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्ो ् सुतक अनतरहलङ्गमी अहधकारक्मी, क्ाम्ेन फर चने्जका सि-संसथा्क 
तथा का ््ककारमी हनददेशक इशान रेग्मीको ्ररकल्ना्ा शरुु गररएको हथ्ो । 
२०७९ ्जेठ २६-२७ गते अनतरहलङ्गमी हवहवधता भएका व्हतििरूको भलेा 
गररएको हथ्ो । उति भलेा्ा ्ो ्सुतक हन्ा्कणको अवधारणाबारे 
सिभागमीिरू्ाझ कुराकानमी गररएको हथ्ो । सोिमी कुराकानमीलगत् ै आफना 
हन्जमी कथा साव्क्जहनक गन्क चािनिुुने व्हतििरूले िा्मीसँग आ-आफना 
भोगाईिरू साझा गददै ्जानभु्ो । उिाँिरूको िा्मीप्रहतको त्ो हवश्ास र 
भरोसाको िा्मी उचच कदर गद्कछौ ँ। 

उिाँिरूले चरणबद्ध रु््ा िा्मीसँग साझा गनु्कभएको भोगाईिरूलाई हवहभनन 
व्हति तथा संसथाको संलगनता, साथ र सिका ््क्ा ्सुतकको रु््ा त्ार 
्ाररएको छ । ्सलाई हवहभनन चरणको का ््क, सिका ््क र ्रर्ा्ज्कन ्श्ात 
्सतो सवरु््ा ढाहलएको िो । सब्कप्रथ् ्स ्सुतकका लाहग आ-आफना 
हन्जमी अनभुविरू िा्मी्ाफ्क त ् बाहिर ल्ाउन सािस गनु्किुने अनतरहलङ्गमी 
हबहबधताका भएका व्हति र अनतरहलङ्गमी हबहबधताका भएका सनतानका 
अहभभावक प्रहत हबशषे आभार तथा धन्वाद प्रकट गन्क चािनछौं । आ-आफना 
कथािरू साव्क्जहनक गन्क सि्हत ्जनाउनिुुने र आफना सनतानिरूको 
भोगाईलाई साव्क्जहनक गन्क ्ञ्जरुमी हदनिुुने सबै अहभभावकिरूप्रहत िा्मी 
आभारमी छौ ँ। 

संकहलत कचचा सा्ाग्मीलाई ्सुतकको सवरु् ग्िण गराउनको हनह्त् 
सम्ादनको का ््कभार समिाहलहदन ुिुने अध्ेता, लेखक तथा सम्ादक कैलाश 
राईलाई हवशषे धन्वाद । त्सतै, ्सुतक त्ार ्ानदे क्््ा आवश्क सचूना 



तथा ्जानकारमी ्जटुाउनिुुने ्स संसथाका ्वू्क का ््कक्् सं्ो्जक सहु्त्ा 
बोगटमीलाई धरैे धन्वाद । ्सुतकको आवरण तथा लेआउटको ह्जम्ा हलइ 
्सुतकलाई स्जाउनिुुने सनतोष दािाललाई धरैे धन्वाद । ् स ् सुतक हन्ा्कण 
का ््कको लाहग आहथ्कक सि्ोग प्रदान गनु्किुने हसवडेनहसथत RFSL संसथा र 
त्सअनतग्कतको RAP का ््कक््लाई धन्वाद हदन चािनछौ ँ । क्ाहम््न 
फर चने्ज र ्िाँिरूबमीचको साथ र सिका ््क ्जारमी रिने हवश्ाससहित सबै-
सबैप्रहत िाहद्कक कृतज्ञता ज्ञा्न गन्क चािनछौं । 

्ो ्सुतक त्ाईिरूस्क्ष आउनु् हिलेसम् ्मी कथािरू अनतरहलङ्गमी 
व्हतिका हन्जमी कथा-व्था हथए । अब ्सलाई त्ाईिरू सा् ुल्ाएका 
छौ ँ । त्ाईिरूको रचनात्क र स्भाव्णू्क प्रहतहक््ाको अ्ेक्षासहित 
अग्मी् धन्वाद । 

क्ाम्ेन फर चने्ज

२०७९ काहत्कक १



प्रकाशकी्य

अन्तरपिङ्गी पवपवध्ता भएका व्यपतिहरबारेको भ्रम र 
सकंीर्ण सोच भतकाउनुिर्ण 

िाम्ो स्ा्ज्ा हवहवध ्ौन हबशषेताको बारे्ा एकद् ैसमीह्त बझुाई 
रिकेो छ । हशश ु्जहन्दँा उसको बाह्य ्ौनाङ्ग हशश्न भए्ा बालक र बाह्य 
्ौनाङ्ग ् ोनमी भए्ा उसलाई बाहलका भहन हनधा्करण गनदे चलन सथाह्त छ । 
सोहिअनसुार व्हतििरूका लाहग सा्ाह्जक ्लू् र ्ान्तािरूको हनधा्करण 
गरमी अभ्ास्ा ल्ाइद ैआइएको छ । त्िमी ्लू् ्ान्ता र अभ्ासलाई 
नै सा्ाह्जक रु््ा ‘बैध’ र ‘सिमी’ ्ाहननछ । स्ा्ज्ा ्स प्रकारका 
अभ्ासिरू ्ात्ै व्ा्क रिमीरिदँा हवहवध ्ौन हवशषेता भएका व्हति 
अथा्कत ्अनतरहलङ्गमी हवहवधता भएका व्हतििरू बहिषकृत िुदँ ैआइरिकेा 
छन ् । उनमीिरू्ाहथ स्ा्जका हवहभनन ति्ा हवहभनन हकहस्का हवभदे, 
लाञछना, हिसंा, दवू ््कविार र अ््ाहनत व्विारिरू िुदँ ैआइरिकेो छ । 

हचहकतसा हवज्ञानले ् ौनाङ्ग, प्र्जनन ्ग्हनथ र क्ो्ो्जो्को ढाँचािरूको 
आधार्ा हवहवध ्ौन हबशषेताको ्हिचान गरेको िो । तर िाम्ो स्ा्जले 
हशश्न र ् ोनमी, सनतानोत्ादन गन्क सकने क्ष्ता र ् रुुष्ा XY र ् हिला्ा XX 
गणुसतु्  (क्ो्ोसो्) भएका व्हतििरूको अहसततवलाई ् ात् सवमीकारेको छ । 
हशश्न र ्ोनमीबािकेको ्ौनाङ्गको ढाँचा, हशश्न र ्ौनमीसँग समबहनधत हवितमी् 
प्र्जनन ्ग्नथमीबािकेा ग्नथमीको ढाँचा र  XY र XX गणुसतु्  (क्ो्ो्ज्) 
बािकेको गणुसतु् (क्ो्ो्ज्) हवहवधताको बारे्ा किमी ँकतै छलफल िुने 
गददैन । त्सैले िाम्ो स्ा्ज्ा त्सबारेको बझुाई तथा ज्ञानको अभाव 



छ । कुराकानमी गररएको खणड्ा ्हन ्सता हवशषेता िुनलुाई “हबकार”, 
“असा्ान्” र ्वू्क्जन्को ्ा्को फलको संज्ञा हदने गररएको छ । ्ौन 
हवशषेताको हवहवध ्हिचान भएका व्हतििरूलाई अनतरहलङ्गमी हवहवधता 
भएका व्हति भहननछ भनने कुरा बलल बलल साव्क्जहनक वतृ््ा हझनो रु््ा 
सनुन र सनुाउन थाहलएको छ । हवडमबना, अनतरहलङ्गमी व्हतििरूको 
अहसततवलाई स्ा्जले सवमीकान्क भने सकेको छैन । स्ा्जले नहसवकाररहददँा 
घर्ररवारले ्हन आफना अनतरहलङ्गमी हवहवधता भएको सनतानलाई सि्जै 
अ्नाउन र साथ हदन्ा कहठनाई ्ैदा गररहदएको छ ।   

िाम्ो स्ा्ज्ा अनतरहलङ्गमी हवहवधता भएका व्हतििरूप्रहतको 
सोचाइ र व्ाख्ा साँघरुो छ । ने्ालमी भाषाको “हलङ्ग” शबदको ्रम्रागत 
प्र्ोगले हलङ्ग (Sex), लैङ्हगकता (gender) दबैुलाई ्जनाउने भएकोले 
अनतरहलङ्गमी हवहवधताका व्हतििरूलाई कतै तेस्ोहलङ्गमी (Third gen-
der) र कतै ्ारहलङ्गमी (Transgender) व्हति भनेर समबोधन गररएको 
छ । ्सरमी बहुझन ुभनेको अनतरहलङ्गमी व्हतििरूको अहसततव खमुच्ाउन ुिो । 

सन ्२०१५ ् ा  सं्तुि राषट्र संघविारा ्जारमी तथ््त्कानसुार अनतरहलङ्गमी 
हवहवधता भएकािरूको संख्ा हवश्कै ्जम्ा ्जनसंख्ाको कररब ०.५ दहेख 
१.७ प्रहतशत रिकेो छ । हवहभनन अध््नले  ४० भनदा बढमी अनतरहलङ्गमी 
हवहवधता रिकेो कुरा औलं्ाएको छ । तसथ्क अनतरहलङ्गमी ्ौन हवहवध 
हबशषेता आफै्ा एउटा छाता शबद िो । हवगत एकदशक ् ता अनतरहलङ्गमी 
भनने शबद ने्ालका केिमी ्ौहनक तथा लैंहगक अल्संख्क स्दुा्का 
हनह्त् का् गनदे संसथा तथा अहभ्नतािरूले प्र्ोग गददै आएका छन ्। ता्हन 
उनमीिरूले प्र्ोग गनदे गरेको अनतरहलङ्गमी शबदको अथ्क, त्सको ्ररभाषा 
र व्ाख्ालाई बझुदा उनमीिरू्ा ्हन अनतरहलङ्गमी हवहवधताबारे समीह्त 
ज्ञान रिकेो थािा ्ाउन सहकनछ । समीह्त ज्ञानकै आधार्ा त्सतै खालको 
भाष्को प्र्ोगले गदा्क अनतरहलङ्गमीिरूको बारे्ा अझै् हन सानदहभ्कक रु््ा 



बिस तथा छलफल िुन सकेको छैन । ्जे ्जहत बिस र छलफल भइरिकेा छन ्
हतनले  िाम्ो स्ा्ज्ा ्हद कसैको अस्ष्ट ्ौनाङ्ग भए्ा त्सतो व्हति 
अनतरहलङ्गमी व्हति िो भनने स्ाट बझुाईलाई नै अनु् ोदन गददै आइरिकेा 
छन ् । ्जसलाई िाम्ो स्ा्जले संकीण्क दृहष्टकोण राखरे ्वू्क ्जन््ा गरेको 
्ा्को फलको संज्ञा हदने गरेको छ, ्जनु सरासर गलत िो । ्हि संकीण्क 
बझुाइका कारण अनतरहलङ्गमी हवहवधता भएका व्हतििरूको ्जमीवन झन ्
कष्टकर बनाइहदएको छ । 

ने्ाल्ा ् ौहनक तथा लैंहगक अल्संख्क स्दुा्का LGBTIQA+ 
समबनधमी अहधकारवाला, सरोकारवाला र सरकारबमीच हवहभनन खालका 
साझदेारमी तथा स्नव्कारमी का्का्जिरू गददै आइरिकेा छन ्। अनतरहलङ्गमी 
हवहवधता भएका व्हतििरूको बारे्ा तलुनात्क रु््ा नगण् ्ात्ा्ा ्ात्ै 
का्िरू भएका छन ्। ् ौहनक तथा लैंहगक अल्संख्क स्दुा्को अहभ्ान 
र हक््ाकला्िरू् ै ्हन अनतरहलङ्गमी हवहवधताका व्हतििरूबारे खासै 
छलफल भएको ्ाइदनै । त्सले अनतरहलङ्गमी हवहवधता भएकािरूको 
्दु्ालाई झन ् ओझले्ा ्ाददै लगेको छ । उनमीिरूको िक अहधकारको 
लाहग कहिल्ै कतै ्हन बिस तथा छलफल िुने वातावरण र ठाउँ बनन 
सकीरिकेो छैन । ने्ालका ऐन काननूिरूले अनतरहलङ्गमी हवहवधता भएका 
व्हतििरूलाई स्ट्ेन सकेको छैन । हवहभनन ्ानव अहधकारका अहभ्ानले 
्हन अनतरहलङ्गमी हवहवधता भएको ्जनसंख्ाको ्दु्ालाई बझुन सकेको 
छैन । 

त्िमी तथ्लाई बझुरे िा्मीले अनतरहलङ्गमी हवहवधता भएकािरूका 
हनह्त् का् गनु्क अहतआवश्क रिकेो हनक्यौल ग्यौ ँ । सन ् २०१६ 
्ा ने्ालका हवहभनन ठाउँ्ा रिनभुएका िाम्ा सम्क्क ्ा आउनभुएका 
अनतरहलङ्गमी व्हतििरूको एउटा भलेा राख्ौ ँ। ने्ालकै सनदभ््क ा त्ो भलेा 
अनतरहलङ्गमी हवहवधता भएका व्हतििरूको ्हिलो राहषट्र् भलेा हथ्ो, 



्जनु दईु हदनसम् चलेको हथ्ो । त्हत्ञ्जेलसम् हनल हिरा स्ा्जले ्हन 
अनतरहलङ्गमी हवहवधताबारे्ा आवा्ज उठाउन सकीरिकेो हथएन । हनल 
हिरा स्ा्जसँगै सम्क्क ्ा रिरे हवहभनन का ््कक््िरू्ा संलगन रिनभुएका 
केिमी व्हतििरूले ्ौहनक तथा लैंहगक अल्संख्किरू बारेको अनेक 
छलफलिरू्ा आफनो स्स्ा र सरोकारको कुरा नआएको बारे्ा धरैे्लट 
आ्समी कुराकानमी ्हन भएको हथ्ो । त्स्हछ िा्मी आफैले त्सता 
स्स्ाबारे्ा सघन संवाद गन्कको लाहग भलेा राखकेा हथ्ौ ँ। त्ो भलेाले 
िा्मीलाई अनतरहलङ्गमी हवहवधता भएकािरूका लाहग का् नगरमी निुने 
्कक्ा्ककी गन्क सघा्ो । त्िमी भलेा् ैिा्मीले अनतरहलङ्गमी हवहवधता 
भएका व्हतििरूको एउटा ल्ुज नेटवक्क  बना्ौ-ँ तदथ्क सह्हतको रु््ा । 
सन ्२०१७ ्ा अनतरहलङ्गमी हवहवधता भएका व्हतििरूका लाहग का् गनदे 
एउटा संसथा- क्ाम्ेन फर चने्ज- सथा्ना ग्यौ ँ। 

संसथा बनाइसके्हछ हवहभनन अनतरा्कहषट्र् सकारात्क अभ्ासिरूलाई 
अनसुरण गददै िा्मीले संसथागत तवरबाट का् थाल्ौ ँ । किमी ँ कतैबाट 
अनतरहलङ्गमी हवहवधताबारे कुनै का् गरेको छ हक भनेर सोधखो्ज ग्यौ ँ। 
्जानकारमी्लूक स्ोत सा्ाग्मीिरू भहेटएला हक भनेर खोज्ौ ँ। अि,ँ िा्मीले 
कतै्हन त्सता सा्ाग्मीिरू भटेेनौ ँ। त्सैले िा्मी आफैले त्सता सा्ाग्मीिरू 
हनकालने ्ज्कको गन्क थाल्ौ ँ। ्ो ्सुतक त्सैको अकको एउटा सानो प्र्ास 
िो । अनतरहलङ्गमी हवहवधता भएका व्हतििरूप्रहतको गलत बझुाई, दोषमी 
िरेाई ् ररवत्कन गन्क र गराउन अहत आवश्क छ । त्सको लाहग ् ्ा्कप्त ् ात्ा्ा 
्स बारे्ा कुराकानमी िुन ुआवश्क छ । ्जानकारमी्लूक स्ोत सा्ाग्मीिरू 
उत्ादन िुन ु आवश्क छ । त्सता सा्ाग्मीिरूको व्ा्क प्रचारप्रसार र 
हतनको आधार्ा छलफल तथा अनतरहक््ािरू िुन ुआवश्क छ । 

त्सतै हक््कला्िरू्ा केिमी त टेवा हदन सकँु भनने ितेलेु िा्मीले ्ो 
्सुतक प्रकाशन गरेका छौ ँ। ्ो ्सुतक्ा दशेका हवहभनन भभूाग्ा बसोबास 



गनु्किुने अनतरहलङ्गमी हवहवधता भएका व्हतििरूको ्जमीवन संघष्क ्सकेका 
छौ ँ । ्मी कथाले अनतरहलङ्गमी हवहवधता भएको व्हति भएकै कारणले 
झलेनु् रेको कष्ट, घर ्ररवार तथा स्ा्जको अहसवका ््कता, सा्ाह्जक तथा 
न्ाह्क बहिषकरण र राज्को असंवेदनशमील चररत् र त्सकै कारण थ् 
स्स्ा्ा ्रेको वासतहवकतालाई दशा्कउँछ । 

्ो ्सुतकले अनतरहलङ्गमी हवहवधता भएका व्हतििरूलाई आफू र 
आफू्जसता व्हतििरूका बारे्ा ्जानकार िुन सघाउनेछ । अनतरहलङ्गमी 
सनतान भएका अहभभावकिरूलाई आफनो सनतानिरूबारे ्जानकार 
िुन र उनमीिरूलाई साथ सि्ोग हदन पे्रररत गन्क सकनेछ । ्स ्सुतकका 
कथाकारिरूले आ-आफना व्हतिगत कथालाई अनतरहलङ्गमी व्हतििरूको 
राम्ो ्जमीवन्ा्न्ा केिमी ्ोगदान हदन सकँु भनने ितेलेु स्ा्जसा् ु
ल्ाउनभुएको छ । ्मी कथािरूले स्ा्ज्ा अदृश् ्ाररएका अरू थपैु्र 
खालका कथािरूलाई बाहिर ल्ाउन सकारात्क ऊ्जा्कको का् गनदेछ 
भनने्ा िा्मी हवश्शत छौ ँ। त्स अलावा ्ो ्सुतक ्हद कोिमी ्हन व्हति्ा 
भएको अनतरहलङ्गमी हवहवधता भएका व्हतििरूबारेको भ्र्, गलत बझुाई 
र संकीण्क सोचलाई हचन्क सि्ोगमी िुन सके्ा ्हन िा्मी िाम्ो प्र्ास सफल 
भएको ्ाननेछौ ँ। 

इशान रेगमी
सिसंसथा्क तथा का््ककारमी हनददेशक

क्ाम्ेन फर चने्ज



समिादकी्य

्यौनाङ्गकै आधारमा िैंपगक्ता पनधा्णरर हुने कुराभनदा िर सोचौ ँ

्जिाँसकैु िोस,् ्जोसकैुको कोखबाट िोस ्बचचा ्जहन्ए्हछ सबै्जसोको 
्हिलो ह्जज्ञासा िुनेगछ्क- के ्जहन््ो ? छोरा हक छोरमी ? । हवश्व्ा्मी रु्् ै
बचचा ्जहन्दा हक छोरा ्जहन्नछ हक छोरमी ्जहन्नछ भनने िाम्ो बझुाई 
एकद् ््जबतु र ध्बुसत् कुरा ्जसरमी गहडएर बसेको छ । कररब ९८ 
प्रहतशत ्जनसंख्ा्ा ्िमी कुरा लाग ूिुने गछ्क । तब, ९८ प्रहतशतको कुरा त 
सबै्जसोलाई ज्ञात भएकै कुरा भ्ो । त्सो भए बाँकी चाहि ँके त ? उनमीिरूको 
वासतहवकता के िो ? त्सलाई कसरमी बहुझएको छ ? कसरमी बझुनु् छ्क 
भननेबारे्ा हवहभनन ्लुकुिरू, खासगरमी ्हश््ा ्लुकुिरू्ा धरेथोर बिस, 
छलफलिरू िुने गरेका छन ् । त्सबारे्ा हवहभनन का ््कक््िरू सञचालन 
िुने, नमीहत त्ुज्क्ा गनदे र ऐन काननूिरू स्ते बनने बनाउने क्् ् हन चहलरिकेो 
छ । ने्ालको सनदभ््क ा भने ्सबारे्ा साव्क्जहनक रु््ा छलफल तथा 
अनतरहक््ा गनदे चलन बसमीसकेको छैन । ्हिला वा ्रुूषबािकेको लैंहगक 
्हिचानको अवधारणा बािकेका लैंहगक ्हिचान, ्ौन अहभ्खुमीकरण र 
्ौन हवशषेताका ्क्षिरू अझै् हन अ्ान् र असवमीकृत छन ्। 

एक अध््नले दखेाएको तथ्, संसारभर ्जहन्ने बचचािरू ् ौनाङ्गको 
आधार्ा ्ारम्ररक रु््ा ्ररभाषा गररने हशश्न (्रुुष ्जनेहनद्र्) र ्ोनमी 
हलएरै ्ात्ै ्जहन्ने गददैनन ् । कोिमी हशश्न र ्ोनमी दबैु हलएर ्जहन्एका 
िुनसकछन ् । कोिमी ्मी दबैु ्ौनाङ्गिरू अष्ष्ट सवरु््ा हलएर ्जहन्एका 
िुनसकलान ्। कोिमी अरू अरू थपैु्र हभनन हभनन हवशषेता, उदािरणको लाहग 
्ौनाङ्ग, प्र्जनन ् ग्नथमी तथा गणुसतु् (क्ो्ो्जो्)िरूको ढाँचािरू हलएर 
्जहन्एका िुनसकलान ्। त्सता ् ौन हवशषेतािरूका कारण उनमीिरू ् हुलङ्गमी 
वा स्तमीहलंगमी शरररका ् रम्रागत धारणा र ् ान्ता हभत् अटाउदनैन ्। ्जसलाई 
अनतरहलङ्गमी हवहवधता भएका व्हति भनने गररनछ । 



त्सता हवहवधता भएका बचचािरू वषदेनमी २० लाख भनदा बढमी  संख्ा्ा 
्जहन्ने गछ्कन ्भनने एक अनतरा्कहषट्र् तथ्ाङ्क छ । तथ्ाङ्कले नै दखेाएको 
छ, हभनन हभनन ्ौन हवशषेतासहित ्जहन्एका बचचािरू हवश्् ैकररब १.७ 
प्रहतशत रिकेा छन ् । अकको एउटा स्रणमी् ्क्ष, अनतरहलङ्गमी हवहवधता 
भनने कुरा ्जन््जात ्ात्ै िुदँनै । र ्ो सँध ैसदृश् लक्षण दहेखनेगरमी ्ात्ै ्हन 
िुदँनै । त्सता हचनि वा लक्षणिरू व्हतिको शारररमीक हवकास, ्ौन्जन् 
संवेदनशमील अगंिरूको हवकास, प्र्जनन ्क्ष्ता आहदको हवकासको कुनै्हन 
चरण्ा दहेखन सकछन ्। वा नदहेखनेगरमी ्हन िुनसकछ । ्िाँ ्ो ्सुतक्ा 
िा्मीले स्टेेका अनभुवकथािरू कुनै न कुनै सवरु््ा लक्षणिरू दहेखने वा 
त्सता हचनििरू दखेन सहकने सनदभ्कका छन ्। त्सको अथ्क ने्ाल्ा अरु 
अनतरहलङ्गमी हवहवधता भएका व्हतििरू छैनन ्भनने िोइन । बरू त्सता 
व्हतििरूलाई उनमीिरूको वासतहवक प्राकृहतक अवसथा सहित स्ा्ज्ा 
बाहिर आउने वातावरण र अवसर नभएको िो । 

अनतरहलङ्गमी हवहवधता भएका व्हतििरूको िक्ा शरररका अगं र 
प्र्जनन-् ् हिला भए ् ोनमी, ् ाठेघर, सतन, XX गणुसतु् (क्ो्ो्जो्) गभ्कधारण 
तथा सनतानोत्ादन क्ष्ता आहद र ् रुूष भए हशश्न, अणडाकोष, XY गणुसतु् 
र गभ्कधारण गराउन सकने क्ष्ता आहद- का आधार्ा स्ा्जले सथाह्त 
गरेको लैंहगकताको अवधारणा बेका् े िुनछ । त्िमी बेका् े अवधारणा र 
्ान्तालाई कडमीकडाउँका साथ लाग ूगनदै्नदे हढ्मी राहखदा नै अनतरहलङ्गमी 
व्हतििरूको सिमी ्हिचान िुनबाट रोकने बहल्ो तगारो खडा िुन ्गुछ । 
हकनकी सा्ाह्जक ्लू् ्ान्ताले व्हतिको ्ौनाङ्गकै आधार्ा उसको 
लैंहगकता हनधा्करण गररहदएको छ । अथा्कत ््ोनमी हलएर ्जहन्ए्हछ हनहश्त 
भहू्का, दाह्तव र ्ान्ता अहनवा ््क ्ालना गनदै्छ्क । हशश्न (हलंग) हलएर 
्जन्े् हछ हनहश्त भहू्का, दाह्तव र ्ान्ताको अहनवा ््क ्ालना गनदै्छ्क । 
अनतरहलङ्गमी हवहवधता भएका व्हतििरू त्सता भहू्का र ्ान्तािरूको 
ढाँचाहभत् ्ददैनन ्। त्िमीबाट उनमीिरू्ाहथको हवभदे, वहिषकरण र लाञछना 
शरुु िुनछ । 

अनतरहलङ्गमी हवहवधता भएका व्हतििरू आफूलाई ्रुुष, ्हिला 
वा गैरवि्सांहख्कको रु््ा ्हिचान गन्क सकदछन ् । त्सतै, उनमीिरू 



हवष््ौहनक, स््ौहनक, वि्ौहनक, सव्क्ौहनक, अ्ौहनक आहद ्ौन 
अहभ्खुमीकरणका िुन सकदछन ्। हकनकी अनतरहलङ्गमी हवहवधता र लैंहगक 
्हिचान  तथा ्ौन अहभ्खुमीकरण आ्स्ा गाँहसएर आउने हभनन-हभनन 
कुरा िुन ्। अनतरहलङ्गमी हवहवधताको हवष्ता र त्ससँग गाँहसएका अरू 
्क्षिरूबारे बझुन नचािदँा, उनमीिरूप्रहत नकारात्क ्वू्कधारणािरुकै कारण 
उनमीिरू्ाहथको हवभदे, बहिषकार, हतरषकार क््शः बढ्द ैर गहिररद ै्जानछ । 
्जसको अनत् िुनछ िुदँनै वा किाँ र कसरमी िुनछ वा कहिल्ै निुन ्हन सकछ 
भनने कुनै हनहश्त िुदँनै । 

त्सैले अनतरहलङ्गमी हवहवधता भएका व्हतििरूलाई ्नो्ानमी 
्वूा्कग्िमी िे्  र घणृाको दृहष्टकोणबाट िरेरनकुो सट्ा उनमीिरूको वासतहवकता 
र हभनन प्राकृहतक अवसथालाई बझुने चषे्टा गरौ ँ । सा्ाह्जक बहिषकार 
र अ््ाहनत गररनकुो सट्ा स्भाव र सम्ानभाव राखौ ँ । उनमीिरूलाई 
सा्ाह्जक, ्ाररवाररक वा व्हतिगत तवर् ैदहणडत गररनकुो सट्ा आ्स्ा 
सौिाद्क वातावरण, सौिाद्क समबनध का्् राखौ ँ। उनमीिरूको सा्ान् र सि्ज 
्जमीवन ् ा्नका हनह्त् आवश्क ् िल गन्क सकने्जहत प्र्ास गरौ ँ। तर त्सो 
गन्क नसहकएको खणड्ा बाधा चाहि ँखडा नगरौ ँ। 

समी्ानतकृत स्दुा् र स्दुा्का व्हतििरू धरैे हिसाबले बहिषकरण्ा 
्रेकै िुन ् । तर समी्ानतकृत र बहिषकृत स्दुा् र व्हतििरू सँध ै सबै 
सनदभ््क ा हथहचएकै ् ात्ै ् हन निुन सकछन ्। सा्ेहक्षत रु््ा कुनै न कुनै रु््ा 
सिुहल्त प्राप्त र संरचनागत लाभांश प्राप्त गन्क सकने अवसथा्ा ्हन िुनछन ्। 
तर अनतरहलङ्गमी हवहवधता भएका व्हतििरू संरचनागत लाभांश प्राप्त िुने 
खे् ा्ा नगण् ्ात्ा्ा ्नदे गछ्कन ् । उनमीिरूका वासतहवकता बारे ्जानकार 
स्िू एकद् ैसानो छ । त्सैले अनतरहलङ्गमी हवहवधता भएका व्हतििरूका 
सरोकार, स्स्ा र ्दु्ाबारे सकारात्क सोच र खलुा ्ानहसकता सहित 
कुरा गरौ ँ। 

कैिाश राई
सम्ादक

काठ्ाडौ,ँ २ काहत्कक २०७९
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नयाँ जीवन पाएँ

