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प्रकयाशकी् 

असल अभयास (Good Practice) सथाष्पत ्गनु्म सहि काम होइन 
। यसको लाष््ग िेरै चुनौष्तको सामना ्गनु्मपर्म र मेहनत र 

संघष्मको पष्न तयष्तकै िरूरी हुनर । असल अभयास स्ैबष्तर एकैप्टक 
सथाष्पत हुने कुरा पष्न होइन । यसलाई एकठाउँमा सथाष्पत ्गरेर 
ष््सतारै अनयत्र पुन प्रयो्ग ्गददै लैिानुपर्म । तपाईं हामीले ्गरेका राम्ा 
कामहरू्बा्ट अरू पष्न लाभाष्न्त हुने अ्सर ष्मलोस् भनेर यसता 
अभयासहरूलाई समुदायमा ष््ष्भन्न माधयमहरू्बा्ट पुर ्याउनु स्बैको 
कत्मवय पष्न हो र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल यसता कत्मवयहरू 
प्रष्त सचेत र । 

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले ्ी.पी.ओ.्ी. ्ेनमाक्म  सँ्ग 
साझेदारी ्गरी ष्््गत १७ ्ष्मदेष्ख अपाङ्गता भएका वयष्कतहरूको 
अष्िकार प्र्द्ध्मनको लाष््ग ष््ष्भन्न कामहरू ्गष्ररहेको र । यसै 
क्रममा सन् २०१३ दषे्ख ष््.पी.ओ.्ी.को सहयो्गमा अपाङ्गता भएका 
वयष्कतहरूलाई समुदाय सतरमा हुने िी्नका ष््ष्भन्न ्गष्तष््ष्ि र 
ष्नण्मय प्रकृयामा समा्ेरीकरण ्गराउन १० ष्िललामा एक पष्रयोिना 
सुरू भयो । चार ्ष्मसमम चलेको उकत पष्रयोिनाले सथानीय 
सतरमा अपाङ्गता भएका वयष्कतहरूको िी्नमा पष्र्त्मन लयाउन, 
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अपाङ्गता अष्िकारको स्ालमा िनचेतना अष्भ्ृष्द्ध ्गन्म, सथानीय 
स्ोत पष्रचालनमा अपाङ्गता भएका वयष्कतहरूको पहुँच सथाष्पत 
्गन्म र ष्िलला सतरमा ्गष्रने पैर्ी तथा िन्कालतमा अपाङ्गता 
भएका वयष्कतका संसथाको क्षमता ष््कास ्गन्म राम्ो यो्गदान ्गन्म 
सफल भयो । यस पष्रयोिनाले काय्मक्रम सञचालन भएका ष््ष्भन्न 
ष्िललाहरूमा केष्ह असल अभयासहरूलाई समेत सथाष्पत ्गन्म सफल 
भएको र र ष्तनै अभयासहरूलाई आम अपाङ्गता भएका वयष्कत, 
समुदाय र अरू ष्िललामा रहेका सदसय संसथाहरूले केष्ह ष्सकन ेर 
िान्ने अ्सर पाउन भनेर यो पुसतक प्रकारन ्गनने िमकको ्गष्रएको हो 
। हामीले ्गरेका काम र उपलबिीहरूलाई िनसमक्ष लयाउन पष्न यस 
प्रकारनको अकको उददेशय हो ।

ष्िललामा अपाङ्गता अष्िकार प्र्द्ध्मनमा असल अभयास (good practices) 
सथापना ्गन्मको लाष््ग मेहेनतका साथ खटन ुहुने महासंघका १० ््ैट 
ष्िलला काय्मसष्मष्त र कम्मचारीहरू, ्गाउँमा कृयारील स्ा्लम्बन 
समुह र ष्िललाका स्बै सरोकार्ाला ष्नकायलाई महासंघको तफ्म ्बा्ट 
हाष्द्मक िनय्ाद ज्ापन ्गरु्म र भष््शयमा पष्न यसतै सहयो्गको अपेक्षा 
्गरु्म । साथै पष्रयोिनामा संलगन केनद्रीय काययालयका कम्मचारी, 
काय्मसष्मष्तका पदाष्िकारी तथा सदसय र साझेदार ष्नकाय ल्गायत 
सम्बष्नित स्बैमा ष््रेष िनय्ाद ष्दनरु । हामीलाई ष््श्ास र यो 
सामग्ी तपाईंहरुको काय्मक्षेत्रमा थोरै भएपष्न उपयो्गी हुनेर । हामी 
यहाँहरूको रचनातमक सललाह र सुझा्को सँिै अपेक्षा ्गष्ररहनेरौँ ।       
िनय्ाद !

सुदश्शन सु् ेदी 
केनद्रीय अधयक्ष

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङघ - नेपाल              
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ष््हान ७ ्बिेको र । मानरेहरु 
झुरुपप ्बष्सरहको देष्खनरन् । एक ष्रन 
त म अलमलल परें । कतै केही त भएको 
होईन भनेर । 

पष्र ्ुबझदा त पष््त्राको पसलमा 

ष्चया ष्पउने, घरमा चाष्हने सरसामान र 
तरकारी ष्कन्ने माष्नसहरुको ष्भं् रहरे 
। पष््त्रा पष्न पसलमा हतार हतार ्गददै 
सामान ष्दने, ष्चया पकाउने, ष्चया ष्दने, 
ष््गलास माझने, पैसा ष्लने काममा बयसत 

भयाग्लयाई पनन ष्ित्ो कम्शले 
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ष्थइन् । हामीले पष््त्रालाई भेटन आएको 
कुरा िानकारी ्गरायौं । उनी मुसुकक 
मुसकुराईन् अष्न ्बसन अनुरोि ्गष्रन् । 
कष्र्ब १ घण्टापष्र क्रमैसँ्ग ष्भ् कम 
हुँदै ्गयो । हामी पष्न ष्चया ष्पउँदै ्गफ 
्गन्म सुरु ्गययौ । 

उनले भष्नन् मेरो नाम पष््त्रा 
थापा हो । म ष््.सं २०३७ सालमा इलाम 
ष्िललाको सोयाङ ्गाष््समा ््ा नं २ 
िनमेकी हुँ । मेरो पष्र्ारको आष्थ्मक 
अ्सथा एकदमै नािुक ष्थयो । म िनमदै 
रारीष्रक अपाङ्गता भएर िनमेकी हुँ । 
मेरो घरमा म समेत ७ िनाको पष्र्ार र 
। म घरको तेस्ो सनतान हुँ ।  

२ ्ष्म उमेर पुगदासमम पष्न म  
ओल्टो कोल्टो ्गन्म सष्कनरु । तयसतो 
देखेर पष्र्ारलाई ष्चनता थष्पएर । यसै 
त पष्र्ारको आष्थ्मक अ्सथा कमिोर 
ष्थयो । तयसमाष्थ मेरो यसतो समसया 
भएपरी पष्र्ारमा झन् ष्चनता थष्पयो 
।  ्गष्र्ीको कारण राम्ो ठाउँमा ल्ेगर 
उपचार ्गराउन सकन ेउहाँहरुको अ्सथा 
ष्थएन ।  ्गाउँमा िसो तसो सामानय 
उपचार ्गष्रएर  । तर उपचार पशचात 
पष्न म राम्ोसँ्ग ष्हड्ुल ्गन्म नसकने नै 
भएरु  । यष्द मेरो घरको आष्थ्मक अ्सथा 
राम्ो भएको भए मेरो उपचार हुने ष्थयो 
होला । मलाई त भागयले ठ्गेर । उनी 
ष्नकै भा्ुक ्बष्नन् । उनको कुरा मात्र 
सुनदै ्गयौं । हामीले केही ्बोलेनौ । उनको 

आखाँ रसाएका ष्थए । कुरा ्गदया ्गददै 
एकष्रन हामीले कुरा ्बनद ्गययौ । एक 
सकुको ष्चया ष्पयौं । 

पष््त्राले आफनो  ष्््गतलाई पुनः 
यसरी सष्मझईन् । घरका स्बै िना 
ष््द्ालय ्गएको देखदा आफूलाई पष्न 
ष्कता्ब कापी चयापेर ष््द्ालय िाने रहर 
ष्थयो । तर आफै राम्ो स्ँग ष्हडन नसकन े
भएपष्र के ्गनने ? रहर भएर मात्र नहुदो 
रहेर । पष्र मैले पढने िेरै रहर ्गरें । 
यो देखेर ्बु्बाले मलाई ष््द्ालय लान 
र लयाउन मददत ्गनु्म भयो । िसको 
कारण मैले १० कक्षासमम पढन सकें  । 
१० कक्षाभनदा माष्थ पढाउन सकने मेरो 
पष्र्ारको हैष्सयत ष्थएन । िसका 
कारण नचाहदा नचाहदै पष्न पढाईलाई 
पणू्मष््राम ल्गाएँ । तर पढन पाएको 
भए म कसतो हुनथे होला िसतो लागर 
। उनले ष्नकै भा्ुक मदु्रामा सुनाईन् । 
उनको कुरा हामीले पष्न मु्ुट दरो पारेर 
सषु्नरहेका ष्थयौ । घष्र घष्र हाम्ो मन 
पष्न भा्ुक हुन्थयो ।

उनी थष्परन् । हाम्ो समािमा 
अपाङ्गता भएका वयष्कतले के ्गन्म सकरन् 
? चुपचाप घरमा ्बसनु पर्म भन्ने चलन 
ष्थयो ।  अपाङ्गता भएका वयष्कतलाई 
हेनने दृष्ट््टकोण सकारातमक ष्थएन । 
मलाई अपाङ्गता केहो ? यो के कारणले 
हुनर ? अपाङ्गता अष्िकार के के हुन् 
? यस ष््षयमा केही िानकारी ष्थएन । 
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यष्तकै घरमा पल्टेर ्ष्सरहेको ष्थएँ । 
घरमा सकेको  सहयो्ग ्गथने । सामानय 
िी्न चष्लरहेको ष्थयो । 

घरमा ्ष्सरहेको ष्थएँ। मैले 
अपाङ्गता अष्िकारको ्ारेमा ष्िलला 
चयाप्टर इलामले राष्ट्रिय अपाङ्ग 
महासंघको सहयो्गमा केही काम ्गन्म 
ला्गेको कुरा थाहा पाएँ । ल्गत्ै ष्िलला 
चयाप्टरको समपक्म मा पु्गें । स्बै कुरा ्बुझें 
। तयस पष्र हाम्ो ्गाउँमा स्ा्लम्न 
समुहको ्गठन भयो । म पष्न समुहको 
सदसय भएँ । समुहको सदसय भएपष्र 
ममा केही आरा िागयो । 

सदसय भएपष्र अपाङ्गता 
अष्िकारको ्ारेमा िानकारी पाएँ । 
ष्िललामा ्गएर अपाङ्गता पष्रचय पत्र 
पष्न ष्लएँ । हामीले पढनको लाष््ग रात्र्ृष्त् 
पष्न पाउने कुरा थाहा पाएँ । ्बेलामा यो 
कुरा ्ुबझन पाएको भए म पष्न आि उचच 
ष्रक्षा पढन े ष्थएँ होला िसतो  लागयो 
। तर अ्ब समय ष््ष्तसकेको ष्थयो ।  

उनी थष्परन्, समुहले मलाई िन 
्कालत तथा आयआि्मन सम्बनिी ताष्लम 
ष्दयो । सथानीय श्रोत पष्रचालन सम्बनिी 
ताष्लम ष्दयो । उकत ताष्लममा सहभा्गी 
भएपष्र मलाई पष्न अ्ब आयआि्मन 
्गनु्मपर्म, आफनो खुट्टामा उष्भनुपर्म र 

समािको लाष््ग उदाहरणीय वयष्कत 
्बन्नुपर्म भन्न े लागयो । रुरुमा यो ष्चया 
पसल ्गरें ।  ष््सतारै ष्करानाका सामान 
थपें । राम्ो सँ्ग चलन थालेपष्र अष्हले 
तरकारी पष्न राखेको रु । यस्बा्ट स्बै 
खच्म क्टाएर माष्सक १३ हिार िष्त 
्बचाउँरु । घर पष्न राम्ो स्ँग चलेको र । 

