = निकट 

कृतज्ञता = कृतध्नता 

वेदिा = खुसी 

प्रदीप्त = अन्धकार 

अतीत = भनवष्य 

मूक = सस्वर 

प्रवाह = स्थिर 

२. गाढा शब्दर्ो अर्क पदहचान गिी दचनो लगाउनुहोस् । 

क) निरन्तर 

ख) बेवास्ता 

ग) असनिलोपि 

घ) मि ठेगािमा िभएको अवथिा 

ङ) ज्यादै प्रतीक्षा गररएको 

च) सुिसाि 

३. दिइएर्ा अर्कहरुर्ो पर्ाकर्िाची शब्द पाठबाट खोजेि लेख्नुहोस् । 

क) असनिलोपि = सङ्कोच 

ख) सुक्खा = शुष्क 

ग) लिालु = लज्जावन्त 

घ) रुवाई = रुदि 

ङ) पखााइ = प्रतीक्षा 

च) धुलोपीठो = चूर्ानवचूर्ा 

छ) व्यक्त िभएको = अव्यक्त 

ि) वज्रभन्दा पनि = बज्रादपी 

४. पाठिा िहेर्ो ” जाने बखतिा ………… त्यो आएन !” र्र्ाांश पढी दिइएर्ा प्रश्नहरुर्ो उत्ति 

दिनुहोस् : 

र्) “ता” प्रत्यर् लागेर्ा चाििटा शब्द खोजु्नहोस् । 

उदानसिता, शून्यता, प्रसन्नता र उतु्फल्लता । 

ख) चाििटा उपसगक वु्यत्पन्न शब्द पदहचान गिी लेख्नुहोस् । 

उत्ति: दुष्कल्पिा, असुनवधा, प्रकार र प्रदीप्त । 



ग) र्स अनुचे्छििा प्ररु्क्त िसओटा तत्सि शब्दहरुर्ो सूची बनाउनुहोस् । 

यात्री, भयािक, प्रतीक्षा, शून्य, आशा, भाविा, दुष्कल्पिा, नित्य, प्रकार र प्रदीप्त । 

५. शब्दर्ोशर्ो सहार्ता दलई दिइएर्ा शब्दर्ो अर्क लेख्नुहोस् ि िाक्यिा प्रर्ोग गनुकहोस् : 

पर्कन्त : अस्न्तम सीमा, हद 

आश्रममा िीबि पयान्त नसकाईलाई सीप र ज्ञािका लानग सहयोग कायाक्रम गररएको छ । 

दनस्तब्ध : सुिसाि 

निस्तब्ध अन्धकार विमा रामले बिाएको भोइनलिको स्वर अलौनकक तवरले गुञ्जि िाल्यो । 

उदिग्न : कुल, नचस्न्तत 

पािीले बाली िाश भएको देखेर बुबा उनिग्न हुिुभयो । 

उल्लास : आिन्द 

हामी सबै सािीहरु नमलेर घुम्न गएको उल्लास म कनहलै्य भुल्ि सस्िि । 

क्लान्त : िाकेको 

आमालाई क्लान्त अवथिामा देखेर रुि मि लाग्यो । 

दशदर्ल : िनकत 

आि नदिभर बारीमा काम गरेकाले म नशनिल भएको छु । 

िधुरििा : नमठास 

शे्रयाको गीतको मधुररमा म मन्त्रमुग्ध भए । 

दिषि् : ठुलो, फरानकलो 

रोसिका लानग मेरो मिमा नवषद् माया र ममता छ । 

सािन्जस्य : मेलनमलाप 

हामी सबैमा सामन्िस्यको भाविा हुिुपछा  । 

उत्सगक : त्याग 

गररवीका कारढ मैले कनतपय सपिाहरु उत्सगा गरेको छु । 

अभ्यन्ति : नभत्री मि 

रामले अभ्यन्तर देस्ख िै सीतालाई पे्रम गछुा  भन्यो । 

दिलुप्त : लोप भएको 

दािु नवलुप्त हुिुभएको पनि दस वषा हुि लग्यो । 

बोध ि अदभव्यक्तक्त 



१. “त्यो फेरि फरे्ला ?” र्र्ा पढी दिइएर्ा प्रश्नहरुर्ो उत्ति दिनुहोस् : 

र्) र्र्ा र्दत अनुचे्छििा सांिदचत छ ? 

उत्तिः किा ५२ अिुचे्छदमा संरनचत छ । 

ख) र्र्ार्ो सबैभन्दा लािो अनुचे्छि रु्न हो ? 