– अभिषके चौधरी

म परिवािको पहिलो सन्ान । छोिाको मितव बढी भएको समाजमा 
पहिलो सन्ान छोिा िोस ्भननने चािना मनेिो आमाबावकुो पहन हियो सायद । 
२०५५ सालमा परिवािको जनेठो सन्ानको रूपमा सिानीय असप्ालमा म 
जनममँदा नस्सिरूलने छोिा जहनमयो भहनहदए । आमालने भननभुएको, जनमजा्ै 
मनेिो यौनांगको ढामँचा परुुष जननेनद्ीय सपष्ट दनेहिननेगिी हियो । सािै कने िी 
अषपष्ट ढामँचामा महिला जननेनद्ीय पहन हियो । असप्ाललने ‘छोिा जहनमयो’ 
भहनहदएपहछ आमाबवुा  छोिा बोकने ि घि आउनभुएट । घिमा िशुीयाली 
मनाउनभुएछ । पहिलो सन्ान नै छोिा भयो भननेि गाउमँ टोल, छिहछमनेकीमा 
समन्े  िशुीयाली छाएछ । 

घिमा लगनेपहछ आमालने न्ेल लगाउमँदािनेिी मनेिो महिला जननेहनद्य कने िी 
सपष्ट भएझै मँ लागनेछ । म १० हदनको िुमँदा महिला जननेनद्ीयबाट हपसाब चहुिन 
िालनेछ । आमालने तयो कुिा िािा पाउनभुएपहछ घिका अरू सदसयिरूसमँग 
यो कुिा भननभुएछ । ्ि घिमा अरुलने यो सामानय कुिा िो, हबस्ािै आफै 
बनद िुनछ भननभुएछ । आमालने पहन तयस्ै िोला भनठाननभुएछ । ्ि हदन 
हबतद ैजामँदा मनेिो हपसाब चहुिन बनद भएन । मनेिो तयस्ो अवसिाको उपचाि 
िोजनकुो सट्ा आमालाई पोहषलो िाना हदन छाहिएछ । ननुसमँग मात्ै उिामँलने 
िाना िानपुनने भएछ । आमालने पोहषलो िाननेकुिा िामँदा बचचाको समसया 
झन ्बढ्ननेछ भननने धािणालने आमालाई िोिै ि पोषणहबनाको िाननेकुिा हदन 
िाहलएको ििनेछ । लगा्ाि हपसाब चहुिदा फोिोि िुनने समसया ् छमँदहैियो । 
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हपसाब सफा गदा्सिनेिी मनेिो यौनांग पाहछएि िा्ो बनद ैगएछ । हबस्ािै घाउ नै 
भएछ । तयसबनेला मनेिो हपसाब चहुिनने समसयाकै कािणलने मनेिो आमाबवुालाई 
‘कस्ो हिजिा बचचा जनमाएको’ भननेि घिबाट हनकालीहदनभुएछ । 
आमाबवुा घिपरिवािबाट छुरट्एि बसन िालनभुएछ । 

घिको आहि्सक अवसिा कमजोि हियो । ्ैपहन आमाबवुालने मनेिो हपसाब 
चहुिनने समसयाको समाधान िोजद ैआसपासका सवास्थय चौकी, असप्ाल, 
बैद्यलगाय्का सबैह्ि धाउनभुएछ । उिामँिरूलने आफूलने गन्स सकननेजह् सबै 
गनु्सभएछ । मलाई उपचािको लाहग लान सकनने आसपासका सबै ठाउमँिरूमा 
लानभुएछ । ्ैपहन उिामँिरूलने समाधानको उपाय भनेट्नभुएन । ठूला ि 
मिगंा असप्ालमा उपचाि गन्स लानबुािनेक अरू हवकलप उिामँिरूलने बामँकी 
िाखनभुएन । आहि्सक हसिह् कमजोि भएकैलने चािनेि पहन उिामँिरूलने ठूला 
असप्ालिरूमा जमँचाउन लान सकनभुएन । 

जब म ८ वष्सको भएमँ । मलाई सकूल भना्स गरिहदनभुयो । म तयसबनेलासमम 
कने िी कुिािरू बझुनने भइसकने को हिएमँ । अरूिरूको मप्रह्को वयविाि ि बझुाई 
सनुदा मलाई निाम्ो लाग्थयो । मलाई नै हकन यस्ो भएको भननेि सोचिें । 
सकूलमा पहन मलाई तयस्ै निाम्ो वयविाि िोला, मलाई अननेक अननेक भननेि 
लाञछना लगाउलान ्भननेि मनमनै ििाएको हिएमँ । मनमा िि बोकने ि म सकूल 
गएमँ । म तयिामँ पगुदा मनेिो समसया कसैलाई िािा हिएन । ्ि हनिन्ि हपसाब 
चहुिििमँदा सबैलाई िािा िुनने नै भयो । मनेिो कपिा सबै हभज्थयो ि गनिाउ्थयो 
पहन । मलाई कक्ाकोठाहभत्का सबैलने ‘कटु्म ैमतुनने मु् वुा’ भनने । हबस्ािै 
अरू कक्ाकािरूलने पहन तयसै भनन िालने । हपसाब गनिाउनने भनद ैमनेिो नाम 
‘बासमह्’ िाहिहदए । मनेिो हपसाब चहुिनने समसयाको कािण िािा पाएपहछ 
‘छकका’, ‘हिजिा’ भनद ैहगजयाउमँिने । सकूलमा तयस्ो मािौल भएपहछ मलाई 
सकूल जान नपिने िुन्थयो भननने लाग्थयो । ्ी हदनिरूमा म हबिान अबनेिसमम 
सतुिने, ्ाकी सकूल जान हढला िोस ्ि जान  नपिोस ्। ्ि तयो मनेिो समसयाको 
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समाधान हिएन । मनेिो समसया सकूलका हशक्किरूको कानमा पहन पगुनेछ । 
हशक्किरूलने िािा पाएपहछ भनने मलाई हजसकाउनने, िोचयाउननेिरूलाई गाली 
गन्स ि भननेको नमाननेमा सजाय पहन हदनभुएछ । तयसपहछ भनने मलाई सकूलमा 
कने िी सहजलो िुनिालयो । 

म ९ बष्सको हिएमँ । सकूलको प्रधानाधयापकलने मनेिो बवुासमँग भनेट्नभुएछ । 
उिामँलने मनेिो उपचाि गिाउननेबािने कुिा भननभुएछ । उिामँलने नै बामँकने को कोिलपिु 
असप्ाल जान सललाि हदन ुभएछ । कने िी हदनपहछ, पैसाको जोिो गरि मनेिो 
बाबा ि म कोिलपिु असप्ाल पगुयौं । असप्ालमा सामानय चनेक जामँच 
गरियो । उपचािको लाहग असप्ालम ैभना्स िुनपुछ्स भननेपहछ म भना्स भएमँ । 
तयिामँ िाकटििरू पालैपालो मलाई िनेन्स आउमँिने । यस्ो लाग्थयो, िाकटििरूलने 
म जस्ो मानछने पहिला कहिलयै दनेिनेका हिएनन ्। कुनै िाकटिलने कुनै रिपोट्स 
बनाउिने, कसैलने मनेिो यौनांगको फोटो हिचिने । तयिामँ कसैलाई मनेिो गोपहनय्ा 
ि अपठ्यािोपनको खयालै हिएन । उनीिरूका लाहग म एक अचममको जन्झुै मँ 
हिएमँ, एक प्रयोगशालाझै मँ बननेको हिएमँ । 

४ हदनसमम मलाई कने  कने  औषधी िवुाए । घरि एउटा आएि एउटा औषधी 
हदन्थयो ि जान्थयो । फने िी अकको आएि अककै  औषधी हदएि जान्थयो । जामँच गनने 
भननेि मनेिो िग् ् यह् हनकालिने की म आफै अचमममा पिनेको हिएमँ- आहिि 
यहतिका िग् कने को लाहग िोला ? पामँचौ मँ हदनमा एकजना िाकटि आएि 
भननभुयो, ‘उपचाि ् िुनछ, ्ि पहछ  गएि निाम्ो िुनछ’ । मनेिो हपसाब चहुिनने 
समसयाको कािण मलैने ि मनेिा आमाबवुालने झनेलनपुिनेको ्नाब, सनुनपुिनेको 
दबू्सचन, सािीभाइ ि आफन्िरूको हछ:हछ दिु दिुको वयविािबाट िामीलाई 
छुटकािा चाहिएको हियो । तयसैलने िामी जने जस्ो िुनछ उपचाि गनने पक्मा 
पहुगसकने का हियौ मँ । संयोग पहन कस्ो, तयहति नै बनेला आमा हबिामी िुनभुयो । 
उिामँलाई बहद्सयाको गलुरियाको असप्ालमा भना्स गनु्सपयको । म ि बवुा मनेिो 
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उपचाि िामँ्ी िािनेि घि फहक्स यौ मँ । कने िी हदनपहछ आमालाई असप्ालबाट 
घि लयाइयो । 

हपसाब चहुिििनने िुमँदा मनेिो यौनांगमा घाउ िुन्थयो । पाहछन्थयो । एकदम 
दखु्थयो । हिि्नै नसकनने िुनिने । हबस्ािै मनेिो शरििका अरू भागिरूमा पहन 
घाउ िहटिा आउन िालयो । मनेिो शािीिीक अवसिा हबग्मँदो हियो । धनेिै उहभन 
पहन नसकनने भएमँ । घुमँिा टनेकने ि बसिने मँ । सतुन पहन समसया िुन्थयो । घोपटो पिनेि 
सतुनने गिने । मानहसक रुपमा पहन म कमजोि बनद ैगइििनेको हिएमँ । कहति कष्टकि 
हदनिरू हिए ् ी । ओच्छयान ि कपिा हभजनेपहछ फने नकैपयको । तयसबनेला मसमँग न 
पया्सप्त फने नने कपिािरू हिए । न घिमा पगुदो ओच्छयाउनने कपिािरू नै हिए । 
किी क्ै जामँदा पहन फने न्सका लाहग कपिािरू बोकनपु्थयको । ्ि मसमँग कपिा 
नै निुनने िुमँदा िासै क्ै जाहदनिने मँ । गममी मौसममा जािोको बनेलाभनदा कम 
कपिा चाहिन्थयो । ्ि गममीमा घाउ िुनने, पोलनने ि दखुनने चाहिमँ अह् नै िुन्थयो । 
सकूलमा पहन पछािीको बनेञचमा गएि बसनने गिने मँ । गनिाउमँछ भननेि कोिी पहन 
मसमँग बसन चािमँदनैिने । मनेिो छनेउमा पनकै मानदनैिने । म उनीिरूको छनेउ गएभनने 
झपािने । मसमँग सबै ्हक्स निने । मलाई िनेला गिने । सािीिरूसमँग िनेलन मन 
प्थयको । उनीिरूलने मसमँग िनेलनै मानदनैिने । मलाई दनेखनासाि ‘बासमह् आयो’ 
भनद ैहजसकाउमँिने अहन मसमँग पिपिै ्कने ि जानिने । मनेिो उमनेि बढनेसमँगै मनेिो हपसाब 
गनिाउनने समसया झन बढ्द ैगयो । बाटोमा हिि्दासमन्े  मलाई ‘हछः कस्ो 
गनिाएको ? उ्ा जा’ भननेि माहनसिरूलने भनन िालने । 

यस्ै समसयािरूसमँगै म िुहक्स द ै हिएमँ । म १६ वष्सको भएमँ । तयसबनेला 
बहद्सया हजललामा  लैंहगक ्िा यौहनक अलपसंखयक वयहतििरूको लाहग 
काम गनने एउटा काया्सलय सिापना भएछ । मनेिो गाउमँको एकजना हददीलने 
तयो काया्सलयको बािनेमा िािा पाउनभुएछ । उिामँलने तयिामँ गएि मनेिोबािनेमा 
ब्ाउनभुएछ । तयो काया्सलयमा काम गनने नबीन चौधिी मलाई भनेट्न 
मनेिो घिमा आइपगुनभुयो । उिामँलने मलाई धनेिै कुिािरू ब्ाउनभुयो । एउटा 
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काय्सक्रमको लाहग काठमािौ मँ जानने कुिा पहन गनु्सभयो । काठमािौ मँ जानने कुिामा 
सरुुमा मनेिो आमालने ‘िुनन’ भननभुयो । िप कुिाकानी गिनेपहछ भनने आमा बवुा 
म काठमािौ मँ जानने कुिामा मञजिु िुनभुयो । 

मनेिो बािनेमा हबस्ािै गाउमँबाहििका माहनसिरूलने पहन िािा पाउद ै
जान िालने । एकहदन एकजना पत्काि मनेिो घिमा आइपगुने । उनी सायद 
गलुरियाह्िबाट आएका हिए जस्ो लागछ । उनलने म ि मनेिो आमाबवुासमँग 
िपैु्र कुिाकानी गिने । िामीलने पहन उनीसमँग सिज रुपम ैकुिाकानी गय्य मँ । उनलने 
मनेिो यौनांगको ्सबीि पहन हिचने । िामीलाई मनेिो उपचािको लाहग किी मँ 
क्ैबाट सियोग हमलला हक ? कसैलने पिल गरिदनेलान ् हक भननने आशा 
हियो । उनी िाम्ो सियोगी िोजीहदन सकनने मानछने िुनपुछ्स भननने ठाननेि िामीलने 
उनीसमँग िलुस् कुिाकानी गय्य मँ । उनीसमँग िामीलने िाम्ा सबै समसयाबािने कुिा 
गय्य मँ । उनको प्रश्नको उतिि पाएि, िाम्ो समसयाबािने िािा पाएि उनी हनसकने  । 

कने िी हदनपहछ तयिी मँको सिानीय एक पहत्कामा मनेिो ्सबीिसहि् ‘न 
कने टा, न कने टी जहनमएको’ भननेि िाम्ो कुिाकानी छाहपएछ । तयो िािा पाएपहछ 
मलाई झनकक रिस उठ्यो । िामीलने अककै  अपनेक्ा ि बझुाइसहि् आपसमा 
कुिाकानी गिनेका हियौ मँ । िाम्ो कुिाकानीलाई तयसिी पहत्कामा छापनेको दनेखदा 
मलाई मन पिनेन । अहन मलैने तयो कुिालाई बनेवास्ा गरिहदएमँ । 

नहबन चौधिी दाइलने काठमािौ मँ जानपुछ्स भननेि मलाई फोनमा समपक्स  
गनु्सभयो । माघको ठणिी महिना हियो । मसमँग न चाहिमँदो कपिा हियो न 
् गािी चढ्नने पैसा नै । आमालने ५ िजाि रुपैयामँ सापटी मागनभुयो, एकजना 
गाउमँलने हददीसमँग । मनेिो एकदम हमलनने सािीलने मलाई आफनो लगुा हदयो । 
२०७२ सालको माघ २३ ग न्े म काठमािौ मँको लाहग घिबाट हनसकने मँ  । मनेिो 
हमलनने सािी मलाई गलुरिया बसपाक्स समम छोि्न आयो । तयो हदन, 
पहिलोपलट म जीनदगीमा बहद्सया हजलला बाहिि जामँदहैिएमँ । तयो यात्ा मनेिो 
लाहग कहठन ि लामो यात्ा िुननेवाला हियो । मलाई कने िी घणटा बसन पहन 
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समसया िुन्थयो । गलुरियाबाट काठमािौ मँ पगुनको लाहग मलैने कम्ीमा पहन 
२०/२२ घणटा गािीमा बसनपु्थयको । म गािी चढने मँ, मनमा अननेक िालको  
भाव बोकने ि । 

भागयबस, तयिी गािीमा बहद्सयाकै अकको एकजना मजस्ै समसया भएको 
वयहति पहन भनेहटए  । उनीपहन म जान लागनेकै काय्सक्रमका लाहग हििनेका 
ििनेछन ् । िामी दबैुजना समँगै बसयौ मँ । हसट हभजछ भननेि िामीलने आफू बसनने 
हसटमा ठूलो पलाहष्टक हब्छयायौ मँ । तयसमाहि बसयौ मँ । िाम्ो गािी गि्ुयो । 
विपिका यात्िुरूलने ‘कसलने हपसाब गयको ? कस्ो हपसाब गनिायो’ भनन िालने । 
क्ै गािीवालालने िामीलाई गािीबाट हनकालीदनेलान ्भननने पीि हलएि िामी 
चपुचाप बसीिहौ मँ । अरूिरू बोलदा, हपसाब गनिाएको कुिाबािने सोधिोज 
गदा्स िामी कने िी नभएझै मँ बसीिहौ मँ । काठमािौ मँ नपञुजनेलसमम िामीलने हनदाएको 
बिाना गरििहौ मँ । बलल िामी भोहलपलट हविान काठमािौ मँ पगुयौ मँ ।  
िामीलने तयिामँ िोटलमा बसनपु्थयको । िोटलमा जामँदा िामीलाई ‘कोठा िाली 
छैन’ भननेि फका्सइहदए । हपसाब गनिाएको ि हपसाब चहुिनने समसया भएको 
भननेि िामीलाई कने िी िोटलिरूलने बसन हदएनन ्। बलल बलल एउटा िोटललने 
िामीलाई बसन हदनने भयो । ्ि तयिामँ िामीलने ओ्छयानमा िोइन, पलाहष्टक 
ओ्छयाएि भइुमँमा सतुनपुनने भयो । िामीलने तयसै गय्य मँ । सबैजना आिामलने 
ओ्छयानमा सतुदा िामी हचसो हसमनेनटको भइुमँमा पलाहष्टक ओ्छयाएि 
सतुयौ मँ । तयसबनेला आफनै हजनदगीदनेहि हधककाि लागयो । पशु्सिाम सि ि इशान 
दाइलने िाम्ो लाहग बिी सप्रने हकननेि लयाइहदनभुयो । बिी सप्रने प्रयोग गदा्स 
िाम्ो हपसाब अहल कम गनिाउ्थयो । तयसलने िामीलाई िोिै भएपहन िाि् 
हमलयो । सािीिरूलने िाम्ो समसया िािा नपाउन सकछन ्भननेि पहन ढुकक  
लागनेको हियो । 

भोहलपलट, काठमािौ मँको बालवुाटािमा ििनेको ननेपाल िाउस कयाफने मा 
दइुहदनने काय्सक्रम सरुु भयो । काय्सक्रममा हवहभनन ठाउमँबाट करिब १३ जना 
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वयहतििरूको सिभागी्ा ििनेको हियो । उनीिरू सबै अन्िहलङ्गी हबहबध्ा 
भएका वयहतििरू ििनेछन ्। तयो काय्सक्रम ननेपालमा पहिलोपटक िुन लागनेको 
ििनेछ । काय्सक्रममा सिभागी भएका िामीिरू पहिलो पटक एकअका्ससमँग 
भनेहटििनेका हियौ मँ । तयसैलने प्रायजसो िशुी दनेहिनिने । सबैलने आ-आफनो 
अनभुव सनुाइििमँदा मलाई पहन क्ा क्ा िशुी लाहगिहो । तयिामँ अरू 
सािीिरू भनेट्न ु पहिलनेसमम संसािमा यस्ो म एकलो वयहति िुमँ जस्ो 
लाग्थयो । म ैमात्ै हकन तयस्ो भएको िोला भननने लाग्थयो । ्ि जब मलैने म 
जस्ै अरु सािीिरूलाई तयिामँ भनेटें, म एकलो ििनेनछु भननेि आमँट पलायो । अरु 
सािीिरूको पहन पीिा ि दःुि सनुदा मनेिो दःुि मात्ै ठूलो ििनेनछ भननने लागयो ।

२ हदनको काय्सक्रममा धनेिै कुिामा छलफल भयो । मलैने पहन मनेिो समसयाबािने 
भननने मौका पाएमँ । काय्सक्रममा महिला ्िा बालबाहलका मनत्ालय, िाहषरिय 
मानव अहधकाि आयोग, हनल हििा समाजलगाय्का प्रह्हनहधिरूको 
उपहसिह् ििनेको हियो । सोिी काय्सक्रममा पशु्सिाम सि ि इशान दाइलने मनेिो 
उपचािको लाहग आह्ान गनु्सभयो । काय्सक्रममा पालनभुएका महिला ्िा 
बालबाहलका मनत्ालयका प्रह्हनहधजयलूने मनेिो ि मजस्ै समसया भएको 
अकको सािीको उपचािको लाहग मनत्ालयबाट सियोग गनने प्रह्बद्ध्ा पहन 
वयति गनु्सभयो । बसनको लाहग हनल हििा समाजको कने यि एणि सपोट्स िोममा 
वयवसिा गरियो । मनेिो उपचाि िुनने भयो भननेि म अह् िशुी भएमँ । 

२०७२ साल माघ २७ ग न्ेको हदन, िाम्ो उपचािको लाहग बीि असप्ाल 
जानपुनने हदन । असप्ाल जान ु पहिलने िामीलाई िाहषरिय मानव अहधकाि 
आयोगको काया्सलयमा लहगयो । हनल हििा समाजको गािीमा हनल हििा 
समाजका १ जना कम्सचािी, इशान दाइसहि् िामी दईुजना आयोगको 
काया्सलय पगुयौं । तयिामँ िाम्ो हनबनेदन द्ा्स गरियो । तयिामँबाट िामी हसध ै
बीि असप्ाल पगुयौं । तयो हदन िाम्ो सामानय चनेकजामँच भयो । जामँचपहछ 
िाम्ोलाहग बसनने बयबसिा गरिएको ठाउमँ लाहजमपाटमा गयौं । िाकटिकानसुाि 



8  .  पिधँका अनुभवहरूः अन्तरपिङ्गी पवपवध्ता भएका व्यपतिहरको पनजतव कथा

िाम्ो समसया जहटल िालको हियो । तयसैलने अहभभावकको उपहसिह् ि 
मञजिुीमा मात्ै उपचाि प्रहक्रया अहघ बढाउन सहकन्थयो । इशान दाइलने िाम्ो 
अहभभावकलाई फोन गिनेि बोलाउन ुभयो । तयसको पहस्सपलट िाम्ा  घिबाट 
अहभभावक आइपगुनभुयो । 

िामी िाम्ा अहभभावकसहि् उपचािको लाहग फने िी बीि असप्ाल 
गयौं । भना्स ् भयौ मँ । ्ि िामीसमँग उपचािको लाहग चाहिनने पैसा भनने हिएन । 
िामीलने सियोग पाउमँननेछौ मँ भननेको ठाउमँ किी मँ क्ैबाट पहन सियोग आउनने 
नआउनने ठनेगानै भएन । ‘सीटीसकयान गनू्स’ भननेि िाकटिलने लनेिनेि हदएको ३ 
हदन हबह्सकने को हियो । असप्ालमा भना्स भइसकने ि पहन मनेिो उपचाि निुनने 
भयो भननने लागनेि म साहै् हनिाश भएमँ । अब यहतिकै घि फक्स नपुनने भयो भननेि 
मलैने िाि माहनसकने को हिएमँ । इशान दाइलने आफनो वयहतिग् िच्स िाम्ो 
उपचािको लाहग िहच्सनभुएछ । अहन बलल िाम्ो सीटीसकयान भयो । समसया 
जहटल िालको भएकोलने िाकटििरू पहन कने िी अलमलको अवसिामा 
दनेहिनिुुन्थयो । उपचाि सफल िोला निोला भननने एकिालको अषपष्ट मािौल 
हियो । तयिीमाहि िामीसमँग पैसा नै हिएन । 

िाम्ो उपचािको लाहग आहि्सक सियोगको अहपल गिनेि िकम संकलन 
गनने सललाि भयो । तयसपहछ िाम्ो उपचािको प्रहक्रया अहघ बढाइयो । िाम्ो 
चनेकजामँचपहछ मसमँगैको सािीको उपचाि िुन नसकनने कुिा िाकटिलने भननभुयो । 
उनलाई घि फका्सइयो । म असप्ालमा एकलै भएमँ । सबै हबिामीिरूको आफन्, 
सािीिरू भनेटघाटमा आउमँिने । अरूिरूको शभुहचन्क ि सािीिरू दनेखदा 
आफू एकलो भएमँ भननने लाग्थयो । मनेिा भनने आमाबवुा, सािी, दाइ जने भननेहन 
सबैिोक इशान दाइ नै िुनिुुन्थयो । कहिलनेकािी मँ आमाबवुा, सािीिरूको 
नयास्ो लाग्थयो । मलाई बनेगलै वाि्समा िाहिएको हियो । तयिामँका कने िी 
कम्सचािीिरू मलाई दनेखद ैनचािनने, मनेिो नहजकै पन्स नचािनने हिए । उिामँिरूको 
हियटुी पिनेको हदन मलैने साहै् िनेपाइ ि ििो वचनिरू िनेपनपु्थयको । ्ि मलाई 
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माया गनने कम्सचािीिरू पहन िुनिुुननु्थयो । उिामँिरूको हियटुी पिनेको हदनमा 
म जयाद ैिशुी िुनिने । घिको याद पहन आउदनै्थयो । कने यि एणि सपोट्समा 
काम गनु्सिुनने िामनाि दाइ मलाई भनेट्न आइििनिुुन्थयो । उिामँको तयो मायालने 
मलाई तयिामँ बसन धनेिै सियोग पयुा्सयो । ्ि उिामँ मलाई भनेट्न आउमँदा अरू 
कम्सचािीिरूलने गाली गनने गिनेको कुिा मलैने पहछ िािा पाएमँ । यस्ायस्ै मलाई 
घणृा गनने ि माया गननेिरूको माझमा ्ी्ाहमठा पलिरूसमँग मलैने असप्ालको 
४ महिना काटने । घिबाहिि यहतिका लामो पट्यािलागदो समय मलैने हब्ाएको 
तयिी असप्ालको बसाइ नै हियो । तयिामँ बसदा जने जस्ो भएपहन मनभरि 
आशा हियो- मनेिो उपचाि िुननेछ । मनेिो समसया समाधान िुननेछ । म असप्ालकै 
वाि्समा बसीििने । उपचािको लाहग चाहिनने पैसाको जोिो गन्समा इशान दाइलने 
कने  कह् िणिि िनेपनभुयो विामँलने मात्ै भनन सकनिुुनछ ।  

एकहदन मलाई िाहिएको वाि्सको माहिललो ्ललामा एक पािलैंहगक 
महिलालाई भना्स गरिएको कुिा िािा पाएमँ । उनको लाहग हनल हििा समाजको 
अधयक्कै नने्तृवमा पैसा उठाएि आहि्सक सियोग गरिएको ििनेछ । समाजलने 
मलाई पहन सियोग गनने वचन हदएको हियो ्ि मलैने तयस्ो कुनै सियोग 
पाइनमँ । समाजलने एकजना आवशयक पिनेको वयहतिलाई सियोग गिनेकोमा 
मलाई धनेिै िशुी लागयो । ् ि मलाई हदएको वचन पिूा नगदा्स ि मनेिो समदुायको 
नने्तृव गनने, िकअहधकािको लाहग लिीििनेको संसिालने मलाई एकचोहट भनेट्न 
पहन नआएकोमा हचति पहन दखुयो । कने िी हदनसमम, िामै् समदुायको लाहग 
पिल गरिििनेको संसिालने समदुायकै वयहतििरू कसैलाई कािा कसैलाई 
पािा हकन गिनेको िोला ? भननने प्रश्नलने मनेिो मन अशान् बनाएको हियो । 

२०७३ सालको बैशाि २३ ग न्े । मनेिो पहिलो सज्सिी िुनने हदन । िप्ताहदन 
अहघ मनेिो सज्सिीको हमह् ् ोहकएको हियो । मनेिो सज्सिी िुननेहदन िािा पाएपहछ 
मलाई मनमा कने िी िि,  कने िी अनौठो मिशशु भइिहो । िाकटिलने ‘िामी प्रयास 
गछ्य ्ि भनन सहकदनै’ भननेकोलने पहन मनमा अननेक कुिा िनेलन िालयो । ्ि 
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मसमँग अरू हवकलप हिएन । मटुु दह्ो पािनेि बसने । ितिचाप बढनेमा वा अरू 
कने िी भएमा सज्सिी िुन नसकनने िुमँदा मलैने आफूलाई समिालनपुनने हियो । सकदो 
समिालने । २३ ग न्ेको हदन िाली पनेट िािनेि हविान ९ बजने अप्रनेशन कक्मा 
मलाई लहगयो । अप्रनेशन कक्बाहिि बवुा ि इशान दाइ हदनभरि मलाई कुिनेि 
बसनभुएछ । मलाई सामँझको ६ बजने अप्रनेशन कक्बाट बाहिि हनकाहलएछ । म 
अप्रनेशन गिनेको ्ीनहदनपहछ मनेिो िोश आएको ििनेछ । जब म िोशमा आए, 
अप्रनेशन गिनेि मनेिो महिला जननेहनद्यबाट हपसाब चहुिनने समसया िोकन सफल 
भएको कुिा िािा पाएमँ । मलैने नयामँ जीवन पाएको अनभुव गिने मँ । इशान दाइ ि 
बवुा पहन एकदम िशुी िुनिुुन्थयो । अप्रनेशन गिनेको ठाउमँ हबस्ािै सनचो िुमँद ै
गयो । म असप्ालबाट हिसचाज्स भए । ्ि ्ीन-्ीन हदनमा फलोअपको 
लाहग असप्ाल जानपु्थयको । असप्ालबाट हनसकने को १ महिनापहछ म 
घि फकने  । मनेिो सज्सिी सफल भएको िािा पाएि घिमा िशुीयाली छायो । 
मनेिी आमा सबैभनदा िशुी िुनभुएको हियो । सबैजनाको िशुी ि आफनै 
बदह्लएको जीवन दनेखदा मनेिो शिीिै एकदम िलुंगो लागयो । जिामँ पहन म 
हनध्सकक जान सकछु, जोसकैुको छनेउमा पहन उहभन, बसन सकछु भननने िािा 
पाउमँदा मात्ै पहन यसै यसै मन ि शरिि फुरंुग भएको हियो । 