यसको अल्ा ्गाउँ ्गाउँमा 
अपाङ्गताको अष्िकारको लाष््ग 
सचेतनामूलक काय्मक्रम सञचालन 
्गष्ररहेको रु । ष्हिोआि मलाई लागर 
अपाङ्गता भएको बयष्कत भएर के भो र ? 
समािमा उदाहरण ्बन्न सके स्बैले ष्चन्न े
र सममान ्गनने रहेरन् । उनी थष्परन् म 
िेरै खुसी रु । एक मुठी श्ास रहेसमम 
अपाङ्गताको अष्िकारको लाष््ग लडने रु 
। उनीको ्बहादुरी देखेर हामी पष्न रकक 
भयौं । रुभकामना ष्दँदै तयहाँ्बा्ट उठेर 
हामी ष्हडयौं । हाम्ो दरेमा कष्त यसता 
वयष्कतहरु लुकेर ्बसेका होलान् । आफनो 
अष्िकार थाहा नभएर कष्त िनाको भष््ट्य 
अनयोलमा होला । ष्िलला चयाप्टर र 
महासंघले यसता वयष्कतहरुलाई सकेसमम 
चा्ो ्ाष्हर ष्नकालनु पर्म िसतो लागर । 
िनय्ाद र पष््त्रालाई । र िनय्ाद र 
स्बैलाई िसले हिारौ पष््त्रालाई यसरी 
नयाँ िी्न ष्दएकोमा । w
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ईलाम ष्िललाको पञचकनया 
्गाष््समा सीताराम रेगमीको समपन्न 
पष्र्ारमा िनम भयो । सीताराम सरले 
िी्नलाई कष्हले फकने र हेनु्म परेको ष्थएन 
। आईए् पढदा पढदै उहाँ सरकारी 
ष््द्ालयमा ष्रक्षक हुनुभयो । आइए् पास 
्गरेपष्र सथानीय श्री पञचकनया प्राथष्मक 
ष््द्ालयमा प्रिानाधयापक हुनु भयो । यता 
घरमा ्गाई पालन तथा ष्चया खेष्त ष्थयो 
। यसले उनको आमदानी पष्न राम्ो ष्थयो 
। पष्र्ारमा ५ िना सदसयहरुको िी्न 
खुसीसाथ ष््ष्तरहेको ष्थयो । 

समय पष्न कष्त ष्नट्ठरुी हुदोरहरे 

सह्ो्ग व्हीनहरुको सह्ो्गी 
सीतयारयाम सर

। एकप्टक ईलाम्ा्ट काठमाण्ौ 
िाने क्रममा ्बस दुघ्म्टना भयो । तयही 
दुघ्म्टना्बा्ट उनी नराम्ोसँ्ग घाइते भए 
। उनलाई हतार हतार ्गददै असपताल 
लष््गयो । तर िष्त उपचार ्गरेपष्न ष्ठक 
भएन । अनततः उनको एउ्टा खुट्टा 
्गुमयो र उनी सदाको लाष््ग राष्ररीक 
अपाङ्गता भएका वयष्कत हुन प्ुगे । रुरुको 
ष्दनहरु उनको साहदै कहाली लागदो भयो 
। कष्र्ब १ ्ष्मसमम त उनी ष््द्ालय 
िान पष्न सकेनन् । उनी ष््सतारै आफनो 
लयमा फक्म दै ्गए । तयसपष्र ्ैबराखीको 
सहारामा ष््द्ालय िान थाले । पुनः 
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्बाल्बाष्लकालाई पढाउन थाले आफनो 
दुःख ष्प्ालाई भुलेर। 

कष्हलेकाहीँ ष््धयालयमा 
ष््धयाथफीहरुलाई अपाङ्गता सम्बनिी 
पढाएको थाहा ष्थयो तर तयष्तखेर समम 
अपाङ्गता के हो ? अपाङ्गता भएका 
वयष्कतको अष्िकार के हो ? उनले राम्ोसँ्ग 
्बुझेका रहेनरन् । सायद चासोको ष््षय 
नै परेन की ?

ि्ब ष्िलला चयाप्टरले राष्ट्रिय 
अपाङ्ग महाँसंघको सहयो्गमा अपाङ्गता 
अष्िकार सम्बनिी काय्मक्रम सञचालनमा 
लयाउने भयो । उनले पष्न चासो ष्दएरन् 
।  तयस काय्मका लाष््ग भरपुर सहयो्ग 
पष्न ्गरे । 

उनको काम प्रष्तको ल्गा् देखे पष्र, 
ष्िलला चयाप्टरले काय्मक्रममा समलगन हुन 
अनुरोि ्गयको । अन्नतः अपाङ्गता भएको 
वयष्कतहरुको अष्िकारको लाष््ग ष्क्षष्ति 
स्ा्लम्न समुह ्गठन भयो । स्बैको 
अनुरोिमा सीताराम सरले समुहको 
अधयक्ष पद ष्िममा ष्लए । 

ि्ब उनी अधयक्ष ्बने, यस माफ्म त 
्गाउँमा भएका स्बै प्रकारका अपाङ्गता 
भएका वयष्कतहरु लाई एकै ठाउँमा 
भेला ्गराए । समुहमा ्बसेर अपाङ्गता 
अष्िकारको लाष््ग नेतृत् ष््कासको 
ताष्लमका साथसाथै अनय ताष्लम पष्न 
पाए । तयसपष्र अपाङ्गताको अष्िकार 

अझ राम्ोसँ्ग ्बुझन पाए । यस पष्रका 
ष्दनमा ्गाउँ, ष्िलला तथा राष्ट्रिय 
सतरमा अपाङ्गता भएका वयष्कतहरुको 
अष्िकारको लाष््ग ्कालत ्गन्म थाले । 
उनको कामलाई अनय साथीहरुले पष्न 
सहयो्ग ्गददै ्गए । 

ष्िलला भरीका अपाङ्गता भएको 
वयष्कतहरु र ष्तनका पष्र्ारलाई अष्िकार 
प्रापतीको लाष््ग सं्गष्ठत ्गनने काम ्गरे 
। कुनै ठाउँमा पष्न अपाङ्गता भएका 
कारण हेला, अपमान हुन नपरोस् भन्ने 
उनको अष्भयान हो । 

ष्हिो आि कहीँ कुनै ठाउँमा 
अपाङ्गताको स्ालमा आ्ाि उठाउनु 
परे तुरुनतै उनी पुगरन् । ष्िललाको 
ठूला्ब्ालाई तुरुनत ै ्ाकरन् । ष्िलला 
भष्रमा अपाङ्गता भएका ्बाल्बाष्लकाको 
लाष््ग समा्ेरी ष्रक्षा र रात्र्ृष्त्को 
लाष््ग पहल ्गष्ररहेका रन् । यष्द कुनै 
ष््द्ालयले नमाने तुरुनतै तयसको प्रष्तकार 
्गर्मन् । तयसको लाष््ग ्कालत ्गर्मन् । 
स्ास्थय, ष्रक्षा र आय आि्मनका लाष््ग 
अपाङ्गताले पाउने हक अष्िकारका लाष््ग 
तललीन रन्  सीताराम सर । सहयो्ग 
ष््हीनहरुको सहयो्गी ्बनेका रन् उनी । 
आ्ाि्ीहीनहरुको लाष््ग आ्ाि ्बनेका 
रन् सीताराम सर । सरको उतसाह सिै 
यसरी नै अष्घ ्बष्ढ रहोस् । w
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ईलाम ष्िललाको ्बर्बो्ेट ्गाष््स 
््ा नं ४ मा आि भनदा ३५ ्ष्म अ्गाष्् 
उमादे्ी ष्घष्मरेको िनम भएको ष्थयो । 
उनको पष्र्ारमा उनी सहीत ११ िना 
सदसय रहेका रन् । सामानय खेतीपाती 
्गनने पष्र्ारमा िनमेकी उमाको पष्र्ारमा 
दुई राक खान भने च्टारो ष्थएन । 

िनमेको ३ ्ष्मसमम केही पष्न 
न्बोलेपष्र पष्र्ारले उनलाई असपताल 
पुययाए । िेरै उपचार ्गदया पष्न उमाको 
स्र आएन । 

उमयाको हहममत
उनी भष्नरन् मेरो उमेर ्बढदै 

्गइरहेको ष्थयो । ्बोलन नसकने भईयो 
। तयसपष्र पष्र्ार र साथीभाईस्ँग 
आफना मनको कुरा भन्न पष्न सष्कन । 
तयसकारण ्गाउँका साथीभाइ भनदा ्टाढा 
्बसनु परेको अनुभ् उनीस्ँग र । तयष्त 
मात्र कहाँ हो र ? समािका वयष्कतले 
्गरेको अपमानिनक वय्हारले उनको 
मु्टु नै चसस दुख्थयो । ष्कन मलाई यसतो 
भनेको होला भन्ने लाग्थयो । ष्रस उठ्थयो । 
तर ि्ाफ फकयाउन सष्कदन ष्थएँ । उनले 
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आफना भा्ना कापीमा लेखेर देखाइन् । 
अरु साथीहरु झोला ्बोकेर ष््द्ालय 

्गएको देखदा आफूलाई पष्न िाऔं िाऔं 
लागद्थयो । एक ष्दनको कुरा हो, मैले 
आफू पष्न ष््द्ालय िाने कुराको इसारा 
्गरें । आमा ्बु्बाले ्बुझनु भयो । िेरै कर 
्गरेपष्र मलाई पष्न  ष््द्ालयमा भनया 
्गष्रष्दनुभो । अष्न म खुसी हुँदै ष्नयष्मत 
ष््द्ालय िान थालें । 

ष््द्ालयमा ्गएको सुरुका ष्दनहरु 
त स्बैले ष्िसकाउथे, नराम्ो ठानथे । मैले 
ईरारा ्गरेको देखेर  साथीहरु ष्खतका 
रो्ेर हासने ्गद्मथे । ्गुरुले कक्षामा 
पढाउदा िेरै कुरा भन्न मन लागद्थयो । 
तर  ्बोलन सष्कदन ष्थएँ । ्बोलन मन 
ला्गेको कुरा ्बोलन नसकदा । आफूलाई 
िेरै दुःख लागद्थयो । मलाई नै ष्कन 
यसतो भएको होला । म पष्न अरु िसतै 
कष्हले ्बोलन सकरु होला भन्ने कुरा मनमा 
खेष्लरहन्थयो । 

ष्नकै ल्गन र मेहनतको साथ 
पढें । मेरो पढाइ पष्न अरु भनदा कम 
ष्थएन । ष््द्ालयमा राम्ो नम्बर लयाएको 
देखदा ष््सतारै ्गुरु तथा साथीभाइ्बा्ट 
माया पाउन थाले । यद्पी हाम्ो 
समािले अपाङ्गता भएको वयष्कतलाई 
हेनने दृट््टीकोण भने तयष्त राम्ो ष्थएन । 
ष्यष्नहरु भनेको पृ्थ्ीको भार मात्र हुन् 
भन्न ेचलन ष्थयो । ष्यष्नहरुले केष्ह काम 
्गन्म सकदैनन् भन्ने ्गद्मथे  । पष्र्ारका 

सदसय कही िानु परेमा  मलाई घरमा 
नै रो्ेर िानथे । कुनै काय्मक्रममा ्गईयो 
भने पष्न चुपचाप घर फक्म नु पनने हुन्थयो 
। के ्गनने ष्प्ा त रदषै्थयो िुन ष्प्ा 
आफैसँ्ग स्ंगालेर राखेको  ष्थएँ । 

यसै ्ीच मैलै २०५५ सालमा 
एसएलएसी दोस्ो श्रेणीमा पास ्गरें । 
उचच ष्रक्षाको लाष््ग ईलाम फाउण्ेसनमा 
भनया भए । तयष्तखेर समम ्बोलन नसके 
पष्न चेतनाको ष््कास भइसहेको ष्थयो 
। अ्ब मलाई ष््सतारै समाि पष्र्त्मन 
्गनु्मपर्म भन्ने लागयो । समािले अपाङ्गता 
भएको वयष्कतहरुलाई हेनने दृष्ट््टकोण 
्ष्दलनु पर्म भन्ने अष्भयान सुरु ्गन्म 
मन लागयो । यसको ्बारेमा मेरा ष्मलन े
साथीहरु माफ्म त कलेिमा कुरा उठाउन 
थालें । तर सुष्नष्दने कोही भएनन् । म 
ष्नरीह भएँ । अ्सरको खोिीमा ष्थएँ । 
मैले ्ुबझने िसतो अरुले ्बुझन पष्न सकेनन् 
। मलाई कसले साथ ष्दनर होला भनेर 
खोिी रहेको ष्थएँ ।  यस्ैबीच राष्ट्रिय 
अपाङ्ग महासंघ र ष्िलला चयाप्टर 
ईलामले अपाङ्गता अष्िकारको लाष््ग 
काम ्गन्म ला्गेको कुरा थाहा पाएँ । म 
ष्िलला चयाप्टर काययालयमा पु्गेर यस 
सम्निी ष््सततृ कुरा ्बुझें । 