उत्तिः किाको सबैभन्दा लामो अिुचे्छद ३८औ अिुचे्छद हो । 

ग) र्र्ार्ो रु्न अनुचे्छििा पुग्दा सानी ि र्ात्रीर्ो भेट भएर्ो छ ? 

उत्तिः किाको ४४औ अिुचे्छदमा पुग्दा सािी र यात्रीको भेट भएको छ । 

घ) सांिािर्ो प्रर्ोग नभएर्ा अनुचे्छिहरु पाठिा र्दतओटा छन् ? 

उत्तिः संवादको प्रयोग िभएका अिुचे्छदहरु पाठमा १८ ओटा छि् । 

२. “त्यो फेरि फरे्ला ?”र्र्ा पढी दिइएर्ा घटनाक्रि दिलाई लेख्नुहोस् : 

उत्तिः 

ख) एकनदि साझको समयमा एउटा यात्री आएर यहााँ बास पाइन्छ भिेर सािीलाई सोध्िु, 

च) आमाले बास बस्न अिुमनत नदिु, 

झ) आमाको स्वीकृनत र यात्री बााँस बसे्न निनिनत भएपनछ सािी खुसी हुिु, 

ठ) यात्रीको बासका लानग सािी सनक्रय भएर लागु्न र नभत्रनभतै्र यात्रीप्रनत आकनषात हुिु, 

क) यात्री सुतेपनछ सािी यात्रीका कल्पिामा डुबुल्की मािुा, 

र्) अिायास सािी यात्री सुतेको ठााँउमा पुगु्न र यात्री निनिन्त सुनतरहेको हुिु, 

घ) यात्री नबदा भएर गएपनछ प्रते्यक नदि यात्रीलाई सस्झझिु, 

ग) समयक्रममा सािीको नववाह हुिु, 

ङ) पन्ध्ौ ंनदिसम्म उत्साहपूवाक रुपमा सािी बसु्न तर यात्री िफका िु, 

छ) सािीकी आमाको स्वगे भएपनछ सािी त्यहााँ गएर आमाको पेसा अाँगालेर बसु्न, 

ि) एकनदि अचािक त्यहीाँ यात्री आएर बास मागु्न, 

ञ) सािीले प्रार्पयान्तसम्म पखेको यात्रीले कुराकािीको क्रममा नतमी त बुढी भइसनकछ्यौ भनू्न, 

ढ) नबहाि हुिेनबनिकै पनहले झैाँ यात्री नहड्िु, 

ड) आफुले मात्र यात्रीको प्रतीक्षा गरेको तर यात्रीले त्यस्तो कुिै आग्रह, अिुराग िभएको िाहा पाउिु, 

ट) सािीको दीघा प्रतीक्षा समाप्त हुिु 

३. “दिचािधािा अरै्दति …………………… ओछ्यानिा लडी ।” र्र्ाांश पढी सोदधएर्ा प्रश्नहरू 

उत्ति दिनुहोस् : 

र्) सानी रे् र्ािणले दनस्तब्ध भई ? 

उत्तिःसािीले ते्यस यात्रीको श्रीमती होली भने्न कुरा सस्झझएर निस्तब्ध भई । 

ख) र्ात्री सुतेर्ो िेखेपदछ सानीलाई र्स्तो लाग्यो ? 

उत्तिः यात्री सुतेको देखेपनछ सािीलाई यात्रीलाई प्राप्त गिे डर युक्त लोभ भयो । 



ग) टुर्ी बालेपदछ सानीलाई दर्न डि लाग्यो ? 

उत्तिः टुकी बालेपनछ आमा वा यात्रीले िाहा पाउिे हुिनक भिेर सािीलाई डर लाग्यो । 

घ) सानीर्ो िनोिशा र्सिी परिितकन भएर्ो छ ? 

उत्तिः यात्रीप्रनतको आकषार् प्रसु्तत गिा िसकेता पनि यात्रीलाई िहेरी िहुिे उतु्सक्ताले सानिको मिोदशा 

पररवनतात भएको छ । 

४. दिइएर्ा र्र्ाांश पढी सोदधएर्ा प्रश्नहरू उत्ति दिनुहोस् : 

र्) 

अ) सानीर्ो प्रतीक्षाले उसर्ो र्स्तो िनक्तथर्दतलाई िेखाएर्ो छ ? 