मनेिो उपचािको क्रममा ििमँदा मलैने ९ कक्ाको परिक्ा हदन सहकन । मलैने 
पनुः ९ कक्ाम ैभना्स गनु्सपयको । मनेिो उपचाि ि सज्सिीबाट मनेिो शिीि ्ंहग्एको 
हिएन । शािीरिक अवसिा कमजोि भएकोलने मलैने आिाम पहन गनु्सपनने हियो । 
मनेिो पहिलो सज्सिी सफल भएपहन तयोसमँग समबहनध् अरू सज्सिी पहन गनु्सपनने 
हियो । तयसपहछ पहन अरू िप दइुवटा सज्सिी गरियो । ्ीनवटा सज्सिीपश्ा् 
मनेिो हपसाब चहुिनने समसया समाधान भयो । मलाई ‘बासमह्’ भननेि िोचयाउन 
ि हगजयाउन पहन कम िुमँद ैगयो । मनेिो सवास्थयहसिह् सामानय नै छ । ् ि हवहभनन 
कािणलने गहु्मँगो, बलको काम गन्स सहकदनमँ । ्ि म िशुी छु । अन्िहलङ्गी 
पहिचानका कािण ममाहि िुनने गिनेको हवभनेद पहन कने िी कम भएको मिशशु 
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गिनेको छु । ्ि हवभनेद ि अपमान िुन बनद भनने कहिलयै निुनने ििनेछ । समाजलने 
हदनने लाञछनािरू धनेििोि बोकनैपनने ििनेछ । 

घिको आहि्सक अवसिा यसै कमजोि हियो । मनेिो उपचािको क्रममा 
बवुालने पहन िाम्ोसमँग काम गन्स पाउनभुएन अहन अझ कमजोि बनद ैगयो । 
घिको अवसिा नाजकु बनद ैगएको दनेिनेि नपढ्नने सोच बनाउदहैिए । तयो कुिा 
इशान दाइलने िािा पाउनभुएपहछ उिामँलने मलाई पढ्न ुअह् जरुिी छ भननेि 
समझाउनभुयो । िौसाउनभुयो । मलैने उिामँकै सियोगमा आफनो पढाईलाई 
हनिन्ि्ा हदएमँ । अहिलने म सना्क ्ि पहिलो बष्समा अधययन छु । आहि्सक 
रुपमा आतमहनभ्सि बननने प्रयतनमा कयामपनेन फि चनेनज संसिाकै सियोगमा  बंगिु 
पालन वयबसाय गरिििनेको छु ।
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मेरो जीवन दुःख र आशाले भररएको छ

– कृष्ण बहादरु मोक्ान

मनेिो जनम ठयाककै कहिलने भयो मलाई िािा छैन । म बािा हजललामा 
जहनमएको हिएमँ िने भननने कुिा पहछ िािा पाएको हिएमँ । मसमँग म २०३८ सालमा 
जहनमएको बयिोिाको नागरिक्ा छ । मनेिो बवुाको नागरिक्ा मकवानपिु 
हजललाको भएकोलने काननूी रुपमा मलैने पहन तयिीकै नागरिक्ा पाएमँ । म 
सानो िुमँदा मनेिो लालनपालन कसलने गयको ? िामी कहिलने बािा हजललाबाट 
मकवानपिु आयौ मँ ? कने  कािणलने मकवानपिु आयौ मँ ? तयो कने हि पहन िािा 
छैन । मलाई जनम हदनने आमा को िुन ्? किामँ ि हकन जान ुभयो ? मलाई 
अहिलनेसमम िािा छैन । 

मलैने िािा पाएदनेहि नै म बवुा ि सानीआमासमँग हिएमँ । मलैने आमा बवुाको 
माया ि सननेिपणू्स लालनपालन पाइनमँ । आमा बवुाको साि ि माया कस्ो 
िुनछ भननने मिशसु गन्स पाइनमँ । म सानैछमँदा बवुालने दोस्ो हबिने गनु्सभयो । 
बहिनी ि भाइ जहनमए । बहिनी ि भाइ नजहनमदा पहन म सानीआमा ि बवुाको 
लाहग िासै मायाल ु सन्ान हिइनमँ । बहिनी ि भाइ जहनमसकने पहछ ् िुनै 
कुिै भएन । म मनेिो सानीआमाको लाहग एउटा काम गनने बचचा सिि हिएमँ । 
बवुालने मलाई पढ्नको लाहग सकुल भना्स गरिहदनभुयो । ्ि मलैने सकूल जान 
पाइनमँ । सानीआमालने जान नै हदनभुएन | मलाई अरुको घिमा गोठालो गन्स 
अह्ाउनभुयो । उिामँलने अह्ाएपहछ नजानने कुिै भएन । 

मकवानपिुको चौकी टोलमा म गोठालो गन्स गएमँ । हदनभिी गाईबस्िुरू 
चिाउन लैजानिें । सामँझपि फिा्सएि लयाउमँिें । गोठमा िुलिें । िाना िानने 
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बनेलामा मलाई बासी मोिी, हढिो हदनिने । म तयिी िानिें । तयो िाएपहछ पनेट 
अघाउनकुो साटो ढाहिन्थयो । पिाला चल्थयो । मलाई निामँदा एक हबसनचो 
िाएपहछ अकको हबसनचो िुन्थयो । घिका अरूिरू भनने ्ाजा-्ाजा अहन 
हमठा-हमठा परिकाििरू िाएको दनेखिें । कने िी समयपहछ म तयो घिबाट भागें । 
घि आएमँ । आफनो जानने ठाउमँ अरू किामँ नै हियो ि ? घि फकने पहछ ‘हकन भागनेि 
आको ?’ भननेि भककु कुटाइ िाएमँ । अहन फने रि मलाई तयिी लहगयो । मलाई 
तयिामँ बसनै मन लागन छािनेको हियो । कने िी हदनपहछ म फने रि तयिामँबाट भागें । 
गोठालो गिनेवाप् मलैने बासी िाननेकुिा िान पाउमँिें । गाली ि कुटाइ िान 
पाउमँिें । सानीआमालने भनने सािुलने जयालासवरुप हदनने गिनेको पैसा पाउनने गिनेको 
कुिा मलैने पहछ िािा पाएको हिएमँ ।  

मलाई फने रि अकको मकवानपिुकै भैंसने भननने ठाउमँको एकजना बािुन ििको 
हजहमनदािको घिमा काम गन्स पठाए । तयो घिमा ् झन ् यह् धनेिै भैंसी ि 
बाख्ािरू हिए । म इत्ो बचचा हिएमँ, उनीिरूको बग्नेल्ी बाख्ा ि भैंसी 
सयािानु्सपनने ! हबिानदनेहि सामँझसमम एकहछन पहन फुस्सद िुनिनेन । मलाई 
बसनको लाहग बाख्ाको िोिननेि वयवसिा गरिएको हियो । म तयिी िानने ि 
सतुनने गिथें । घिका माहनसिरू भनने घिको माहिललो ्ललाको चोटामा शानलने 
बसनेि हमठो-हमठो परिकाििरू िानने गिने । मलाई भनने उिी बासी भा्, मोिी, 
हढिोिरू नै हदनने गद्सिने । उनीिरूलने माहि बसनेि मजा मानी मानी िाएको दनेिनेि 
मलाई पहन तयस्ै िाननेकुिािरू िबू मन लाग्थयो । म मिु हमठाउमँद ैकाम  
गनने गिथें । 

एकहदन ् अह् भयो भननेि मलैने सािुनीसमँग भनें, ‘्पाईिरूलने िाएकै 
िाननेकुिा मलाई पहन हदनसु ्न । मलाई हकन यस्ो हदनभुएको ?’ । सािुनीलने 
‘गोठालोलने िानने यस्ै िो’ भननभुयो । मीठो मीठो िाननेकुिा िाएि हचहटकक 
पिनेि उनीिरूका बचचािरू सकुल जानिने । म उनीिरू सकूल गएको टुलटुुल ु
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िनेरिपठाउमँिने ि आफू गाईबस् ुहलएि गोठालो हिि्िें । मलाई अह् निमाइलो 
लाग्थयो । बनेला बनेलामा एकलै बसनेि िबू रूनिने । 

म गोठालो जानने गिनेको ्लह्िको िोलामा एकजना बढुीआमकैो पसल 
हियो । उिामँलने मलाई िबु माया गनु्सिुन्थयो । म बनेलाबनेलामा उिामँलने अह्ाएको 
काम सघाइहदनिें । उिामँलने मलाई भा्, कहिलनेकािी मँ मास ु ि हचउिा िान 
हदनिुुन्थयो । तयस्ा िाननेकुिा िान पाएको हदन मनेिो लाहग अह् आननदको 
हदन िुन्थयो । म प्रायजसो तयिी बढुी आमकैो पसल आसपास ििनिें, 
गाइबस्िुरूलाई चन्स छाहिहदएि । 

एकहदन तयिी ठाउमँमा एककासी ि्याङि्याङ आवाज आयो । गोली 
िानािान भयो । ि ै हकन ि क-कसको लिाई भयो मलाई िािा भएन । 
्ि गोलीको आवाजलने आहतिएि सबै गाईबस्िुरू जंगलबाट हनसकने ि घि 
फहक्स ए । म भनने तयिी बसीििने मँ । दईुटा बाख्ा भनने घि पगुनेनछन ्। घिका मानछने 
बाख्ा ि मलाई िोजद,ै हचचयाउमँद ै तयिामँ आइपगुने । म गोलीकै आवाजलने 
ििाएको हिएमँ, तयिीमाहि बाख्ा ििाएको भनद ैमलाई िोजन आइपगुनेपहछ मनेिै 
िोसलने ठाउमँ छाि्यो । आहतिएि मलाई कने  गरुमँ  कने  गरुमँ  भयो । क्ै लकुीजान पाए 
पहन िुनने भननने लागयो ि म तयिामँबाट भागें- िोलैिोला । िोलैिोला भागनेको 
भागनेकै हिएमँ, कुनै घि वा बस्ी नै दनेहिनमँ । मलाई झन ्िि लागन िालयो । 
हनसपट् अधयािो िुमँद ैगयो । घरि क्ा ्सा्सएझै मँ लाग्थयो । घरि क्ाबाट कने िी 
आवाज आएझै मँ लाग्थयो । ििाइििाइ म हिहिििने मँ । भागदाभागद ैम किामँ पगुने 
िाि ैपाइनमँ । धनन कुकुि भकुने को आवाज सनुें । गाउमँ आएछ भननने लागनेि लामो 
सास फने िें । घि भएह्ि म लहमकद ैगएमँ । भोटने कुकुिलने झमटनेि मनेिो साति ैहलयो । 
मलाई कुकुिलने लछुनेि मायको भननने लागनेि म स्बध भएमँ । 

एकजना बढुोबा घिबाहिि हनहसकनभुयो । म ििलने ििििी कामँपीििनेको 
हिएमँ । बालने किामँबाट आएको भननेि सामानय ्रिकालने सोधनभुयो । बलल 
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मलाई लागयो- ‘म बामँचने’ । उिामँलाई सबैकुिा ब्ाएमँ । म बनेससिी भोकाएको ि 
िाकने को हिएमँ । उिामँलने मलाई भा् दाल िान हदनभुयो । िा्को ३ बजनेह्ि 
िोला, पनेटभरि िाएि म सु् ें । भोकको सिूमा धनेिै िाएि िोला पनेट असपट 
भएि म हनदाउन सहकनमँ । सबैजना सु् ीसकने का हिए । तयिामँ एउटा टुकीबतिी 
बहलििनेको हियो । कहतििनेि तयो बतिीलने छनेवैमा सु् नेको मानछनेको हसिकलाई 
सलकाएछ । म हनद्ा नलागनेि छट्पहटििनेकै बनेलामा उजयालो साहै् भयो कसिी 
? भननने सोचनेि विपि िनेिने मँ । हसिक बलीििनेको दनेिने । मलैने सबैलाई उठाएमँ । सबैलने 
हमलनेि तयो आगो हनभायौ मँ । तयो िा् म तयिामँ सतुन पगुनेि एउटा दघु्सटना िुनबाट 
जोहगएको कुिामा बढुोबालने गणु माननभुयो । तयसपहछ िामी सबै फने रि सतुयौ मँ । 
म पहन कहतििनेि हनदाएछु । 

हविान आमँिा िलुयो, तयो चहुनया भननने गाउमँ ििनेछ । तयिीको एकजना 
्ामाङको िोटलमा मलाई लहगयो । तयिामँ काम गनने मानछने चाहिएको ििनेछ । 
मलाई िान ि बसनने ठाउमँ चाहिएको हियो । िोटनेलमा पगुनेि मलैने गनु्सपनने कामको 
हवविण हदइयो । अहन काम गनने ठाउमँह्ि लहगयो । मलैने मामँझनपुनने भामँिािरूको 
यत्ो िास दनेिनेिै म शरुूम ै ्हस्सएमँ- ‘आमबो, मनेिो जयानभनदा हन ठूलो मलैने 
मामँझनपुनने भामँिाको िास ?’ । तयसो ् काम तयिी भामँिा मामँझनपुनने मात्ै हिएन । 
अरू पहन यहति धनेिै कामिरू गनु्सप्थयको । म तयसबनेला पहन बचच ै् हिए हन । 

मनेिो भागम ैतयस्ो िो हक कने  िो कुननी, तयो िोटलमा पहन मलाई िानकै 
दःुि भयो । भा् िान ् कहिलयै नपाउमँनने । िाली हढिो िानपु्थयको । तयो 
िोटनेलमा िामँगा-भै मँसीको सकुुटी िबू चल्थयो । िोटनेलमा आएका ग्ािकिरूलने 
िाएि छािनेको िाननेकुिा, मासकुो टुक्रा, सकुुटीको टुक्रािरू िनेदा्स सफा जस्ो 
लागयो भनने हटपनेि कवापप मिुमा िालिें ि चपाउमँद ै भामँिा माझिें । एकहदन 
् सािुलने मलाई आफूिशुी चिुोट िकसी हनकालनेि हपउछस,् चोछ्सस,् भनद ै
हससनपुानीलने हपट्यो । मलैने िाएकै हिइनमँ तयसैलने मलैने गिनेको िो भननने 
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कुिै भएन । पहछ िािा भयो, सािू-सािूनीकै दईुजना िुकने का छोिीिरूलने 
सािीिरूसमँग हमलनेि लकुने ि िामँदा ििनेछन ्। 

म काम गनने िोटनेल नहजकै अकको पहन एउटा तयस्ै िोटनेल हियो । सािू 
्ामाङ, सािूनी क्नेत्ी । सािूलने गािी चलाउिने, सािूनीलने िोटल । कहिलनेकािी मँ 
उनीिरूलने मलाई बोलाउमँिने ि मास,ु भा्, दाल ि ्िकािी पनेटभिी िान हदनिने । 
बचचाको बहुद्ध ् िो, पनेट ि आम्ँ  भरिञजनेल िान पाउन ुनै मनेिो लाहग ठूलो 
कुिो हियो । कसैलने हमठो िाननेकुिा हदएमा ि एकशबद मीठो वचन बोहलहदएमा 
तयसै तयसै मन फुरंूग भएि आउमँ्थयो । सायद मायाप्रनेम ि िाननेकुिाको अभावमा 
म िुमँहक्स द ैगिनेकोलने िोला । उनीिरूलने तयसिी िान हदएपहछ ् ‘ओिो, यिामँ 
् यस्ो हमठो हमठो िान हदमँदाििनेछन ्। कहति जा्ी ििनेछन’् भननने लागयो ि म 
उनीिरूकैमा काम गन्स िालें । 

्ि दःुि गननेलाई जिामँ पहन दःुि ैिुनछ सायद । तयिामँ पहन मलैने काम ् 
उहतिकै गनु्सप्थयको । हदन न िा्, समँध ैिोटनेल िलुलै िुन्थयो । िा्ी पहन सतुनै 
नपाउनने । म उङ्द ैअध्सहनद्ामा भामँिा मामँझिने । कहिलनेकािी मँ भामँिा मामँझदामामँझद ै
तयिी भसुककै हनदाउिें । सािूनीलने कहिलने जगको पानी िनयाएि उठाउमँ्थयो । 
कहिलने जने पायो तयिी मँको झटािो िाननेि बयझूाउमँ्थयो । सतुनै नपाउनने भएपहछ 
कहिलनेकािी मँ म भागनेि जंगल जानिें । मलाई िोजनेि नभनेटुन ्भननेि मसानघाटमा 
भएको एउटा टििोजस्ोको मनुी गएि सतुिें । म १०/११ वष्सको हिएमँ िुमँला 
तयोबनेला । मलैने भू् प्रने्को किािरू सनुनेको हिइनमँ ्ि ि ै हकन िो कुननी 
बनेलाबनेलामा ्सा्सएझै मँ मिशशु गनने गिथें । कहिलने कोिी बोलनेजस्ो आवाज 
आउमँ्थयो, कहिलने क्ा सया्सकसरुुक गिनेझै मँ लाग्थयो । मनको िि भगाउनलाई 
आवाज आएह्ि ढंुगा िानिने अनधाधनुध । अहन फने रि सतुिें । 

एकिा् मसानघाटम ैसु् ीििनेको हिएमँ, एकजना झामँक्रीबा आइपगुने । उनी 
मलाई दनेिनेि छकक पिने । अतिाहलद ै उनलने भनने ‘हकन यिामँ बसनेको बाब ु ? 
्सा्सउमँछ, माछ्स । घि जाउ’ । मलैने ‘मलाई कने िी गदकैन’ भननने जवाफ हदएमँ । उनी 
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चनेपाङ जाह्का झामँक्री ििनेछन ् । मलाई तयहति भननेि उनी तयिामँबाट आफनो 
बाटो लागने । उनी गइसकने पहछ पो मलाई मन ढकक फुलनेि आयो । िि लागन 
िालयो । ्ैपहन मलैने िोटनेलमा फकने ि दःुि पाउनभुनदा यिी मँ सतुछु भननेि िा् 
तयिी मँ हब्ाएमँ । हबिानै िोटनेल फकने  अहन आफनो काम शरुु गिने मँ । िोटनेलपहछको 
मनेिो अकको घि नै तयिी मसानघाट बननेको हियो । जिामँ मलैने अज्ा् आवाजिरू 
(तयो पहन मनको ििको कािण पैदा भएको भ्रम िुनसकला)बािनेक अरू कसैको 
कने िीपहन सनुन ुपदकैन्थयो । 

लगभग  िनेढ वष्सपहछ सािू सािूनीलने तयिामँको िोटनेल छोिनेि काठमािौ मँ 
जानने भए । मलाई पहन समँगै लानने भए । उनीिरूलने काठमािौ मँको बालाजमुा 
भािा पसल सरुू गिने । म तयसबनेला १२ बष्सको हिएमँ । मलाई उनीिरूलने नै 
िाना पकाउन हसकाए । उनीिरूको घिमा िाना पकाउनने बनाएि िािने । िाना 
पकाउनने, उनीिरूलाई हदनने, सिसफाई गनने, मनेिो हदनचया्स तयहि भयो । 

मलाई आफूसििका अरू बचचािरूसमँग िनेलन िबू मनप्थयको । बाहिि 
सिकमा कोिी बचचा िनेलनेको दनेखदा जाउमँ जाउमँ लाग्थयो । कहिलनेकािी मँ अरु 
बचचािरूसमँग िनेलन जानिें । िनेलदािनेलद ैसमय हब न्ेको िाि ैिुमँदनै्थयो । घि 
फकने पहछ बनेससिी हपटाई िानिें । मलाई हपट्दािनेिी भा् पहसकनने पनय ू नै 
बांहगएको हियो । तयसिी हपटाइ िाएपहछ म तयिामँबाट भागिें । भागनेको हदन 
सिकमा सतुिें । उनीिरू मलाई िोजन आउमँिने । फने िी फका्सएि घि लानिने । 
यिी क्रम दोिोरििहो । 

तयिी हसलहसलामा सिकमा िा् हब्ाउननेिरू नै मनेिा सािी बनने । 
उनीिरूको कुिा सनुदा म छकक पिने मँ, उनीिरू ् धनी बाउका छोिाछोिी पो 
ििनेछन ्! कुल्मा फसनेि घि छोिनेका ििनेछन ्। उनीिरूलाई दनेखदा ‘हयनीिरुलाई 
् भोकै बसन ुपदकैन, कुटाइ िानपुदकैन, बाउ आमा पहन छन,् हकन बाटोमा 
सतुनपुिनेको िोला ?’ भननने लाग्थयो । उनीिरूलाई भनने कुनै कुिाको वास्ै 
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हिएन । ्ी सािीिरूलने मनेिो बािनेमा कहिलने सोधनेनन ् । मलाई कुनै िालको 

दवूय्सविाि पहन गिनेनन ्। 

मलैने ५ वष्ससमम काम गिनेपहछ तयो घि छोिें । िोटनेलमा काम गन्स 

िालें । िा्ी भनने सिकम ैसतुिें- भकुृटीमणिप, ितनपाक्स , िानीपोििीह्ि । 

तयिामँ सतुदा ‘िा न्े’िरूसमँग भनेिो संग् िुनिालयो । उनीिरूको पहन एक जना 

‘िन’ िुमँदोििनेछ । ‘िन’लने भननेपहछ सबैलने माननपुनने ििनेछ । एकहदन ‘िन’ भननने 

कने टालने ‘लनेउ यो हसिक ओढ, हबिान उठनेपहछ उ तयामँ िािीहदन’ु भननेि एउटा 

ठाउमँ दनेिायो । अहन िामी ३/४ जना िानीपोििीको बाटोमा हसिक ओढनेि 

सतुयौ मँ । उनीिरू हदनभरि िुलिने । कहिलनेकािी कसैलने हफलम िनेन्स पहन लैजानने 

गदा्सििनेछन ्। 

म पहन उनीिरूको समिूमा सामनेल भएमँ । िामी सिकम ैमस् हियौ मँ । 

एकहदन, िामीलाई हसहवन भननने बालबाहलकाको लाहग काम गनने संसिाको 

मानछनेलने भनेटाएि उनीिरूसमँगै लगने । हसहबनमा लहगएकािरूलाई िाखनको लाहग 

ए, बी, सी भननेि वग्स छुट्याएको िुमँदोििनेछ । िामी ए वग्समा पिनेका हियौ मँ । तयो 

भननेको कोहि नभएकािरू ि एकदम ैफोिोिी ठाउमँमा िाहिनने वग्स ििनेछ । मलैने 

जीवनमा धनेिै कष्ट भोगनेपहन अहलक सफा सगुघि चाहिन्थयो । हसहवनको तयो 

ए सनेकसन साहै् फोिोि हियो । जमैु् जमु्ा पिनेका गनिाउननेिरू तयिामँ िाहिएका 

हिए । िानाचाहि ंटनन दाल भा् हदन्थयो । हदनमा िामीलाई हचत् बनाउ भननेि 

कने  कने  सामाग्ीिरू हदनिने । आफु ् नपढनेको मानछने कने हि गन्स आउदनै्थयो । जने 

पायो तयहिमँ कने िमनेि गिथें । आफूलने बनाएको हचत्को बािनेमा आफैलने भननपु्थयको । 

म ् तयहिमँ िोला, नाला, घामँससमँग िुकने को  हिएमँ । कने िमनेि बनाएको हचत्लाई 

यो घामँस िो, यो िोला िो भहनहदनिें । अरू कने िी सािीिरूलने भनने साहै् िाम्ो, 

लोभलागदो हचत् बनाएका हिए । 
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मलाई कने िीहदनपहछ बी सनेकसनमा पठाइयो । तयिामँ बचचा पहन हिए, ठूला 
मानछनेिरू पहन हिए । तयिामँ चािी िानने ि सतुनने ठाउमँ िाम्ो हियो । तयिामँ गएपहछ 
२ घणटा पढाउ्थयो अहन िनेलाउ्थयो पहन । मलैने तयिामँ अक्ि हचननने मौका 
पाएमँ । आफनो नाम लनेखन हसकें  । कने हि समयपहछ एकजना सिलने मलाई मनेिो 
घिपरिवािको बािनेमा सोधन ुभयो । मलैने ‘बाउ ् क्ा छन ्क्ा िािा छैन । 
मनेिो ठूलीआमा सावरिमा छन,् फुफू नवलपिुमा छन’् भनने । पहछ मनेिो बािनेमा 
सोधनने सिलने मलाई सावरिमा लगनेि ठूलीआमाको हजममा लगाइहदनभुयो । 
उनी आफनै ठूलीआमा ् िोइनन ् । पनने ठूलीआमा िुन ् । उनलने ‘अका्सको 
बचचा िाखन ुिुमँदनै, पहछ कने हि भयो भनने दोष आउमँछ’ भननेि फुफूको हजममा 
लगाइहदए । फुफूलने पहन तयहि भनने अहन फुफाजलुने बवुाको घिमा लगनेि  
छोिी हदए ।

मलाई घि फक्स न हफरट्ककै मन हिएन । ्ि पहन म घमुीहफिीकन घि नै 
पयुा्सइएमँ । घि गएपहछ मलैने बवुालाई नागरिक्ा बनाई हदन ुभनने । बवुालने २०६७ 
सालमा मनेिो नागरिक्ा बनाईहदए । नागरिक्ा बननेपहछ मलैने िोटनेलमा िाना 
पकाउनने काम सरुु गिें । मलाई तयो िोटललने तयहि बसनने वयवसिा गरिहदयो । 
्लब महिनाको ५ सय रुपैयामँ हदयो । तयहतिबनेला मलाई घि जान ुपिनेन भननेि 
आननद लागयो । मनेिो काम दनेिनेि एक महिनापहछ मनेिो ्लब ५ सय रुपैयामँ 
बढाईहदए । मलैने तयो िोटनेलमा साढने २ बष्स काम गिें । महिनाको ५ िजाि 
भनदा माहि मनेिो ्लब बढनेन । काम चाहिमँ  २४ घणटा िट्नपु्थयको । िाना पहन 
िासै िाम्ो पाइदनै्थयो । सादा िाना िानपु्थयको, तयो पहन सािुनीलने िटाएि 
हदहनिन ्। कहिलनेकािीं हबक्री भएि बचनेकुमँ चनेको मासकुो िि्िी ि ििलपिल 
पहन िान पाइन्थयो ।  ्ि मलाई तयस्ो िान ुमन पदकैन्थयो । बरू २ टुक्रा 
भएपहन िाम्ो मास ुिान पाए िुन्थयो भननने लाग्थयो ि म तयसै भनिने सािूनीसमँग । 

समँगै काम गनने एकजना सािीलने काम छोि्यो । पहछ उसलने मलाई पहन 
अकको एक जनासमँग समपक्स  गिाई हदयो । तयसपहछ मलैने पहन तयो िोटनेल छोिनेि 
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पिासीमा भएको अकको िोटनेलमा काम गन्स गएमँ । तयिामँ मलाई महिनाको १२ 
िजाि ्लब हदयो । काम ् तयिामँ पहन उस्ै नै िो । मलाई कहिलने पनेट ििाब 
िुनने, कहिलने ढाि दखुनने, कहिलने िा् िटु्ा दखुनने िुन्थयो । काम गिनेि पैसा 
कमाउन िालने पहन उपचािम ैसबै िच्स िुन्थयो । कमाएको पैसा जममा गन्स 
सहकनमँ । तयो िोटनेल मलाई िाम्ो लागनेको िो । तयिामँ िाना िान,ु निान ुसबै 
आफनै िा्को कुिो हियो । पहिलनेजस्ो िोकटोक हिएन । ्ि जीवनमा कने िी 
न कने िी समसयालने कहिलयै नछोि्नने ििनेछ । म अहल अरु परुुष जस्ो िट्ाकट्ा 
हिइनमँ । मनेिो शिीि कने िी कने िी महिलाको जस्ो हियो । तयिी कािणलने मलाई 
कसैलने दवूय्सविाि गिनेनन ्। ्ि हबिामीलने मलाई अहल धनेिै स्ाउन िालयो । 
मलाई काम गन्स गाह्ो िुमँद ैजान िालयो । तयसैलने मलैने पिासीको तयो िोटनेलको 
काम छोिें । 

म िनेटौिा आएमँ । तयिामँ आएपहछ कने  गनने ? किामँ जानने ? भननने ठनेगान 
हिएन । ्ि म घि फहक्स न भनने चािहदनिें । म यहतिकै िनेटौिाका सिक ि 
गललीिरू चािादकै हिि्न िालें । तयिीबनेला एकजना बाजनेलने मलाई एउटा 
आश्रमको बािनेमा ब्ाउनभुयो । तयो आश्रम िनेिचाि गनने मानछनेको िामँचो 
पिनेको कुिा बाजनेलने मलाई सनुाउनभुयो । अहन म आश्रममा गएमँ । तयिामँ 
बदृ्धबदृ्धािरू आिाधना गन्स आउमँनने ििनेछन ् । उनीिरू ि अरू दानकािीबाट 
उठनेकै दानदहक्णालने नै आश्रम चलननेििनेछ । बदृ्धबदृ्धािरूसमँग पहन किामँबाट 
पैसा आओस ्ि ? छोिाबिुािीिरूलने िटाएि हदएकैबाट हनकालनेि आश्रमलाई 
दान गदा्सििनेछन ्। सबैका आ-आफनै किा-वयिा िुनछन ्। आश्रम चलाउन पहन 
उहतिकै महुशकल ििनेछ । म यो आश्रममा बसन िालनेको ३ वष्स भयो । आश्रमको 
माहलकलने आश्रम चलाउन नसकनने कुिा िाहिसकने का छन ्। यिामँबाट हनसकने ि 
जानने पहन किामँ िो ? िािा छैन । 