हाम्ो ्गाउँमा पष्न अपाङ्गता 
अष्िकारको लाष््ग केही काम हुन ला्ेगको 
िानकारी पाएँ । तयसपष्र ष्िललाका 
पदाष्िकारीहरुलाई आफनो ्गाउँमा 
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ष्नमनत्रणा ्गरें । उहाँहरुको सष्क्रयतामा 
अपाङ्गता अष्िकारको लाष््ग स्ा्लम्बन 
समुह ्गठन भयो । म पष्न तयस समुहमा 
सदसय ्बनें । यसमा ष्नयष्मत रुपमा 
अपाङ्गता अष्िकारको लाष््ग रलफल, 
्हस हुन थालयो । अझ हाम्ो ठाउँमा 
भएको अपाङ्गता भएको वयष्कतहरुको 
्ासतष््क समसयाहरु रलफल हुन थालयो 
। ष्िलला चयाप्टर्बा्ट िनचेतनामूलक 
ताष्लम, क्षमता तथा नेतृत् ष््कास तथा 
अनय ताष्लमहरु प्रदान ्गनु्म भयो । यस्बा्ट 
मैले अपाङ्गता भनेको के हो ? कसता 
वयष्कतलाई कुन खालको अपाङ्गता रहेको 
वयष्कत भनरन् ? अपाङ्गता अष्िकार के 
हो ? राजयले अपाङ्गता भएको वयष्कतलाई 
ष्दने अष्िकार से् ा सुष््िा के के रहेका 
रन् भन्ने ् ारे िानकारी पाए । फलस्रुप, 
हामीले हाम्ो अष्िकारको लाष््ग ्कालत 
्गन्म रुरु ्गययौं । ्गाउँ ्गाउँमा लुकेर ्बसेका 
अपाङ्गता भएको वयष्कतहरुको आ्ाि 
सरोकार ष्नकायसमम पुययाउन थालयौं । 
घर्ा्ट ् ाष्हर ष्नसकन नचाहने अपाङ्गता 
भएका वयष्कतहरुलाई ्ाष्हर ष्नकालन 
सफल भयौं । फलस्रुप अपाङ्गता 
भएका वयष्कतले पाउने रैष्क्षक रात्र्ृष्त्, 
अपाङ्गता पष्रचय पत्रहरु सष्िलै पाउन 

थाले । यष्त मात्र कहाँ हो र ? सथानीय 
ष्नकायले समेत अपाङ्गता अष्िकारको 
लाष््ग ्बिे्ट ष््ष्नयोिन ्गन्म थालयो । 
यसले अपाङ्गता भएको वयष्कतहरुको 
अष्िकारमा पहुँच पुगन थालेको र । 

म ्गाउँ ्गाउँमा पु्गेर अपाङ्गताको 
अष्िकारको लाष््ग सचेतना ि्गाउने काम 
्गष्ररहेको रु । साथै आफनो पढाईलाई 
पष्न ष्नरनतरता ष्दइरहेको रु । अष्हले म 
ईलाम फाउण्ेसनमा सनातकको अष्नतम 
्ष्ममा अधययन ्गददैरु  । घरलाई अष्थ्मक 
भार नहोस् भष्न समुहले ष्दएको सीपलाई 
वय्हारमा उतान्म आफैं  तरकारी खेती 
पष्न ्गददैरु । यसले मेरो सामानय दैष्नकी 
पष्न चलेको र । 

मलाई खुसी लागर । ष्हिो मलाई 
हेला ्गनने समािले सममान ्गन्म थालेको र 
। ष्हिो अपमानिनक रबद ्बोलन ेवयष्कतले 
माया र प्रेम दसयाउन थालेका रन् । मलाई 
मात्र कहाँ हो र ? म िसता स्ैबको लाष््ग 
समान वय्हार देष्खन थालेको र । यसतो 
देखदा म र मेरो समुहका साथीहरुलाई 
्ग््म लागर । ्गयको भने स्बथोक हुदो 
रहेर भन्ने ष्हममत पष्न ्बढेको र । अझ 
म सरकतरुपमा अपाङ्गता अष्िकारको 
लाष््ग ष्नरनतर लडने रु । w
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कैलाली ष्िललाको दु्ग्मम ठाउँ 
्बष्लया ्गाष््स ्ा््म नं. ४ लमकीमा ष््.सं. 
२०३६ सालमा यम रसाईलीको  ्गष्र्ब 
पष्र्ारमा िनम भएको ष्थयो । यम िनमदै 
रारीष्रक अपाङ्गता भएर िष्नमए । अरु 
अपाङ्गता भएको वयष्कतको िसतै उनको 
पष्न आफनै कथा र । 

मेरो अष्भभा्कले  पष्र्ार 
चलाउनको लाष््ग जयाला मिदुरी ्गनदैप्थयको 
। तयस माष्थ कष्हले नेपाल ्बनद, कष्हले 
्बिार ्बनद । यसले दैष्नक जयालादारी 
्गरेर पष्र्ार पालनेहरुलाई हैरान नै 
्बनाएको ष्थयो । कष्तष्दन त हामीले खान 
पष्न पाईएन । ्गष्र्ी कै कारण हाम्ो 
घरको कसैले पष्न पढन सकेका ष्थएनन् 

। म पष्न तयष्ह मधयेमा एक ष्थएँ । 
तर मलाई भने पढन असाधय मन 

ष्थयो । अरु ष््द्ालय ्गएको देखदा मलाई 
पष्न पढन िाउँ िाउँ लागद्थयो । एक ष्दन 
मैले ्बु्बा आमालाई आफनो पढन िाने 
इचरा सुनाए । मेरो इचरालाई उहाँहरुलाई 
स्ीकृत ्गष्रष्दनु भयो । ्बु्बाको कािमा 
चढेर रमाउदै ष््द्ालय िान थालें । म 
पष्न ष्नकै मेहनत ्गरेर पष्ढरहेको ष्थएँ 
तर ्गष्र्ीको कारणले ्गदया १० कक्षाभनदा 
माष्थको अधययन ्गन्म सष्कएन । यसको 
अकको कारण भनेको अपाङ्गता हुनु पष्न 
ष्थयो । म ष्ह्ेर ष््द्ालयसमम पुगन सष्कदन 
ष्थएँ । ष््द्ालयमा ष्तनु्म पनने खच्म पष्न 
पष्र्ारले थेगन सकेन । िसका कारणले 

भव्ट््को ्यारे सोचन पनन सककन - 
्म रसयाईली
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मैले पढाईलाई ष्नरनतरता ष्दन सष्कन 
। अ्ब भने म घरमै पष्र्ारलाई सकेको 
सहयो्ग ्गददै ्बष्सरहेको ष्थएँ । अ्सरको 
खोिीमा ष्थएँ । यसै ्बीच आफनो ्गाउँमा 
अपाङ्गता अष्िकारको लाष््ग केही काम 
हुन ला्गेको िानकारी पाएँ । तयसको 
्ारेमा चासो राखें । सहभाष््गता िनाउने 
प्रष्त्द्धता पष्न ्गरे । 

उनी थपरन्, राष्ट्रिय अपाङ्ग 
महासंघ नेपाल र ष्िलला चयाप्टर 
कैलालीको आयोिनामा अपाङ्गता भएका 
बयष्कतहरुको सामाष्िक समा्ेरीकरण 
नामक काय्मक्रम ष््.सं २०७० ्ा्ट 
सञचालन भयो । िस पष्रयोिना अनत्ग्मत 
भ्ग्ती स्ा्बलम्न समुह ्गठन भयो । 
स्ैबको सललाह अनुसार म तयस समुहको 
संयोिक हुन पु्गें । सुरुमा त संयोिकको 
काम के हो ? के ्गनु्मपर्म भन्ने मलाई केही 
थाहा ष्थएन । हुन त समुह ्गठन ्गदया नै 
यस ् ारेमा ् ताइएको ष्थयो । तर पष्न मैले 
खास ्ुबझेको ष्थइन् । मलाई माष्नसको 
अ्गाष्् ्गएर ्बोलन पष्न ्र लाग्थयो । 
्बोलन िाष्नदन ष्थएँ । समुहमा आए पष्र, 
नेतृत् ष््कास तथा अष्िकारमा आिाष्रत 
र अनय ष््ष्भन्न प्रकारका ताष्लमहरु 
पाएँ । यस्बा्ट अपाङ्गताको अष्िकार, 
सुसासन तथा अनय सम्बनिी िानकारी 
भयो । यसका साथै आफनो ठाउँका 
अपाङ्गता भएका साथीहरुको मनोभा्, 
समसयाहरु ्ुबझने मौका ष्मलयो । सथानीय 

सतरमा अपाङ्गता भएका वयष्कतहरुको 
समसया पष्हचान ्गन्म, समसया समािान 
्गन्म सथानीय ष्नकायमा स्बै ष्मलेर 
्कालत ्गनने काम रुरु ्गष्रयो । हामीले 
सथानीय ष्नकायमा पष्न अपाङ्गता भएको 
वयष्कतको लाष््ग आएको रकम रुट्टाउन 
द्ा् ष्दयौं । िसका कारण ्गाष््सले २ 
लाख ८५ हिार ्बिे्ट ष््ष्नयोिन ्गयको । 

प्रापत ्बिे्ट माफ्म त अपाङ्गता 
भएको वयष्कतको िी्नसतर सुिार 
हुने खालको आयमूलक कामिसतैः 
्ाख्ापालन, कुखुरापालन, ष्सलाई्बुनाई 
ताष्लमको आयोिना भयो । मैले पष्न 
ष्सलाई ्बुनाईको ताष्लम पाएँ । यस 
ताष्लमले मलाई आयआि्मन ्गनने ्बा्टो 
खुलाइष्दयो । रुरुमा ष्सलाई ्बुनाईको 
काम ्गरें र तयस्ा्ट भएको आमदानी्ा्ट 
पष्र  कप्ाको पसल पष्न थपें । यस 
वय्साय्बा्ट अष्हले माष्सक रुपमा १० 
देष्ख १२ हिारसमम सहकारीमा ्बचत 
्गनने ्गरेको उनी ्बताउरन् ।

मैले स्ा्बलम्न समुह माफ्म त 
अपाङ्गता अष्िकार सम्बनिी सचेतना 
्गनने र सरोकार्ालासँ्ग ्कालत ्गनने 
तथा नेतृत् ष््कास सम्बनिी ताष्लमहरु 
सञचालन ्गनने काम ्गष्ररहेको रु ।  यी 
मधये कष्तपय ताष्लमहरुमा सरोकार्ाला 
ष्नकायहरुको समेत सहभाष््गता 
्गराइरहेको रु  । यसले ्गाउँमा अपाङ्गता 
अष्िकारको ् ारेमा चासो ्बढन थालेको र 
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। हाम्ो अष्भयानलाई सरोकार्ालाहरु्बा्ट 
पष्न राम्ो सहयो्ग ष्मलेको र । हामी 
्बोलदा हाम्ो पक्षमा ्बोष्लष्दनेको संखया 
पष्न ्बढेको र । यसमा म िेरै खुसी रु । 

उनी अष्हले स्ा्लम्न समुहमा मात्र 
हैन ्बिार वय्सथापन तथा समुदायको 
सरसफाइ सष्मष्तमा सदसय पष्न 
्बनेकारन् । ष्नयष्मत ्बिार वय्सथापन 
तथा ्बिार सरसफाइ हुने ्गरेको र । 
उनी पष्न कप्ाको पसल साथै ष्सलाई 
क्टाईको कामलाई ष्नरनतरता ष्दईरहेका 
रन् । िसका कारणले ्गदया समािमा 
उनलाई हेनने दृष्ट््टकोण ्ष्दलएको र । 

उनी भनरन् “ स्ा्बलम्न समुहले 
मेरो िी्नमा नयाँ आयाम थष्पष्दएको र 
। िुन मैले कलपनासमम पष्न ्गन्म सकेको 
ष्थइन् ।”