उत्तिः सािीको प्रतीक्षाले उसको यौि मिस्थिनतलाई देखाएको छ । युवा यात्रीप्रनतको अव्यक्त पे्रमाकषार्का 

कारर् दनमत यौि कुण्ठाको नशकार बिेकी सािीको दनमत यौिेच्छालाई उद्घाटि गरी सािीको अवचेति 

मिले चेति मिमा पारेको प्रभावका कारर् िीविमा आएका मिोदशा एवं नवनक्षप्त मािनसक 

उतारचढावलाई प्रसु्तत गररएको छ । यसरी यस किाले सािीको अतृप्त यौिेच्छा, प्रर्य, वासिा एवं 

कुस्ण्ठत, नवनक्षप्त, नवचनलत अतृप्त यौि कुण्ठाले ग्रनसत मािनसक उतारचढावको रनतरागयुक्त 

यौिमिोनवज्ञाि प्रसु्तत गरेको छ । 

आ) सानीर्ो जीिनिा रे् र्स्ता उतािचढािहरु िेक्तखन्छन् ? 

उत्तिः सािीको िीविमा धेरै ठूला ठूला मिोवैज्ञानिक उतारचढावहरु देस्खन्छि् । नववाह गरेर पोइको घरमा 

गएपनछ पनि सािीले कुिै क्षर् त्यो एक रात बास बस्न आएको यात्रीलाई नवसाि सकेकी छैि । अकााकी 

श्रीमती भएपनछ पनि त्यो यात्री आउला र आफूलाई लग्ला भने्न तृष्णारूपी आशाले सािीलाई छाडेको छैि । 

िसको प्रतीक्षा गरेकी छे उसलाई प्राप्त गिा सकेकी छैि यसरी सािीले आफूले सोचे िस्तो िीवि भोग्न 

पाएकी छैि । अतः सािीको िीविमा तृष्णा, मोह, आशस्क्त, कुण्ठा, छटपटी, बेचैिी, देखावटीपि, नतव्र 

इच्छा, चाहिा, निराशा िस्ता उतारचढावहरु देस्खन्छि् । 

ख) 

अ) सानीर्ो प्रतीक्षा र्सिी सिाप्त भर्ो ? 

उत्तिः आमाको मृतु्यपनछ माइतमै पुरािै पेसा चलाइ बसे्न क्रममा यात्रीको पुिरागमि हुन्छ तर सािीको 

एकतफी पे्रमाशस्क्त यात्रीलाई भिे आभाष समेत हुदैि । अतः यात्रीले सािीप्रनत कुिै पे्रमभाव, आग्रह, 

अिुराग िराखेको कुरा िाहा पाएपनछ सािीको प्रतीक्षा समाप्त भयो । 

आ) र्स अनुचे्छििा सानीर्ो र्स्तो िनोदिज्ञान प्रसु्तत भएर्ो छ ? 

उत्तिः यस अिुचे्छदमा आफू पनहले िसै्त छु भने्न मिोनवज्ञाि सािीमा रहेको छ तर िब यात्रीले नतमी त बुढी 

भइछ्यौ भन्दा सािी यिािामा आएकी नछि् । सािीले आफूलाई सधै यौविा िारी िै सस्झझरहिे, आफ्िो 

उमेर पनि कटेको िाहा पाइिि् । अतः आफ्िा सोचाइ, इच्छा, आकाङ्क्षा पूरा िहुाँदा सािी नशनिल, क्लान्त, 

गलेिस्तो, नबरामी भएिस्तो नवनक्षप्त मिोनवज्ञािको नचत्रर् गररएको छ । 

५. व्याख्या गनुकहोस् : 



र्) सिस्त जगतिा …………………………….. िहन जान्थ्यो 

उत्तिः प्रसु्तत गद्ांश कक्षा ११ को िेपाली पाठ्यपुस्तक अन्तगात पिे ‘त्यो फेरर फका ला ?’ मिोवैज्ञानिक 

किाबाट साभार गररएको हो। यस किाका लेखक भवािी नभकु्ष हुि् । यस किामा किाकी प्रमुख िारी पात्र 

सािीको अवचेति मिको अतृप्त वासिा, दनमत यौि कुण्ठा, आवेग र संवेगका उतारचढावलाई सुन्दर 

नचत्रर् गररएको छ । िारीको मिोनवज्ञािलाई यस किाले मानमाक ढङ्गले प्रसु्तत गरेको छ । 

िारी िानतलाई ममता, मायाकी खािी मानिन्छ । िारीमा सहिशस्क्त पनि ज्यादै हुन्छ िारीको ममताका 