मनेिो जीहवकोपाज्सनको कुनै स्ो् छैन । मलैने िाजयको सामाहजक सिुक्ा 
भतिा अन्ग्स्को असिाय भतिा पाउनको लाहग विा काया्सलयमा पिल पहन 
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गिें । विा काया्सलयलने ‘ह्मीलाई कने को आधािमा भतिा हदनने ?’ भननेि सोधयो । 
मलैने ‘म अन्िहलङ्गी वयहति िुमँ, मनेिो कोहि छैन, कने िी छैन’ भनने । उनीिरूलने 
‘मनेहिकल रिपोट्स लयाऊ’ भनने । मलैने िाकटिलाई जमँचाएि उनीिरूलने मागनेझै मँ 
मनेहिकल रिपोट्स बनाएि पनेश गिने । तयसपहछ उनीिरूलने ‘अन्िहलङ्गीको 
लाहग भतिा छुट्याएको छैन’ भननने जवाफ हदए । तयसो भए ‘असिाय भननेि 
हदन हमलला हन ् ?’ भनदािनेिी ‘तयो पहन हदन सहकदनै’ भननेि फका्सइहदए । 

मनेिो शारििीक अशति्ा बढ्द ैगइििनेको छ । तयसलने गदा्स मलैने काम गनने 
क्म्ा गमुाउद ैगइििनेको छु । मसमँग भएको सीप पहन उपयोग गन्स नसकनने बनद ै
गइििनेको छु । चािनेिै पहन काम गन्स नसकनने अवसिामा छु । यो कहति पीिादायी 
अनभुव िो भननने कुिा म यिामँ भननै सहकदनमँ । एकाह्ि दहैनक िानपान 
अककोह्ि औधषीउपचािको िामँचो छ । मनकािी माहनसिरूको सिाय्ा ि 
सािलने म आफू जसोजसो जीहवका चलाउइििनेको छु । ्ि समँध ैअरूकै भिमा 
कसिी चलन ु? ् ि उपाय पहन कने  नै छ ि मसमँग ? मसमँग प्रश्न मात्ै छ- ि ैअब कने  
गनने ? मनेिो सवास्थयहसिह् सधुान्स ि सहुरिन सकने मा कने िी गिनेि िान सकनने हिएमँ 
हक भननने लागछ । तयसको लाहग िाजयबाट कने हि वयवसिा िुन सकने मा कने िी ् 
सिज िुन्थयो हक ? जीउन कहठन छ, ्ैपहन आशा मािनेको छुइनमँ ।
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‘म त सषृ्टिको बरदान हु’ँ

– चनै ुचौधरी

मनेिो नाम चनै ुचौधिी िो । मनेिो घि इटििी गैसािमा छ । मनेिो जनम कुन 
सालमा भयो तयो ् ठ्याकक मलाई िािा भएन । आमाबवुाको आठ 
सन्ानमधयने म कानछी छोिीको रुपमा जहनमएको हिएमँ । मनेिा पामँचजना हददी, 
एक दाज ुि एक भाइ छन ् । िामी सगोलमा बसदा ठूलो परिवाि हियौ मँ । म 
३-४ बष्सको छमँदा आमा हबतनभुयो । तयसको अकको बष्स मनेिो जनेठो दाजकुो 
हबिने भयो । हबिनेपहछ दाज ुभाउज ुछुरट्एि बसन िालनभुयो । कने िी समयको 
अन्िालपहछ हददीिरूको पहन पालैपालो हबिने भयो । घिमा बवुा, भाइ ि म 
मात्ै भयौ मँ । बवुालने जयाला मजदिुी गिनेि घि चलाउनिुुन्थयो । िामी चौधिीिरूलने 
तयह्बनेला छोिीलाई पढन पठाउनने गदकैन हिए । उनीिरूलाई घिकै कामकाज 
हसकाउनने ि सानैदनेहि काममा लगाउनने गरिन्थयो । म पहन बचचदैनेहि बाख्ा, 
गोरु चिाउद,ै घामँस काट्द ैिुहक्स एमँ । 

घिमा आमा िुमँदा मािौल नै बनेगलै हियो । िामी जिामँ गएपहन घि आउमँदा 
जने जस्ो भएपहन िाना पाकीसकने को िुन्थयो । कामबाट िाकने ि, भोकै घि 
आइपगुदा ् ा्ो नयानो िाननेकुिा िान पाउ्थयौ मँ । आमा हबतनभुएपहछ हददीिरूलने 
तयो काम गनु्सिुन्थयो । उिामँिरूको पहन हबिने भएपहछ घिमा पहिलनेजसिी िाना 
पाकने को िुमँदनै्थयो । म ७ बष्सको हिएमँ, मलाई िाना पकाउन आउदनैहियो । 
भाइ भोकलने छटपटाउ्थयो । रुन्थयो । भाइ तयसिी छट्पटाउमँदा म कने  गरुमँ  भननने 
अलमलमा पिथें । कहिलनेकािी हछमनेकीको घिमा गएि कने िी िाननेकुिा भएमा 
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मागनेि लयाउमँिने । तयिी िाननेकुिा भाइलाई िवुाएि उसको रुवाई ि भोकाइ 
शान् पारिहदनिें । भाइको भोक मनेटाउन पाउमँदा नै मलाई सन्ोष हमल्थयो । 
आफू भोकै भएपहन भाइलने िान पाएकैमा म िशुी िुनिें । ्ि समँध ैतयसिी 
मागनेि मात्ै भोक टानु्स समभव कुिै हिएन । मलैने आफैलने िाना पकाउन हसकें  ।  

भाइ सकूल पढ्नने उमनेिको भएपहछ उसलाई सकूल पढ्न पठाएमँ । बबुा 
तयह्बनेला ६० बष्स पगुीसकन ु भएको हियो । उिामँको दमको िोग ि बढ्दो 
उमनेिलने गदा्स काम गन्स नसकनने िुनभुएको हियो । मलैने गाउमँ छनेउमा ििनेको एउटा 
हमलमा काम गन्स िालें । तयसबनेला म ८ वष्सकी हिएमँ । ठूलो मानछनेलाई हदनको 
४० रुपैयामँ जयाला हदन्थयो । मलाई भनने हदनको २० रुपैयामँ हदयो । दाज ुघिको 
जनेठोबाठो छोिा भएकोलने उिामँलने कने िी भििनेग हदनिुोला भननने पहन मनमा 
आशा िािनेको हिएमँ । सायद बवुालने पहन तयो आशा िाखनभुएको िोला । 
दाजलुने ४ कक्ा पढ्न ुभएको हियो । उिामँलने िुलाकमा जाहगि गनु्सिुन्थयो । 
कामकै हसलहसलामा उिामँ धनेिैजसो बाहििबाहििै हििीििनने गनु्सिुन्थयो । उिामँलने 
िाम्ो बािनेमा सोधिोज गनने पहन गनु्सिुनन्थयो । तयसैलने उिामँमाहि िािनेको 
आशा हबस्ािै हनिाशामा बदह्लयो । िामीलने उिामँसमँग आशा गन्स छाि्यौ मँ । 

बरू म आफैलने बवुा ि भाइको िनेिचाि गदकै घिको हजममनेवािी हलन िालने मँ । 
घिको कामकाज सकाएपहछ घि बनाउनने साइटमा काम गन्स जानिें । एकहदन 
घि बनाउनने साइटम ैकाम गरिििनेको बनेलामा कोिी एकजनालने घिमा काम गनने 
मानछने चाहिएको कुिा गिनेको सनुने । म आफै कुिा कने  ििनेछ भननेि बझुन गएमँ । 
मलाई काम चाहिएको हियो, उनीिरूलाई काम गनने मानछने । मलैने तयो घिमा 
काम गन्स जान िालें । ्ि तयिामँ काम गननेलाई िाम्ोसमँग िाना नहदनने ििनेछ । 
उनीिरूको मप्रह्को वयविाि पहन िाम्ो िालको हिएन । मलैने तयो घि छािनेि 
अककै  घिमा काम गन्स िालने मँ । ्ि दोस्ो घिमा पहन उस्ै समसया झनेलन िालें । 
तयो घिमा पहन मलैने काम नगनने हनधो गिें । तयसपहछ अकको घिमा काम गन्स 
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गएमँ । संयोगबस तयो घि भनने िाम्ो पिनेछ । तयिामँ काम गन्स मलाई सहजलो 
भयो । तयसबनेला म १५ वष्सको हिएमँ । महिनाको सय रुपैयामँ ्लब हदन्थयो । 

भाइलने ६ कक्ासमम पढ्यो । ऊ १३ बष्स पगुनेको हियो । घि बाहििबाहििै 
िुलनेि हिि्न िालयो । पहछ िािा पाएमँ, उसलने महुगलन-नािायणघाटमा चलनने 
गािीमा काम गन्स िालनेछ ।   १६ बष्स पगुनेपहछ उसको हबिने गरिहदयौ मँ । उसको 
परिवाि बसयो भननेि बवुा ि म िशुी भयौ मँ । मलाई मनेिो एउटा हजममनेवािी 
सहकयो भननने लागयो । सानैदनेहि मलैने आमा बननेि उसलाई िुका्सएको हिएमँ । 
तयसैलने उसको हबिने गिाउन ु मनेिो दाहयतव िो भननने मलाई लागनेको हियो । 
पहछ भाइ-बिुािीलने मलाई एकदम ैहचति दिुाए । निाम्ो बचन लगाए । मनेिो 
जीवनको एकमात् आि भिोसा भाइ नै हियो । मनेिो लाहग भाइ छ, म उसको 
लाहग छु भननने सोचनेि म बसीििनेको हिएमँ । मनेिो भिोसा टुट्यो । एउटै आमाको 
कोिबाट जनमनेको िामी दईु सन्ान, समँगै सिुदःुि काटनेको हददीभाइ । 
एकअका्सको सिािा बननेि अहघ बहढििनेका िामी समयअनसुाि िाम्ो मन ि 
सोच बदह्लएछ । िाम्ो बाटो फिक भएछ । तयो कुिा िािा पाएपहछ मलाई 
असह भयो । म साहै् दिुने मँ । मनेिो मन अह् िोयो । 

घिमा मबािनेक सबैको आ-आफनै घिपरिवाि ि वयविाि भयो ।  म 
बवुाको सािािा बननेि बसन िालने मँ । मलैने गदकैआएको घिको काम हनिन्ि गदकै 
गएमँ । तयो घिका माहनसिरू मनेिा लाहग हनकै सियोगी बननेि आए । म १७ 
वष्स पगुनेको हिएमँ, तयसबनेला बलल मलैने छोिीिरू िुकने पहछ महिनावािी िुनछ 
भननने कुिा िािा पाएको हिएमँ । ्ि मनेिो ् महिनावािी नै भएको हिएन । मलैने 
म काम गनने घिको भाउजसुमँग आफनो महिनावािी नभएको कुिा िािें । उिामँलने 
आफनो श्रीमानसमँग सललाि गनु्सभएपहछ मलाई पैसा हदएि ‘जमँचाउन जान’ू 
भननभुयो । म धिानमा ििनेको घोपा कयामपसमा भएको असप्ालमा जमँचाउन 
गएमँ । तयिामँ तयस्ो कने िी समसया भएको पतिा लागनेन । तयसपहछ म फने रि 
हबिाटनगिमा भएको अकको असप्ाल पहन गएमँ । तयिामँ पहन कने िी पतिो लागनेन । 
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पहछ हसहलगिुी गएि जमँचाएमँ । तयिामँ िाकटिलने मनेिो पाठनेघि नै नभएको पतिा 
लगायो । म छकक पिने मँ । कने िी हचन्ा पहन लागयो । ्ि मनेिो जीवनमा अननेक 
अरू कुिािरू हिए, जसको बािनेमा मलाई हचन्ा हलनहुियो । हजममनेवािी पिूा 
गनु्स हियो । तयसैलने मनेिो पाठनेघि नभएको ि महिनावािी नभएको कुिामा मात्ै 
घोहतलएि हचन्ा हलनने समय मसमँग हिएन । म काम गनने गिनेको घिको दाइलने 
मलाई ढािस हदमँद ैभननभुयो, ‘हचन्ा नलनेउ, िाम्ोसमँग काम गि, यिी मँ बस’ । 
उिामँलने तयहति भहनहदमँदा मात्ै पहन मलाई ठूलो िाि् हमलनेको हियो । 

तयिी घिमा काम गदकैगदा्स एहकदन म सबजी हलन बजाि गएि फहक्स द ै
हिएमँ । एकजना कने टालने मलाई हजसकायो । उसलने तयसिी हजसकाउमँदा मलाई 
हकन हकन साहै् नमजजा लागयो । मलैने तयिी घटनालाई हनिुमँ पािनेि भाउजसुमँग 
भनने, ‘अब म कने टीको कपिा लगाउहदन’ । अहन मलैने आफूलाई कने टाको 
सवरुपमा ढालें । दाइको नानीिरूको कपाल छोटो पािनेि काहटहदनिुुन्थयो । 
मलैने पहन दाइलाई आफनो कपाल काहटहदन भनने । उिामँलने काटीहदनभुयो । 
१८ वष्सको िुमँदा मलैने आफूलाई कने टाको रुपमा उभयाएमँ । चौधिीिरूकोमा 
छोिीिरूलने पयानट सट्स लगाउन ि छोटो कपाल काट्न मनािी हियो । मलैने 
तयिी गिने मँ । यहद िाम्ो समदुायमा पहिलनेदनेहि तयसो गन्स छुट भएको भए 
मलैने पहिलने नै तयसो गरिसकनने हिएमँ । मलाई पहिलनेदनेहि आफूलाई कने टी 
जस्ो िोइन कने टा भएि हिि्न, बसन मन प्थयको । ्ि तयसप्रह् िासै धयान  
हदएकै हिइनमँ । 

मलैने काम गनने ठाउमँमा दाइ भाउजकुो शािीरिक अपांग्ा भएको छोिाको 
िनेिचाि गनु्सप्थयको । उसलाई म भाइ भननने गिथें । भाइलने टनेहलहभजनमा अननेक 
काय्सक्रमिरू िनेनने ग्थयको । उसैलने एकहदन मलाई भाि्मा ठूलो समिूमा ििनेका 
हकननि/हिजिािरूको बािनेमा टनेहलहभजनमा प्रसािण भइििनेको श्रवयदृशयिरू 
दनेिायो । तयो दनेखदा मलाई क्ा क्ा आफू पहन तयस्ै िोकी भननने लागयो । मनमनै 
ननेपालमा पहन यस्ै समदुाय भइहदएको भए कहति जा्ी िनु्थयो भननने लागयो । 



26  .  पिधँका अनुभवहरूः अन्तरपिङ्गी पवपवध्ता भएका व्यपतिहरको पनजतव कथा

मलैने काम गनने घि ि तयो घिका सदसयिरू मनेिा लाहग ठूलो आि 
िुनिुुन्थयो । उिामँिरूकोमा काम गिीििमँदा मनेिो जीवन ि घि सिज ढंगलने 
चहलििनेको हियो । तयो सिािा पहन टुट्न ु ििनेछ, टुट्यो । काम गदा्सगदकै म 
लिनेपहछ मनेिो िटु्ा हबहग्यो । िटु्ा िमिमी सहुनयो । दाइलने उपचाि गिाउन 
लानभुयो । उपचािलने मनेिो िटु्ा कने िी हबसनेक भयो ्ि पहिलनेजसिी काम गन्स, 
हिि्न, भािी ि बलको काम गन्स नसकनने भएमँ । तयसपहछ मलैने काम छािनेि घि 
फक्स नने हनधो गिने मँ । म घि फकमीआए । तयसपहछ मसमँग भएको कने िी पैसालने मलैने 
एउटा हकिाना पसल िोलनेि चलाउन िालने । 

मलाई दनेखनने माहनसिरूलने ‘छकका’, ‘हिजिा’ भनद ै हगजयाउमँिने । कसै 
कसैलने भगवानकै दनेन नै यस्ो िोला पहन भननने गिने । २०६३ सालमा हनल हििा 
समाजको शािा इटििीमा िलुयो । हदपक िाई िाम्ो गाउमँमा आयो । उसलने 
आफनो नाक-कान छनेिनेको हियो । ऊ िामी भएको ठाउमँमा आएि कुिा गन्स 
िालयो । तयसपहछ ऊ बनेलाबनेलामा गाउमँमा आउनने, िामीिरूसमँग कुिा गनने गन्स 
िालयो । ऊसमँग कुिा गिनेपहछ मलाई पहन ऊसमँगै समदुायका अरू माहनसिरूसमँग 
भनेट्न ि हनल हििा समाजमा जान मन लागयो । गाउमँका मानछनेिरूलने ‘तयोसमँग 
नजान,ु तयसलने बनेचछ’ भनने । एकजना गाउकै दाइलने मनेिो हजममा हलनभुएपहछ 
म उिामँसमँगै इटििी गएमँ । तयिामँननेि मलैने िहव सि, संजय सििरूसमँग भनेट्नने मौका 
पाएमँ ।  उिामँिरूलने मलाई ‘ह्मी ् ्नेस्ोहलंगी िौ मँ’ भननभुयो । 

िाम्ो भनेट भएको कने िी समयपहछ मलाई सामाहजक परिचालकको काम 
पहन हदइिालनभुयो । मलैने आफनो पसल बनद गिनेि सामाहजक परिचालकको 
काम हलएमँ । तयो काम पाएपहछ मलैने बैंक िा्ा िोलनपुनने भयो । तयसको 
लाहग मसमँग नागरिक्ा हिएन । म ३० वष्सको भइसकने को हिएमँ । अरू सबैको 
नागरिक्ा बनीसकने को हियो । नागरिक्ा बनाइहदएपहछ पै्कृ समपहतिमा 
भाग लागछ, छोिीलने अशं मागछने भननेि छिहछमनेक ि आफन्िरूलने बवुालाई 
भननेकोलने उिामँलने मनेिो नागरिक्ा बनाइहदन चािनभुएन । मलैने बबुालाई 
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‘मलाई अशं कने िी चाहिदनै । म हबिने पहन गहद्सन । आफै गिनेि िानछु । 
नागरिक्ा बनाइहदनभुए पगुछ’ भननेि फकाएमँ । उिामँलाई ढुकक बनाउन कने िी 
पैसा पहन हदएमँ । बलल उिामँलने मनेिो नागरिक्ा बनाउन माननभुयो ि मनेिो  
नागरिक्ा बनयो । 

तयह्बनेला मलाई ३ िजाि ६ सय रुपैयामँ ्लब हदनभुएको हियो । 
िामीलने समदुायमा गएि कणिम ि जानकािीमलूक हक्ाबिरू बामँि्नने ग्थय्य मँ । 
एचआइभीसमबनधी कुिाकानी गनने ग्थय्य मँ । अरू िामीजस्ै मनेटी/ न्ेस्ोहलंगी 
परुुषिरूलाई संसिाबािने जानकािी गिाउनने ि उनीिरूलाई संसिासमँग आबद्ध 
पहन गिाउनपु्थयको । काम िालनेको ३ महिना ् मलाई काम गन्स सहकदन हक ! 
जस्ो लागनेको हियो । मलैने भननेजस्ो समदुायका माहनसिरू संसिामा आबद्ध 
गिाउन सकने को हिइनमँ । ्ोहकएजह् माहनस लयाउन नसकदा ि समपक्स  गन्स 
नसकदा िामीलने पाउनने ्लबबाट पैसा काट्नने गरिन्थयो । मलाई ‘अब एक 
महिनाहभत्मा पहन ह्मीलने मानछने लयाउन सकने नौ भनने  ह्म्ो काम िुमँदनै’ 
भहनयो । सरुुसरुुमा मलाई एचआइभीसमबनधी, कणिमको बािनेमा कुिा गनु्स 
असाधयै लाज लाग्थयो । तयसैलने मलैने िलुनेि कुिा गनकै सहकदनिने मँ । आफूलाई 
नै धक लागनेको हवषयमा अरूलाई म कसिी बझुाउन सकिने मँ ि ? मनेिो तयस्ो 
समसया बझुनेपहछ संजय सिलने मलाई कसिी कुिा गनने भननेि १५ हदनसमम 
हसकाउनभुयो । तयसपहछ म आफनो काममा हनसकें  । तयसको एक महिनामा 
मलैने धनेिैमानछने भनेटें, उनीिरूलाई संसिामा लयाएमँ । मनेिो कामसमँग सििरू  
िशुी िुनभुयो । 

मलैने आफनो काम गदकै गएमँ । धनेिै िालका माहनसिरूसमँग भनेट गदकै गएमँ । 
एकहदन सप्तकोशी एफएमबाट अन्वा्स्ा्सको लाहग मलाई बोलाइयो । तयो 
कुिा सनुनेपहछ संजय सिलने मलाई भननभुयो, ‘ह्मी आफुलाई मनेटी वा 

न्ेस्ोहलंगी िुमँ भननेि नभनन,ु हकनकी ह्मी इनटिसनेकस अिा्स् ्अन्िहलंगी िौ मँ’ । 
तयसबनेलासमम म आफूलाई न्ेस्ो हलंगी िुमँ भनठाहनििनेको हिएमँ । तयिी हदन 
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पहिलो चोटी मलैने इनटिसनेकस भननने शबद सनुें । सिलने मलाई बझुाउनभुएपहछ 
मलैने अन्िहलंगीबािने कने िी कुिािरू िािा पाएमँ । 

हनल हििा समाजमा ििनेक बष्स मनेिो कामको लाहग समझौ्ा िहपद ैगयो । 
तयिी काम गदा्सगदकै १२ बष्स हबतयो । मनेिो ्लब ३ िजाि ६ सयबाट ५ िजाि 
पगुनेको हियो । १२ वष्स काम गरिसकने पहछ एककासी ‘ह्मी पढनेको छैनौ, 
ह्मीलाई हदनने काम िामीसमँग छैन’ भननेि मलाई भहनयो । २०७० सालमा 
बवुा हबतनभुएपहछ म एहकलएको हिएमँ । ्ैपहन मसमँग मनेिो जाहगि छ भननने 
एकिालको िाि् मनमा हियो । तयिी पहन नििनेपहछ म एकफने ि फने िी कहिमँ न 
कहिमँको भएमँ । ्ि कने हि काम गनु्स पछ्स भननने ् छमँदहैियो । अरुको काम गदा्स 
गदा्स िकाई पहन लाहगसकने को हियो । 

एकजना गाउमँलने भनेनालने मनेिो घि छनेउम ै साइकल मम््स  गनने पसल 
िाखनभुएको हियो । म बनेलाबनेलामा उिामँको पसलमा जानिें । हनल हििा 
समाजमा सामाहजक परिचालकको काम गरिििमँदा िप्ताको दइुहदन काया्सलय 
जानपु्थयको । अरू बनेला भनने हवहभनन ठाउमँिरूमा गएि जनचन्े नामलूक कुिाकानी 
गनने, एचआइभीबािने ब्ाउनने ि समदुायका माहनसिरूसमँग गामँहसनने ि संसिामा 
आबद्ध गिाउनने गनु्सप्थयको । ्िाइको ठाउमँ भएकोलने गाउमँमा हदउमँसो हिििुल गन्स 
सहकदनै्थयो । ३ बजनेपहछ हनहसकनिें । हदउमँसो भनने प्रायजसो साइकल मम््स  
गनने गिथें । तयिामँबाट कने िी आमदानी पहन िुन्थयो । म सन ्२०२० मा जाहगिबाट 
हनहसकएपहछ हभनाजकैु साइकल पसलमा काम गन्स िालें । ग् वष्स हभनाज ु
हबतनभुयो । तयसपहछ मलैने आफनै साइकल मम््स  गनने पसल चलाउनने हबचाि 
गिने मँ । अहिलने म साइकल मम््स  पसल चलाएि आफनो गजुािा गरिििनेको छु । 

मलैने हनल हििा समाजमा काम गदकैिनेिी सन ् २०१६ मा इशानजीसमँग 
भनेटनेको हिएमँ । तयसपहछ उिामँसमँग बनेलाबनेला कुिाकानी गरिििनिें । उिामँलने सन ्
२०१७ मा कयाहमपयन फि चनेनज नामको अन्िहलंगी वयहतििरूको लाहग 
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काम गनने संसिा सिापना गनु्सभयो । तयो संसिाको सिापनाकालदनेहि नै म कुनै 
न कुनै हिसाबलने जोहिद ैआएको हिएमँ । मनेिो जाहगिने जीवन सहकएपहछ म तयिी 
संसिासमँग नहजहकएमँ । तयो संसिासमँग आबद्ध भएपहछ मलैने अन्िहलंगीबािने 
िप कुिािरू जाननने बझुनने मौका पाएमँ ।

अहिलने म भाइबिुािीको परिवािसमँगै बसीििनेको छु । आफनो जीवन फकने ि 
िनेदा्स आफनो ि परिवािको खयाल कसिी िाखनने भननने भागदौिम ैहब्ाएछु जस्ो 
लागछ । ्ि मलैने जने गिने मँ तयसमा कुनै दिुनेसो लागदनै । हजनदगीमा दःुि, स:ुि 
धनेिै भोगें । यो दःुि, स:ुि ् माहनसको सािी िो । कहिलने रूवाएि जानछ भनने 
कहिलने धनेिै िसुी बोकने ि आउमँछ । अहिलने मनेिो जीवनमा कने हि हसिि्ा छ भनन 
सकछु । म आफूलाई एक अन्िहलंगी परुुष भनछु । अरुलने मलाई न्ेस्ो हलंगी 
भनदा ‘म ् नेस्ोहलंगी िोइन । अन्िहलंगी िुमँ परुुष’ भननेि भनन ि बझुाउन सकछु । 
जसलने म अहन म जस्ा मानछनेलाई भनेदभाव गछ्स, अपमान गछ्स तयो जस्ो मिु्स 
यो संसािमा सायद कोिी पहन छैन िोला जस्ो लागछ । हकनकी म यस्ो भएि 
जहनमनमुा न मलाई जनमाउननेको, न मनेिो, न ् अरू कसैको गल्ी छ । म ् 
यो सहृष्टको बिदान िुमँ । मनेिो पहन यो संसािमा तयह्कै बामँचनने, िमाउनने िक छ, 
जह् महिला ि परुुषको छ । 
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अनतरष्लङ्गी ष्वष्वधताबारे बुझनुपनने धेरै कुराहरू छन्

– नबीन चौधरी

बहद्सया हजललाको बाि बहद्सया गाउमँमा आमाबवुाको जनेठो सन्ानको 
रुपमा मनेिो जनम भयो । मनेिो नाम िाहियो- लहल्ा चौधिी । म सानैदनेहि 
गाइबस् ुचिाउन जानिने । गाइबस्लुाई जंगलमा चन्स छािीहदएि सािीिरूसमँग 
िोलामा पौिी िनेलन जान्थयौ मँ । म कने टी भएपहन मनेिा सािीिरू सबै कने टािरू नै 
िुनिने । कने िी कने टािरूलने मलाई ‘कने टी भएि पहन िामीसमँग िनेलन आउमँछ’ भननेि 
भननने पहन गिने । उनीिरूलने तयसो भनदा मलाई िासै वास्ा लागदनैहियो । 
मलाई छोिीकै रुपमा िुका्सइदहैियो । ्ि म आफूलाई छोिी िुमँ भननने कहिलयै 
लागनेन । अरूिरूलने छोिीको रुपमा अपनेक्ा गिनेझै मँ मनेिो िाउभाउ ि सोचाइ पहन 
हिएन । तयहतिबनेला अरूलने कने  भनने, कने  गिने भननने कुिामा म धयानै हदननिें । 
तयसैलने तयस्ा कुिािरूको प्रभाव पहन ममा परिसकने को हिएन ि म जने जस्ो 
हिएमँ म तयसैमा िमाउन सकिने मँ सायद । 

म िुहक्स द ै गएमँ- अरूको नजिमा छोिी बननेि, आफनो लाहग छोिा 
बननेि । समाजको अपनेक्ा ि मनेिो वयविािबीच ्ालमनेल नहमलदा मनेिो बािनेको 
नकािातमक कुिाकानीिरू बढ्द ैगए । मलाई समझाउननेिरू पहन बढने । मलाई 
मनपिी भनननेिरू पहन बढने । उनीिरूको तयस्ो कुिालने मलाई असि गन्स िालयो । 
िासगिी ‘हिजिा’, ‘छकका’ भननने शबदलने मलाई घोचन िालयो । जबकी 
तयसको अि्स पहन म बहुझदनिने मँ । ्ि मलाई नै हकन तयसिी िनेपनेि तयस्ो भननेका 
िोलान,् अरूलाई हकन नभननेका िोलान ्भननेि रिस उठ््थयो । जब तयसको 
अि्स िािा पाएमँ झन ्मनेिो िीसको सीमा ििनेन । एकदम ैनिाम्ो लागयो । ्ि 
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समाजको तयस्ै वयविािलने गदा्स म अरूभनदा बनेगलै ििनेछु भननने पहन मिशशु 
गिने मँ । सायद संसािमा म नै तयस्ो एकलो िुमँला भननने सोचने मँ । मलाई क्रमशः 
माहनसिरूसमँगको भनेटघाट ि जमघटिरूबाट टाढा िाखन िाहलयो । पारिवारिक 
्िा आफन्जनिरूसमँगको जमघटिरूबाट पहन पिै िाखन िाहलयो । मलाई 
हबस्ािै सामाहजक रुपमा एकलयाउद ैलहगयो । 