यसरी अपाङ्गता भएका 
वयष्कतहरुका लाष््ग स्ा्बलम्न समुहले 
सचेतना अष्भयान सं्गै सामाष्िक 
समायोिनको कुरालाई ष्लएर अपाङ्गता 
भएका वयष्कतहरुको मनोभा्ना, 
काय्मक्षमता र दैष्नकीमा नै क्रष्मक रुपले 
पष्र्त्मन भएको देखदा  स्ा्बलम्न 
समुहको प्रभा्काष्रता प्रट््ट दषे्खनर । 
यसतो काय्मक्रम पष्हले नै ला्गु भईष्दएको 
भए म पष्न अपाङ्गता अष्िकार सम्बनिी 
िन्कालत ्ेबलै दषे्ख ्गन्म सकथें । 
पढाईलाई पष्न ष्नरनतता ष्दन सकथें 
उनी भनरन् । भष््ट्यमा समेत अपाङ्गता 
अष्िकारको लाष््ग ्गाउँ, ष्िलला, क्षते्र 
र राष्ट्रिय सतरसमम ्कालत ्गनने लक्य 
उनमा र । हाम्ो पष्न रुभकामना । w
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्गष्र् भएँ त के भयो ? तर पष्न 
खुसी ष्थएँ । ्बालयकालमा िेरै दुःख भो्गें 
। तर तयो पष्न सहें । कष्हले हरेस खाइन 
्बरु ्गष्र्ीको ष््रुद्धमा लडदै अ्गाष्् ्बढें 
। तर एककासी म माष्थ ्बज्रपात पयको 
। िुन म भन्न पष्न सष्कदन र समझदा 
पष्न मलाई ्गाह्ो हुनर । भककाष्नदै 
रुट्मा भण्राले आफनो कुरा सुनाइन् । 
ष््.सं २०५१ सालमा कैलाली ष्िललाको  
सा्ेपानी ्गाष््स ््ा नं. ६ मा ्गष्र् 
पष्र्ारमा उनको िनम  भएको ष्थयो । 
घरमा उनी सहीत ९ िनाको पष्र्ार र । 

्ुब्ा आमाले जयाला मिदुरी ्गरेर 
९ िना पष्र्ारलाई खान ल्गाउन िौ–
िौ ष्थयो । दुःख कट््ट भोगदै पष्र्ारका 
स्ैबिनाले कट््टपु् ्मक िी्न ष््ताइरहेका 
ष्थए । ष्कनकी ्गष्र्बीले हामीलाई रो्ेको 
ष्थएन । आष्थ्मक अ्सथा ष्नकै दयष्नय 
भएको कारण पढाईलाई भने पष्र्ारका 
स्ैबले ष्नरनतरता ष्दन सकेका ष्थएनन् । 
तर रुट्माले भने िसरी तसरी पढाइलाई 
ष्नरनतरता ष्दइनै रष्हन् । 

्द्लदै ्गरेको शुट्मयाको िी्नी
घरमा िेरै ष्दन रोरी राखनु हुदैन 

भन्ने चलन हाम्ो ्गाउँमा ष्थयो ।  मलाई 
सोधद ैनसोिी सानै उमेरमा १६ ्ष्म पुगदा 
नपुगद ै२०६६ सालमा ्गाँउमै मेरो ष्््ाह 
भयो । ष्््ाह भएको एक ्ष्मपष्र उनी १ 
रोराकी आमा ्बष्नन् । िेहोस ्गष्र् भए 
पष्न खुसी साथ िी्न चष्लरहेको ष्थयो । 
तर उनको खुसी लामो समयसमम ष््टकेन 
। यस खुसीलाई सायद भ्ग्ानले पष्न 
देखन सकेनन् की के हो ?

उनी भष्नरन्, ्गाई ्बसतुलाई घाँस 
काटन म रुखमा चढें । मलाई के भयो 
थाहा भएन, एककासी रुख्बा्ट भुईमा 
्बिाष्रएँ । असपतामा उपचार भयो । तर के 
्गनने उपचारले खासै काम ्गरेन । अनततः 
म रारीष्रक अपाङ्गता भएको वयष्कत भएँ 
। अपाङ्गता भएपष्र पष्हलाको िसतो 
काम ्गन्म सष्कन । पष्र्ारले मलाई नै 
सहयो्ग ्गनु्मपनने भयो । तयस पष्र श्रीमान 
र घरपष्र्ारका अरु सदसयले साह्ै हेपने 
र हेला ्गनने ्गन्म थाले । म ्गन्म सकने हुँदा, 
मेरो काम खान पाउनिेल केही भनदनै 
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ष्थए । घर पष्र्ारको म प्रष्तको वय्हार 
राम्ै ष्थयो । अष्हले ्गन्म नसकने भएपष्र 
स्ैबको वय्हार पष्र्त्मन भयो र मैले 
हेलामा पनु्म पयको । 

उनलाई पष्र्ारले ्गनने वय्हार, 
हेपाई र अपरबदहरुको कारणले ष्िनद्गी 
नै ष्िककार लागन थालयो । यसपष्रको 
एउ्टै मात्र ष््कलप आतमहतया रोष्िन् 
उनले । िुनकुरा उनको साथी माफ्म त  
स्ा्बलम्न समुहले थाहा पायो ।  उष्नलाई 
स्ा्बलम्न समुहका पदाष्िकारीले 
समझाई ्बुझाई ्गरेपष्र ्बाचनु पर्म भन्ने 
आरा पलायो । उनी आतमहतया्बा्ट पष्र 
हष््टन्  र केही ्गनु्म पर्म भष्न स्ा्लम्न 
समुहमा आ्द्ध भईन् । उनी समुहमा 
सदसय भएपष्र  ष््ष्भन्न काय्मक्रमहरुमा 
सहभा्गी भएर अपाङ्गता अष्िकार, 
राजय्बा्ट पाउने से् ा सुष््िा िसता 
कुराहरुको िानकारी पाईन्  । यसले 
उनी ष्भत्रको क्षमताहरु ्ाष्हर ष्नकालन 
सहयो्ग पुगयो । अष्िकारका लाष््ग स्बै 
ठाउँमा आ्ाि ष्नकालन थाष्लन् । उनको 
सष्क्रयताका कारण नष्िकैको ष््द्ालयमा 

प्रा. ष््. तहको ष्रक्षक समेत ्बन्न सफल 
भइन् । यसको साथै उनी ष्हमचुली 
सहकारी संसथाको अधयक्ष ्बष्नन् । 

यी कामले ्गदया समािमा उनको 
प्रष्तट्ठा ्बढद ै्गयो । घर पष्र्ारले हनेने   
पष्न ्बष्दलन थालयो । अष्हले पष्र्ारका 
स्बैले सममान ्गन्म थालेका रन् । उष्नप्रष्त 
्गनने वय्हार पष्र्त्मन ्गन्म थालेका रन् 
साथै उनी आफूले ्गन्म नभयाएको काममा 
पष्न सहयो्ग ्गन्म थालेका रन् । 

आि म अपाङ्गताको ्ा्िुद 
पष्न  यष्त खुसी रु की  म भ्ग्ानलाई 
िनय्ाद ष्दन चाहनरु । भ्ग्ानले मेरो 
पुकार सुष्नष्दनु भयो िसतो लागदर 
। म ष्िलला चयाप्टर तथा स्ा्लम्न 
समुहलाई पष्न िनय्ाद ष्दन चाहनर ु
िसको कारण आि म यो ठाउँमा 
उष्भन पाएको रु । आ्गामी ष्दनमा समेत 
अपाङ्गता अष्िकारको लाष््ग ष्नरनतर 
लाष््गरहने ्बचन पष्न वयकत ्गद्मरु । उनी 
भष्नरन् । w
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िनचेतना अपाङ्ग स्ा्लम्न 
समुह ्ीरेनद्रन्गर ११, सुखनेत १८ ्बैसाख 
२०७१ मा औपचाष्रक रुपमा सथापना 
भएको समुह हो । िसलाई नर ्बहादुर 
कसेराले नेतृत् ष्दईरहनु भएको र । ९ 
सदसयीय काय्मकारी सष्मष्त भएको उकत 
समुहमा २२ िना सािारण सदसय आ्द्ध 
भएका रन् । यो समुहमा आ्द्ध हुनु 
पू््म स्ैब िनाले ्गाउँमा एकल रुपमा 
सघष्म ्गष्ररहेका ष्थए । कोही कसैले 
एक अकयालाई ष्चनेका समेत ष्थएनन् 
। आ-आफना समसयासँ्ग आ-आफू नै 
िुष्िरहेका ष्थए । कोही दैलेख, कोही 
िािरको्ट, िुमला,  सखुनेतको अनय ठाउँ 
ल्गायतका ष््ष्भन्न सथान्बा्ट यस ठाउँमा 

अधिकयार दया्ी ्गन्श सक्षम 
िनचेतनया समुह

्बसाई सराई ्गरी ष््रेनद्रन्गर आएका 
ष्थए । 

ि्ब यस ्गाउँमा राष्ट्रिय अपाङ्ग 
महासँघ ष्िलला चयाप्टरले काम ्गन्म 
रुरु ्गयको । तयस पष्र अपाङ्गता भएका 
वयष्कतहरु एक ठाउँमा िममा भए । 
एकै थलोमा िममा भई सामषु्हक काम 
्गनु्मपर्म भन्ने कुराको महरुस महासँघले 
्गराएको ष्थयो । महासँघको सहिीकरण 
र स्ा्लम्न समुह ्गठन पशचात 
अपाङ्गता भएका वयष्कतहरुको कानुनी 
अष्िकार, प्रा्िान र पाउने कलयाणकारी 
फाईदाका ्बारेमा पष्न थाहा भयो । 
तयस पष्र ष््सतारै यस समुहमा क्षमता 
अष्भ्बृष्द्ध र  आयआि्मनका कामहरु पष्न 
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रुरु भयो । 
अष्हले िनचेतना अपाङ्ग 

स्ा्लम्न समुह ्ीरेनद्रन्गर ११ 
ले समुहमा आ्बद्धता पशचात ष््ष्भन्न 
उपलष्बिहरु हाष्सल ्गरेको र । अपाङ्गता 
भएका वयष्कतहरु र ष्तनका अष्भभा्कहरु 
समुहमा आ्द्ध भए । अष्हले ३२ िनालाई 
यस समुहले समे्टेको र । अपाङ्गता 

सम्बनिी अष्िकारको आ्ाि उठाउन र 
अष्िकार दा्ी ्गन्म सकने भएको र । १५ 
घरपष्र्ारले आयआि्मनका काय्मक्रम्बा्ट 
फाईदा ष्लइरहेका रन् । िसको कारणले 
आष्थ्मक ष्हसा्ले पष्हलेको  कट््टकर 
िी्न्बा्ट सरल िी्न ष््ताउन सष्िलो 
भएको र ।

३२ िना नै स्ा्लम्बन समुहका 
सदसय सरकार्बा्ट अपाङ्गताको पष्रचय 
पत्र प्रापत ्गरेका रन् । सामुष्हक माष्सक 
्बचत तथा ऋण रुरु ्गरी समुहमा रु 

१३ हिार ५ सय  िममा भएको र । 
६ िना ्बाल्बाष्लकाले स्ोत ष््द्ालयमा 
भनया भई ष््रेष ष्रक्षा ष्लन पाएका रन् । 
यो समुहले अनय सहयो्गी संसथाहरुसँ्ग 
पष्न सम्नि सथाष्पत ्गरेको र िसतै 
आई.एन.एफ, ्ेक, सरकारी तथा 
्गैरसरकारी ष्नकायहरु । हालसालै मात्र 
यस समुहले ्ीरेनद्रन्गर नपा ्बा्ट रु ५० 
हिार प्रापत ्गरेको र । १० िनाले  एक 
संसथा्बा्ट स्ास्थय से्ा प्रापत ्गरेका रन् 
। १० िनाले अपाङ्गता भएकाहरुलाष््ग 
प्रयो्ग हुने उपकरण हरु सुन्नका लाष््ग 
प्रयो्ग हुने यनत्र, रष््, ह्ील ष्चयर आष्द 
प्रापत ्गरेका रन् । अनततः यस समुहले 
अपाङ्गता सम्निी से्ा सुष््िा प्रापत 
्गन्मका लाष््ग प्रेषण प्रणाली सथापना ्गरेको 
र ।  िसका लाष््ग आ्शयक ल्ेटरपया्,  
राप आष्द ्बनाएको र । 