कारर् एउटा पररवार एउटा सूत्रमा बााँनधि सक्छ त्यो ममता िहुिे हो भिे पररवार नवखस्ित हुिसक्छ । 

िारीले संसारमा ममता िवाडेको भए यो नवश्व मरुभूनम िसै्त हुिे नियो । िस्तोसुकै दुःख सहेर भएपनि 

िारीले माया बांडेकी हुन्छे । आफ्िा सारा इच्छा, आकाङ्क्षा र मिोकामिालाई िाती राखी एउटी िारीले 

आफ्िो त्याग र उत्सगा देखाउि पनि पनछ पनदािि् । त्यो फेरर फकेला? किामा पनि सािीको नववाह भएको 

छ । घरमा लोगे्नसनहत पररवार छ तर पनि उसल त्यो यात्रीलाई पस्खाि छोडेकी छैि । उसले आफ्िो 

पररवारको समू्पर्ा निमे्मवारी पूरा गरेकी छे घरमा सबैलाई गिे माया ममतालाई कमी आउि नदएकी छैि । 

ऊ त्यो एक रात वास वस्न आएको यात्रीलाई पनि त्यनत िै माया गछे िनत घरका उसका अन्य सदस्यहरू 

हुि् । तसिा सािीको माध्यमबाट किाकारले समस्त िगतमा िारी कै महाि ममता छररि िगएको भए यो 

नवशाल नवश्व शुष्क रुख झै नििीव काठ मात्र रहि िान्थ्यो भिेर देखाएका छि् । 

ख) पे्रि जीिनर्ो …………………………………… अक्तस्तत्वर्ो दिलुक्तप्त । 

उत्तिः प्रसु्तत गद्ांश कक्षा ११ को िेपाली पाठ्यपुस्तक अन्तगात पिे ‘त्यो फेरर फका ला ?’ मिोवैज्ञानिक 

किाबाट साभार गररएको हो। यस किाका लेखक भवािी नभकु्ष हुि् । यस किामा किाकी प्रमुख िारी पात्र 

सािीको अवचेति मिको अतृप्त वासिा, दनमत यौि कुण्ठा, आवेग र संवेगका उतारचढावलाई सुन्दर 

नचत्रर् गररएको छ । िारीको मिोनवज्ञािलाई यस किाले मानमाक ढङ्गले प्रसु्तत गरेको छ । 

संसार पे्रममा अडेको छ । पे्रमकै कारर् यो ससार यनत रमर्ीय भएको छ । मानिसको िीविलाई अगानड 

बढाउिका लानग सधै पनवत्र पे्रमको आवश्यकता पदाछ । सािो हुन्िेलसम्म आमाको पनवत्र पे्रमले 

मानिसलाई िीवि अगानड बढाउि सहयोग गदाछ । बढ्दै िााँदा सािीभाइ र समािको पे्रमले सही गोरेटोमा 

नहडाउाँछ । िब यौवि अवथिामा पुग्छ तब उसलाई पनत/पनिको पनवत्र पे्रमको आवश्यकता पदाछ । यसरी 

मािव िगतमा मात्र िभएर यश संसारका हरेक प्रार्ीलाई पे्रमको आवश्यकता पदाछ । पे्रमका लानग 

मानिसले ठूला ठूला त्याग गरेका हुन्छि् । आफूले त्याग गदाा पनि त्यो पे्रम प्राप्त िभए पनि मानिसको 

आफ्िो अस्स्तत्व िै नवलुप्त हुाँदै िान्छ । 

यस किामा एक नदि वास बस्न आएको यात्रीलाई प्राप्त गिे सािीको उत्कट इच्छा छ । आफ्िो नववाह 

भएपनछ पनि उसैलाई पे्रम गरेकी छे । उसले िीविको उिराधासम्म त्यस यात्रीको प्रतीक्षा गरेकी छे तर 

यात्रीले सािीप्रनत कुिै पे्रमभाव, आग्रह, अिुराग िराखेको कुरा िाहा पाएपनछ सािीको प्रतीक्षा समाप्त 

भएको देखाएर किाकारले पे्रम िीविको बाटो हो र उत्सगा त्यसको अस्न्तम लक्ष्य, त्यस लक्ष्यसम्म पुगेपनछ 

पाइन्छ आफ्िो अस्स्तत्वको नवलुस्प्त हुन्छ भिेर पुनि गरेका छि् । 

७. उत्ति दिनुहोस् : 