चौधिी समदुाय प्राय संयतुि परिवािमा बसनने गछ्य मँ । जगगाजहमन िुननेको 
गाईबस्,ु बंगिु पहन तयहतिकै पालनने गछ्सन ्। िन्े ीबालीको काम ् भइ नै िालनने 
भयो । तयसैलने काम, काम अहन काम मात्ै िुनने । म तयस्ै काम ैकाममा वयस् 
ििन िालने मँ । बाली लगाउनने ि  हभत्याउनने समयमा ् हबिानको िानापहन 
िन्े बािीम ैिानने ग्थय्य मँ । मनेिो आमािरूको पालासमम छोिी पढाउनने चलन 
हिएन । मनेिो पालामा पढाउन िाहलएको  हियो । मलाई पहन सकूल भना्स 
गरिहदनभुयो । मलाई छोिीकै रुपमा सकूलमा भना्स गरिएको हियो । सकूललने 
पहन छात्ा नै भननेि भना्स हलएको हियो । 

म जनमद ै अन्िहलङ्गी हवहवध्ा भएको वयहतिको रुपमा जहनमएको 
ििनेछु । मनेिो आमाबवुालाई यिी शबद ि अि्स ठ्याककै िािा नभएपहन कने िी 
हभनन हवशनेष्ासहि् म जहनमएको िो भननने कुिा िािा हियो । ् ि उिामँिरूलाई 
तयसको बािनेमा सपष्ट िािा नभएि मलाई छोिी नै माननभुयो । पहछ अरूिरूलने 
मनेिो बािनेमा िािा पाएपहछ ‘यो कने टा पहन िोइन, कने टी पहन िोइन’ भननेि 
हगजयाउन िालने मँ । मलाई िामँसोको पात् बनाउन िालने मँ । मलैने आमासमँग 
‘हकन मलाई तयसो भननेका ?’ भननेि सोधनेपहछ आमालने मलाई सामँचो कुिा 
ब्ाउनभुएको हियो । ्ि तयो कुिालाई कसिी भननने, कसिी हलनने भननने बािनेमा 
आमाबवुासमँग ज्ान हिएन ।  

मनेिो शािीरिक हवकास कने टाको जस्ै िुदै मँ गयो । म पहन आफुलाई कने टा 
नै िुमँ भनठानिें । अरूसाम ु पहन तयसिी नै परिचय हदनिं । ्ि म अरूको 
नजिमा छोिी हिएमँ । कने टी हिएमँ । मलैने तयस्ै बोलीचाली गनु्सपनने, लगुा 
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लगाउनपुनने अपनेक्ा िाहिन्थयो । समाजको अपनेक्ा पिूा गन्स नसकदा झनेलनपुनने 
दवूय्सविाि ि अपमानको मानहसक असि अरूलने बझुदनैन ्। मलैने झनेलनने दवू्सचन 
ि दवुय्सविाििरूलने महभत् िपैु्र िलुदलुीिरू जनमायो । जसको उतिि िोजनने 
प्रयासमा म लागने मँ । मलैने िनेहियोबाट कने िी सचूना वा जानकािी पाइनछ हक 
भननने आशा िािनेि हनयहम् िनेहियो सनुन िालने मँ । ्ि मलैने तयसबनेला भननेझै मँ 
जानकािी पाइनमँ । पत्हपत्कािरू पहन िोजीिोजी िनेन्स िालने मँ । आमालने िाजा 
िान हदएको पैसालने गलुरिया गएि पहत्का हकनिने मँ । पढ्िने मँ । तयिामँ पहन मलैने 
िोजनेको सामाग्ी पाइनमँ । ्ि अहिलने सोचदा, सायद हमहियािरूसमँग पहन 
अन्िहलङ्गी हवहवध्ाबािने जानकािी ि सामाग्ीिरू नै हिएन िोला । अहिलने 
पहन हमहियािरूमा अन्िहलङ्गीबािनेमा िासै सामग्ी पाइदनै । तयसबनेला 
मोबाइल, इनटिननेट, सामाहजक सञजाल हिएन । िुन ् अन्िहलङ्गी 
हवहवध्ाबािनेको कह्पय कुिािरू कहिलने िािा निुन पहन सकनने ििनेछ । म 
आफै पहन यसबािनेमा बझुद ैनै छु । जह् बझुयो उह् नै बझुन बामँकी कुिािरू 
भनेहटनछ । ्ि तयसबनेला मलाई आफनो बािनेमा जानन ि बझुन एकदम ै 
ि्ाि हियो । 

म कक्ा ५ मा पढ्िने मँ । मलाई मनेिो बािनेमा धनेिै कुिा िाि हिएन । ्िपहन 
मलाई अरुलने गिनेको बयबिाि भनने पटककै मन पदकैनहियो । मलाई फुटबल 
िनेलन मन लाग्थयो । ्ि मलाई कने टी भननेि िनेलनने हटममा हलदनैिने । कने टािरूलने 
पिपिै पनछाउन िोजिने । कक्ाकोठामा समँगै बनेञचमा बसन नहदनने, धकने लनेि 
हनकालनने, छकका भनद ै्का्सउनने गिने । ्ि मलाई भनने उनीिरूसमँगै िनेलन मन 
लाग्थयो । उनीिरूलाई नै सािी बनाउन मन प्थयको । ६ कक्ामा पगुनेपहछ मलैने 
आफनो नाम परिव ््सन गिने- नबीन । तयसपहछ ् कक्ामा समँगै पढ्ननेिरूलने नै 
मलाई कने िी हदनसमम साहै् हगजयाउन ि िनेपन िालने । मलैने सिनेिै टािें । मलैने 
सिीिािनेपहछ हबस्ािै उनीिरूलने हगजयाउन ि िनेपन कम गदकै लगने । ् ि कक्ाहभत् 
बनेञचमा बसन नहदनने, धकने लन काम गन्स भनने बनद गिनेनन ्। तयसबािनेमा कक्ा 
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हशहक्कािरूलाई भनें । उिामँिरूलने कने िी प्रह्हक्रया नै हदनभुएन । किी कसैबाट 
पहन िाम्ो वयविाि ि सियोगी साि नपाउमँदा म यस्ो जहनमन ु नै गल् िो  
् ? भननने लाग्थयो । 

मनेिो उमनेि बढ्द ैगएसमँगै समाज, छिहछमनेकी ि आफन्िरूलने ममाहि गनने 
वयविाि अझ असह िालको बनद ैगयो । ज्ा गएपहन अपमाहन् िुनपुनने । 
जसलने जने भननेपहन सिनपुनने । मनेिा हदन तयसिी नै अगािी बढ्द ैहियो । मनेिो 
मनहभत् भनने आफनै बािनेमा एकहकहसमको अन्िद्वनद्व चहलिहो । मनेिो धयान 
पढाईमा भनदा आफनो बािनेमा जानन ु ि बझुनमु ै एकोिोरियो । यहि दौिानमा 
मलैने गलुरियामा लैंहगक ्िा यौहनक अलपसंखयक वयहतििरूको लाहग काम 
गनने संसिा छ भननने कुिा िािा पाएमँ । ्ि तयिामँ कसिी जानने िोला भननने सकस 
भयो । तयो न्ेस्ो हलंगीिरूको संसिा िो भननेि मलाई सनुाइएको हियो । िाम्ो 
गाउमँघिह्ि न्ेस्ो हलंगी भननेका निाम्ो िुन ्। छािा िुनछन ्भननने गिनेको सनुनेको 
हिएमँ । म तयिामँ गएको अरूलने िािा पाए भनने मलाई पहन न्ेस्ो हलंगी नै भननेि 
छािा अहन अझ कने  कने  भननने िुन ् हक ! सोचनेि ििाएमँ । म एकहदन गलुरिया 
गएको मौकामा तयो संसिामा गएमँ । मलैने पहिलोचोहट न्ेस्ो हलंगी वयहतििरू 
दनेिने मँ । भनेटने मँ । तयो उनीिरूको आफनो सिुहक्् ठाउमँ हियो सायद, तयसैलने 
उनीिरू िमाइलोसमँग कुिाकानी ि मनेकअप गदकै बहसििनेका हिए । उनीिरूलने 
मलाई एलहजहबहटआइको बािनेमा िपैु्र कुिािरू ब्ाए । उनीिरूको कुिा चाि 
माननेि सनुने मँ । 

उनीिरूको कुिा सनुीसकने पहछ मलैने पहन मनेिो बािनेमा सबै कुिा िािने मँ । मनेिो 
कुिा सनुीसकने पहछ उनीिरूमधयने कसैलने ह्मी जस्ो वयहतिलाई अन्िहलङ्गी 
भनछन ्भनयो । अिो ! अन्िहलङ्गी !? मलैने तयिी मँहदन म जस्ो वयहतिलाई 
अन्िहलङ्गी भनदा ििनेछन ् भननने कुिा िािा पाएमँ । मलैने बष्य मँदनेहि जानन 
िोजनेको कुिा जाननने मौका पाएमँ । म तयिामँ गएि एकदम ठीक गिने मँ भननने लागयो । 
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तयिामँ म जस्तॊ वयहति कोहि हिएनन ््ि पहन मलाई तयिामँ जान मन प्थयको । म 
समय समयमा तयिामँ जान िालने मँ । 

मलैने १० कक्ाभनदा माहि पढ्न सहकनमँ । िन्े बािीम ैकाम गिनेि बसन िालने मँ । 
बनेला बनेला संसिाको कने हि काय्सक्रम भयो भनने मलाई जानकािी आउमँ्थयो ि 
गलुरिया जानिने मँ । कुिािरू सनुिने मँ । आफनो बहुद्धलने भयाएसमम बझुिने मँ ि मनन गिने मँ । 
सन ्२०१२ मा मलाई सामाहजक परिचालकको काम गन्सको लाहग संसिालने 
बोलायो । म गएमँ । संसिालने यौन सवास्थय ि एचआइभी/एि्सको लाहग काम 
गनने ग्थयको । काय्सक्रमको लहक्् वग्स हवशनेषागिी एमएसएम (परुुषलने परुुषसमँगै 
यौनसमबनध िाखनने- MSM) ि रिानसजनेणिि हिए । ्ैपहन महिला परुुषिरूलाई 
पहन हफलिमा गएि एचआइभी एि्सबािनेमा जानकािी हदनने ग्थयको । कणिम ि 
लहुरिकने नट बाि्नने ग्थयको । 

मलैने पहन सामाहजक परिचालकको रुपमा तयिी काम गन्स िालने मँ । 
कसैकसैलाई एचआइभी परिक्ण गन्स लानने, परिक्ण गदा्स कुनै यौन िोग लागनेको 
पाइएमा वा एचआइभी पोहजहटभ दनेहिएमा असपा्ालमा रिफि गनने काम गनने 
गिने मँ । कणिम बामँि्दा कणिम लगाउनने ्रिका पहन हसकाउन ुप्थयको । कोहि 
कोहि कने टािरूलने ‘पहिलने म्ँ  आफु लगा िामी िनेछछौं, अहन हसकछौं’ भनिने । 
तयस्ा बयबिािलने मलाई काम गनने क्रममा एकदम ैअसिुहक्् मिससु िुन्थयो । 

मलैने मजस्ालाई अन्िहलङ्गी भनदाििनेछन ् ि मजस्ा िपैु्र माहनसिरू 
ििनेछन ्भननेि आमाबवुालाई पहन ब्ाएमँ । उिामँिरूलने मनेिो कुिा सनुनेपहछ कने िी 
सनचको सास फने नु्सभयो । ् ि मनेिो अन्िहलङ्गी पहिचानकै कािण आमाबवुालने 
नानािरिको कुिा सनुन ुपरिििनेकै हियो । गाउमँलनेिरू आमाबवुासमँग िास बोलन 
ि भनेट्न मन गदकैनिने । मनेिा पहन सािीिरू टाहढएि गए । मनेिो एकजना मात्ै 
हमलनने सािी हिई । उसमँग नै म आफनो मनको सबै कुिािरू भनिने मँ । िामीबीच 
भावनातमक समबनध गहिरिद ैगयो । िामी कहिलने एकअका्सको प्रनेममा पय्य मँ, 
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पति ैपाएनौ मँ । िाम्ो साहमपय्ा उनको परिवािलाई िासगिी उनको हददीलाई 
िहतिभि मन पिनेको हिएन । ्ि िामी पहन एकअका्ससमँगै बामँचनने प्रण गरिसकने का 
हियौ मँ । िामीलाई छुट्याउन ििसमभव प्रयास गरिएपहन िामी छुरट्एनौ मँ । बरु 
िामीलने हबिने गनने हनण्सय गय्य मँ । 

िाम्ो हनण्सयमा मनेिो घिपरिवािलाई कुनै आपहति हिएन । ्ि उसको 
घिपरिवािलने माननने कुिै हिएन । ‘तयस्ो हिजिासमँग हबिने गनने ?!, ् ै मँलने अरू कुनै 
कने टा पाइनस ्?, तयसको ्  बचचा िुमँदनै, बचचा नभएपहछ ् मँलाई बढुनेसकालमा 
कसलने पालछ ?’ भननेि उनलाई मसमँग हबिने नगन्स भहनयो । ्ैपहन उनलने मनेिो 
साि छोहिनन ् । िामी समँगै बसन िालयौ मँ । उनको माइ्ीिरूसमँग बोलचाल 
बनद भयो । तयो कुिालने मलाई मनमनै चोट हदएपहन क्ा क्ा उनीिरूको 
िस्क्नेप निुमँदा कने िी सिज्ा पहन मिशशु गिनेको हिएमँ । ् ि आफनै आमाबवुा, 
हददीबहिनी, दाजभुाइिरूसमँग नबोलनेि पहन काम चलदनै । हबस्ािै समबनध 
सधुानु्स पहन प्थयको । उनको माइ्ीसमँगको सहुरिद ैजान िालयो । पहिलनेजस्ो 
समुधिु समबनध नबननेपहन एकिालको समबनध भनने बनन सकने को छ । उनी 
आफनो माइ्ी जानने आउनने गहछ्सन ्। अहिलनेलाई िामी तयसैमा िशुी छौ मँ । 

सामाहजक परिचालकको रुपमा काम गदा्स हफलिमा कम्सचािीभनदा 
पहन िामी नै बढी िहटनपु्थयको । समदुायका वयहति ्िा समाजसमँग िामीलने 
अन्िहक्रया गनु्सप्थयको । काय्सक्रम बनाउनने, लाग ूगनने जस्ा कामकाजिरूबािने 
िामी एकदम ै अनहभज् नै िुन्थयौ मँ । सामाहजक परिचालकको रुपमा लामो 
समय काम गिनेपहछ अनय पदमा ििनेि काम गनने इचछा लागयो । मलैने तयसको 
लाहग प्रयास गिनेपहन तयो अवसि भनने पाइनमँ । ्ि तयो संसिामा गएपहछ नै मलैने 
आफनो पहिचान िािा पाएमँ । िपैु्र काय्सक्रमिरूमा सिभागी िुनने, कुिािरू बझुनने 
ि माहनसिरू भनेट्नने अवसि पाएमँ । अरू अन्िहलङ्गी सािीिरूसमँग जोहिन 
पाएमँ । हबस्ािै मलैने अन्िहलङ्गीको बािनेमा काय्सक्रमिरूमा बोलन िालने मँ । 
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यौहनक ्िा लैंहगक अलपसंखयकिरूको काय्सक्रमिरूमा भाग हलइसकने पहछ 
मलाई लागयो- िाम्ो मदु्ाबािनेमा कुनै पहन मानवअहधकािका अहभयानिरूमा 
छलफल िुमँदनै । तयसैलने अझ ै पहन धनेिै अन्िहलङ्गी वयहतििरू समाजमा 
आफनो पहिचान कने  िो भननने बािनेमा अनयौलम ै छन ् । आफनो वास्हवक 
पहिचान लकुाएि बामँचन बाधय छन ्। 

सन ्२०१९ को अनतयह्ि नयामँ दा् ृ हनकायलने संसिालाई सियोग गनने 
कुिा सनुने मँ । कने हि कम्सचािी िटाउनने ि कने हि नयामँ छाननने प्रहक्रया सरुु भयो । मनेिो 
पढाई छैन भननेि मलाई कामबाट हनकाहलयो । सामाहजक परिचालकको रुपमा 
मलैने ९ वष्स काम गिें । मलैने पहछ िाि पाएमँ- म भनदा कम पढनेको मानछनेलने पहन 
तयिामँ काम गरिििनेको ििनेछ । ९ वष्सको मनेिो अनभुवलने मलाई अन् क्ै कुनै 
संसिा वा काया्सलयमा काम गन्स सकनने बनाएको हिएन । जीहवकोपाज्सनको 
लाहग कुनै सीपमलूक ्ाहलम पहन हलन पाइनमँ । म पणू््स  बनेिोजगाि भएमँ । 
मनेिो परिवािको पखूय्यली समपहतिको रुपमा िन्े ी गनने कने िी जहमन भएकोलने 
सामँझहबिान िानको लाहग समसया पिनेन । ्ि बामँकी आवशयक्ा पिूा गनने 
आमदानीको स्ो् मसमँग भएन । मलैने जयाला मजदिुी गन्स िालने मँ । तयहिमँ समय 
कोिोनाको मिामािी फैहलयो । सबैह्ि बनदाबनदी भयो । िान ि बसनबािनेकका 
अरु हवहभनन समसयािरूसमँग म घनेरिएमँ । 

कोिोनाको प्रभाव हबस्ािै कम िुमँद ैजान िालनेपहछ आफै कने हि गनु्सपछ्स 
भननने मनसाय बनाएमँ । मलैने बंगिु पालन गनने सोंच बनाएमँ । अन्िहलङ्गी 
वयहतििरूको लाहग काम गनने संसिा कयामपनेन फि चनेनजका प्रह्हनहधसमँग भनेटनेि 
मलैने आफनो योजना साझा गिें । उति संसिाको सियोगमा मलैने  सन ्२०२१ 
जनुदनेहि बंगिु पालन सरुु गिें । यो बष्सदनेहि बाख्ा पालन पहन शरुु गिनेको छु । 
अहिलने बंगिु ि बाख्ापालनबाट मलैने जीहवकोपाज्सन गन्स िालनेको छु ।
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अनतरष्लङ्गी यौन ष्वशेषता भएको वयष्ति हु ँभनेर 
थाह पाउनै समय लागयो

– भबमला श्षे्ठ, पाँचथर

मनेिो जनम २०३७ सालमा पामँचििमा भएको िो । म मावालीघिको 
अजी (िजिुआमा)समँगै िुहक्स एमँ । मलाई सबैभनदा बढी माया अजीलने नै 
गनु्सिुन्थयो । अजीको मायामा पलुपहुलद ै म िुहक्स द ै हिएमँ । सकूल जानिें । 
सािीिरूसमँग िमाउमँिें । म हदउमँसो गाईवस् ु चिाउन जानिें । गोठालो गएि 
सामँझपि फक्स दािनेिी अजीलने गाईको दधूसमँग िाना मछुनेि िाहिहदन ुभएको 
िुन्थयो । तयो िाना िान मलाई एकदम हमठो लाग्थयो । अजीकै कािण मलैने 
आफनो बालयकाल िमाइलोसमँग हब्ाउद ैहिएमँ । म ८ बष्सको हिएमँ, अजीसमँगको 
साि छुट्यो । उिामँलने िामी सबैलाई सदाको लाहग छािनेि जानभुयो । तयसपहछ 
मलाई आफनै घि साहै् हबिानो लागयो । जने गदा्स पहन नयास्ो लाग्थयो । 

म सानैदनेहि छोिी बननेि िुहक्स द ै हिएमँ । मलाई सबैलने छोिी नै भनिें । म 
आफू पहन कने टी नै िुमँ भनिने ि भनछु । ्ि मनेिो शािीरिक िुका्सइबढाई भनने आम 
कने टीिरूको भनदा हभनद ैिालको िुन िालयो । म हकशोिासिामा लागने । मनेिा 
समँगैका सािीसमँगीिरूको शािीरिक हवकास सबैलने अपनेक्ा गिनेअनरुुप िुमँद ै
गयो । उनीिरूको महिनावािी शरुु भयो । मनेिो पहन िुनछ भननने अपनेक्ाम ैिामी 
सबैजना बसनेका हियौ मँ । ्ि मनेिो शारििीक हवकास ि महिनावािीको चक्र 
अपनेक्ाअनरुुप भएन । मनेिो कद अरू कने टी सािीिरूको भनदा अगलो िुमँद ैगयो । 
महिनावािीको चक्र कुनैहदन ् शरुु िोला भनदाभनद ैतयो हदन नै आएन । 
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तयसो निुमँनासाि गाउमँ-टोलमा मनेिो बािनेमा नानािरिका कुिा गन्स िाहलयो । 
शरुुशरुुमा तयस्ो कुिािरू सनुदा ‘उनीिरूलने कने  भननेका िोलान’् भननने सोचिें । 
तयसबनेला म तयस्ा कुिािरू कने िी पहन बहुझदनिें । जह् जह् मनेिो उमनेि बढ्द ै
गयो, तयहति तयहति मनेिा बािनेमा अननेकिरिको कुिा काट्नने क्रम पहन बढ्द ैगयो । 
मनेिो उमनेिसमँगै हदमाग पहन हछहपपद ैजामँदा तयस्ा कुिािरू पहन हबस्ािै बझुद ै
जान िालें । म आफैलने पहन अरू सािीसंगीिरूसमँग आफूलाई दामँजनेि िनेन्स 
िालने मँ । िो, म उनीिरूभनदा कने िी हभनन दनेहिनिने । उनीिरूभनदा ममा कने िी 
फिकपन छ भननने मिशशु गनने गिने । ‘िाम्ी’, ‘सनुदि’ कने टीको पिमपिाग् 
परिभाषाहभत् म पहद्सन भननने मलाई लाग्थयो । अरूिरूलने पहन तयसै भननने गिनेको 
बािमबाि सनुन िालने- “िनेि िनेि, हयनीसमँगैका कने टीिरू यह् िाम्ी िाम्ी छन,् हयनी 
चाहिमँ हकन यस्ी ?” । 

उनीिरूको अनसुाि िाम्ी िुन ु भननेको कने टीको शािीरिक हवकास भएि 
स्नको आकाि बढ्न,ु हिरिलो कममि िुन,ु निम वा कोमल दनेहिन ुिो भननने 
मलैने बझुें । हकनकी ह्नै शािीरिक हवशनेष्ा अरू सािीसंगीिरूसमँग हियो, 
मसमँग हिएन । मनेिो हभनन शािीरिक बनावटकै आधािमा मलाई ‘अलहचछनी’ 
भनन िालने । गाउमँलनेिरूलने मनमजमी उपनामिरू हदमँद ैबोलाउन िालने । तयसबनेला 
मलैने काटनेका ह् अपमानका क्ण ि हदनिरू अहिलने समँमझदा पहन गाह्ो 
िुनछ । समझन पहन मन लागदनै । ्ी सबैकुिा हबहस्सएि बामँच ुजस्ो लागछ । 
्ि तयसबनेला कने िी मानछनेलने ‘कसै कसैको महिनावािी हढलै शरुु िुनछ’ भननेको 
पहन सनुें । तयसलने मलाई कने िी िाि् हदन्थयो । अमँ, मनेिो महिनावािी हढलै िुनछ 
िोला भननने आशामा बसिें । म २० वष्स पगुने । महिनावािी भनने शरुु नै भएन । 
तयसपहछ भनने मलैने मनेिो महिनावािी िुनछ भननने आशा गन्स छािें । 

समँधजैसो मलाई भहननने अहप्रय शबदिरूसमँग म बामँचन िालें । अपमाहन् 
वयविाि ि अनतुिरि् प्रश्निरूसमँगै म घनेरिएि बसन िालें । मनहभत् यहति धनेिै 
उलझनिरू पैदा भएका हिए । ‘मलाई नै हकन यस्ो भएको िोला !’ भननने 
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गनुासो गदा्सगदकै मानहसक ् नाबमा पिने मँ । बनेलाबनेलामा तयस्ो ् नाब बढनेि धाननै 
महुशकल प्थयको । तयसमाहि गाउमँ-समाजको अपिनेलना ि निाम्ो वयविािलने 
्नाब ि पीिा िपीहदन्थयो । तयस्ो कुिा उनीिरूलने कहिलयै सोचनेनन ् । 
तय्ापरट् बझुनने कोशीश नै गिनेनन ्। बझुनै निोजनेपहछ उनीिरूको तयस्ो वचन 
ि वयविािलने ममा पनने असि कसिी बझुनू ्? 

घिकै मानछनेलने समन्े  मनेिो मानहसक अवसिा ि पीिालाई बझुन सकने का 
हिएनन ्। म १५ बष्सको हिएमँ । िाम्ो घिमा पजूा लगाइएको हियो । तयह्बनेला 
घिको मानछनेलने अरूको सामनुनने मनेिो बािनेमा निाम्ो बोलनेपहछ ‘घिकालने 
हन मलाई िनेला गछ्सन’् भननेि िबु छट्पहटएमँ । तयसबनेला मानछनेिरूलने हकन 
आतमितया गछ्सन ्भननने कुिा बझुने मँ । मलाई पहन यसिी सबैको गाली िाएि, 
निाम्ो वयविाि ि अपमान सिनेि बाचन ु भनदा मनु्स नै बनेस िोला भननने पहन 
लागनेको हियो । बनेला बनेलामा मरूमँ  भननने सोचिें । ्ि अरूलने माया नगिने हन 
आफैलाई आफनो माया लागनेि आउमँ्थयो । जीनदगीमा सबै िाम्ो ि िशुी अहन 
सिु मात्ै ् किामँ पाइनछ ि ? भननने सोचद ै म बामँचन िालें । ्नाबै-्नाब 
भएपहन बामँचन ु नै जा्ी भननने लागयो । माहनसिरूका ह्िो दवू्सचनिरू सनुने 
पहन नसनुनेझै मँ गन्स िालें । हबझनने दवूय्सविाििरूलाई बनेवास्ा गन्स िालें । 

आम कने टीिरूलने झै मँ मपहन आफनो जीवन हब्ाउन चािनिें । आम 
कने टीिरूको भनदा मसमँग हवशनेष नयामँ ििि हिएन । िाम्ो पढ्नने, जाहगि िानने 
ि घिजम गिनेि परिवािसमँग दःुिसिु सामानय ्विमा बामँचनने ििि ि सपनािरू 
नै मसमँग हिएमँ । ह्नै ििि पालनेि म िुहक्स द ैहिएमँ । हबस्ािै तयस्ा मनेिा मनका 
ििििरू एकपहछ अकको गदकै मन्स िालें । मलैने दनेिनेका सपनािरू एकपहछ अकको 
गदकै हबस्ािै टुट्द ैजान िालने । नयामँ सपना दनेखनने हिमम् ्  िुमँद ैभएन । जसो्सो 
१० कक्ासममको पढाई सकें  । तयसपहछ मनेिो पढाई िोहकयो । ननेपाल प्रििीमा 
जाहगि िानछु भननने मनेिो बालिदैनेहिको ठूलो सपना हियो । मनेिो शािीरिक 
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बनावटलने गदा्स म तयिामँ पहन ‘अयोगय’ ठिरिनछु ि िप अपमाहन् भएि 
फहक्स नपुछ्स भननने ििलने मलैने तयो सपना तयागें । 

समँगैका हददीबहिनी, सािीसंगीिरूको भटाभट हबबाि िुन िालयो । 
उनीिरूको आ-आफनो घिबाि भयो । परिवाि भयो । उनीिरूको तयस्ो जीवन 
दनेखदा मलाई पहन तयस्ै जीवन बामँचन पाए िुन्थयो भननने लाग्थयो । ्ि म 
आफनै शािीरिक बनधनहभत् बामँहधएको हिएमँ । वा भनुमँ न समाजको सोच 
ि मानय्ाअनरुुप म बामँहधएको हिएमँ । महिनावािी नै नभएपहछ मनेिो बचचा 
पहन ् जहनमद ैिोला भननने लाग्थयो मलाई । िाम्ो समाजमा महिला परुुषको 
हबबाि िुन ुभननेको नै बचचा जनमाउनकुा लाहग िो भननने कुिा सिाहप् छ । तयो 
कुिाबािने म जानकाि बननेपहछ हबबाि गनु्स मनेिो ‘बोहझलो’ ििि मात्ै िो भननने 
लागन िालनेको हियो । 

म २३ वष्सको हिएमँ, मनेिो हबबािको कुिा चलयो । आफनो िििलाई िामँ्ी 
िािनेि मलैने हबबािलाई असवीकाि गरिहदएमँ । हबबािपहछको मनेिो जीवनमा 
आइपनने समसयािरू समझनेि मलैने तयसबनेला हबबाि गन्स नकािनेको हिएमँ । एकलै 
िुमँदा ् यस्ो दःुि ि मानहसक ्नाबलने परुिएको छु, हबिनेपहछ  ् झन ्कने  कने  
िहपएलान ्भननेि म ििाएको हिएमँ । तयसबनेला मलाई लागयो- हबिनेपहछ बचचा 
जनमाउन सहकन भनने न म िशुी िुनछु, न श्रीमान ्ि परिवाि नै िशुी िुननेछन ्। 
मलाई ‘बामँझी’, ‘िािी’ भनद ैदतुकाननेछन ्। सन्ान हदन नसकने को भनी सायद 
ममाहि सौ्ा लयाइननेछ । अहन मनेिो अवसिा अहिलनेको भनदा झन ् ििाब 
िुननेछ । म न माइ्ीको न घिको बनननेछु… यस्ै यस्ै अननेक िालका त्हस् 
मानहसक्ामा म बामँचीििनेको हिएमँ । 