िनचेतना अपाङ्ग स्ा्बलम्न समुह 
्ीरेनद्रन्गर ११ ले आफनो ष्नरनतरताका 
लाष््ग भा्ी योिना पष्न ्बनाएको र । 
यस समुहलाई ष्िललामा पष्रष्चत समुह 
्बनाउनका लाष््ग समुहमा आ्द्ध समपूण्म 
वयष्कतहरुको क्ा प्रष्त्द्धता पष्न र । 
उहाँहरु ष्िललामा अपाङ्गता सम्बनिी 
काम ्गनने नमुना समुहको रुपमा आफनो 
समुहलाई ष्चनाउन चाहनुहुनर िसले ्गदया 
अरुलाई पष्न यहाँका राम्ा अभयासहरुलाई 
अनुकरण ्गन्म ्ा ष््सतार ्गन्म सहायता 
पु्गोस् भन्ने चाहना राखनु भएको र । w
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मेरो नाम श्र्णकुमार याद् हो । 
म रारीष्रक  अपाङ्गता भएको वयष्कत 
हुँ । अष्हले म २९ ्ष्मको भएँ । हाल म 
सनसाईन नामक संसथामा काम ्गरु्म । 
मेरो माष्सक १० हिार तल्ब र । यसले 
मलाई आफनो अधययन र सामानय घर 
पष्र्ार चलाउन सहि भएको र । ष्नकै 
खुसी मुद्रामा श्र्णकुमार प्रसतुत भए । 

उनले आफनो िी्नका ्ारेमा 
यसरी सुनाए । 

मेरो पष्न अरु सामानय वयष्कतको 
िसतै सपना ष्थयो । यो हुनु स्भाष््क 
नै लागद्थयो । म आफनो सपनालाई 
ष््पना ्बनाउन चाहनथ े। िेरै पढने, राम्ो 
िाष््गर खाने, सुनदर घर ्बसालने  तथा 
अपाङ्गता अष्िकारको लाष््ग ्कालत 
्गनने । तर सपना भएर मात्र के ्गनने ? 
पढन िाऔं आष्थ्मक अ्सथाले भयाउदैन 
ष्थयो, न पढौं सपना पुरा हुदैन ष्थयो । 
म ष्नकै अफठेरोमा परेको ष्थएँ । आफना 
मनका कुरा कसलाई भन्ने ? कसले मेरो 
कुरा ्ुबझने ? दोिारै दोिारको ष्िनद्गीमा 
रुमष्ललरहेकोको ष्थएँ । 

यस्ैबीच ढुङ्गा खोजदा देउता ष्मले 
झैं भयो । ष्िलला चयाप्टर कष्पल्सतुलाई 

क्ल्ु्गकया 
श्र्णकुमयार

मैले भ्ग्ान कै रुपमा पाए । ष्िलला 
चयाप्टरले मेरो कुरा ्ुबझयो । उहाँहरुको 
सहयो्गमा ८ कक्षा पढनको लाष््ग  ष्िलला 
ष्रक्षा काययालय्बा्ट रात्र्ृष्त् उपलवि 
्गराईष्दनु भयो । यसले ममा रुट्ट ैउिया 
थपयो । मलाई पढेर केही ्गरु्म भन्ने रहर 
िागयो । मैले कसतो पढदैरु भनेर ्ुबझनका 
लाष््ग ष्िलला्बा्ट सरहरु आउनु हुन्थयो । 
उहाँहरुको ष्नरनतर प्रेरणा र सहयो्ग्बा्ट 
१० कक्षासमम िहदी माधयष्मक ष््द्ालयमा 
रात्रा्ृष्त्मा पढे । एस एल सी उष्तण्म 
भएपष्र म हष्मष््भोर भएँ । मेरो खुसीको 
ष्समा नै रहेन । एकाष्तर खुसी ष्थयो, 
अकयाष्तर उचच ष्रक्षा कसरी हाष्सल ्गनने 
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भन्न े ष्चनता ष्थयो । अ्ब कोसँ्ग सहयो्ग 
मागने अलमल पष्ररहेको ष्थएँ । यसै ्ेला 
पुनः ष्िलला चयाप्टरका अधयक्षले उचच 
ष्रक्षा अधययन ्गन्मका लाष््ग रात्र्ृष्त्को 
लाष््ग पहल ्गष्रष्दनु भयो । नभनद ै
उचच ष्रक्षाको लाष््ग रात्र्ृष्त् पाउने 
पष्न ष्नष्शचत भयो । अ्ब म ढुकक भएर 
उचच माष््मा पढन थालें । यसका साथै 
आफन ै ्गाउँमा अपाङ्गता अष्िकारको 
लाष््ग सञचालन भएको सामाष्िक 
समा्ेरीकरण काय्मक्रम अनतर्गत ्बनेको 
स्ा्लम्न समुहको सदसय भएँ । 

पढाइको साथै स्ा्लम्न समुहमा 
ष्नरनतर सहभा्गी हुन थालें । िसको 
कारण्बा्ट मैले अपाङ्गता अष्िकारको 
्ारेमा राम्ोस्ँग ्बुझन थाले । मैले नेतृत् 
ष््कास ताष्लम ल्गायत अनय ष््ष्भन्न 
ताष्लमहरु पष्न पाएँ । यी ताष्लमहरु्बा्ट 
मैले आफनो अष्िकार ्ुबझन सकें  ।  तयसपष्र 
्गाउँ ष््कास सष्मष्तमा ्गएर अपाङ्गता 
अष्िकारको लाष््ग  ्बिे्ट रुटयाउन 
्कालत ्गन्म थालें । ्गाष््सले पष्न २०७१ 
सालमा १ लाख ्बिे्ट रुटयाइष्दयो । 

यसरी रुटयाएको रकम्बा्ट 
अपाङ्गता भएका वयष्कतहरुको क्षमता 
अष्भ्ृष्द्ध ्गनने काम भयो । मेरो काम देखेर 
महासंघले ्गैं्ाको्टमा आयोिना ्गरेको 
वय्सथापन ताष्लममा िाने मौका पाएँ ।  
तयसले मलाई अपाङ्गताको क्षते्रमा अझ 

्बढी काम ्गनु्म पद्मर भन्ने प्रेरणा ष्दयो । 
म ष्नरनतर ष्िलला चयाप्टरको समपक्म मा 
रही अपाङ्गता अष्िकारको लाष््ग लष््नै 
रहें  ।  

मैले ्बाह्म कक्षा पास ्गष्रसकेको 
ष्थएँ।  सनसाईन संसथामा कम्मचारीका 
लाष््ग आ्ेदन खुलेको थाहा पाएँ, तयस 
पदका लाष््ग मैले महासंघको ष्िलला 
अधयक्षलाई पहल ्गष्रष्दन अनुरोि ्गरेँ । 
उहाँले पहल पष्न ्गष्रष्दनु भयो । मेरो 
िाष््गर भयो  । तयस पष्र उकत संसथामा 
काम ्गनने अ्सर प्रापत भयो । सायद 
म ष्िलला चयाप्टरको समपक्म मा आउन 
नसकेको भए पढने र हाल नोकरी ्गनने 
अ्सर प्रापत हुँदैन्थयो । 

 मैले अ्ब  ष््ब.ए्. पढने सोच 
्बनाईरहेको रु । अ्ब म कुनै पष्न काम 
्गरी ष्ि्न िान्न सकरु भन्ने आतम्बल 
ममा आएको र । म िेरै खुरी रु । 
अष्हले मलाई ्गाउँका साथीहरुले ्गनने 
वय्हार समान र । ्गाउँका सानाष्तना 
कामहरुमा नेतृत् ्गनने मौका समेत पाएको 
रु । काम ्गददै िाँदा अष्हले म ्गा.ष््.स. 
सतरको स्ा्लम्न समुहको अधयक्ष 
्बनेर सथानीय श्रोत र सािन पष्रचालन 
्गनने समेत ष्िममे्ारी पाएको रु । यसका 
साथै म ्गष्र्बी ष्न्ारण समुहको सष्च् 
र ्गाउँ पष्रषदको सदसय भई काम 
्गष्ररहेको रु । w
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पु् फी नेपालको अतयनतै रमणीय 
ष्िलला ईलाम । िहाँ सुनदरताको ्यान 
्गरेरै साधय रैन । हो यष्ह ठाउँको कनयाम 
्गाष््स ् ्ा नं ८ मा सष््ना राईको ष््.सं. 
२०५२ सालमा िनम भएको ष्थयो । उनको 
पष्र्ारको आष्थ्मक अ्सथा सामानय ष्थयो 
। ७ िनाको पष्र्ार चलाउन उनको 
्बु्बा आमालाई तयष्त सष्िलो ष्थएन । 
तयस माष्थ सष््ना िनमदै अपाङ्गता 
भएर िनमेको कारण पष्र्ारलाई औषिी 
उपचार ्गन्म र उनको हेरष््चार ्गन्म पष्न 
तयष्त सष्िलो ष्थएन । 

सष््ना भष्नरन् सुनदर र मनमोहक 
ठाउँमा िनम भए पष्न म ष्भत्र एक 
प्रकारको रुट्ट ै ष्प्ा र दद्म ष्थयो । 
ष्हडन अरुको सहारा चाष्हन्थयो । अरुकै 
सहारामा िी्न ष््तने भो िसतो लाग्थयो 
। उनी ष्््गतलाई यसरी सष्मझष्नरन् । 

उनी थष्परन्, १२ ्ष्म िष्तको हुदा 

परर्त्शनकी ्याहक सव्नया
म अष्ल अष्ल ष्हडन सकने भएँ । तयसका 
लाष््ग लौरोको सहारा ष्लनै पद्म्थयो ।  
घर नष्िकैको ष््द्ालयमा पढन िानथ े
। साथीहरुले के भएर यसतो भयो  प्रशन 
्गथने, ष््चरा ष्तम्ो त भनथे । यसतो कुराले 
मलाई सिै सताइरहन्थयो । उत्र पष्न 
कष्तलाई ष्दनु । के भन्नु ।  कष्तले त 
अपरबद ्बोलथे, के ्गनु्म, सुन्ने मात्र काम 
हुन्थयो । मैले केही ्गन्म सकने ष्सथष्त पष्न 
ष्थएन । 

घरमा ्बु्बा आमालाई मेरै ष्चनता 
ष्थयो । ष्तमीले कसरी ्गष्रखानरौ होला 
भनेर आमाले भन्नु हुन्थयो । आमाको 
कुराले कष्हले काहीं मलाई पष्न केही 
्गन्म पष्न सष्कदन की िसतो पष्न लाग्थयो 
। कष्हलेकाहीं हामी आमा रोरी अ्ँगालो 
मारेर रुन्थयौं । आखाँ्बा्ट आसुका िारा 
्बगथे । आसुको मुलय हामीलाई सायद 
थाहा ष्थएन होला । हामी मुलय नै न्बुझी 
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आसुका िारा ्ब्गाइरहेका ष्थयौं । मेरो 
्बु्बाले िेरै उदाहरण ष्दनु हुन्थयो, प्रेरणा 
ष्दनु हुन्थयो । ्बु्बाको कुरा सुनेर मलाई 
पष्न केही ्गन्म सष्कनर की िसतो लाग्थयो । 

िसो तसो दुःख ्गददै पढाइलाई 
ष्नरनतरता ष्दइनै रहेको ष्थएँ । मेहनतका 
साथ पढें । एस एल सी उत्ीण्म ्गरे । 
यसपष्र मैले पष्न केही ्गन्म सकरु भन्न े
लागयो । यस्ेबलासमम मलाई अपाङ्गताको 
्ारेमा  केही थाहा ष्थएन । अपाङ्गता 
अष्िकार ्बुझेको ष्थईन । ि्ब म एस 
एल सी पास ्गरेर कनयाम ष्सथत श्री 
कृट्ण आश्रम उमाष््मा भनया भएँ, तयस्बेला 
्गाउँमा अपाङ्गता अष्िकारको लाष््ग 
स्ा्लम्न समुह ्गठन भयो । तयसमा म 
पष्न सदसय भएँ । यसपष्र मात्र मैले आफू 
कसतो प्रकारको अपाङ्गता भएको वयष्कत 
हुँ भन्ने कुरा ्बुझें । नेतृत् ष््कास ताष्लम 
माफ्म त आफनो अष्िकार ्बुझने मौका पाएँ । 

समुहको सष्क्रयतामा ष्फष्ियोथेरापी 
तथा सहायक सामग्ीको मददत्ले अरु 
िसतै ष््ना लौरौ ष्हडन सकें  । यसले 
मेरो िी्नमा खषु्सयाली रायो । मैले 
पष्न अ्ब अपाङ्गताको अष्िकारको लाष््ग 
केही ्गनु्म पर्म भन्ने लागयो ।  ्गाउँ ्गाउँमा 
िेरै अपाङ्गता भएका वयष्कतहरु रन् । 
उनीहरु तयष्तकै न्ुबझेर ्बसेका रन् । 
ष्तनीहरुलाई सानो सहयो्ग ्गन्म सकेमा 
उनीहरुको िी्न पष्न मेरै िसतो सुनदर 

