
अलिकनको 
रोबोट यात्रा



चै -बशै ाखको लामो बदा पछ, 
बयालयको पहलो दन थयो। चार 
काम अययन गनएलकनको 
आज
पहलो दन थयो र उन एदमै 
उसाहत थए। बयालयम पगु 
ेपछ उन आनो काकोठा तफ 
लिकय।
थम वषयह सबैनकै रमाइला 
थए। एलकनलेनयाँकुराह सके 
जलेउनलाई झन हसथ बनायो र 
उनले
अ नयाँमाछेहसँग पन कुराकानी 
गरे।



शकहले एलकनलाई आज 
गतवध छनोट हुनेछ भनेर भनभु 
यो। वयाथहले यो बषभ र गन
याकलापहको छनोट 
गनगरैखेका थए। एलकन 
यसको बारेमा धेरैउसाहत थए। 
एलकनलेाय: घरमा
बेको सामानह बनाउन चाउथे। 
तनको बबु ा एक ईिजनयर 
हुनहुुयो र ठुलो भएपछ एलकन 
आनो
बबु ा जतैहुन चाहथे। तनको 
बबु ाले तनलाई रोबोटको 
बारेमा धेरैकुराह सकाउनभु यो, 
तर उनलेआफै
रोबोटको बारेमा अझ बढ सन 
चाहथे।



तथाप उनलेयाकलाप सचू ी 
देदा, उन धेरैनराश भए। 
यहाँचकार, शाररक शा, 
हतशप र नाटक
जता थु ैयाकलापह थए, तर 
उनलेसबभै दा बढ 
चाहनेयाकलाप थएन। 
एलकनलेरोबोटह बनाउन
चाहथेर उनलेकेह दन अघ 
समाचारमा देखेको तयोगतामा 
सामेल हुन चाहथे। 
उनीलेनयाँसाथीह भेन
चाहथेजसलाई रोबोट बनाउन 
मनपछ र उन जतैइिजनयर बन 
चाहथे।



जब उनलेसाँझमा आनो 
परवारलाई भने, तनलेठूलो 
नराशा पाए। ययप उनको 
परवारलेउनलाई बताएक
उनीह यस अवथाका लाग जती 
दखु ी भएपनी, उनह केह 
गनसदैनन भनेर। एलकन 
नकैदखु ी हुछन र
यसको बारेमा केह परवतन 
गनचह,े कम सेकम सदो कोसस 
गनचहे।



यद केह परवतन गनु थयो भन,े 
उनीलाई धेरैमानसह चाहछ र 
समथन पन। आनो काबाट 
धेरैउसकु
साथीह चनेपछ उनलेशु बारको 
समारोहमा सपणू वयालयकोअघी 
एक घोषणा गरे। 
उनीलेयाकलापमा
भाग लन चाहनेहसँग कुरा गरेपछ 
उनी धेरैखसु ी भए 
कनभनेधेरैमानसह भाग लन 
इछुक थए। उनले
थाहा पाए क कितमा बीस माछेह 
उत काय ममा भाग लन चाहथे।



एलकन कूल गए र वान शक, ी 
एरानसँग कुराकानी गरेर उनीलाई 
बताएक उनलेरोबोटह बनाउन र
तयोगतामा भाग लन चाहछन भनेर। 
एलकनको शक नकै ठूलो समथक 
थए र उनीलाई आना
सपनाह सय बनाउन सहयोग 
गनचाहथे। उनलेएलकनलाई बताए 
क उनी कूलमा रोबोटस लब खोने
सदो ायस गनछन। यस िथतको 
बारेमा एलकन धेरैखसु ी थय र 
उनीलेसहपाठलाई सूचत गरेर सोधे
यद उनीह लबमा सामेल हुन 
चाहछन्क भनेर।



एलकनको सहपाठ, मेलस 
रेखाचमा राो थयो र एलकनको 
सहयोग गन चाहथे। यसलै 
ेउनलेरोबोट
चण गन उनको सहयोग गन बचार 
गरे। एलकन यतो कुरा सनु ेपछ 
खसु ी भय। यह समयमा, शमृ 
ान
अहनलेबभन बयालयहका छाहसँग 
कुराकानी गदउत तयोगताको 
बारेमा थप जानकार जान
खोदैहुनहुुयो।



केह दन पछ, उसाह र उमाङको साथ 
तयोगता आवेदनको लाग खोलयो र 
तनीहलेकुनैपन समय
नगमु ाएर तपधाको लाग आवेदन गरे। 
सबैटमका सदयहलेएक अकालाई 
सहयोग गदएकदमैखशु ीको
साथ काम गरे। तनीहलेरोबोटह बनाउन 
आवयक सामीह बतारैसकलन गनथले। 
मेलसलेउकृट
कौशलसँग चण गरे, र अलकनलेरोबोटम 
देखयका हरेक समयाह को समाधान गर 
राखेक थय। अय
वयालयका वयाथहको सहयोगमा तनीह 
तपधागनलगभग तयार थए।



जब तयोगताको दन आयो सबजै ना 
धेरैउसाहत भए, र केह समया पछ क 
भनेर डराइ राखेक पन थए।
अयमा उनीहको रोबोट तयार भयो, 
उनीहलाई आफूमा ववास थयो र 
कडा परमको परणामवप
उनीह थकत पन थए। टोलको 
मनोबल खराब भयो जब 
तनीहलेपहलो दनको दौडमा धेरैराो 
नतजा
पाएनन।् रोबोटको केह भागह बीय 
र काम गन बद गरे। तथाप, 
तयोगताको मयतर अक टोलले
रोबोटको ममत गनएलकनको 
टोललाई मदत गय।



उनीहलेकेह समयाह भोन परेपन 
आनो रोबोट बारम-बार कुदाउन 
पाउदा उनह एदमैखशु ी भएका
थए। िजनुमा महतोपणू  कुरा 
रहेनछ। मु य उदेय नयाँमह बनाउनुर 
अय टोलका सदयहबाट
रोबोटहको बारेथप कुरह सनुरहेछ। 
दनको अयमा, तपधाको अितम 
परणाम घोषणा गरए पछ,
उनीहलेसामुहक-भावना परुकार ात 
गरेको कुरा थाहा पाए।



सबैवयाथह मेडल र कपको 
साथ-साथैहसर गौरब को उमाङ 
बोदैबयालयम बेश गरे। उनीहको 
पहलो
तयोगतामा ठूलो सफलता थयो, र 
यसले उत याकलापलाई छटो बन 
मदत गय। वयाथह,
शकह र कूलको िसपलले टोलका 
सपणू  सदयहलाई धयवाद भने। 
एलकन आनो काममा
सहयोग परुाएक सबपै त 
एदमैआभर थए। उनीहले यो या 
हरेक वष दोहोराउन चाहथे। 
उनीहको
वयालयमा अब रोबोटस टोल थयो र 
तनीहलेयसलाई एलकनको नेतृवमा 
थापत गरे।



सबै छोराछोरीहरूको 
लागि जसले उनीहरूको 

सपना पछ्याउँछ