मलैने आफुलाई एकदम ै एकलो मिशसु गनने गिथें । मनको कुिा बझुनने, 
सनुनने कोिी भइहदए िुन्थयो भननने हभत्ी चािना हियो । तयह्बनेला मसमँग 
अहिलनेजस्ो मन भलुाउनने धनेिै साधन ि माधयमिरू हिएनन ्। िनेहियो एउटा 
गह्लो साधन हियो । मोबाइलको चलन आइसकने को हिएन । शिििरूमा 
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मोबाइलको चलन आएको भएपहन मनेिो पिुमँचमा हिएन । सामाहजक सञजाल 
् झनै भि्सिै आएको िो । तयसबनेला िनेहियोमा आउनने हवहभनन काय्सक्रमिरू 
सनुनेि म आफनो मन भलुाउनने गिथें । मनेिो एकमात् भिपदको सािी बननेको हियो-  
िनेहियो ननेपाल । 

एकहदन, िनेहियोमा काय्सक्रम सनुद ैहिएमँ । तयिामँ एलहजहबहट (लनेहसवयन, 
गने, बाइसनेकसअुल, रिानसजनेणिि) समदुायबािने कने िी भननेको सनुें । तयसबनेला 
एलहजहबहट भननेको कने  िो मलाई िािा हिएन । तयो काय्सक्रम धयान हदएि सनुें । 
जह् सनुद ैगए तयहति मलाई तयो हवषयमा चासो लागद ैगयो । तयसपहछ तयो 
काय्सक्रम नछुटाइकन सनुन िालें । काय्सक्रम सनुनेिै एलहजहबहटबािने कने िी बझुन 
िालें । तयिी काय्सक्रममा प्रस्ो्ालने LGBT को लाहग काम गनने संसिाको 
ठनेगाना पहन ब्ाउ्थयो । समपक्स  नमबि हदन्थयो । मलैने तयो नमबि हटपें । तयिी मँ 
समयमा मलैने ्िाईह्िको एकजना दाइ भनेटें । उिामँलने पहन तयो संसिामा गएि 
बझुदा धनेिै कुिा िािा िुनछ भननभुयो । मलैने तयो संसिाको नमबिमा समपक्स  
गिें । तयसपहछ म आफै पामँचििबाट दमकमा ििनेको संसिाको काया्सलय पगुें ।

घिबाट हनसकमँ दा मनमा कने िी िि, कने िी संकोच ि धनेिै कौ्िुल्ा हियो 
मसमँग । तयिामँ गएि कने  भननने, कसिी कुिा गनने िोला ? मलाई तयिामँ कने  कने  
भननने िोलान ् ? मलैने कने  कसो गनने िोला ? भनननेजस्ा अपठ्यािोलने मलाई 
स्ाइिहो । तयिामँ पगुनेपहछ एकजनालने मलाई िाम्ो वयविाि दनेिाएि कुिाकानी 
गनु्सभयो । मनेिो बािनेमा सोधनभुयो । मलाई हबस्ािै सिज मिशशु िुन िालनेपहछ 
मलैने आफनो बािनेमा ब्ाएमँ । तयिामँ भएका अरूिरूलने पहन मलाई आफनो 
बािनेमा ब्ाएपहछ मलैने आफनो बािनेमा कुिा िोलन असिुहक्् मिशशु गरिन । 
तयिामँ भएका धनेिैजसोलने आफू न्ेस्ोहलङ्गी महिला ि समहलङ्गी महिला िुमँ 
भननेि मनेिो साम ुआ-आफनो परिचय हदए । 

उनीिरूका किा-वयिा सनुदा ‘ए, मनेिो जस्ै पीिा ििनेछ’ भननने लागयो । 
म मात् एकलो ििनेनछु भननने मिशसु गिें । ्ि उनीिरूलने भननेझै मँ न म न्ेस्ोहलंगी 
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हिए न ् समहलंगी नै । म कने  िुमँ ् ? भननने प्रश्न महभत्ै हियो । मलैने मनेिो बािनेमा 
सबै ब्ाइसकदा पहन उनीिरूलने मलाई म को िुमँ ? कने  िुमँ ? भननने कुिा सपष्टसमँग 
ब्ाएनन ्। ्ि ‘ह्मी एलहजहबहट म ैपछ्य । कपाल काट । कने टा भएि हिि’ 
भननेि उनीिरूलने सझुाए । उनीिरूको तयो सझुाब मलाई हकन हकन हचति पिनेको 
हिएन । तयसैलने मलैने उनीिरूलने सझुाएझै मँ कपाल काहटन । कने टा बननेि हिहिन । 
मलाई परुुष बनन ु हिएन । ्ैपहन आफू सिि दःुि ि कष्ट भोगनेका माहनस 
भनेटनेपहछ मलाई धनेिै िशुी हमलनेको हियो । 

म आफनो घि फहक्स एमँ । उिी िन्े ीपा्ी, ह्नै बस्भुाउ सयािानने काममा 
वयस् भएमँ । तयो संसिामा गएि फहक्स एपहछ मलाई संसिामा बसनेि काम गन्स 
पाए िुन्थयो भननने लाहगिहो । मलैने मनेिो यिी इचछा दमक शािाका संसिाका 
प्रमिुसमँग िािें । उिामँलने कुनै तयस्ो काम आयो भनने ि कुनै पदको लाहग 
हबज्ापन िलुयो भनने िबि गछ्य भननभुयो । कने हि महिनापहछ मलाई संसिाबाट 
कल आयो । मलैने सामाहजक परिचालक (हपयि एजकुने टि) को रुपमा काम 
गनु्सपनने ििनेछ । म पामँचििबाट ्िाई झिें । तय्ै कोठा भािा हलएि बसन िालें । 
तयसबनेला िप्ताको १ हदन मात्ै काम गन्सको लाहग अहफस जानपु्थयको । 

कहिलनेकािीं अहफसमा काय्सक्रमिरू गनने गरिन्थयो । काय्सक्रमपहछ िाजा 
िाएि िामी हफलि हभहजट गन्स जान्थयौं । हफलिमा एलहजहबहट, एचआइभी/
एि्स बािनेमा जानकािी हदन्थयौ मँ । एलहजहबहटबािने कुिा गदा्स मानछनेलने िामीलाई 
निाम्ो दृहष्टकोणलने िनेिने । मानछनेिरूसमँग कुिा गन्स गाह्ो पहन िुन्थयो । काम 
गदकै जामँदा अरु सािीिरू भनेट्नने क्रम ििीिहो । चनुौ्ी ि समसयािरू भए 
पहन तयसिी काम गन्स िमाइलो लाग्थयो मलाई । मलैने एकवष्स सामाहजक 
परिचालकको रुपमा काम गिें । तयसपहछ काया्सलय सियोगीको रुपमा काम 
गन्स िालें । काया्सलय सियोगीको भहूमकामा काम गदा्स पहिलनेजस्ो हफलि 
जान ुपदकैन्थयो । 

काम गदकै जामँदा मलैने एलहजहबहट बािनेमा धनेिै कुिािरू िािा पाउद ै
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गएमँ । बनेलाबनेलामा हवहभनन ्ाहलम ि काय्सक्रमिरूमा संसिाका सािीिरू 
काठमािौ मँ जानने गिने । उनीिरूलाई संसिालने नै पठाउमँ्थयो । ्ि म चाहिमँ समँध ै
अहफसम ैबसनपु्थयको । किी मँ जान नपाउमँदा मलाई िललो पहन लाग्थयो । म 
पहन तयसिी ्ाहलम ि काय्सक्रमिरूमा जान पाए अझ कह् कुिा हसकिने भननने 
लागनेि मन हिहस्कक िुन्थयो । काठमािौ मँमा ििनेको हनल हििा समाजलने प्रतयनेक 
वष्स गाईजात्ा काय्सक्रम गनने गदकोििनेछ । तयिी अवसिमा म पहन एकपलट 
काठमािौ मँ जान पाए । गाइजात्ा काय्सक्रममा इशान िनेगमीसमँग भनेट भयो । 
िामीबीचमा कुिाकानी भयो । मलैने उिामँसमँग आफनो कुिा िािें । उिामँलने मलाई 
एक िालको काउनसनेहलङ नै गनु्सभयो । उिामँसमँगको तयो कुिाकानीमा मलैने म 
अन्िहलङ्गीवयहति भएको कुिा िािा पाएमँ ।  

िुन ् मलाई पहिलने पहन मानछनेिरूलने चनेकअप गनु्स, कने  भएको िो भननेि 
िािा िुनछ भननेि भननने गिने । यसो सोचने, कने िी हबमािी हिएन मलाई । क्ै 
दखुदनै हियो ।  प्राकृह्क रुपमा आफै महिनावािी िुनपुनने िो, भएन । तयसमा 
कने  भननेि जमँचाउन जान ू? भननने लागनेि मलैने िासै धयान हदइन । मनेिो परिवािलने 
हन क्ै जमँचाउन लाननेबािने कहिलयै कुिा गिनेनन ् । ्ि कने  भएि यस्ो भएको 
िो भननने िलुदलुी महभत् छमँदहैियो । जब म दमकमा काम गन्स िालने, तयिामँ 
एकजना महिला िाकटि िुनिुुमँदोििनेछ भननने कुिा िािा पाएमँ । तयसपहछ एकफने ि 
सोधीिालूमँ न भननने लागनेि म उिामँकोमा गएमँ । तयिामँ मनेिो पाठनेघिको हभहियो 
एकस-िने गिनेि िनेरियो । िाकटिलने “्पाईको पाठनेघि िुनपुनने भनदा धनेिै सानो छ । 
पाठनेघि पणू्स रुपलने हवकास नभएको भएि महिनावािी नभएको िो” भननभुयो । 
तयहति कुिा िािा पाएि म फहक्स एमँ । ्ि तयस्ो अवसिा भएको वयहतिलाई कने  
भननने ? मनेिो पहिचान कने  िो ? मनेिो पाठनेघि सानो िुनलुने मनेिो यौहनक पहिचानलाई 
नै हनधा्सिण गछ्स भननने कुिाबािने म अनहभज् हिएमँ । इशानजीसमँगको भनेटवा्ा्सबाट 
बलल मनेिो पहिचान पतिा लागयो । 
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यसो सोचने मँ- एलजीहबहटको लाहग काम गनने संसिाम ै काम गरिििमँदा 
पहन मलैने आफनो पहिचानबािने जाननने ि बझुनने अवसि हकन पाइनमँ । मजस्ा 
अन्िहलङ्गीवयहतििरूलने आफनो बािनेमा, आफू कने  िुमँ ? को िुमँ ? भननेि िािा 
पाउन पहन कहति गाह्ो ििनेछ । एलहजहबहटहभत् ििनेको हवहवध्ाहभत्ै म पहन 
पछु्स भननने कुिा ् धनेिैलने भनने । ्ि सायद अन्िहलङ्गीहवहवध पहिचानबािनेमा 
मलैने काम गिनेको संसिा ि संसिामा काय्सि् माहनसिरू तयसबनेलासमम पणू्स 
रुपमा जानकाि हिएनन ्हक ? भननने लागयो । जने भएपहन मलैने आफनो यौहनक 
हवशनेष्ाको पहिचान िािा पाएकैमा िशुी हिएमँ । तयिी संसिाम ैबसनेि काम 
गनने मनेिो रुहच कहति पहन कम भएको हिएन । 

सन ्२०१९ को एक हदन, म अहफसबाट घि फक्स द ैहिएमँ । म दघु्सटनामा पिने मँ । 
मनेिो एउटा िटु्ा भामँहचयो । म उपचािको क्रममा आिाम गदकै घिमा बसें । कने िी 
समयपहछ मलैने िटु्ा टनेकन ि हिििुल गन्स िालें । म अहफस गएमँ । अहफसलने 
पहन हनको भएपहछ आउन ूभननेको हियो । जब म तयिामँ पगुने, तयसपहछ मलाई 
‘अब ह्मीलने काम गन्स सकदनैौ मँ’ भहनयो । मलाई चाहिमँ ‘म काम गन्स सकछु’ 
भननने नै लाहगििनेको हियो । पहिलनेभनदा ममा धनेिै आतमहवश्ास ि कने िी काय्स 
अनभुव पहन ् हियो । तयसैलने म झन ्पहिलनेभनदा िाम्ोसमँग काम गन्स सकछु 
भननने लागनेको हियो । ्ि मनेिो सोचहवपरि्, मलैने ८ वष्स काम गिनेको संसिालने 
मलाई ‘काम गन्स सकदनैौ’ भननेि हनकालीहदयो । 

तयसपहछ मलैने हसलाइको ्ाहलम हलएमँ । ्ाहलम हलएि आफैलने एउटा 
टनेलरिङ पसल िोलें । तयिी पसलबाट अहिलने आफनो गजुािा चलाइििनेको 
छु । अहिलने ८४ वष्सको मनेिो आमा ि म सिुदःुि बसद ैछौ मँ ।
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आशा

– शभुशला कटुवाल

मनेिो जनम हव.सं. २०३६ सालमा पामँचिि हजललामा एक हकसान 
परिवािमा भएको िो । एक दाज,ु एक भाइ, बहिनी ि म गिनेि िामी िाम्ो 
आमबवुाको ४ जना सन्ान िौ मँ  । िामीबािनेक आमाबवुाका कने हि  बचचा 
जनमद ैिनेि गएका हिए िने । 

मनेिो बालयकाल सामानय िहो । परिवािको पहिलो छोिी भएकोलने िोला 
हक ! िामँसिनेल गनने, िमाउनने समय ि वा्ाविण नै हिएन । घिधनदा गनने, 
गाईबस् ुचिाउनने, घामँसदाउिा गननेलगाय्का कामम ैसमय हबत्थयो । घिको 
पहिलो सन्ान दाज,ु म ९ बष्सको िुमँदासमम घिमा िुनिुुन्थयो । तयसपहछ 
घिबाहिि क्ा क्ा जानिुुन्थयो । बनेलाबनेलामा मात्ै घि आउनिुुन्थयो । घिको 
कामकाजको लाहग उिामँको भि पनने कुिै िुनिनेन । म भनदामहुनका भाइ ि बहिनी 
अहलक सानै हिए । काम गन्स सकनने दाइ निुमँदा म काममा पनेहलएमँ । आमा 
पहन कामम ै वयस् िुमँदा भाइ बहिनीलाई पहन मलैने िनेनु्सप्थयको । उनीिरूको 
सिसफाईमा धयान हदनने, लि्लान,् भोकाउलान ्भनननेह्ि धयान हदनने गिथें । म 
् बालिम ैआमाजस्ो भएमँ । म आफै पहन बनेलाबनेला हबमाि परिििनिें । म 
बािमबाि हबमाि परिििनेपहछ आमालने मलाई ‘िोगी बचचा’ भननभुएको हियो । 

भाइ ि बहिनी सकूल जान िालने । म घिधनदा ि िन्े बािीकै काममा वयस् 
हिएमँ । भाइ बहिनी सकूल जान िालनेपहछ मलाई पहन आमाबवुालने सकूल 
पठाउनभुयो । बहिनी ि म समँगै २ कक्ामा पढ्न िालयौ मँ । बहिनी पिीक्ामा 
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पास भयो ि ३ कक्ामा गयो । म पास भइनमँ, उिी २ कक्ाम ैफने िी दोिोया्सउनपुनने 
भयो । आफूभनदा स-साना भाइबहिनीिरू भनदा सानो कक्ामा पढ्न लाज 
लागयो । अहन म सकूल गइनमँ । बालिा बनेलाको बहुद्ध ! तयहतिकै मलैने पढाई 
छािें । तयसबनेला मलाई पढ्नपुछ्स भननने पहन कोिी भएनन ्। बरू घिम ैकाम 
सघाउदा घिको कामकाज सहकन्थयो ि आमाबवुालाई कने िी भििनेग पहन 
हमल्थयो । तयसैलने िोला म पढ्हदन भनदा कसैलाई निाम्ो लागनेन । घिकै 
कामकाज गदकै म िुहक्स द ैहिएमँ । 

मनेिो उमनेि बढ्द ैगयो । म समँगैका सबै सािीिरूको महिनावािी पहन शरुु 
भयो । मनेिो चाहिमँ भएन । सािीसमँगीिरूको हबिने पहन िुन िालयो । उनीिरूको 
घिजम भएसमँगै मनेिो घिपरिवािलाई पहन मनेिो हबिनेको हचन्ा लागन िालयो । 
्ि मभनदा पहिला दाइको हबिने गनु्स हियो । भननेजस्ै दाइलने हबिने गनु्सभयो । 
हबिने गनु्सभएको ४ महिनापहछ उिामँ आफनो परिवाि हलएि छुरट्नभुयो । दाइको 
हबिनेपहछ मनेिो पालो आयो । जब मनेिो हबिनेको कुिा चलन िालयो, ्ब मनेिो 
महिनावािी निुनने कुिाबािने धनेिैििीको भनाइ ि हवचाििरू आउन िालने । मनेिो 
हबिनेको प्रस्ाव आयो । तयसिी प्रस्ाव आउमँदा तयसबनेला कने िी िशुी ् 
लागनेको हियो । ्ि हबिने गिनेि श्रीमानसमँग जानछु, आफनै एउटा बनेगलै घिपरिवाि 
बसाउमँछु भननने मनेिो रुहच हिएन । हबिने गनने मनेिो सपना हिएन । 

आमाबवुाको पहन मनेिो महिनावािी निुनने कुिालाई लकुाएि हबिने गरिहदन ु
िाम्ो िोइन भननने इमानदाि सोच हियो । उिामँिरूलाई हचन्ा हियो, ‘हबिनेपहछ 
छोिीको बािनेमा िािा पाएपहछ उसको घिकािरूलने िनेला गछ्सन,् घि गरििान 
नसकला ि माइ्ी नै फकने ि आउनपुला्स’ । तयसैलने उिामँिरूलने मनेिो हबिने 
गरिहदनभुनदा पहन मनेिो बािनेमा सामँचो ब्ाउन ुउहच् ठाननभुयो । मलाई मागन 
आउननेिरूलाई सामँचो कुिा ब्ाइहदनिुुन्थयो । तयसपहछ ् मनेिो महिनावािी 
निुनने कुिा एक कान दईु कान िुमँद ैसबैको कानकानमा पगुयो । तयसपहछ मनेिो 
हबिनेको लाहग प्रस्ाव आएन । सबैलाई लागयो िोला, म हबिनेको लायक छैन । 
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मलाई पहन हबिने गनने कुिामा आकष्सण हिएन । आफनै आमाबवुा, दाइ, भाइ 
ि बहिनीसमँगै समँध ैबसन पाउमँ भननने लाग्थयो । म जने जस्ो भएपहन िामी आमा, 
बवुा, भाइ, बहिनी सामानय रुपलने हदन काट्द ैहियौ मँ । 

िशुीको कुिा दाइको हबिनेपहछ भाइको पहन हबिने भयो । भाइको पहन 
परिवाि बसनेकोमा म हनकै िशुी भएको हिएमँ । कने िी महिना िामी सबैजना समँगै 
हमलनेिै बसयौ मँ । समय हबतद ैजामँदा बिुािीको मप्रह्को वयविाि ि सोच बदह्लद ै
जान िालनेको पाएमँ । तयो घि ् जने भननेहन उनीिरूकै हियो, ििीििननेछ । तयसमा 
मलैने िक दाबी गन्स िोजनेको िनै । म ् परिवािको अहन घिको एक सदसयको 
सिान मात्ै चािनिें ि चािनछु । ्ि म तयिामँ पिाइजस्ो िुन पगुें । तयो मनेिो घि 
िोइन, मनेिो माइ्ीको घि िो भननने कुिा प्रमिु िुनिालयो । म तयिामँ उनीिरूको 
अनकूुल ि उनीिरूलने चािनेजसिी बसनपुनने िुन िालयो । 

बहिनीको पहन धनकुटामा हबिने भयो । उसको आफनै घिपरिवाि भयो । 
बालबचचािरू भए । उसलने आफनो भागभोग गिनेि िान िालयो । घिमा आमा, 
बवुा, भाइ, बिुािी ि म भयौ मँ । सबैको लाहग तयो घिमा ठाउमँ हियो । ्ैपहन 
म आमँिाको कसींगाि झै मँ बनन पगुने मँ । म हकन यहति अभागी पिनेछु भननने सोचनेि 
हदकक लाग्थयो । २०५९ सालह्ि िामी पामँचििबाट मोिङ झय्य मँ, बसाइ सिनेि । 
मोिङ झिनेपहछ पहन िाम्ो हदनचया्स उस्ै िहो । मप्रह्को बिुािीको िनेनने नजि ि 
मलाई गनने वयविाि सहुरिएन । बरू मप्रह्को वयविाि अझ निाम्ो बनद ैगयो । 

पैसा कमाउनने दरिलो स्ो् कने िी हिएन िामीसमँग । आमदानीको दामँजोमा 
परिवाि ठूलै भयो । आमाबाव ुहबस्ािै बलको काम गन्स नसकनने िुमँद ैजानभुयो । 
उिामँिरूको िनेिचाि गनने हजममा पहन भाइकै िापलोमा आयो । कमाउन ि परिवाि 
धाननको लाहग भाइ वैदनेहशक िोजगािीमा गयो । भाइ कमाउन गएपहछ िाम्ो 
घिको आहि्सक अवसिामा कने  कस्ो सियोग भयो तयो ्  मलाई िािा भएन । 
हकनकी मलाई घिवयविािबािने कने िी पहन िािा िुदनैहियो । ्ि मनेिो अवसिा 
भनने अझ हबहग्यो । 
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२०७१ साल जनेठको एक हदन म कहिलने भलुन सहकदनमँ । तयो एउटा 

भयानक कालो हदन हियो, मनेिो हजनदगीको । तयिी हदनदनेहि मलैने घिको 

भानसामा पसन नपाउनने भएको हिएमँ । तयिी हदनदनेहि बिुािीलने मलैने छोएको 

पानी ि िाना निानने हनण्सय गिनेको हियो । मलाई साहै् नमजजा लागयो । 

आमासमँग मलैने दिुनेसो पोिें । तयसो नगिने िुनने भननने भावलने आफना कुिािरू 

िािें । आमाबवुालने बिुािीलाई कने िी भननभुएन । उलटै मलाई समझाउनभुयो । 

मलैने नै सबै बझुनेि समझौ्ा गनु्सपनने भयो, गिें । तयसबनेला मलाई लागयो, म 

आफनै घिपरिवािमा, आफनो आमाबवुासमँग ैबसीििमँदा पहन कहति एकलो ििनेछु ! 

तयो हदनदनेहि भा्भानसाको कामबाट म मतुि भएमँ । भानसाकोठासमँग 

टाहढए । बाहििै बसनेिै िाना िान िालें । पहिलने पहिलने कहि् ्ललो जा्का 

भहनननेिरूलाई घिबाहििै बसालनेि िाना हदएजसिी बसनेि िान िालें । म 

आफैलाई ‘पानी नचलनने’ जा्मा िाहिएझै मँ मिशशु गिने मँ । मलैने जने मिशशु गिनेपहन 

मसमँग कुनै उपाय हिएन । जह्बनेला हदनछन,् तयहतिबनेला िान िालें । जस्ो ि 

जह् हदनछन ्तयस्ै िान िालें । नहदए पहन िकलने मागनेि िानने िहैसय् मनेिो 

ििनेन । भोक लागनेपहन मन बामँधनेि बसनपुनने भयो । मलाई कहिलनेकािी मँ आफैलने 

पकाएि िान मन लाग्थयो । अहिलनेपहन लागछ । कहिलनेकािी मँ उनीिरूलाई 

पकाएि िवुाउन पाए पहन िुनने भननने पहन लागछ । कहिलनेकािी मँ उनीिरूलने पहन 

समयमा पकाउन भयाउदनैन ्। ् ैपहन उनीिरूलने कहिलने जटुाउलान,् पकाउलान ्

अहन दनेलान ्ि िामला भननेि म कुिनेि िानने गिनेको छु । मलाई आफनै तयस्ो 

अवसिासमँग असाधयै दःुि लागछ । आमाबवुा साि िुञजनेलसमम जसो्सो 

दईुछाक िान ि एक ओ्छयान ्सतुन पाइएला, तयसपहछ कने  िोला भननेि आफनै 

पीि पहन लागनने गछ्स । उमनेिको यो पिावमा घिपरिवािबाट साि ि सननेिको 

साटो यस्ो भनेदभाव भोगन ुपदा्स आफनै कम्स तयस्ो ििनेछ भननने लागछ । 
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वष्समा दईु छनेक म िन्े ाला जानछु । धान लगाउनने छनेक ि धान काट्नने छनेक । 

िन्े ाला गएि पाएको पैसालने म आफनो लाहग लगुाफाटो, जतुिा चपपल, कने िी 

श्रृगंािका सामान- चिुा, टीकािरू हकननने गछु्स । क्ै जानपुदा्स गािी भािा, 

िाजा िच्स टानने गछु्स । िन्े ाला जान ु नपिनेको बनेलामा घिमा मलैने छोएको 

नचलनने भएपहछ गाइबस् ुचिाउन जानछु । सामँझमा नहजकैको महनदिमा भजन 

गाउनने गरिनछ । तयिी गएि भजन सनुछु, मन भलुाउमँछु । 

२०७९ असािमा भाइ हबदनेशबाट फहक्स यो । िामी हददीभाइबीच बोलचाल 

भएन । मलैने आफनो अवसिाबािनेमा कुिाकानी गन्सको लाहग समाजका कने िी 

मानछनेिरू भनेला गिें । घिका सबैजनाको मप्रह्को वयविािबािने सबैका साम ु

आफनो कुिा िािें । मलैने भा् पकाउन निुनने, िाना पकाउन निुनने, भामँिाकुमँ िा 

छुन निुनने, मलैने पानी िापनेको िान निुनने हकन िो ? भननेि प्रश्न सोधें । ्ि 

समाजको अगाहि तयस्ो िोइन, िामीलने सबै िानछौ मँ भननेि उनीिरूलने आफनो 

कुिा िािें । उलटै मलाई नै झटूो बोलनेको भननने पािने । उनीिरूमाहि आिोप 

लगाएझै मँ मलाई नै गाल पािने । मलैने ‘भाइ पहन मसमँग बोलदनै’ भनदा उनीिरूलने 

समाजको अगािी िामी सबै बोलछौ मँ भनने । ‘नबोलनेको भए आजदनेहि बोलनने, 

हमलनेि बसन’ू भननेि समाजलने पहन कुिा टुङ्गयाइहदयो । बामँकी मनेिा कुिािरूलाई 

तयहतिकै बनेवास्ा गरियो । ्ि कम्ीमा हबिने नगिीकन माइ्ीम ै बसनेको 

छोिीचनेलीलाई ‘हकन िनेला गिनेको ?’ भननेि सोधनने बाटो ् छ । मलैने हबिने गिनेि 

गएको भए सायद बचचा जनमाउन नसकदा सौ्ा लयाइन्थयो ि तयिामँबाट म 

बनेघिबाि पारिइनिने । मनेिो जानने ठाउमँ किामँ िुन्थयो ि तयोबनेला ? फने िी माइ्ीम ै

फकने ि आउनने ् हिएमँिूला ? तयस्ो भइहदएको भए तयहति भननने बाटो हन िुनिनेन 

िोला । तयसैलने म आशाबादी हिएमँ । 
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मलाई आशा हियो, तयो हदनदनेहि िाम्ो समबनध कने िी ् सहुरिननेछ भननेि । 

म घिमा पहिलनेजसिी बसन पाउमँछु िोला भननने सोचनेको हिएमँ । ्ि मलैने आश 

गिनेजस्ो कने िी भएन । न उनीिरू मसमँग बोलचाल गन्स आए । न मलैने बोलाउमँदा 

उनीिरू बोलें । न मलैने भानसामा पसन पाउनने भएमँ, न मलैने पकाएि िान ि 

िवुाउन नै सकनने भएमँ । हसिह् जस्ाको ्स्ै िहो । मनेिो वास्हवक्ा गाउमँ, 

छिहछमनेकलाई िािा नभएको पहन िोइन । ्ि पहन कसैलने कने िी गन्स सकनने पहन 

िोइन ििनेछ । जने गनने िो िामी घिपरिवािकै मानछनेलने गनने िो िैछ । घिपरिवािलने 

मलाई नअपनाएपहछ अहिलनेसमम समबनधमा कुनै सधुाि आएको छैन । मलैने 

आफनो समपणू्स ठाननेको मनेिो घिमा मलैने फने िी कहिलने िलुनेि हजउन पाउछु 

िोला ? कने  फने िी कहिलने तयस्ो हदन आउदनै ? एकमठु्ी सास यो जयानमा 

ििुञजनेलसमम आश ििनछ- तयो हदन पककै आउननेछ ।  
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सनतानसगैँ हुक्क दा…

– मदन प्रसाद कुममी

म एक हनमन आहि्सक हसिह् भएको अह् सामानय श्रमजीवी मानछने िुमँ । 
चाि सन्ान, श्रीम्ी ि म िन्े ीपा्ी ि जयाला मजदिुी गिनेिै जीहवकोपाज्सन गदकै 
आइििनेका छौ मँ । म यिामँ मनेिो दोस्ो सन्ानसमँगको जीवन भोगाई ि सियात्ाबािने 
कने िी कुिा िाखछु । 