हुने ष्थयो भन्न ेलागयो । 
मैलै आफनो ठाउँलाई पके्ट क्षते्र 

्बनाई स्बै अपाङ्गता भएका वयष्कतलाई 
अपाङ्गता के हो ? अपाङ्गता अष्िकार 
के हो ? राजयले ष्दने सुष््िा के के 
हो ? यी ष््षयमा ्गाउँ ्गाउँमा ्गएर 
प्रष्रक्षण ष्दन थालें । मेरो काम देखेर 
समािले सममान ्गन्म थालयो । म मात्र 
हैन, म िसता अपाङ्गता भएका वयष्कत 
स्बैले मेरै िसतो सममान पाउन थाले । 
तयष्त्ेला देष्ख नै सथानीय ्गाउँ ष््कास 
सष्मष्त्बा्ट अपाङ्गता अष्िकारको 
लाष््ग ्बिे्ट रुटयाउन सुरु भइसकेको 
र । पष्रचय पत्र ष्लनेको संखया पष्न 
्बढेको र । मलाई खुसी ला्गेको र । 
मैले आफूले सकेको मात्र ्गरेको हो । 
मलाई स््लम्बन समुहले ष्सकाएको 
सीपलाई वय्हारमा उतान्म खोिेको हुँ । 
म यसरी नै ष्नरनतर रुपमा लाष््ग रहने 
रु । मेरो काममा पष्र्ारको पष्न सहयो्ग 
पाइरहेको रु । उनी ्बढो ष्हममतका साथ 
यस काय्मलाई आफू ्बाचुनिेल ्गनने ्बचन 
पष्न ्गष्र्मन् । 

अष्हले अपाङ्गता को्टा्बा्ट 
रात्र्ृष्त् पाएर उचच ष्रक्षा हाष्सल 
्गष्ररहेकी सष््ना साचचैनै अपाङ्गता 
भएका वयष्कतको पष्र्त्मनको ्ाहक 
्बनेकी ष्रन् । उनलाई हाम्ो पष्न 
रुभकामना र । w
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आफनो अनुहार ऐनामा हेरु्म । लागर 
म पष्न अरु िसतै त रु । तर ष्कन 
मलाई स्बैले हेला ्गर्मन ? समािले त 
हेला ्गयको तर आफन ैघर्बा्ट पष्न ष्कन 
अपमान भएको होला ? मलाई ष्कन 
मानरलेे ्बुझदैनन् ? के ममा अपाङ्गता 
हुनु मेरै दोष हो र ? म िसतो अपाङ्गता 
भएको वयष्कतको समािमा अरु सरह 
्बाचने अष्िकार रैन ? म मा यसतै 
प्रकारका प्रशनले ्ेरा िमाएको ष्थयो । 
कष्हले काही त यसतो समािमा ्बसनु 
भनदा मनु्म नै ्ेस िसतो लाग्थयो । तर 
एक्बारको िुनी हो, फेष्र अकको िनम त 
पाईदैन नै ष्कन मनु्म िसतो पष्न लाग्थयो । 

मेरो कुरा सषु्नष्दने, कुरा ्बुष्झष्दने 
कोही नै ष्थएनन् । यसतो भएपष्र, अनततः 
्टाढा कसैले नदेखन े ठाउँमा ्गएर ्बसने 
सोच पलायो । यसतो ठाउँमा कष्हले 
नफक्म ने ष्नण्मय पष्न ्गरें । यसतो ष्नण्मय ्गनने 
कैलाली ष्िललाको मसषु्रया ्गाष््स ््ा 
नं. ३ मा ्बसने रुपा िोरीको यो भनाई हो 
। ष्् सं २०४६ सालमा पष्र्ारको माइली 

घरै छोडने ननण््श  कितया्श
रोरीको रुपमा िष्नमएकी रुपा िनमिात 
राष्ररीक अपाङ्गता भएकी वयष्कत हुन् । 

उनी थष्परन् मैले मेरो नष्िकको 
एक िना साथीलाई मेरो ष्नण्मय सुनाए 
। उनले तयो कुरा ्गाउँमा भख्मरै खुलेको 
अपाङ्गता स्ा्बलम्न समुहको १ िना 
पदाष्िकारीलाई सुनाइष्रन् । यस पष्र 
समुहका रलफल भएर । पष्र समुह्बा्ट 
मलाई भेटनको लाष््ग ख्र आयो । रुरुमा 
मलाई िान मन ला्ेगन । तर तयही पष्न 
के भनरन् सुनौन त भष्न म तयहाँ प्ुगें 
। समुहमा म िसतै अरु साथीहरु पष्न 
हुनुहुन्थयो । मेरो समसयाको ्ारेमा सोधनु 
भयो । मैले पष्न आफूले भो्गेको स्बै कुरा 
सुनाए । उहाँहरुले भन्नु भयो, अ्ब ष्तमी 
एकलै रैनौ, ष्तम्ो साथमा हामी पष्न रौ । 
यो कुराले मलाई ष्हममत ्बढायो । म पष्न 
केही ्गन्म सकरु भन्ने लागयो । यसै्बीच 
मलाई पष्न समुहमा सदसय हुनको लाष््ग 
अनुरोि आयो र म पष्न समुहको सदसय 
भएँ । यसपष्र समुहले सञचालन ्गरेका 
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हरेक ष्क्रयाकलापमा सहभा्गी हुन थालें 
। अपाङ्गताको अष्िकारको ्ारेमा ्बुझद ै
्गएँ ।  ष््सतारै घर रोडने कुरा ष््स्मदै ्गएँ 
। यही ठाउँमा केही कुरा ्गरेर देखाउनु 
पर्म भन्ने लागयो । 

समुहले मलाई क्षमता ष््कास, 
अष्िकार सम्बनिीको नेतृत् ष््कास 
ताष्लममा सहभा्गी ्गनने मौका ष्दयो 
।  तयस्बा्ट झन् आतम्ल ्बढदै ्गयो । 
सथानीय ष्नकाय्बा्ट पाउने अष्िकारको 
कुरा ्बुझें । समािमा आफनो सथान पष्न 
अपाङ्गता नभएको वयष्कतभनदा कम 
होइन भन्ने ्बुझें । यी स्बै कुरा ्बुझेपष्र 
फेष्र समािलाई एकप्टक ष्नहालेर हेरें 
। म पष्न अरुभनदा के कम भन्ने लागयो 
।  अ्ब यही ठाउँमा केही ्गरेर देखाउने 
अ्टोठ ्गरें । 

मैले ष्सकेको सीपलाई प्रयो्ग ्गददै 
रुरुमा मैले कुखुरापालन वय्साय ्गरे । 
यसले मलाई माष्सक ५ हिारभनदा ्बढी 
फाईदा ष्दन थालयो । यस्बा्ट मलाई काम 
्गनने झन् हौसला ्बढयो । मैले कुखुरा थपदै 
्गएँ । ष््सतारै आमदानी पष्न ्बढदै ्गयो 
। आफैं  कमाउने भएपष्र घरका सदसयले 
पष्न राम्ो वय्हार ्गन्म थाले । तयष्तमात्र 
हैन समािका वयष्कत िो पष्हला घृणाले 
हेथने उनीहरुले पष्न सममान ्गन्म थाले । 

मेरो कामको सष्क्रयताको कारण 
१ ्ष्मष्भत्रै समुहको संयोिक भए । मेरो 

ष्िममे्ारी ्बढन थालयो । समुहको काम 
र वय्साय ष््सतारै स्ँगै लान थालें । 
मेरो वय्सायलाई घर्बा्ट पष्न सहयो्ग 
हुन थालयो । अ्ब अझै केही ्गनने मन 
िागन थालयो । ्गाउँकै सहकारीमा सष्च्ब 
पदका लाष््ग अनुरोि आयो । सुरुमा त 
कसरी समहालने होला भन्न ेला्गेको ष्थयो 
। तर ष््सतारै सहकारीको कामलाई 
साथीहरुको सहयो्गमा समपन्न ्गददै ्गएँ ।  
यसले पष्न केही सकने र ष्हममष्तली रष्हरे 
भन्ने पष्हचान ्बनाउँदै ्गयो । यसका साथै 
आफनो पढाइलाई पष्न ष्नरनतरता ष्दने 
ष््चार ्गरें । फलस्रुप कैलाली ्बहुमुखी 
कयापसमा सनातकोत्र तहमा भनया भएँ र 
पढाइलाई ष्नरनतरता ष्दंदरैु । 

मलाई लागर यष्द तयो ष्दन 
स्ा्लम्न समुह नभेष््टएको भए मेरो 
िी्न कसतो हुन्थयो होला ? तयो ष्दन 
समझन पष्न मन लागदैन । िेहोस राष्ट्रिय 
अपाङ्ग महासंघ, ष्िलला चयाप्टरको यो 
सहयो्ग ष््स्मन सष्कदन । आि िे रु, 
िहाँ रु ठीक रु र समािले म प्रष्त ्गनने 
वय्हारमा भएको सकारातमक पष्र्त्मनको 
स्बै श्रेय उहाँहरुलाई िानर । आ्गामी 
ष्दनमा देरभष्र रष्रएर रहेका अपाङ्गता 
भएका वयष्कतहरुको अष्िकारको लाष््ग 
सदै्ब लडने रु । ष्नकै खुसी हुदै आफनो 
कुरा सुनाइन् रुपाले । w
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पोहरसाल खुसी फाटयो ितन ्गरी 
मनले िो्ें । तयष्ह साल माया फाटयो 
तयसलाई पष्न मनले िो्ें, यसपाली त 
मन नै फाटयो के ले ष्सउने के ले िोडने 

महयासंघले न ैल्याइहद्ो 
पुनयारयामको पुनरया्गमन

हो । यो ्गीतको िसतै ष्प्ा ्बनयो पुनाराम 
्बेल्ासेलाई । उनी आिभनदा २८ ्ष्म 
अ्गाष्् कष्पल्बसतु ष्िललाको भल्ा्मा 
िनमेका हुन् । उनको घरमा आमा ्ुब्बा 
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सष्हत ८ िनाको पष्र्ार र । 
पष्र्ारको िेठो सनतान हुन् उनी 

। िसले ्गदया सानै उमेर्बा्ट नै घरको 
आयआि्मनमा सहयो्ग ्गनु्म पद्म्थयो । 
्बढो दुःखका साथ पष्र्ारको िीष््का 
चष्लरहेको ष्थयो । यही ्ेला ्बु्बा 
एककासी ष््रामी पनु्म भयो । घरमा पैसा 
ष्थएन । ्गाउँमा ्गष्र्बलाई पैसा पतयाउने 
कुरा नी भएन ष्कनकी ष्तन्मको लाष््ग कुनै 
आमदानीको श्रोत ष्थएन । िसो तसो 
चनदा उठाएर भए पष्न ्बु्बाको उपचार 
भयो । ्बु्बालाई राम्ो भयो । 

तयस पष्र फेष्र नयाँ भष््ट्य सोचदै 
्गरेका पुनारामलाई एककासी अकको 
झटका लागयो । िुन झटका ्बाचुनिेल 
रहन ्गयो । उनलाई २०६५ सालमा काम 
्गनने ष्रलष्सलामा उनलाई  करेन्ट लागयो 
। हतार हतार ्गददै उनलाई असपताल 
पुययाइयो । तर के ्गनने ष््ष्िको ष्््म्बना 
उनको दु्बै हात काटन ुपयको । 

उनी ष्््गतलाई समझनरन् । 
ि्ब दु्ै हात ्गुमयो । मलाई संसार नै 
अधयारो लागन थालयो । हात नभएको 
मानरेले के ्गन्म सकर भन्ने लागयो । 
कष्त रात रुदै ्बसें । समझाइष्दने कोही 
भएनन् । ्बाचनुभनदा मनु्म नै ्बेस लागयो 
। तर िी्नसँ्ग हार खानु हुदैन भन्ने 
सोच पष्न एकाष्तर आयो । संघष्मको 
्बा्टो रोिें । तर कहाँ्बा्ट कसरी संघष्म 
्गनने ्बा्टो खोजदैष्थएँ । यसै्ीच, मैले 