र्) दिइएर्ा सन्दभकर्ा आधाििा सानीर्ो चरित्र दचत्रण गनुकहोस् : 

(अ) किागत भुनमका 



(आ) पाररवाररक स्थिनत 

(इ) शारीररक स्थिती 

(ई) मािनसक स्थिनत 

(उ) आनिाक स्थिनत 

उत्तिः 

सानी 

सािी यस किाकी प्रमुख िारी पत्र एवम केन्द्रीय पात्र हो । समू्पर्ा किावसु्त सािीको सेरोफेरोमा रनचएको 

छ । सािीले एक छोरी, बुहारी, पिी र पे्रनमका भएर यस किामा भूनमका निवााह गरेकी छे । नववाहपूवा िै 

माइतमा आमासाँगै भट्टी पसल चलाएर बसेकी सािीको पाररवाररक अवथिा निम्नवगीय िै देस्खन्छ । भखारै 

यौविको नसढीमा उस्क्लदै गरेकी सािीको मिमा ियााँ ियााँ इच्छा र आकाङ्क्षा पलाइरहन्छि् । सािीको 

वैशालु मिले यात्रीप्रनत अिुराग देखाउाँदै उसको नवचनलत मािनसक स्थिनतको नचत्रर् गररएको छ । पुि 

शरीर वान्की नमलेको अिुहार भएपनि िीविको पनछल्लो चरर्मा बुढ्यौलीका सङे्कतहरू देस्खएका छि् । 

सािीको मािनसक स्थिनत नवनक्षप्त छ । आनिाक अवथिा कमिोर हुिु, पहाडको नवकट थिािमा सामान्य 

होटल गरे तापनि होटलमा फाट्ट फुट्ट मात्र मानिस आउिाले उसको आनिाक अवथिा कमिोर देस्खएको छ 

। 

ख) “त्यो फेरि फरे्ला?” र्र्ाले र्स्तो िनोदिज्ञान प्रसु्तत गिेर्ो छ ? 

उत्तिः “त्यो फेरर फकेला?” किा भवािी नभकु्षिारा रनचएको यौि मिोवैज्ञानिक किा हो । यस किामा 

किाकी प्रमुख िारी पात्र सािीको अवचेति मिको अतृप्त वासिा, दनमत यौि कुण्ठा, आवेग र संवेगका 

उतारचढावलाई सुन्दर नचत्रर् गररएको छ । मानिसको अवचेति मिमा रहेको इच्छा आकाङ्क्षा कसरी, कुि 

रूपमा प्रकट हुन्छ भने्न कुरालाई यहााँ प्रसु्तत गररएको छ । िारीमिका यौििन्य नक्रयाकलाप स्वथि र 

पे्रममय रूपमा कसरी बानहर निस्कन्छि् र नतिले उिीहरूलाई कसरी प्रत्यक्ष असर गरेको हुन्छ भने्न 

कुरालाई यस किामा मिोवैज्ञानिक ढड्गले प्रसु्तत गररएको छ । यौिआकाक्षाले िीविमा कस्तो कस्तो 

इच्छा िागृत हुन्छ र त्यसका लानग मानिसले के कस्तो व्यवहार गदाछ भने्न कुरालाई समेत यहााँ चचाा 

गररएको छ । पे्रम एकतफी हुाँदा पनि समस्या आउछ भने्न मिोनवज्ञािलाई कयामा सािीका माध्यमबाट 

प्रसु्तत गररएको छ । समग्रमा सािीको माध्यमबाट िेपाली िारीहरुको दनमत र कुस्ण्ठत मिोनवज्ञािको 

प्रसु्तनत येस किामा पाइन्छ । 

ग) “त्यो फेरि फरे्ला?”र्र्ािा सािादजर्,आदर्कर् ि प्रारृ्दतर् परििेशर्ो दचत्रण र्सिी गरिएर्ो 

छ ? 

उत्तिः “त्यो फेरर फकेला?” भवािी नभकु्षिारा लेस्खएको एक उतृ्कि मिोवैज्ञानिक किा हो । यस किामा 

किाकी प्रमुख िारी पात्र सािीको अवचेति मिको अतृप्त वासिा, दनमत यौि कुण्ठा, आवेग र संवेगका 

उतारचढावलाई सुन्दर नचत्रर् गररएको छ । िारीको मिोनवज्ञािलाई यस किाले मानमाक ढङ्गले प्रसु्तत 

गरेको छ । 

यस किामा सामानिक, आनिाक र प्राकृनतक पररवेशको नचत्रर् गररएको छ । मधेशबाट यात्रीहरु 