२०६३ साल माघ १ ग न्ेको हदन हियो, म हचमनी भट्ामा काम गिीििनेको 
हिएमँ । घिबाट फोन आयो । फोनमा छोिा जनमनेको शभु समचाि सनुने मँ । म 
एकदम िशुी भएमँ । सािीिरूलने कने को िशुी िो ? भनद ैसोधने । म दगं पदकै ‘मनेिो 
छोिा भएछ’ भनने मँ । सािीिरूलने िशुीयालीमा भोज िवुाउनपुनने माग गिने । 
म लि्िु हकनन गएमँ । अहन तयो हदन सािीिरूलाई भोज पहन िवुाएमँ । मनेिो 
िशुीको समयलाई िामी सबै सािीिरू हमलनेि झनै िमाइलो ि सिुद बनायौ मँ । 

छोिा जनमनेको चौिो हदनमा श्रीमह्को फोन आयो । उनलने कने िी आहतिएको 
सविमा मलाई हछटो आउन ु बाब ु धनेिै हबिामी भयो भहनन ् । श्रीम्ी उनकै 
माइ्ीमा हिइन बाबसुमँग । म फोन आएको भोहलपलटै ससिुाली घि पगुने मँ । 
बाबलुाई िनेिने मँ, बाब ुएकदम हठक हियो । बाबलुाई न्ेल घसनने बनेलामा न्ेल घसनने 
हददीलने यो बचचाको ् दबैु यौनांग छ भननेि भननभुएपहछ श्रीम्ी एककासी 
आहतिएकी ििनेहछन ् । िो, िाम्ो छोिा दबैु यौनांग हलएि जहनमएको ििनेछ । 
अब कने  गनने ् ? िामीलाई कने िी िािा हिएन । तयस्ो कुिा किी मँ क्ै िामीलने 
दनेिनेका ि सनुनेकै हिएनौ मँ । गाउमँघिमा पहन तयसबािने कसैलाई िाि ैहिएन । 
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िामीलने छोिालाई जमँचाउनको लाहग भाि्को िकसौलहसि् िंकन 
असप्ाल हलएि गयौ मँ । िाकटिलने चनेक जामँच गिनेपहछ तयिामँ इलाज िुन नसकनने 
ि बचचा एक बष्स पगुनेपहछ पटना हलएि जान ुभनयो । िामी जयाला मजदिुी गिनेि 
िानने मानछने । पटना हलएि जानने िच्सबािनेमा मनेिो पहिलो चासो िहो । िाकटिलने 
१ दनेहि िनेढ लािसमम लागनने जानकािी पहन हदए । उनलने फने िी दोिोया्सएि भनने, 
‘अहिलने नजानसु,् एकवष्सपहछ मात्ै जानसु’् । िामी घि फहक्स यौ मँ । बाबकुो 
सवास्थय हसिह् एकदम ठीक हियो । कुनै समसया भनने हिएन ।  

मनेिो आमालने तयस्ो बचचा जहनमयो भननेपहछ ९ हदनसमम बाबकुो मिु ै
िनेनु्सभएन, क्ै ऊ नबामँचला हक भननेि । िनेिनेपहछ माया लागछ, पहछ गाह्ो िोला 
भननेि आमालने तयहतिञजनेलसमम आफूलाई िोकनभुयो ।  दशौ मँ हदनमा भनने 
आमालने िाननेकुिा, कपिािरू हलएि बिुािी ि ना्ी भनेट्न जानभुयो । िाम्ो 
चलनअनसुाि आमालने मनेिो ससिुालीमा जान हमलदनैहियो । तयसैलने बिुािी 
ि ना्ीलाई ससिुाली घि नहजकै बोलाएि भनेट्नभुयो । बाबलुाई कािमा 
हलनभुयो । िनेनु्सभयो । अहन िामीलाई भननभुयो, ‘अब यो बचचा यस्ो 
जहनमयो । बचचाको िाम्ोहस् इलाज गि । बरू आफनो फूलबािी (बगैचा) 
बनेहचदनेउ ्ि बाबकुो इलाज िाम्ोसमँग गि’ । मलैने उिामँलाई एक वष्सपहछ मात्ै 
इलाज िुनसकनने कुिा ब्ाएमँ । 

िामी ससिुालीबाट आफनै घि फहक्स यौ मँ । बचचा ि आमा दनेिनेपहछ सबैलने 
सोधिोज गिने । छिहछमनेकीिरूलने वास्हवक्ा िािा पाएपहछ ‘िोगी’, ‘िाक्स’ 
भननेि बाबलुाई भनन िालने । आसपासकािरूलने ‘ए, तयस्ो पो जनमनेछ, उस्ो 
पो जनमनेछ’ भननेि कुिा काट्न िालने । एकहदन िाम्ी ठूली छोिी भाइलाई बोकने ि 
हछमनेकीको घिमा गएछ । हछमनेकीलने छोिीलाई ‘यो सरुवा िोग जस्ै िो िने, मनेिो 
सन्ान पहन जनमनेपहछ यस्ै िुनछ, मनेिो घिमा यस्ो बचचा हलएि नआउ’ भननेि 
पठाएछ । तयसपहछ छोिीलाई भाइ बोकने ि ए्ा-उ्ा नजान ुभनयौ मँ । 
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एकहदन, गाउमँका चाि-पामँच जना बढुापाकािरूलने मलाई भनने, ‘यो बचचा 
िाक्स िो । यसलाई मारिदनेउ’ । उनीिरूलने कसिी तयस्ो भनन सकने  कुननी ?! 
जने जस्ो भएपहन बाब ुिाम्ो सन्ान नै िो । उनीिरूलने तयसो भननेपहछ ् झन ्
मलाई बाबकुो धनेिै माया लागयो । मलैने उनीिरूलाई ‘जने भयो, भयो, जस्ो 
भएनी मनेिो िो, ्पाईको कने  भएको छ ि ? मनेिो बाबलुाई म पालछु’ भनने । 
तयसपहछ ् अरूिरूलाई बाबकुो बािनेमा ब्ाउन ुपहन िि लागन िालयो । क्ै 
कने िी निाम्ो भनदनेलान ्भननेि मलैने बाबकुो बािनेमा कसैसमँग कने िी नभननने मनसाय 
बनाएमँ । ्ि बाबकुो जनमजा् अवसिालाई कसिी सधुान्स सहकएला भननने पहन 
उहतिकै हचन्ाको कुिा हियो । म कुनै न कुनै उपायको िोजीमा हिएमँ ।

मनेिो सािी प्रभ ु प्रसाद यादव एउटा सकुलमा हपयनको जाहगि गिने 
तयसबनेला । उनीसमँग मलैने बाबकुोबािनेमा आफनो समसया िािने मँ । उनलने सकुलको 
हशक्क िाकने श पाणिनेसमँग मनेिो समसयाबािने कुिा िािनेछन ्। िाकने श पाणिने एकहदन 
पत्काि सहुदप अया्सलसमँग मनेिो घि आइपगुने । मनेिो बाबकुो फोटो हिचनेि लगने । 
तयसको कने िी हदनमा मलैने मनेिो बाबकुो बािनेमा पहत्कामा समाचाि छाहपएको 
बािने िािा पाएमँ । म कलैया पगुने पहत्का हकननेि िनेन्सलाई । मलाई िाि ैनहदइकन 
बाबकुो फोटो पहत्कामा छाहपएछ । पहत्कामा छाहपनछ भननेको भए म फोटो 
हिचन नै हदननिने मँ । अरूिरूको अननेक अननेक वचनिरू झनेलनभुनदा म आफनो 
बाबबुािने जह्सकदो कुिा आफैहभत् िाखन चािनिने । ्ि पहत्काम ैछाहपएपहछ 
् मनेिो बसमा कने िी ििनेन । 

एकहदन, मलाई जनकपिुबाट फोन आयो । फोन गनने मानछने प्रहदप प्रसाद 
यादव ििनेछन ्। उनी बाबलुाई िनेन्स घि आए । उनलाई काठमािौ मँबाट सहुनलबाब ु
पन्लने पठाएका ििनेछन ्। पन्लने पहत्कामा बाबकुो बािनेमा दनेिनेपहछ जनकपिुमा 
बसनेि काम गनने यादवलाई कुिा बझुन अह्ाएका ििनेछन ् । सहुनलबाब ु पन् 
तयहतिबनेला ननेपालका लैंहगक ्िा यौहनक अलपसंखयक वयहतििरूको 
अहधकाि अहभयानका नने्ा ििनेछन ् ि प्रहदप यादब चाहिमँ जनकपिुमा बसनेि 
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तयिी अहभयानमा काम गदा्स ििनेछन ्। प्रहदप यादवलने बाबकुो फोटो हिचनेि 
लगने । कने िी हदनपहछ प्रहदप यादबलने फोन गिनेि सोधने, ‘मदन दाइ ्पाई 
काठमािौ मँ आउन सकन ुिुनछ ?’ । मलैने भनने मँ, ‘म आउमँन सकछु । ्ि म य्ा-
उ्ा घमुन सहकदनमँ, गौशाला भननने ठाउमँसमम चाहिमँ आइपगुछु’ । हकनकी मलाई 
काठमािौ मँबािने कने िी िािा हिएन । गािीलने ओिालनने ि चढाउनने ठाउमँबािनेक 
अरू ठाउमँबािने मलाई कने िी ज्ान हिएन । 

मनेिी श्रीम्ी ि ५ महिनाको बाबलुाई हलएि म काठमािौ मँ गएमँ । 
काठमािौ मँको गौशाला पगुनेि प्रहदप यादवलाई फोन गिें । उनी आफै हलन आए 
गौशालामा ि सहुनलबाब ुपन्समँग भनेट्न हलएि गए । सनुील दाइलने िामीलाई 
टनेकु िहसपटलमा लगन ु भयो । तयिामँ बाबकुो कने स हलन माननेनन ् । अरू 
असप्ालमा पहन उिामँलने फोन समपक्स  गनु्सभयो । तयिामँ पहन कसैलने बाबकुो 
कने स हलएनन ्। अहन्ममा हब.एणि.हब असप्ाल गयौ मँ । िाकटि जगदीस लाल 
बैद्यलने बाबलुाई िनेनु्सभयो । उिामँलने आफनो हकलहनकमा बोलाउनभुयो । िामी 
हदनको २ बजने उिामँको प्राइभनेट हकलहनकमा पगुयौं । उिामँलने बाबकुो सामानय 
जामँच गिनेपहछ भोहलपलट हबिान ६ बजनेदनेहि बाबलुाई कने हि निवुाउन ुि १० 
बजने मनेिो हकलहनकमा आउनसु ् भननेि िामीलाई फका्सइहदनभुयो । िाकटिलने 
भननेझै मँ भोहलपलट िामी १० बजने उिामँको हकलहनक पगुयौं । बाब ुभोकलने रुमँ द ै
हियो । हबिान ६ बजनेदनेहि भोकै िािनेि बचचालाई २ बजने जमँचाउनको लाहग 
लहगयो । सामँझ ७ बजने बचचा मनेिो िा्मा लयाएि िमाइहदए । बचचा िोइ नै 
िािनेको हियो । िाकटिलने फने रिपहन ‘दधु निवुाउनसु रुन हदनसु’् भननभुयो । ि ै
तयो कस्ो िालको उपचािको ्रिका हियो कुननी ? 

साढने ७ बजनेह्ि श्रीम्ीलने बाबलुाई दधु चसुायो । बाबलुाई दधु चसुन 
गाह्ो परिििनेको हियो । दधु चसुन छािनेि ह्ामँ ह्ामँ िोइििनेको हियो । कने  भएको 
िो यस्ो, बाबलुने दधु नचसुनेि रूनछ मात्ै भननेि मलैने िाकटिलाई सोधने मँ । उिामँलने 
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फने िीपहन दधु निवुाउनने सललाि नै हदनभुयो । ् ि श्रीमह्को मनै माननेन । उनलने 
बाबलुाई दधु चसुाइन ्। कने िी समयपहछ ् बचचालने पहन िाम्ोसमँग दधु चसुयो । 

बाबकुो उपचािको बनेला सनुील दाइ ि प्रहदप यादव पहन िामीसमँगै 
ििनभुयो । तयिामँ िामीलाई िािा भयो हक िाम्ो बाब ुछोिा ि छोिी दबैु िो । 
उसको जह् भाग परुुषको छ तयहति नै महिलाको पहन छ । उसको पाठनेघि ि 
अणिाकोष दबैु छ । अणिाकोषको दायामँपरट्को भाग बाहिि ि बायामँपरट्को 
भाग चाहिमँ माहि पनेटमा छ । तयसको अप्रनेसन गन्स सहकनने ्ि िाकटिलने चाि 
वष्सपहछ बचचालाई लयाउन ुभननभुयो । अप्रनेसनको लाहग िच्स कने  कसो िोला 
भननेि मलैने सोधने मँ । ५ लाि अप्रनेसन िच्स, ३ ्ीन लाि क्रोमोजोम टनेसट ि 
२ लाि अरू उपचाि िच्स, जममाजममी १० लािको अनमुाहन् लाग् 
िाकटिलने हदनभुयो । क्रोमोजोम टनेसट िाईलयाणिबाट गिनेि लयाउनपुनने भएकोलने 
िहच्सलो िुनने कुिा पहन उिामँलने ब्ाउनभुयो । 

१० लाि हलएि ४ वष्सपहछ बचचालाई अप्रनेसनको लाहग हलएि आउनने 
िाकटिको कुिा सनुनेपहछ सनुील दाइलने सोधनभुयो, ‘अप्रनेसन गन्सको लाहग 
्पाईसमँग लाइसनेनस छ ?’ । िाकटिलने, ‘यस्ो बचचा ननेपालमा जनमनेकै छैन ् 
लाइसनेनस किामँबाट आउमँछ ? ्पाई लाइसनेनस उपलबध गिाई हदन सकनिुुनछ 
भनने म मनेिो चाज्स फ्ी गहद्सनछु’ । सहुनल दाइलने लाइसनेनस  उपलबध गिाईहदउला 
भननने ्तकाहलक जवाफ हदनभुएसमँगै िामी तयिामँबाट हनसकयौ मँ । 

सहुनल दाइलने असप्ालम ै मलाई अरु कने हि समसया छ भननेि पहन 
सोधनभुयो । उिामँको प्रश्न सनुनासाि मनेिो हदमागमा बाबकुो जनम द्ा्स नपाएको 
याद आयो । मलैने उिामँलाई तयिी कुिा ब्ाएमँ । म बाबकुो जनम द्ा्स बनाउन 
गाहवस काय्सलय गएमँ । तयिामँ आवशयक हवविण सोहधयो । मलैने ब्ाउद ैगएमँ- 
‘बचचाको नाम ?’, ‘महनदप कुमाि पटनेल’, ‘छोिा हक छोिी ?’, ‘दबैु’ । मनेिो 
जवाफ सनुनेि मलाई प्रश्न सोधनने कम्सचािी िनिहनयो । उसलने झोहककद ैभनयो, 
‘हक महिला भननेि बनाउ हक परुुष भननेि । दबैु भननेि बनाउन हमलदनै’ । मलैने 
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उनलाई िाकटिलने पहुष्ट गिनेको ि आफनै आमँिालने दनेिनेकै कुिा भननेपहन मनेिो 
कुिाको सनुवुाइ भएन । म िाली िा् फहक्स एमँ ।

कलैयामा बािा हजललाभरिका सहचविरूको ्ाहलम िुमँदछै भननने कुिा 
मलैने िािा पाएमँ । मलैने तयिी ठाउमँमा गएि एउटा हनवनेदन लनेिने मँ, ‘जनम द्ा्स 
पाउमँ भनननेबािने’ । हनवनेदन द्ा्स गिाएि हनवनेदन बझुाएमँ । बझुाउनअुहघ तयसको 
फोटोकपी आफूसमँग िािने मँ । तयिामँ पहन मलाई बाबकुो जनम द्ा्स िुन सकदनै 
भहनयो । तयसपहछ म हजलला हवकास काया्सलय पगुने मँ । तयिामँ हनवनेदन िालने मँ । 
हनवनेदन द्ा्स गिनेको ४ महिना हबतयो । तयहतिञजनेलसमम म बािमबाि तयिामँ 
सोधिोज गन्स गइििने मँ । जह् पटक गए तयहति नै पटक उनीिरूलने िाम्ो बैठक 
िुनछ अहन तयो कुिा िुनछ भननेि मलाई टािीििने । यिी कुिा सहुनल दाइलाई मलैने 
सहबस्ाि भनने मँ । 

सहुनल दाइलने मसमँग नागरिक्ा भए-नभएको हनकय्यल गिनेपहछ सिानीय 
हवकास मनत्ालय जानने सललाि हदनभुयो । श्रीम्ी, आमाबवुा ि मनेिो नागरिक्ा 
हलएिै मलैने सबै ठाउमँमा धाइििनेको हिएमँ । कहिलने किामँ कुद्पुला्स भननेि चाहिनने 
कागजाग्िरू सबै सािम ैिािनेि हिि्नने गिने । अब सिानीय हवकास मनत्ालय 
हकन नजानने ् ? जानछु भननेि तयिामँ पहन गए । तयो हदन मलाई याद छ, २०६४ 
साल असाि ४ ग न्े सिानीय हबकास मनत्ालयमा हनवनेदन िालें । मनत्ालयका 
पञजीकिण अहधकािीलने तयिामँ कने हि िुन नसकनने भएकोलने भोहल तयो हनवनेदन 
हसंिदिबाि पठाउनने जानकािी गिाए । भोहलपलट ५ ग न्ेको हदन म ि सहुनल दाइ 
मनेिो बाबलुाई हलएि हसंिदिबाि गयौ मँ । हनवनेदन हदयौ मँ । ७ ग न्े मनत्ीमणिलको 
बैठक बसयो । हगरिजा प्रसाद कोइिाला तयो बनेलाका प्रधानमनत्ी िुनिुुन्थयो । 
उिामँलने िस्ाक्ि गनु्सभएछ । ८ ग न्े हसंिदिबािबाट मलाई एउटा पत् उपलबध 
भयो । तयो पत् मलैने सिानीय हबकास मनत्ालयमा बझुाउनपुनने ििनेछ, बझुाएमँ । 
९ ग न्े सिानीय हबकास मनत्ालयलने हजलला हबकास काया्सलयको नाममा 
एउटा पत् लनेिनेि मलाई िमाइहदयो । बाबकुो चनेकजामँच ि जनमद्ा्सको काममा 
१८ हदन कुहदकुदाउ गिनेि िामी घि फहक्स यौ मँ । 
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मलाई मनत्ालयलने हदएि पठाएको पत् हलएि हजलला हवकास काया्सलय 
गए । तयो पत् बहुझहलनने कोिी भनेहटन तयिामँ । तयसबनेला माओवादीको द्वनद्वका 
कािण सिानीय हवकास अहधकािी काया्सलयमा िासै भनेहटनिुुनन्थयो । उिामँ 
हजलला प्रशासन काय्सलयम ैबसनिुुन्थयो । म उिामँलाई भनेट्न तयिी पगुने । मलैने 
आफूसमँग बोकने को पत् सिानीय हवकास अहधकािीलाई दनेिाएमँ । उिामँलने ‘यो 
पत् कसलने हलएि आएको ?’ भननेि सोधनभुयो । मलैने नै िो भननेपहछ उिामँलने 
‘हजलला हवकास काय्सलयमा हनवदनेन निाली सिानीय हवकास मनत्ालय 
जानभुयो ? यो सीिीओ काया्सलय िो हजलला हवकास काया्सलय िोइन’ भननेि 
हनिुमँ िोजनने मनसाय प्रकट गनु्सभयो । हजलला हवकास अहधकािीको तयस्ो 
कुिालने मलाई पहन िीस उठ्यो । ‘हजलला हवकासलाई हनवनेदन हदएको ४ 
महिना भयो । हनवनेदनको सककल हजलला हवकासकै काया्सलयमा िोला । 
तयसको फोटोकपी ि द्ा्स नमबि यिी पत्समँगै छ । िाम्ोसमँग िनेनु्सिोस’् भननेि मलैने 
आफनो हवनम््ालाई ्ोिनेि अहलकह् किा सवरुपमा प्रस्ु्  भएमँ ।  

पत् ि तयससमँगै ििनेका कागजा्िरू िनेदकै उिामँलने ‘आममा ! यो हनवनेदन 
् मनेिो टनेवलमा कहिलयै आएको हिएन’ भननभुयो । सामँचो कुिा कने  हियो 
हजलला हवकास काया्सलयका समबहनध् अहधकािीिरूलाई नै िािा िोला । 
उिामँको कुिा सनुनेि मनेिो मन्स लागनेको िीस िामँ्ी िहो । मलैने पहन िपने, ‘्पाईको 
टनेवलमा हनवदनेन लैजानने को िो ? मलैने हनवदनेन हदनने बनेलामा सोझ ै्पाईलाई 
लगनेि हनवदनेन बझुाउन ुभननेको भए म आफै ्पाईको टनेबलमा हनवनेदन हलएि 
आइपगुिने’ । िामीबीचको िोिै असिज संवादपश्ा् अहन्ममा मनेिो हनवनेदन 
पारि् भयो । उिामँलने ५ नमबि कोठामा पञजीकिण अहधकािीकोमा मलाई 
जान भननभुयो । म तयिामँ पगुने । पञजीकिण अहधकािीलने फटाफट गाहवसको 
लाहग पत् ्याि गरिहदए । म तयो पत् हलएि हनसकने  । 

अब पालो आयो गाउमँ हवकास सहमह् (गाहवस) काया्सलयको 
सहचवसमँगको लकुामािी । मलैने ३ हदनसमम गाहवस सहचवलाई उनैको घि, 
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गाहवस काया्सलयमा भनेट्न धाएमँ । अिमँ, भनेट्न सहकनमँ । चौिो हदन, म हजलला 
हवकास काया्सलयमा गएमँ । सिानीय हवकास अहधकािीसमँग मलैने सबै कुिा 
िािने मँ । उिामँलाई मलैने भनने, ‘अब म कने  गरुमँ  ? सहचवजयलूाई किामँ िोजुमँ ? मलाई 
मद्् गरिहदनसु’् । उिामँलने मलाई एकहछन बसन भननभुयो । आफनो हपयनलाई 
सोधनभुयो, ‘बलिामपिु गाहवस सहचव को िो ? िनेि’, हपयनलने फाइल िनेदकै भनने 
‘हज न्ेनद् मलल’ । 

उिामँलने हपयनलाई ् रुून्ै फोन गन्स अह्ाउनभुयो । ् रुून्ै हजलला प्रशासन 
काया्सलयमा आउन ुभननभुएपहछ गाहवस सहचवजय ूकने िी बनेिम ैआइपगुनभुयो । 
सहचव आइपगुनासाि सिानीय हवकास अहधकािीलने ‘३ हदनदनेहि यिामँ मानछनेलने 
िोजीिाछ । ह्मी किामँ बसछौ मँ ?’ भननभुयो । गाहवस सहचवलने आफनै गाहवस 
काया्सलयमा बसनेको भननेि हनध्सककसमँगलने झटू बोलने । मलैने उनको कुिामा 
प्रह्वाद गिने मँ । िामीबीचको भनाभनकै बीचमा उनलने ि्ािि्ाि ‘महिला ि 
परुुष ( न्ेस्ोहलंगी)’ भननेि जनमद्ा्स बनाइहदए । बाबकुो जनमद्ा्स बनयो भननेि 
म एकदम मखि पिें । 

एकजना पत्कािलने मलाई बाबकुो जनमद्ा्स बािने सोधने । बाबकुो 
जनमद्ा्सको फोटोकपी पहन मागने । भोहलपलट पहत्कामा आयो, महिला 
ि परुुष दबैु न्ेस्ोहलंगी बचचा भननेि । उनै पत्कािलने मलाई भनेट्न बोलाए, 
कलैयामा । भनेटमा उनलने मलाई जनमद्ा्समा भएको हवविण दनेिाउनने भनने, 
‘कने  लनेिनेको यो ? महिला ि परुूष ( न्ेस्ो हलंगी) ? दइुटा हक ्ीनटा हलंग छ 
?’, मलैने एकदम सामानय रुपमा ‘दइुटा छ’ भनने । पत्कािको प्रश्न चाहिमँ तयसो 
भए न्ेस्ोहलंगी हकन लनेखयो भननने हियो । उनको प्रश्नलने मलाई पहन छोयो । 
तयसबािनेमा मलैने हवचाि गिनेको हिइन । ्ि अब गनकैपछ्स भननने लागयो । म फने िी 
गाहवस सहचवकिामँ पगुने । उनलाई भनेटनेि मलैने मनेिो बाब ुमहिला ि परुुष दबैु 
हलंगी िो, ् नेस्ोहलंगी िोइन भनने । तयसपहछ उनैलने ् नेस्ोहलंगी लनेिनेको जनमद्ा्स 
चया न्ेि नयामँ जनमद्ा्स बनाए- महिला ि परुुष दबैु हलंगी भननेि । 
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अब कुिा गिौ मँ, मनेिो बाबकुो पढाइको । मनेिा अरू दईु सन्ान पहढििनेकै 
सकूलमा बाबलुाई पहन भना्स गरिहदएमँ । दईु कक्ामा पगुननेबनेलामा सकूललने पढ्न 
हदनन भनयो । मनेिो जनेठो छोिा ि छोिीलाई हक्ाब, सकूल ड्नेस हदयो । माइलो 
छोिा अिा्स् ्बाबलुाई हदएन । मलैने िनेिमाष्टिलाई हकन यस्ो गिनेको भननेि 
सोधें । उनलने मजजालने ‘म हदनन, यो कने  िो ? यो न छोिा न छोिी, हकन हदनने ् 
?’ भनयो । पढ्नसुमँग सिोकाि िाखनपुनने िो । तयसमा मनेिो बाबकुो छोिा ि छोिी 
दबैु िुन ुकसिी बाधा बनयो कुननी ? मलाई िीस उठ्यो । 

मलैने हजलला प्रशासन काया्सलयमा हनवनेदन िालने । तयिी हनवनेदनको एक-
एक प्रह् महिला ्िा बाल हवकास काया्सलय, हजलला हशक्ा काया्सलय ि 
मानव अहधकािको हजलला काया्सलयमा पहन बझुाएमँ । तयसबनेला कृषण बिादिु 
पसुकि हजलला प्रमिु िुनिुुन्थयो । मनेिो हनवनेदनमा उिामँलने ्ोक लगाउनभुयो ि 
िनेिमाष्टिको नाममा एउटा पत् ्याि पान्स लाउनभुयो- शकु्रबािको हदन भनेट्न ु
भनने वयिोिा भएको । तयो हचठ्ी मलैने नै लगनेि िनेिमाष्टिलाई हदएमँ । शकु्रबािको 
हदन म हजलला प्रशासन काया्सलय गएमँ । हजलला प्रमिु अहधकािी तयो हदन 
काया्सलयमा िुनिुुनन्थयो । सिायक हजलला प्रमिुसमँग भनेटने मँ । उिामँलने मलाई 
हकन हनवनेदन िालयौ यस्ो िाम्ो िनेिमाष्टिको हवरुद्धमा भननेि उलटै झपािनेि चपु 
लगाउनभुयो । मलैने मनेिो छोिाको अहधकाि मागनेको िुमँ भनने मँ । उिामँलने चककोगिी 
‘अहधकाि पाउदनै, जाउमँ’ भननभुयो । म चपुचाप हनसकने  तयिामँबाट । 

म तयिामँबाट हसध ै महिला ्िा बाल हबकास काया्सलयमा पगुें । 
तयह्बनेला िाहकम गी्ा मयािम िुन ु िुनिुुन्थयो । संयोग कस्ो पिनेछ भनने, 
तयिीबनेला महिला ् िा बालबाहलका मनत्ालयको मिासहचव तयिामँ आइपगुन ु
भएकोििनेछ । मयािमलने मनेिो लाहग एउटा हनवनेदन लनेखन लगाउनभुयो । 
तयो हनवनेदन हलएि म मिासहचव भएको ठाउमँ  गए । मनेिो हनवनेदन पढनेपहछ 
मिासहचवलने तयिीबनेला ‘दईु जोि सकुलको ड्नेस ि एक िान हक्ाब हदन’ु 
भननभुयो । म एक सनेटको लाहग किाई ििनेको हिएमँ उिामँलने दईुसनेट पोशाक हदन ु
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भहनहदनिुुमँदा म दगं पिने मँ । गी्ा मयािमलने अब ्पाई जानसु ्भननपुनने कुिा म 
भहनहदउमँला भननभुयो । म काम बनयो भननेि तयो हदन ढुकक भएि घि फकने  । 

भोहलपलट, फने रि म गी्ा मयािमलाई भनेट्न उिामँको काया्सलयमा 
पगुने मँ । उिामँलने मलाई ्पाईलाई काठमािौ मँ पठाउन ुभननेको छ भननने जानकािी 
हदनभुयो । मसमँग एकसकुो पैसा हिएन तयो बनेला । भननासाि कसिी काठमािौ मँ 
जान ु ? पामँच हदनपहछ गी्ा मयािमलने नै आफनै िच्सबाट २५ सय रूपैयामँ 
मलाई हदनभुयो । म काठमािौ मँ हििने मँ । यो पाली भनने म एकलै हसंिदिबाि गएमँ । 
तयिामँ गनेटमा गएि मलैने आफनो नागरिक्ा दनेिाएमँ । हभत्बाट पास आयो अहन 
म हभत् गएमँ- महिला ् िा बालबाहलका मनत्ालयको मिासहचवको कोठामा । 
उिामँलने मलाई सिायक सहचवको कोठामा पठाउनभुयो । तयोहदन यसै पिा्सइम ै
हबतद ैहियो । काया्सलय बनद िुनने समयमा मलाई आज कने िी िुन सकने न भोहल 
आउनसु ्भननेि पठाइयो । सािमा उस्ै पिनेमा सवकोचचमा मदु्ा गन्स सहकनछ, 
बरू हनल हििा समाजको कोिी सािमा हलएि आउनसु ्पहन भहनयो । 

