
एलाको 
रोबोट यात्रा



लामो गमको छुट पछ, अततः 
आज वयालयको पहलो दन 
थयो। सबैवयाथह धेरैउसाहत 
थए र
उनीह वयालय भवनमा 
आउँदैथए। एला यस बषपाँच 
काम उनृ भएक थइन, र उनी 
नकै उसाहत
थइन। उनी कूलमा आएपछ 
आनो का-कोठामा गएर 
गम-बदाको बारेमा आना 
साथीहसँग कुरा गरन।
पहलो पाठह धेरैआनिदत थए। 
पछ आउनेकलाशको लाग 
उन अहलेनैनकैउसहत भइन। 
उनी धेरैनयाँ
माछेहसँग भेटन।



उनीहलाई भनएको थयो, तनीह दनभर 
लबह छनोट गनछन भनेर। तनीह बहुवध 
गतवधह
छनोट गनथालेजनु तनीह वषभ र 
गनथए। 
एला यको लाग नकैउसहत भइन।



एलाको घरमा मनपनकाम भनेको 
बेको मसनहलाई ठक पानथयो। 
उनको ठूलो दद, कांसुएक 
ईिजनयर
हुनहुुयो र उनी ठूला भएपछ उहा 
जतैहुन चाहिथन। कांसलु 
ेएलालाई मसनह र रोबोटहको 
बारेमा धेरै
सकाउनुभएको थयो तर उनी 
आफैलेपन थु ैसन चाहिथन।



एला धेरैनराश र उदासी 
भइन जब उनलेदेखन क 
गतवध सचू ी मा 
रोबोटस लब को लागी 
कुनैवकप थएन।

                         यहाँसबैअय गतवधह थए: 
                     कला, शप,  नाटक, शाररक 
                    शा; तर यहाँरोबोट वा 
मेकानसको बारेमा केह थएन। 
एला एक रोबोटस लब र 
रोबोटस तपधामा भाग 
लन चाहिथन जनु 
उनलेटभीमा केह दन 
अघी देखेक  थइन। 
उनीलेनयाँसाथीह 
भेन चाहिथन जसलाई 
रोबोट बनाउन मनपछ 
र उन जतै इिजनयर बन 
चाहथे।



एलालेसाझाको खानामा यको बारेमा कुरा 
गरन। उनको परवारलेएलाको बचारलाई 
खसु ीको साथ वागत गरे। उनको आमा, 
उनको बबु ा र तनक  बहनीलेभनेक 
उनलेचहेको सबैकाम  गनसिथन, र यो कुरा 
केट वा पुष हुनमु नभर गदन। अयमा 
सबैबाराबर नैहुछन। उनी आनो परवारको 
समथन ात गन सम भएमा खसु ी थइन। 
एला अक बहान यस  वषयको बारेमा शक 
एरानसँग कुरा गननणय दन



जब एला कूल गईन , तनलेएरान ओेमेन, 
एक वान शकसँग कुरा गरन र तनलाई 
भनन्क तनी रोबोट बनाउन र तयोगतामा 
भाग लन चाहिथन। एला को कुरा सनु ेर 
शक नकैअचिमत हुनभु यो । उहाले
कहलेपन कुनैकेटलेयतो कुरा सोछ भनेर 
सोनुभएको थयन। उहलेरोबोट 
सधैकेटाहको लाग मा हो भनेर सोनुभयको 
थयो तर एलाको कुरलेउहलाई भाबत पाय 
।



उनले सचेत गराईनक केटहपनी 
जे पन गन सछन। उनको  शकपन एलाको 
उसाहमा  सहभागी भए। उनको 
शकलेएलालाई भनभु योक उनलेवयालयमा 
यो याकलाप खोन आनो सदो ायस गनहु 
ुछ। एला यो समाचार सनु ेर  धेरैखसु ी 
भइनर तुतैआना  सहपाठहलाई जानकार 
दए।  यतो कुरा सनु ेर उनका 
कुनैसाथीहले उनलाई िजकाय  कनक उन 
केट थइन तर उन  आनो अ इछुक साथीह 
सँग मलेर रमाउन थलन ।