अपाङ्गता भएका वयष्कतहरुको ष्हतको 
काम ्गनने संसथामा पु्गे । तयहाँ्बा्ट म 
्गाष््समा रहेको अपाङ्गता भएको 
वयष्कतहरुको समुहको समपक्म मा पु्गे  । 
मैले आफूले पाएको दुःख र अपहेलनाको 
्ारेमा सुनाए । मैले भनें,  म ्गाउँको 
ष््द्ालयको  पष्रचर हुँ । अपाङ्गता भए 
पष्र यसले केही ्गन्म सकदैन भन्ने कुरा 
ष्रक्षकहरुको ्बीचमा रलफल हुन थालेर 
। मलाई ष््द्ालय्ा्ट ष्नकालने योिना 
्बनेको रहेर । िुन कुरा मैले थाहा पाएँ 
।  म िाष््गर्बा्ट ष्नकाष्लए भने कसरी 
पष्र्ार पालने भन्ने कुराले मानष्सक 
ष्चनता ्बष्ढरहेको ष्थयो । आफूले भो्गेको 
स्बै कुरा समुहमा सुनाएँ । पष्र समुह 
माफ्म त तयो कुरा महासंघको ष्िलला 
चयाप्टरमा पुगयो । महासंघका प्रष्तष्नष्ि 
र प्रिानाधयापक्बीच कुराकानी भएर । 
मेरो िाष््गर ्बचाउन अनुरोि ्गष्रष्दनु 
भयो । महासंघको अनुरोिलाई स्ीकाददै 
मलाई काममा ष्नरनतर लागनको लाष््ग 
सहयो्ग पुगयो । यष्द ष्िलला चयाप्टरले 
पहल न्गष्रष्दएको भए मेरो िाष््गर नै 
िाने ष्थयो । 

मैले ष्नकै मेहनत ्गरी काम ्गददै 
ष्थएँ । एक ्ष्म पष्र मैले काम ्गष्ररहेको 
ष््द्ालयमा एउ्टा ष्रक्षकको  दर्नदी 
खाली हुन पुगयो । मेरो योगयता पष्न ष्थयो 
। मैले ष्रक्षा रासत्रमा प्रष््णता प्रमाण पत्र 
तह पास ्गरेको ष्थएँ । मलाई ष्रक्षक भएर 
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काम ्गनने रहर ष्थयो । तर के ्गनने अपाङ्ग 
भएका कारण मलाई राखन मानदैनन् होला 
भन्न ेलाग्थयो । तर के हुनर एक प्टक 
कुरा त ्गरौं भन्ने लागयो । तयसपष्र मैले 
आफनो कुरा समुहमा भनें । तयसका लाष््ग 
समुहले पहल ्गनने ्बचन पाएँ । यसका 
लाष््ग महासंघका प्रष्तष्नष्िहरुले पष्न िेरै 
पहल ्गनु्म भयो । अनततः सफल भइयो र 
्गाउँ कै ष््द्ालयमा ष्रक्षक भएँ । 

मेरो ष््द्ालयमा काम ्गनने रैली 
फेष्रयो । अ्ब म घण्टी ्बिाउने हैन 
्बाल्बाष्लकालाई पढाउन कक्षा कोठामा 
िान थालें । म िेरै खुसी ष्थएँ । केही 
समय पष्र मलाई यसले लेखन पष्न 
सकदैन  भनेर ष्नकालने प्रयास पष्न भयो 
। तयो समयमा पष्न महासंघले ख्बरदारी 
्गयको । मैले ष्नरनतर रुपमा काम ्गनने 
अ्बसर पाएँ । ष््.सं.२०७० सालको ष्रक्षक 
से्ा आयो्ग्ा्ट सथायी ष्रक्षकको लाष््ग 
ष्सफाष्रस ्गयको । तर  मैले काम ्गष्ररहेको 
सथानमा अकको ष्रक्षक लयाउनको लाष््ग 
ष््द्ालयले मा्ग ्गरेर । यसले फेष्र तना् 
थपयो । घर्बा्ट ्टाढा ्गएर ्बसनु पनने भयो 

। पष्र्ार्बा्ट अल्ग हुनु पनने भो भन्ने 
लागयो । मलाई तना् भएको कुरा स्बै  
समुहमा सुनाएँ । तयसपष्र महासंघको 
पहलमा  ष्िलला ष्रक्षा काययालयमा 
ष््ष्भन्न चरणमा ्बैठकहरु भए र  अनतमा 
तयही ष््द्ालयमा काम ्गन्मका लाष््ग 
ष्िलला ष्रक्षा्बा्ट ष्नयुष्कत पाए । मलाई 
महासंघले हरेक समसयाहरुमा सहयो्ग 
्गददै ्गयो । मेरो लाष््ग ष्नरनतर प्रयास ्गयको 
।  अष्हले म तयही ष््द्ालयमा ष्रक्षक 
भएर  काम ्गष्ररहेको रु । म िेरै खुसी 
रु । पष्र्ार र ्गाउँका ्बाल्बाष्लकालाई 
ष्रक्षा ष्दने काम ्गष्ररहेको रु । 

यष्द महासंघले यष्त िेरै पहल र 
सहयो्ग न्गष्रष्दएको भए मेरो नोकरी 
रहने ष्थएन । मैले मा्गेर िी्नयापन ्गनु्म 
पनने ष्थयो । हाल म ष््द्ालयमा पढाएर 
्ाष्ष्मक २ लाख आमदानी ्गरु्म । आफनो 
पष्र्ार राम्ोसँ्ग चलाएकोरु ।  अरु 
रारीष्रक अ्सथा ठीक भएर पष्न केही 
न्गरेको र आफूमा अपाङ्गता भएर पष्न 
समािका ्बाल्बाष्लकालाई ष्रक्षा ष्दन 
पाएकोमा ्ग््म लाष््गरहेको र । w
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चौतिफी पहँुच ्बढयाउदै 
स्या्लम्न समुह

पू् ्मको १ नम्बर प्रदेरमा झापा 
ष्िलला पर्म । झापा ष्िलला रैष्क्षक, 
आष्थ्मक तथा रािष्नष्तक ष्हसा्बले 
नेपालकै सु्गम माष्ननर । यद्पी यहाँको 
अपाङ्गता भएको वयष्कतको अ्सथा भने 
नािुक नै ष्थयो । राजय्बा्ट प्रदान ्गष्रने 
से्ा सुष््िा पष्न पाउदैनन् ष्थए । यसको 

्बारेमा चेतनाको पष्न अभा् ष्थयो । 
ष््.स. २०६६ सालमा राष्ट्रिय अपाङ्ग 

महासंघ, नेपाल ष्िलला चयाप्टर झापाको 
सथापना भइसके पष्र ष्िलला कै कमल 
्गाउपाष्लका ( साष््क लखनपुर ्गा.ष््ब.स) 
ष््.स. २०७१ सालमा ्गा ष्् स सतरीय 
अपाङ्गता स्ा्लम्न समुह ्गठन भयो । 
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िसका कारण यस ठाउँका स्बै 
प्रकारका अपाङ्गता भएका वयष्कतहरु 
समा्ेर हुने मौका पाए । ष्िलला चयाप्टर 
झापाले समुहका प्रष्तष्नष्िहरुलाई ष््ष्भन्न 
नेतृत् तथा क्षमता ष््कास ताष्लम 
तथा अपाङ्गता भएका बयष्कतहरुलाई 
समुदायमा पुन्मसथापन ्गराउनका लाष््ग 
ष्नरनतर लाष््ग पयको । िसका कारण 
११ िना अपाङ्गता भएका बयष्कतहरुले 
पून्मसथापन हुने मौका पाए । दोश्रो चरणको 
पष्रयोिना यस ठाउँमा भएका कष्र्ब १ 

सयिना अपाङ्गता भएका वयष्कतहरुले 
आफनो अष्िकार ्बुझेको कुरा ष्िलला 
चयाप्टरका ततकाष्लन अधयक्ष श्री ख्गेनद्र 
भट्टराई ्बताउनु हुनर । अष्िकार ्बुझेपष्र 
उष्नहरुले राजयका ष्नकायमा ्गएर आफनो 
अष्िकारको लाष््ग ्बकालत ्गन्म थालेका 
रन् । सुरु सुरुमा राजयका ष्नकायहरुले 
आल्टाल ्गथने । ष््सतारै सं्गष्ठत भएपष्र 
भने उनीहरुको केही ला्गेन । 

स्बैअपाङ्गता भएका बयष्कतहरुले 
पष्रचय पत्र सहि रुपमा पाउन थाले । 
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अधययनका लाष््ग रात्र्ृष्त्को ष्सफारीस 
हुन थालयो । यसका साथै  सामाष्िक 
सुरक्षा भत्ा पष्न ष्नरनतर पाउन थाले 
। यसता कामले ्गदया यस ठाउँका स्बै 
प्रकारका अपाङ्गता भएका वयष्कतहरुमा 
एक प्रकारको हौसला ्बढन थालयो । 
सं्गष्ठत भएको कारण अ्ब कसैले पष्न 
हेपन नसकन ेभए । समािमा अपाङ्गता 
भएका वयष्कतहरुको प्रष्तट्ठा ्बढदै िान 
थालयो । 

यसका साथै ष्िलला चयाप्टरले 
ष््ष्भन्न संघ संसथाहरुसं्ग समन्य 
्गरी अपाङ्गता भएका बयष्कतहरुलाई 
आ्शयक सहयो्ग सामग्ी उपलबि ्गराउने 
काय्म ( ्बैराखी , ष्लिचेयर, सेतो र्ी, 
रिाईसाईकल, ल्गायत ) भयो । यसले 
्गदया अपाङ्गता भएका वयष्कतहरुको 
दैष्नकी सहि हुन थालयो र उष्नहरुको 
आ्ा्गमनमा पष्न ्ृष्दद हुन थालयो । 

ष्िलला चयाप्टरका अधयक्ष थपनु 
हुनर, सचेतनाले मात्र नपुगने भए पष्र 
आष्थ्मक रुपमा पष्न सरष्कतकरण ्गन्मका 
लाष््ग क्रमैसँ्ग स्बैलाई हौसला र क्षमता 
्बढाउदै ्गइयो । िसका लाष््ग  सीप तथा 
क्षमता ष््कास ताष्लमहरु संचालन भए । 
िसतै  अष्मलसो कुचो ्नाउने ताष्लम, 
मखमलको िुत्ा र ्गुष््या ् नाउने ताष्लम,  

कमपयु्टर ताष्लम, ्ाँसको मुढा ्नाउने 
ताष्लम, ष्सलाई क्टाई ताष्लम आष्द । यो 
ताष्लम पाएपष्र ५० प्रष्तरतभनदा  ्बष्ढ 
अपाङ्गता भएको वयष्कतहरुले आफनो 
वय्साय सुरु ्गष्ररहेका रन् । 

अपाङ्गता अष्िकार र ष््कासका 
लाष््ग सथानीय ष्नकायमा समेत पहल 
्बढद ै ्गयो । िसको कारणले आ.्ब. 
२०७३/७४ मा ्गाष््स्बा्ट अपाङ्गता 
अष्िकारको लाष््ग १ लाख ५० हिार 
्बिे्ट ष््ष्नयोिन भयो । तयसत ै ष्िलला 
ष््कास सष्मष्त्बा्ट समेत रु १ लाख  
प्रापत भयो । यो सहयो्ग्बा्ट अपाङ्गता 
भएको वयष्कतको िी्नलाई थप सहि 
्बनाउन सहयो्ग पुष््गरहेको र । 

७ िनाको समुह्बा्ट रुरु ्गष्रएको 
स्ा्लम्न समुहमा रुरुको ष्दनमा 
कसैको ष््श्ास पष्न ष्थएन । यो समुहले 
के ्गन्म सकर र िसतो स्ैबले ्गद्मथे । 
ष््सतारै स्ैब अपाङ्गता भएका वयष्कतहरु 
एकै ठाउँमा भेला भएपष्र क्रमैसँ्ग ् कालत 
्गन्म सष्कयो । हामी अष्हले ्गाउँमा मात्रै 
ष्सष्मत रैनौं । ष्िललामा आइपरेका 
समसयाका लाष््ग पष्न एक िु्ट हुनरौं 
। अनयायका ष््रुद्धमा सामषु्हक रुपमा 
लडरौं । स्ा्लम्न समुहका अधयक्ष श्री 
्टंक ्बराल ्बताउनु हुनर । w
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आिभनदा २५ ्ष्म अ्गाष्् 
तापलेिुङ्ग ष्िललाको सामानय पष्र्ारमा 
पासाङ्गचोमु रेपयाको िनम भएको हो । 
उनको पष्र्ारमा आमा ्बु्ा सष्हत ३ 
्बष्हनी र १ भाइ रन् । उनी पष्र्ारको 
िेठी रोरी हुन् । 