नचतलाङको बाटो हुदै काठमाडौ ाँ आउिे प्रसङ्गको चचाा गररएबाट यस किामा रार्ाकालीि समािको 

सामान्य िििीविको नचत्रर् गररएको छ । माखुाको बाटोमा होटेल गरेर बसे्न सािी र उसकी बुढी आमाको 

माध्यमबाट पहाडी िीविका किकर अवथिाहरुको सिीव नचत्रर् पाइन्छ । वगीय नवभेदकै कारर् िेपाली 



ग्रामीर् समािमा आनिाक असमािता रहेको देस्खन्छ । धिीहरुले सुनवधा सम्पन्न होटलहरु खोले पनि 

गररवहरु भट्टी पसल खोली िीवि यापि गिे गरेको र त्यसमा पनि एकल मनहलाहरुको वाध्यात्मक अवथिा 

रहेको पाइन्छ । यस किामा सामानिक र आनिाक रुपमा पनछ परेको समाि भएपनि, प्राकृनतक रुपमा 

सुन्दर रहेको पाइन्छ । स्वच्छ, शान्त, प्रदूषर्रहीत, हररयालीका सािै सूयाको सुिौलो नकरर्ले नहमालमा 

देस्खिे स्वर्ीम दृश्य, विपाखा पखेरा एवं खोलाहरुको प्राकृनतक सङ्गीतले प्राकृनतक सुन्दरताले भररपूर्ा 

मिोरम प्राकृनतक पररवेशको नचत्रर् गररएको पाइन्छ । तसिा “त्यो फेरर फकेला?” सामानिक, आनिाक र 

प्राकृनतक पररवेशको नचत्रर्लाई मिोवैज्ञानिक ढंगबाट प्रसु्तत गररएको छ । 

घ) “त्यो फेरि फरे्ला?”र्र्ार्ो शीषकर् सार्कर्ता पुदि गनुकहोस् । 

उत्तिः “त्यो फेरर फकेला?” भवािी नभकु्षिारा लेस्खएको एक उतृ्कि मिोवैज्ञानिक किा हो । यो किा 

किावसु्तका आधारमा सािाक छ । यस किामा किाकी प्रमुख िारी पात्र सािीको अवचेति मिको अतृप्त 

वासिा, दनमत यौि कुण्ठा, आवेग र संवेगका उतारचढावलाई सुन्दर नचत्रर् गररएको छ । िारीको 

मिोनवज्ञािलाई यस किाले मानमाक ढङ्गले प्रसु्तत गरेको छ । 

मधेशबाट यात्रीहरु नचतलाङको बाटो हुदै काठमाडौ ाँ आउिे प्रसङ्गको चचाा गररएबाट यस किामा 

रार्ाकालीि समािको सामान्य िििीविको नचत्रर् गररएको छ । माखुाको बाटोमा होटेल गरेर बसे्न सािी र 

उसकी बुढी आमाको माध्यमबाट पहाडी िीविका किकर अवथिाहरुको सिीव नचत्रर् पाइन्छ । एक नदि 

युवा यात्री आफ्िै घरमा बास वस्न आएपनछ सािीमा रनतरागयुक्त काम वासिा िागृत भई युवाप्रनत 

आशस्क्तयुक्त अव्यक्त एकतफी पे्रम गछे िसका कारर् उसमा मािनसक नवचलि आउाँछ । दनमत यौि 

कुण्ठाको नशकार बन्दछे । यात्री भोनलपल्ट िै गए पनि उसकै अिन्त प्रतीक्षामा बनसरहन्छे । आफ्िो अमूक 

पे्रम यात्री त्यो कनहले फका ला ? भिी उसकै बाटो हेरररहन्छे । नववाह गरेर पोइको घरमा गएपनछ पनि 

सािीले कुिै क्षर् त्यो एक रात बास बस्न आएको यात्रीलाई नवसाि सकेकी छैि । अकााकी श्रीमती भएपनछ 

पनि त्यो यात्री आउला र आफूलाई लग्ला भने्न तृष्णारूपी आशाले सािीलाई छाडेको छैि । मि िलागी 

िलागी नववाह गिुा परेको छ नववाह गरेपनछ पनि उसले एउटा यात्रीलाई सदा सस्िरहेकी हुन्छे । उसको 

प्रतीक्षाको समास्प्तसाँगै किािक पनि समाप्त भएको छ । यसरी समग्र किावसु्तको केन्द्रीय ममाअिुसार 