यद केह परवतन गनु थयो भन,े उनीलाई 
धेरैमानसह र उनहको समथ को आवयकता 
थयो । तनको काबाट धेरैउसकु साथीह 
भेटाउन, तनलेशु वारको समारोहमा एक 
ततु ीकरण गरन। सबप थम उनले
रोबोटस छेम केटा र केट दबुलै ेबाराबर 
योगदान दना सछन भनेर भनन । उनका 
केह केटसाथीहले यतो कुरा सनु ेपछ 
उनको शसं ा गरेर उत याकलापमा 
सहभागी हुनेनणय गरे। सबजै ना धेरैइछुक 
थए, यसलै ेउनी धेरैखसु ी थइन। 
उनलेथाहा पाइनक कतीमा बीस 
जनालेउनको लबमा भाग लन चाहथेभनेर।



एलाको सहपाठ, अल 
रेखाचमा राो थयो र 
एलाको सहयोग 
गनचाहथे। यसलै 
ेउनलेरोबोट 
बनाउनेबेला
एलाको रोबोट चण 
गनसहयोग गनबचार 
गरे। एला यतो कुरा 
सनु ेपछ खसु ी 
भइन। यह समयमा, 
शमृ ान
अहनलेबभन 
बयालयहका छाहसँग 
कुराकानी गदउत 
तयोगताको बारेमा थप 
जानकार जान
खोदैहुनहुुयो।



रोमाचक र गहन दन पछ, 
तयोगताको लाग आवेदन गनसमय 
आउछ र जछ! तनीहले तुतै
तयोगताको लाग आवेदन गछन। 
सबैटमका सदयहलेएकदमैखशु 
ीको साथ काम  गछन, र एक 
अकालाई सहयोग गछन। रोबोट 
बनाउन आवयक सामी पन मशः 
लइयो। अलले चलाई उकृट 
कौशल सगं बनाए। एला र 
टोललेकुनैपन समया उपन 
हुँदा रोबोटको मरमत गरे। अय 
वयालयका वयाथहको सहयोगमा, 
काय म छटैबयो र लगभग 
तपधाको लाग तयार थयो।



जब तयोगताको दन आयो सबजै ना उसाहत 
भए, र रोबोटमा समया आउन सछ क भनेर 
उनीह डराहरहेका थए। रोबोट अतमा तयार 
थयो, उनीहलेआफूमा भरोसा राखेका थए र 
यत  लामो समयसमको कडा मेहनतबाट 
थकत पन थए। टोलको मनोबल बयो जब 
तनीहले दनको पहलो दौडमा धेरैराो नतजा 
पाएनन।् रोबोटका केह भागह बीय र काम 
गनअसफल भए। तथाप, तयोगताको मयतर 
अक टोललेरोबोटको मरमतमा एलाको 
टोललाई  सहयोग गय। दईु टोलको 
सहयोगमा,  उनीहको रोबोट तयर भयो र 
सबलै नयाँसाथीह बनाउन सफल भए



उनीहलेकेह समयाह भोगेपन तनीहले 
तयोगतामा रोबोट कुदाउन पाउद 
एदमैखशु ी थए। आयमाि जनु नै ठुलो 
कुरा रहेनछ। मु य उदेय त यहाँ पुन र 
नयाँ साथीह बनाउने र अय टोलका
वयाथहबाट रोबोटहको बारे थप सने पो 
रहेछ। दनको अयमा, तयोगताको अितम 
परणाम घोषणा भएको थयो, 
उनीहलेसामुहक-भावना परुकार ात 
गरेर तनीहलेदनभर रमाइलो गरे।



      उनीह हातमा मेडल र कपको 
साथमा कूल फकदा सपणू  वयालय 
उसाहत भयो। उनीहको पहलो 
तयोगतामा ठूलो सफलता थयो, र 
यसलेउत याकलापलाई छटो बन मदत 
गय। सबजै नलेअक बष अझा बद 
मेहेनत गनसोच रखेक थए । वयाथह, 
शकह र बयालय धानअयपक टोलका 
अय सदयहसँग रमाउनुभयो र भवयको 
लाग शभु कामना यत गनुभयो। एला 
आनो तोल पत नकैआभार थीइन। 
उनीहले यो या हरेक  वष दोहोयाउन 
चाहथे। उनीहको कूलमा आब
एउटा रोबोटसको टोल
थयो र तनीहलेयसलाई 
एलाको नेतृवमा 
थापत गरे।