भोहलपलट मलैने उिामँिरूलने भननेझै मँ गिने । हनल हििा समाजको एकजना 
सािीसमँग १२-३ बजनेसमम मनत्ालयमा कुिनेि बसयौ मँ । सिसहचवलने कुनै ऐन 
काननू भनेहटएन कने  गनने भननेि उलटै मलाई प्रश्न गनु्सभयो । कुदा्सकुदा्स तयस्ो जवाफ 
पाएपहछ मलाई पहन रिस उठ्यो । कने  मनेिो बचचालने पढ्नै पाउदनै ् भननने सोचनेि 
म आवनेसमा आएि भनने मँ, ‘तयसो िो भनने मनेिो गालामा दईु चाटा लगाउनसु ्
अहन मलाई जने भननने िो लनेटि पयािमा लनेिनेि हदनसु ्ि हफ्ा्स पठाउनसु ्। ्ि म 
ननेपालको िुमँ । ननेपालको ऐन काननूलने हदमँदनै भनने पहन म हवश् अदाल्मा मदु्ा 
गछु्स । ्ि मलाई नयाय चाहियो । ्पाईलने नयाय हदनने हक नहदनने ? नत् म मदु्ा 
लिनेिै छाि्छु’ । िामीबीच झगिा नै पला्सझै मँ भयो । 

मनेिो आवनेस बढ्द ै गएपहछ सिसहचवजयलूने मलाई नरिसाउन ु भनद ै
िमिमाउनभुयो । मलैने फने रिपहन उिामँलाई यो मनत्ालय बालबाहलकाको लाहग 
बननेको िनै ? अहन यिामँबाट निनेिने मनेिो बाबलुाई कसलने िनेछ्स ? भनने मँ । उिामँलने 
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नम् िुमँद ैमलाई समझाएिै फका्सइहदनभुयो । पहछ मनत्ालयबाट एउटा पत् लनेिनेि 
हजलला हशक्ा काया्सलय ि तयसैको एकप्रह् मलाई पठाइयो । २०७१ सालमा 
तयो पत् मलैने पाएपहछ तयो माहमलामा कने िी िुन सकने को छैन । 

मलैने बाबलुाई बलिामपिु सकूलबाट हनकालने मँ । श्री दगुा्स उचच माधयहमक 
हवद्यालयमा भना्स गरिहदएमँ । मनेिो बाबलुने िाम्ोसमँग पढ्द ैगयो । तयिामँ तयस्ो 
समसया कने िी पिनेन । अहिलने बाब ु८ कक्ामा पढ्दछै । सवसि छ । िाम्ो पहढििनेको 
छ । उसलने आफूलाई अन्िहलंगी हवशनेष्ा भएको वयहति िुमँ भननने कुिा बझुनेको 
छ । अहिलनेसमम उसलने आफू छोिा भएिै बामँचनमा सिज मिशशु गरिििनेको 
छ । उसको पढाईको माहसक शलुक ह्नु्सपदकैन । ्ैपहन उसको पढाईको लाहग 
लागनने अरू िच्ससमन्े  वयिोन्स मलाई गाह्ो छ । मलैने दहैनक जयाला मजदिुी 
नगिने िाम्ो चलुिोमा आगो बलदनै । भानसा पाकदनै । उसको हक्ाब, कापी ि 
पोशाकको लाहग कयामपनेन फि चनेनजलने सियोग गरिहदनभुएपहछ उसको पढाई 
कने िी सिज भएको छ ।

बाब ुजब ११ वष्सको भयो । उसको बायामँपरट्को अणिाकोष (जनु पनेटमा छ 
भहनएको हियो)लने दःुि हदन िालयो सायद । उसको पनेट एकदम ैदखुन िालयो । 
उसलाई बीिगञज मनेहिकल हशक्ण असप्ाल लगने मँ । इमजनेनसीमा अप्रनेसन 
गनु्सपयको । अप्रनेसनपहछ ऊ िाम्ो भयो । तयो अप्रनेसनपहछ िाकटिलने बाबकुो 
पाठनेघि पहन अप्रनेसन गिनेि फयामँकन ुभननने सललाि हदनभुएको हियो । पाठनेघि 
नफयामँकदा बाबलुाई कुनै समसया िुनछ हक िुमँदनै भननेि सोधदा समसया निुनने कुिा 
पहन िाकटिलने ब्ाउनभुएको हियो । कने िी समसया निुनने भए अप्रनेसन नगनने 
भननने हनण्सय गिनेि िामीलने तयसपहछ कने िी गिनेका छैनौ मँ । अहिलनेसमम उसलाई 
िाम्ो भइिािनेको छ । म मनेिो बाबलुने सवसि, िशुी ि लगनशील जीवन बामँचनेको 
दनेखन चािनछु ।
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अप््याराहरू पष्नछदै गए

– भट.के हुमागाई ँ

मनेिो जनम २०४७ सालमा काभ्रने हजललाको फोकसीङटािमा भएको िो । 
म जनमद ै महिला ि परुुष दबैु जननेहनद्य हलएि जनमनेको ििनेछु । म भनदा ६ 
बष्स अहघ जहनमएका दाज ुपहन म जस्ै महिला ि परुुषकै जननेहनद्य हलएि 
जहनमनभुएको ििनेछ । म भनदा ६ बष्सपहछ भाइ जहनमयो । ऊ पहन दाइ ि म 
जस्ै जननेहनद्य हलएि जहनमयो । ्ीनैवटा सन्ान छोिा ि छोिीकै यौनाङ्ग 
हलएि जहनमएपहन बवुाआमालने िामी सबैजनालाई छोिीकै रुपमा िुका्सउन ु
भयो । मलाई सकूल पढ्न पढाउदा छोिी भननेिै भना्स गरिहदनभुयो । म छोिी 
बननेिै बचचा बनेलामा िमाउद ै िुहक्स द ै हिएमँ । सकूलमा अरू बचचािरूसमँगसमँगै 
िमाउमँिने । िनेलिने मँ । िामँसिने मँ । ४ कक्ामा पढ्द ैगदा्स बबुाको हनधन भयो । बबुाको 
हनधनपहछ िाम्ो आहि्सक अवसिा िमँहसकएको हियो । जसो्सो िाम्ो 
गजुािा चलद ैहियो । ५ कक्ा पास गिनेपहछ म भकुणिनेबनेसीको श्री जनक उचच 
माधयहमक हबद्यालयमा पढ्नने भएमँ । मनेिो सकूल परिव ््सन भएसमँगै िामीलने िाम्ो 
बसोबास पहन परिव ््सन गय्य मँ । िामी सपरिवाि िामँिापािी, फोकसीङटािबाट 
भकुणिनेबनेसीमा नै बसाइ सिनेि आयौ मँ । 

भकुणिनेबनेसीमा पढ्न िालनेपहछ सकूलको एकजना हशक्कलने म अरु 
कने टाकने टीभनदा फिक भएको कुिा िािा पाउन ुभयो । उिामँको बझुाईमा म एक 

न्ेस्ोहलंगी कने टा हिएमँ । मलैने पहन तयह्बनेला तयिी कुिालाई सकािने । उिामँलने नै 
मलाई रुलि िनेलि एणि इजकुने सन सहभ्सस रिष्ट (RHEST) ननेपाल नामको एउटा 
संसिासमँग समपक्स  गिाइहदनभुयो । तयो संसिालने मनेिो पढाइको लाहग हनिन्ि 
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सियोग गदकै लगयो । तयसबनेला पढ्नने अवसि पाउन ुमनेिो लाहग एकदम ैठूलो 
कुिा हियो । संसिाको सियोग पाएि म आफनो पढाई अहघ बढाउद ैहिएमँ । 
मनेिो उमनेि बढनेसमँगै मनेिो यात्ा कहठन िुमँद ैजान िालयो । ७-८ कक्ामा पगुनेपहछ 
आफैलाई अनभुव िुन िालयो, मनेिो सवि कने टाको जस्ो धोरिो-धोरिो सहुनद ै
जान िालयो । मनेिो तयिी आवाज सनुनेपहछ अरूिरूलने मलाई हगजयाउमँन िालने । 
कक्ामा पढ्दािनेिी हशक्कलने कने िी प्रश्न सोधने भनने पहन मनेिो जवाफ सिी िो 
वा गल् कसैलाई म्लब िुमँदनै्थयो । बस,् मनेिो आवाज सनुनेि कक्ाकोठामा 
भएका सबै हबद्यािमीिरू गलल िामँसिने । उनीिरूको तयस्ो वयविािलने गदा्स म 
कक्ाकोठामा बोलन छािने मँ । हशक्कलने पहन मलाई कुनै प्रश्न नसोधीहदए िुन्थयो 
भननेि मनमनै सोचनेि बसिने मँ । तयसबनेला म कक्ाकोठाको हभतिाझै मँ चपुचाप बसनेिै 
आफनो सबै घणटीको पढाई सकाउन चािनिने मँ, ्ाकी म िमँसीमजाकको हबषय 
नबन ू। मनेिो आवाजलाई हलएि मनेिो आतमसममानमाहि प्रिाि निोस ्। 

तयसबनेलादनेहि नै म आफुलाई छोिाको रुपमा प्रस्ु्  गिाउन चािनिने मँ । 
घिपरिवािलने तयसो गनने अनमुह् हदनभुएन । १२ कक्ासमम मलैने आफुलाई 
महिलाको रुपम ैप्रस्ु्  गिनेि बामँचने । महिलाको भनेषमा बामँचनपुदा्स मलाई हनकै 
गाह्ो भएको हियो । म महिला िोइन भननने कुिा मनेिो मन महष्षकलाई िािा 
हियो । ्ि तयिी कुिा अरु कसैलाई भनन सकीििनेको हिइनमँ । म को िुमँ ि कने  
िुमँ भननने कुिा मसमँगै हियो । मनेिो शारििीक बनावट कने टाजस्ै बनद ैगएपहछ 
सकूलमा सबैलने हजसकाउिने । आफनै सािीिरूलने पहन हजसकाउमँिने । म लाज ि 
िीन्ाबोधलने हिहचएि बसिने मँ, चपुचाप । सकूल जामँदा आउमँदा िोस ्वा अरु कुनै 
ठाउमँिरूमा जामँदा आउमँदा पहन कोिी कसैको नजिमा नपरुम भननेि सकभि लकुी 
लकुी हिि्िने मँ । आफैलने आफूलाई अरूको नजिबाट बचाउन िोजनकुो तयो 
असफल प्रयास कहति पीिादायी हियो, म यिामँ शबदमा बयानै गन्स सहकदनमँ ।

मलैने पलस टु सकाएमँ । सना्क पढ्नने समय आयो । तयिी मौकामा मलैने 
आफनो पहिचान बदलनने हनण्सय हलएमँ । कपाल काटनेि बयोइज कट पािने मँ । सट्स 
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पयानट लगाएमँ । धहुलिनेलमा सना्क ्ि पढ्न गएमँ । आफुलने आफुलाई 
कने टाको रुपमा परिचय गिाएमँ । तयसिी आफूलाई प्रस्ु्  गदा्स ि परिचय गिाउमँदा 
असाधयै सिज लागयो । मलाई कयामपसमा सबैसमँग िलुनेि बोलन, पढ्न पहन 
सहजलो भयो । ्ि घिमा मलाई छोिाको रुपमा सवीकान्स हनकै गाह्ो भयो । 
मनेिो तयस्ो रुप दनेिनेपहछ िामीबीच बोलचाल बनद भयो । ्ैपहन म आफूलने 
आफूलाई कने टाको रुपमा उभयाउन  पाएकैमा एक हिसाबलने िशुी हिएमँ । कने िी 
समयपहछ घिमा पनुः िामीबीच बोलचाल शरुु भयो ।  

म पढ्द ैहिएमँ, बनेलाबनेलामा RHEST ननेपालको हबहभनन काय्सक्रमिरूमा 
सिभागी पहन िुनने गिने । काय्सक्रमिरूमा एचआइभी एि्स ि यौहनक ्िा 
लैंहगक अलपसंखयक (LGBT) िरूबािने जानकािी गिाउमँिने । िामीलाई 
उनीिरूलने हवहभनन कुिािरूबािने जानकािी गिाउमँिने । तयिी हसहलसलामा दईुटा 
हलङ्ग भएको दईुहलङ्गी वयहति भननेि इनटिननेटमा भएको कने िी फोटोिरू पहन 
िामीलाई दनेिाएका हिए । ्ि प्रायःजसोलने तयस्ो हवशनेष्ा भएकािरूलाई 

न्ेस्ोहलंगी नै भननने गिने । तयस्ै काय्सक्रमिरूमा सिभागी िुमँदािुमँद ैमलैने हनल 
हििा समाजबािने िािा पाएको हिएमँ । म २०७० सालदनेहि नै तयिामँ जान 
चाहिििनेको हिएमँ । RHEST ननेपालकै मयामिरूलने इनटिननेटबाट पतिा लगाएि 
हनल हििा समाजको कने नद्ीय काया्सलय लाहजमपाटमा मलाई हलएि जान ु
भयो । तयिामँ भहतिजीसमँग हचनजान भयो । तयसपहछ तयिामँबाट सञचालन गरिनने 
काय्सक्रमिरूमा मलाई पहन बोलाउन िालन ुभयो । गाइजात्ाको अवसिमा 
गरिनने काय्सक्रममा पहन म जानिने । २०७२ सालको गाइजात्ा काय्सक्रममा 
इशानजीसमँग छोटो भनेट भयो । तयसपहछ म धहुलिनेल फहक्स एमँ । इशानजीसमँग 
मनेिो फोनमा कुिा िुन िालयो । एकफने ि इशानजी ्ाहलमको लाहग धहुलिनेल 
आउन ुभएको हियो । उिामँलने आफू बसनेको िोटनेलमा मलाई फोन गिनेि बोलाउन ु
भयो । तयिामँ म भनेट्न गएमँ । तयो भनेटघाटलने िामीबीच िाम्ो हचनजान भयो । 
मलैने आफनो कुिा इशानजीलाई सनुाएमँ । उिामँसमँगको कुिाकानीबाट मलैने मनेिो 
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वास्हवक पहिचान िािा पाएमँ । म अन्िहलङ्गी वयहति ििनेछु । तयो हदनको 
िाम्ो कुिाकानी सहकयो । ्ि िाम्ो कुिाकानीको हसलहसला भनने जािी िहो । 
मलाई िािा नभएको कुिा उिामँसमँग सोधन ि आफनो कुिा भनन पहन सहजलो 
लाग्थयो । उिामँलने मनेिा ििनेक प्रश्निरूको उतिि िाम्ोसमँग बझुाएि हदनिुुन्थयो । 
िाम्ो भनेट पा्हलए पहन फोनमा लगा्ाि कुिाकानी भइिहो । इशानजीको 
सललाि, सझुाब ि प्रोतसािनलने मलाई धनेिै िाि् हमल्थयो । ऊजा्स भरिन्थयो ।

मलैने मनेिो दाज ुपहन मजस्ै आफनो बािनेमा सपष्ट िोस ्भननने चािें । उिामँलाई 
पहन मलाई जस्ै छोिी बनाएि िुका्सइएको हियो । िामँिापािीको गाउमँमा 
िन्े ीपा्ी, घामँसदाउिा गदकै उिामँ िुहक्स नभुयो । घिको पहिलो सन्ान भएकोलने 
सानैदनेहि उिामँलने घिको कामकाजमा लागनपुयको । सकूल पढ्नने मौका 
पाउनभुएन । म ६ कक्ामा पढ्द ै हिएमँ । दाइको आवाज भािी िुमँद ै गयो । 
दाह्ी पलाउन िालयो । उिामँलाई ‘ऊ दाह्ी पालनेको कने टी’ भनद ैहगजयाएको 
दनेखिने मँ । सनुिने मँ । दाइलने आफू कने टा भएि हिि्नने कुिा गदा्स घिमा कसैलने माननेनन ्। 
उलटै दाइलाई झपािने । गाली गिने । दाइलने सबैको गाली बनेइजज्ी सनुनभुयो । 
एकहदन, कपाल काटनेि कने टाको कपिा लाएि दाइ घि आउनभुयो । तयिी 
कुिामा घिमा झगिा भयो । दाइ रिसाएि घि छािनेि हिि्नभुयो । उिामँलने आफू 
छोिा भएि बामँचनकै लाहग घि छाि्नभुएको हियो ।

उिामँ काठमािौ मँ जानभुएछ । तयिामँ बयाग बनाउनने काििानामा काम गन्स 
िालनभुएछ । आफूलाई पगुनने ि घिपरिवािलाई पहन अहल अहल सियोग गन्स 
सकनने गिी पैसा कमाउन िालनभुयो । बनेलाबनेला घिमा आउनने गनु्सिुन्थयो । 
तयिी बनेलामा म उिामँलाई RHEST का सििरूसमँग भनेटाउन िोजिने मँ । ्ि उिामँ 
जानै नमाननने । मनेिो कुिा नपतयाए पहन उिामँिरूको कुिा पतयाउन ुिोला भननने 
आशा हियो मलाई । ्ि उिामँलने कुिा बझुनै चािनभुएन । एकोिोिो िुनभुएको 
हियो । २०७२ सालकै एकहदन उिामँ धलुीिनेलको मनेिो कोठामा आउनभुयो । 
िामीलने समँगै िाना िायौ मँ । भोहलपलट हविानै उिामँ काठमािौ मँ फहक्स नभुयो ।
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काठमािौ मँ हििनेको मानछने धलुीिनेलको जंगलमा मृ्  अवसिामा 
भनेहटनभुएछ । उिामँलने आतमितया गनु्सभयो भननने िबि पायौ मँ । मलैने कहिलयै 
नसोचनेको कुिा भयो ! हकन ? कसिी ? तयस्ो कने  भयो ? तयसको कािण िामी 
कसैलाई िािा हिएन । पहछ िािा पायौ मँ- काठमािौ मँमा उिामँ कुनै कने टीको 
प्रनेममा पनु्सभएको ििनेछ । कने टीलने उिामँलाई छोिनेि गएपहछ उिामँ हनकै हवहक्प्त 
िुनभुएको ििनेछ । तयिीबनेला उिामँ घि आउनभुएको ििनेछ । उिामँलने आफनो पीिा 
िामीलाई ब्ाउनभुएन । िामीलने हन उिामँको समसया बनेलैमा पतिा लगाउन 
सकने नौ मँ । सायद तयिी घटना अहन अरू पहन धनेिै पीिािरूलने गामँजनेि िो की 
आफनो जयान आफैलने हलनभुयो भननने अनमुान मात्ै लगाउन सकयौ िामीलने । 
उिामँलने आफनो सबै दःुि कष्ट आफैसमँग हलएिै जानभुयो । िामीलाई िाि ै
हदनभुएन । उिामँलने पहन आफनो बू् ालने भयाएसममको संघष्स ् गनु्स नै भयो । ्ि 
सायद मलैने ि भाइलने जसिी सियोगी साि ि िा्िरू पायौ मँ, उिामँसमम तयस्ा 
साि ि िा्िरू पगुनेनन ्। अिवा उिामँलने पहन तयस्ा साि ि िा्िरूसमम पगुनने 
मनसाय नै बनाउनभुएन । म आफैलने पहन उिामँलाई तयो माहमलामा गनु्सपनने 
जह् सियोग गन्स सहकनमँ । िाम्ा भोगाई ि दःुि कष्टिरू हभनन हिए िोलान ्् ि 
समान िालका पहन पककै हिए । िामीलने तयसलाई आपसमा साटासाट गन्स 
सकने नौ मँ । एकअका्सलाई भििनेग हदन सकने नौ मँ । तयिी भएि िो की उिामँलने आफनो 
संघष्स यात्ालाई हबश्राम हदनभुयो ।

तयो घटनापश्ा् गाउमँघिका मानछनेिरूलने िामीलाई- ‘हयनीिरूलने हन तयस्ै 
गछ्सन,् हयनको’हन बहुद्ध छैन, मछ्सन ्कुनहदन’ भनन िालने । ् ि मलाई ि भाइलाई 
आफनो बािनेमा धनेिै कुिा िािा भइसकने को हियो । दाइलाई मलैने कने िी समझाउन 
बझुाउन नसकने पहन भाइलाई आफूसमँग भएको जानकािी ि ज्ानिरू भननने गिने मँ । 
म जस्ै भाइलने पहन RHEST ननेपालकै सियोगमा पहढििनेको हियो । सािै 
मानहसक रुपमा ्याि ििनको लाहग म आफै उसलाई सियोग गदकै आइििनेको 
हिएमँ । िामीजस्ा िपैु्र माहनसिरू छन ्ि सबैलने आ-आफनै हिसाबलने संघष्स 
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गरिििनेका छन ्भननने कुिा िामीलाई पहिलयै िािा भइसकने को हियो । तयसैलने 

िाम्ोसमँग पढ्नने, काम गनने ि समभव भएमा अप्रनेसन गनने धनूमा म लाहगसकने को 

हिएमँ । भाइ पहन आफनो पहिचानसहि् उहभनको लाहग पाइला अहघ बढाउद ै

गइििनेको हियो । तयसैलने अरूिरूलने भननेझै मँ िामीलने आतमितया गननेछौ मँ भननने 

कुिामा म िहतिभि हवश्ास गहद्सनिने मँ । जने जस्ो समसया पिनेपहन िामीलने कने िी 

न कने िी गिनेिै िानछौ भननने लाग्थयो । म सिी पहन साहव् भएको छु । अहिलने 

भाइलने हशक्ाशास्त्रमा सना्क सकाएि धहुलिनेलम ैएउटा काया्सलयमा काम 

गरिििनेको छ । आफनो िच्स आफै जटुाउन सकनने भइसकने को छ । 

मलैने माहि भननेझै मँ आफनो अप्रनेसन गिाउनने सोचनेि २०७३ सालमा 

धहुलिनेल िहसपटलमा आफनो चनेकअप गिाएमँ । िाकटिलने २ पटक अप्रनेसन 

गनु्सपछ्स भनयो । म अप्रनेसनको लाहग ्याि भएमँ । मनेिो पहिलो अप्रनेसन भयो । 

तयो अप्रनेशन ५० प्रह्श् जह् सफल भयो भननेि मलाई भहनयो । सिुद कुिा, 

तयो अप्रनेशनपहछ अहिलनेसमम समसया भनने दनेहिएको छैन । 

मलैने गिृ मनत्ालयद्वािा जािी यौहनक ्िा लैंहगक अलपसंियक 

समदुायका वयहतििरूलाई हलंगको मिलमा अनय जनाई नागरिक्ा जािी 

गननेसमबनधी हनदनेहशका २०६९ अनरुूप ‘अनय’ को पहिचानमा ननेपाली 

नागरिक्ा हलएको हिएमँ । पासपोट्स बनाएमँ, वैदनेहशक िोजगािीमा जानको 

लाहग । नाम चाहि ह्ल कुमािी िुमागाई ंहियो– नागरिक्ा ि पासपोट्समा । 

मनेिो नागरिक्ाको हवविण ि मनेिो सवरुप दनेिनेपहछ प्रायःजसो हजज्ास ुिुनिने । 

कोिी कसैलने सोधीिालनेमा कागजा् बनाउमँदा ि्ािमा तयस्ो भएको िो, 

िासमा तयिामँहट.कने  िुनपुनने िो भननने गिने मँ । मनेिो कुिा पतयाएि कसैकसैलनेहट.कने  

भननेि बोलाउमँिने पहन । तयसबनेला मनेिो िामँसो फुहतकन्थयो । म अहिलने आफूलाई  

हट.कने  नामलने हचनाउमँछु । 
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म २०७५ सालमा कुकको काममा साउदी अिब गएमँ । ननेपालमा मलाई 
भहनएजस्ै तयिामँ पगुनेपहछ काम ि ्लब पाएमँ । तयिामँ २ वष्स िाम्ोसमँग काम 
गिने मँ । हवश्भि कोहभि १९ को मिामािी ्ीरि रुपमा फैहलयो । म काम गिनेको 
मलुकुमा पहन तयसलने निाम्ोसमँग प्रभाव पान्स िालयो । मलैने गनु्सपनने काम नै िुन 
छाि्यो । कोहभिको प्रभावलने हबनाकाम म तयिामँ ३ महिना बसने । कुनै काम ि 
दामहबना अरूको दनेशमा बसनभुनदा आफनै मलुकु फहक्स न ुबनेस भननेि म ननेपाल 
फहक्स ए । म ननेपाल फहक्स एपहछ मनेिो दोस्ो पटकको अप्रनेसन गिाउनने सोचमा 
हिएमँ । कोहभिलने गदा्स तयसो गनने मनेलोमनेसो नै हमलनेन ।  

साउदी अिबबाट फकने पहछ मलैने २०७८ सालमा हबवाि गिने मँ । म धलुीिनेल 
कयामपसमा पढ्दगैदा्स उनीसमँग मनेिो भनेट भएको हियो । तयिामँ पढ्दा उनको 
नजिमा म एक कने टामानछने नै हिएमँ । मनेिो अन्िहलङ्गी हवहवध्ाबािने उनलाई 
मलैने ब्ाएको हिइनमँ । ्ि म हवदनेश गएि फकने पहछ िामीलने हबिने गनने भननेि 
दबैुलने सिमह् गिनेि छुरट्एका हियौ मँ । म बाहिि गएपहछ गाउमँका मानछनेिरूबाट 
उनलने म पहिलने कने टीमानछने भएको कुिा िािा पाएछ । उनलने मलाई फोनम ै
तयो कुिा सोहधन ्। उनलने एककासी तयसिी सोधदा मलैने तयो वास्हवक्ा उनी 
साम ुसवीकान्स सहकनमँ । मलैने ‘तयस्ो िोइन’ भननेि कने िी समय उनको प्रश्नलाई 
टािने । मनेिो आफनै वास्हवक्ालाई ढाकछोप गन्स िोजने मँ । ् ि तयो सिी हिएन । 
पहछ मलैने उनलाई सामँचो कुिा ब्ाएमँ । उनलाई सामँचो ब्ाउनपुछ्स भननेि मलाई 
हिमम् हदनने इशानजी िुनिुुन्थयो । मनेिो कुिा सनुनेपहछ उनको प्रह्हक्रया कने  
िुननेिोला भननेि म हचहन्् हिएमँ । उनलने कने  हनण्सय हलननेिोला भननेि म ििाएको 
हिएमँ । मनेिो वास्हवक्ा बहुझसकने पहछ पहन उनी आफनो वाचाम ै अहिग 
िहिन ्। ओिो ! कस्ो िशुीको कुिा । उनलने मलाई म जने हिए ि जने िुमँ तयसैलाई 
सिष्स सवीकारिन ्। म ननेपाल फकने पहछ िामीलने हबिने गनने कुिा यिाव्ै िहो । 

म ननेपाल फकथें  । िाम्ो हबिनेको कुिा चलयो । मनेिा घिकािरू िाम्ो हबिने 
गनने कुिामा सिम् भएनन ्। घिकािरूलाई उनको हनय्माहि शकंा हियो ि 
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मप्रह् हचन्ा हियो । उनलने मसमँग हबिने गिनेि मलैने हवदनेशबाट कमाएि लयाएको 
सबै कमाइ हलएि मलाई छािीहदनछ भननने उिामँिरूको हचन्ा हियो । तयस्ो 
कुिामा मलैने हवश्ास गरिनमँ । मलाई उनीमाहि हवश्ास हियो । उनको मप्रह्को 
भिोसामाहि मलाई भिोसा हियो । िामीलने घिपरिवािको सिमह् बनेगि नै 
भागनेि हबिने गय्य मँ । 

िामी आफनै बनेगलै कोठामा बसन िालयौ मँ । एकअका्सको साि पाएपहछ 
िामी िशुी हियौ मँ । िाम्ो समबनध घिमा सवीकाय्स निुनकुो पीिा ् छमँदहैियो । 
सिुदःुि जीवन चलाउद ैगयौ मँ  । िामीलने धहुलिनेलमा एउटा सानो िोटल 
िोलनेि चलाउन िालयौ मँ । िामी समँगै िशुी भएको, गिनेि िाएको दनेिनेपहछ 
हवस्ािै घिकािरूलने पहन िाम्ो समबनधलाई मानन िालने । म घि जामँदा उनीपहन 
सािमा जान िाहलन ् । उनलाई हबस्ािै हबस्ािै छोिाको बिुािी, भाइको 
बिुािीको दजा्स हदन िाहलयो । घिपरिवािलने िाम्ो जोिीलाई सवीकािनेपहछ 
िामी झन ्िशुी भयौ मँ । अहिलने मनेिो भाइ, मनेिी श्रीम्ी ि म एउटा फलयाट 
हलएि समँगै बसदछैौ मँ । िाम्ा अपठ्यािािरू हबस्ािै िट्द ैजान िालनेको मिशशु 
गन्स िालनेको छु । 
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