किाको शीषाक रास्खएकाले त्यो फेरर फका ला ? किाको शीषाक सािाक देस्खन्छ । 

८. आफ्नो घििा बास बस्न आइपुगेर्ो र्ात्रीर्ा लादग सानीले गिेर्ो िीघक प्रतीक्षा तपाईलाई र्स्तो 

लाग्यो, र्र्ात्मर् सन्दभकर्ा आधाििा दिशे्लषण गनुकहोस् । 

उत्तिः प्रसु्तत गद्ांश कक्षा ११ को िेपाली पाठ्यपुस्तक अन्तगात पिे ‘त्यो फेरर फका ला ?’ मिोवैज्ञानिक 

किाबाट साभार गररएको हो। यस किाका लेखक भवािी नभकु्ष हुि् । यस किामा किाकी प्रमुख िारी पात्र 

सािीको अवचेति मिको अतृप्त वासिा, दनमत यौि कुण्ठा, आवेग र संवेगका उतारचढावलाई सुन्दर 

नचत्रर् गररएको छ । िारीको मिोनवज्ञािलाई यस किाले मानमाक ढङ्गले प्रसु्तत गरेको छ । 

यस किामा तराईबाट काठमाडौ ाँ आउिे क्रममा नवच बाटोमा रहेको नचतलाङ िनिकैको माखुा र त्यही 

ठाउाँमा होटल व्यवसाय गरेर बसेकी सािीका िीविमा आएको उमेर नमल्दो यात्री र उसले पारेका 

प्रभावलाई यस किामा नचत्रर् गररएको छ । सािी पनहलो ििरमै युवा प्रनत आकनषात भएकी छे । यात्री 

भोनलपल्ट िै गए पनि उसकै अिन्त प्रतीक्षामा बनसरहन्छे । आफ्िो अमूक पे्रम यात्री त्यो कनहले फका ला ? 

भिी उसकै बाटो हेरररहन्छे । नववाह गरेर पोइको घरमा गएपनछ पनि सािीले कुिै क्षर् त्यो एक रात बास 

बस्न आएको यात्रीलाई नवसाि सकेकी छैि । 



तसिा आफ्िो घरमा बास बस्न आइपुगेको यात्रीका लानग सािीले गरेको दीघा प्रतीक्षा मलाई उमेरमा भएको 

पे्रम िस्तो लाग्यो । यौषिावथिामा प्रवेश गदाा भएको पे्रमले िीविभर प्रभाव पाछा  भने्न कुरालाई सािीको 

िीविबाट पुनि हुन्छ । 

९. दिइएर्ा अनुचे्छि पढी रु्नै चाििटा प्रश्न दनिाकण गनुकहोस् : 

उत्तिः 

१) हररयाले हातमा के नलएर उनभरहेको नियो ? 

२) सलाम कसलाई छोडेर कहााँ र नकि गएको नियो ? 

३) बुधि कररस्माको छेउमा गएर के गयो ? 

४) यस अिुचे्छदमा प्रयोग भएका मािव र ििावरको िाम लेख्िुहोस् । 

१०. दिइएर्ो अनुचे्छि पढी अन्त्यिा सोदधएर्ा प्रश्नहरुर्ो उत्ति दिनुहोस् ; 

र्) िनोदिज्ञान रे् हो ? 

उत्तिः मिोनवज्ञाि भन्नाले मिोभाव र मािनसक अध्ययिको नवज्ञाि हो भने्न बुनझन्छ। 

ख) व्यक्तक्त र्स्तो िाताििण दनिाकण गनक खोज्छ ? 

उत्तिः व्यस्क्तले आफ्िो चाहिा अिुसारको वातावरर् निमाार् गिा खोज्छ । 

ग) सािादजर् ि भौदतर् िाताििणले िनोदिज्ञानिा र्सिी प्रभाि पाछक  ? 

उत्तिः सामानिक र भौनतक वातावरर्ले उिेििाको रुपमा काम गिे भएकाले नयिले मिोनवज्ञािमा प्रभाव 

पछा ि् । 

घ) “सांिेग” ि “तज्जन्य” शब्दर्ो अर्क लेख्नुहोस् । 

उत्तिः संवेग = आवेग 

तज्जन्य = तत्कानलि 

भाषातत्त्व 

व्यार्िण अभ्यास 

३. दिइएर्ा शब्दहरु शुद्ध पािी सानुकहोस् : 

उत्तिः तापनि, प्रतीक्षा, समु्मख, भररया, सुकुल, क्रीडा, चौिाइ, शृङ्खला, सुदूर, नििीव, अभीनसप्त, उनिग्न , 

अतीत, िैराश्य, समनि, िीरव, किप्रद, निस्तब्ध, अनवराम, नवश्वास, नवहा, चञ्चल, सामञ्जस्य, अङ्ग, चूर्ा , 

यसै्त, हृदय, क्षीर्, प्रत्यक्ष, निज्ञासा, संसृ्कनत, भिार, दुष्कल्पिा, उत्साह, गृनहर्ी, अिन्तकालीि , वज्रप्रहार, 

अभ्यन्तर । 

४. दिइएर्ा शब्दहरु रु्न रु्न शुद्ध ि रु्न रु्न अशुद्ध छन्, पदहचान गनुकहोस् : 

उत्तिः 



शुद्ध शब्दहरु : 

भाउिू, तिहुाँ, कनत, कोशी, चररिङ्गे्र, नशरीष, स्क्लि, रानिि य, इन्साफ, सङ्घ, सम्बन्ध, क्षनत्रय, कृनत्रम, सने्दश, 

शुभ । 

अशुद्ध शब्दहरु : 

िेठािू, पुबेली, बषेिी, उदुा , हानि, िुलुश , नवभुनत, आनशवााद, केस्न्द्रय, प्रशंशा, मािी, वाकस, इने्द्रर्ी, 

नकतीपुर, नबकास, वाधा, वेरुिु, छ्यमा, एसरी, कतावे्व, एस, ररर्, पृय, सहीद, लान्छिा, बृहत, सभासद । 

अशुद्ध शब्दहरुर्ो शुद्ध रुप : 

िेठािू, पुवेली, वपेिी, उदूा , हािी, िुलुस, नवभूनत, आशीवााद, केन्द्रीय, प्रशंसा , मानि, बाकस, इने्द्रिी, 

कीनतापुर, नवकास, बाधा, बेरुिु, क्षमा, यसरी, कताव्य, यस, ऋर्, नप्रय, सनहद, लाञ्छिा, वृहत्, सभासद् । 

५. िणकदिन्यास दिलाई पुनलेखन गनुकहोस् : 

उत्तिः 

अ) 

वायुमिलको संरचिामा भूनमका निवााह गिे ग्यासहरुको अिुपतमा फेरबदलले र मूलतः 

कावािडाअक्साइडको मात्रा बढ्िाले पृथ्वीको तापक्रम बढ्ि िालेको छ । 

आ) 

त्यो तृष्णा, त्यो अिन्तकालीि प्रतीक्षा, त्यो नदिहुुु ाुँ को अभ्यस्त निराशाको धक्का त्यसको सासमा नमनसएको 

नियो । 

इ) 

यसै प्रकारले नित्य ियााँ ियााँ कल्पिाहरु त्यसको आशालाई प्रनदप्त तुल्याउदै नदिहरु नबताउदै गए। अन्ततः 

त्यो नचर अनभस्ित पन्ध्ौ ंनदि पनि आयो । 

६. पिर्ोग ि पिदिर्ोग दिलाई पुनलेखन गनुकहोस् : 

उत्तिः 

अ) 

भररयाले डोकाबाट भाडाहरु नझनकसकेको नियो । सािीले मानिबाट तुरुनै्त एउटा सािोनपते्ल गाग्री 

ल्याइनदई । त्यो समेत नलएर भररया खोलानतर गयो । 

आ) 

हुिसक्छ – यतै कतै हलो िोनतरहेको होला अिवा घााँस खुनका रहेको होला । िभनै्द नसमलको आडबाट 

पररछि टुपु्लक्क देखा पर्यो, िोत्दा िोत्दैको हलगोरु अड्याएर उ हस्याङफस्याङ गदै मनतर लझकदै नियो 

। 

इ) 

यात्री चानहिे नबहािै उठेर गइ हाल्यो । सािीको आखामा आइसकेका र छचस्ल्करहेका मूक मोह र कुनन्न 



कस्ता अव्यक्त आकाङ्क्षाहरु त्यसलाई निकै टाढासम्म पहाडको टुप्पामा पुर्याई फके । कुनन्न केले हो 

त्यसको मि भारी हुाँदै आयो । हृदयमा आद्र भाविाहरुमा गहु्रङ्गो प्रवाह बग्न िल्यो र त्यसको नभत्र मिमा 

लगातर एउटा प्रश्न उम्लि िाल्यो – “त्यो फेरर फका ला ?” 
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