घरको आष्थ्मक अ्सथा अतयनत 
दयष्नय ष्थयो । आफनो ्ारीमा फलेको 
अन्नले ्ष्म िान्न पुगदैन ष्थयो । ्गष्र्ब भए 
पष्र ऋण पष्न कसैले ष्ददैन्थयो । कसरी 
पष्र्ार चलाउने उनको ्बु्बाको ठूलो 

सुनदर भव्ट््को ्यात्यामया 
पयासयाङ्गचोमु

ष्चनता ष्थयो । रोरारोरीलाई खु्ाउनै 
पयको । ्बु्बाले स्बै कुरा नभने पष्न 
तयो समसया उनले नष्िक्बा्ट महसुस 
्गष्ररहेको ष्थईन् । 

्बु्बाको दुःखलाई कसरी सहयो्ग 
्गनने ? उनको मनमा खेष्लरहेको ष्थयो । 
अन्नत उनले आष्थ्मक अ्सथा  सुदृढ ्गनने 
आरामा ष्् स. २०५९ मा द्धनद्धकालको 
समयमा िनयुद्धमा होष्मईन् । भषू्म्गत 
भएपष्र घरको आष्थ्मक अ्सथा र देरको 
मुष्कतको लाष््ग अ्गाष्् ्बष्ढ नै रष्हन् । 
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मुष्कतका लाष््ग लडदा कयौ 
ठककर खादैं अ्गाष्् ्बढने क्रममा २०६१ 
सालमा सेनास्ँगको दोहोरो ष्भ्नतमा ्बम 
पष्डकदा उनी ्बमको िमाकामा पष्रन् । 
िसको कारण उनको ररीरको तललो 
भा्ग नचलने भयो । उपाचार ्गष्रन् । तर 
ष््सेक भएन । अनतत: उनी रारीष्रक 
अपाङ्गता भएको वयष्कत ्बष्नन् । 

यसरी उनको िी्नले अकको मो् 
ष्लयो, सोचदै नसोचेको कुरा भएपष्र 
उनको िी्न झनै कट््टकर ्बनदै ्गयो 
। आष्थ्मक ष्हसा्ले मात्रै होइन अ्ब 
मानष्सक ष्हसा्ले पष्न तना् ्बढदै ्गयो 
। के ्गनने, कसो ्गनने ? अ्गाष््को ्बा्टो 
्बुझन ैसष्कनन् । ५ ्बष्म भषु्म्गत िी्नले 
उनलाई िी्न िीउने तष्रका त ष्सकायो 
तर आष्थ्मक अ्सथा भने िसताको तयसतै 
नै भयो । 

उनले तापलेिुङ्ग रोष््न्, सामानय 
िी्न ष्िउँदै झापा ष्िललाको दमक 
न्गरपाष्लकामा ्बसन थाष्लन्  । यसै 
समयमा २०७१ सालमा उनी राष्ट्रिय 
अपाङ्ग महासंघले ्गठन ्गरेको सिृनसील 
अपाङ्गता मष्हला समुहको समपक्म मा 
पुष््गन् । समुहमा सदसय भएपष्र उनलाई 
सीपमुलक तथा आयआि्मन काय्मक्रम 
अनतर्गत ३ मष्हने “्गुष््या तथा कुसन 
” ्बनाउने ताष्लम ष्लने मौका ष्मलयो । 
यसले सीप मात्रै होइन िी्न ष्िउने 
कलापष्न ष्सकायो । 

उनी भष्नरन्, यसले मेरो ष्दमा्ग नै 
पष्र्त्मन ्गष्रष्दयो । मैले सोचें अ्ब यसैको 
माधयम्बा्ट केही काम ्गरु्म । फलस्रुप 
सिा््टका सामान ्बनाउदै ष््क्री ्गन्म 
थालें । यसको लाष््ग मैले मष्हला समुह्बा्ट 
रुरुमा १० हिार र तयसपष्र ३० हिार 
ऋण ष्लएँ । िसको कारणले ्गदया मलाई 
वय्साय ्गन्म समसया भएन । पसल पष्न 
राम्ै चलन थालयो ।

यसका साथै अनय ्गाष््सका 
समुहहरुमा उनी प्रष्रक्षकको रुपमा काम 
पष्न ्गददैष्रन् । यी काम ्गरे्ापत उनले 
माष्सक १५ हिार आमदानी ्गनने ्गरेकी 
रन् । 

यसका साथै उनी सामाष्िक 
काय्ममा पष्न उष्त्कै सष्क्रय ष्रन् । ््ा 
ना्गष्रक मञचको सदसय भए पष्र ्गाउँको 
ष््कास योिना र काययान्यनमा समेत 
सष्क्रय ष्रन् । समािमा हैष्सयत ्बढद ै
्गएपष्र द्धनद्धकालमा रु्टेको पढाइलाई 
समेत ष्नरनतरता ष्ददै ष्रन् । हाल उनीले 
ष्हमालय मा.ष््ब. दमक्बा्ट  कक्षा १२ उष्तण्म 
्गरेकी ष्रन् । अपाङ्गता भएपष्र उनले 
देखेको अनिकारमय भष््ट्यलाई मेहनत 
र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको सहयो्गमा 
सुनदर भष््ट्यको यात्रा ्गष्ररहेकी ष्रन् । 
उनको आमदानीले उनी आफनो पढाई र 
पष्र्ारको सहयो्ग ्गष्ररहेकी ष्रन्  । 
उनको उज्ल भष््ट्यको लाष््ग रुभकामना 
र । w
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्शक्षयाको ज्ोनत 
्बयालदैैः 

व्ट्णुप्रसयाद
ष्््गतका ष्दन समझदै ष््ट्णु भनरन् 

। पढन त पष्ढयो तर िाष््गर कहाँ खाने 
? िाष््गर कसले ष्दनर ? ष्नकै ष्चनतामा 
ष्थएँ । िाष््गरका लाष््ग िेरै भौताष्रएँ । 
िेरै आश्ासन पाएँ । तर कसैले पष्न 
िाष््गर ष्दएनन् । ष्िनद्गी दषे्ख ष्दगदार 
लाष््गरहेको ष्थयो । 

३२ ्ष्ष्मय ष््ट्णपु्रसाद उपाधयायले 
आफनो ष्््गतको वयथा सुनाए । कष्पल्बसतु 
ष्िललाको एथौसा ्गाउमँा सामानय पष्र्ारमा 
िनमन ु भएको ष््ट्णपु्रसाद उपाधयाय । 
िसका दु्  ै आखाँ नयनू दृष्ट््टष््हीन र 
। यसको अथ्म राम्ो दखेन नसकन ु हो । 
आखाँ राम्ो नदेखे पष्न सनातकोत्र 
सममको अधययन ्गनु्म भएको र उहाँल े। 
घरमा उहाँ सष्हत ८ िनाको पष्र्ार र । 

आखाँ राम्ोस्ँग देखन नसकने भए 
पष्र मलाई समािले कुनै कुरामा ष््श्ास 
्गरेन । हाम्ो अष्िकारको कुरामा कसैको 
धयान ्गएन । हामी िसता वयष्कतको िी्न 
हुनु भनदा त नहुनु नै ्बेस लागद्थयो । सोचदा 
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पष्न ष्दकक ला्गेर आउ्थयो । भौताष्रदै 
ष्हष््रहेको ष्थएँ । यस्ैबेला ्गाउँमा 
अपाङ्गता भएको वयष्कतहरुको समुह 
्गठन भयो । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको 
सष्क्रयतामा ष्िललामा यस समुह माफ्म त 
अपाङ्गता सम्बनिी िनचेतना ि्गाउने 
काय्मक्रम भयो । 

समुहमा म पष्न सदसय भएँ । सदसय 
भएपष्र ष्नरनतर रुपमा ्बैठकमा भा्ग 
ष्लन िानथे । अपाङ्गता भएको वयष्कतको 
राजयले ष्दने से्ा सषु््िाका ्ारेमा 
िानकारी हुन्थयो । आफना अष्िकारका 
लाष््ग हामी योिना ्बनाउने तथा 
्कालतका लाष््ग सम्बष्नित ष्नकायमा 
िाने ्गष्रनथो । आफना समसयाहरु समुहमा 
रलफल हुन्थयो । समािानका उपायहरु 
खोष्िन्थयो । उनले भने । समुहका स्बै 
िनाले ष्तमी त पढेका रौ िाष््गर खाउ 
भनथे । तर भने िसतो सष्िलो ष्थएन । 
कसले ष्दन्थयो मलाई सष्िलै िाष््गर ? 
उनी घन चककरमा ष्थए । 

एउ्टा नष्िकैको ष््द्ालयमा ष्रक्षक 
आ्शयकता भएको िानकारी आयो । 
मलाई पष्न कताकता भागयले साथ ष्दन 
ला्गेको हो की िसतो लागयो  । िुन 
कुरा मैले, ततकालै महासंघका ष्िलला 
अधयक्षलाई िानकारी ्गराएँ । अधयक्ष्बा्ट 
पहल ्गष्रष्दने आश्ासन पाएँ । िसको 
कारण म िेरै खुसी भएँ । तयहाँ्बा्ट पष्न 
राम्ै पहल भएर । अनततः सफल भइयो । 

रुरुमा म असथायी ष्रक्षकको रुपमा ष्नमन 
माधयष्मक तहमा काम रुरु ्गरें । केही 
समयपष्र ष्रक्षक से्ा आयो्ग्बा्ट सथायी 
ष्सफाष्रस भई महासंघकै पहलमा घर 
पायक ष््द्ालयमा अधयापन सुरु ्गरें । 

यष्द महासंघले पहल न्गष्रष्दएको 
भए मेरो नोकरी घर पायक हुने ष्थएन । 
मलाई ् ाष्हर ्गएर काम ्गन्म ष्नकै समसया 
हुन्थयो । मलाई आतमष्नभ्मर भई स्ा्लम्ी 
िी्न ष्िउनको लाष््ग सहयो्ग ्गष्रष्दने 
महासंघको ष्िलला चयाप्टर मेरो भ्ग्ान 
सरह नै ्बष्नष्दयो । अष्हले मैले माष्सक 
रुपमा १८ हिार ७ सय ३० रुपैया तल्ब 
थापरु । यसले मेरो पष्र्ारको िीष््का 
चलाउन मनगय पु्गेको र । 

उनी थपरन् , यसले मेरो िी्नमा 
ठूलै पष्र्त्मन भएको र । तयष्त मात्र 
होइन अष्हले म न् ्गष्ठत ्बाण्गं्गा 
न्गरपाष्लकाको न्गर सतरीय अपाङ्गता 
समन्य सष्मष्तको अधयक्षको ष्िममे्ारी 
पष्न ्हन ्गष्ररहेको रु । काम्बा्ट 
्बाँकी रहेको समय अपाङ्गता भएका 
वयष्कतहरुको अष्िकारका पक्षमा ्कालत 
्गददै ष्हडने ्गष्ररहेको रु । उनी भनरन्, 
स्बै ्गाष््सहरुमा अपाङ्गता भएका 
वयष्कतहरुको लाष््ग स्ा्लम्न समुहहरु 
्गठन ्गरी अपाङ्गता भएका वयष्कतहरुको 
क्षमता अष्भ्ृष्द्ध ्गनने काम ्गष्रष्दए समग् 
अपाङ्गता भएको वयष्कतको िी्न सहि 
हुने ष्थयो । w
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म भारतको ष्दललीमा एउ्टा 
कमपनीमा काम ्गददै ष्थएँ । काम ्गनने 
क्रममा २०६२ सालमा मेरो दाँया हातको 
हतकेलाको भा्ग मषे्रनमा परी काटयो । 
िसको ष्प्ाले म असाधयै रटपष््टएँ । 
यसपष्र मलाई ष्हनता्बोि भयो । अकयाको 
देरमा ्बसनुभनदा आफनै ठाउँमा ्गई केही 
काम ्गरौं भन्ने लागयो । तयही भएर म घर 
फककें  ।  मलाई भेटन र मेरो हालचाल 
सोधन ्गाउँका साथीहरु मेरो घर आउँथे 
। तर मलाई भने उनीहरुस्ँग भ्ेट ्गन्म 
मन लागदनै्थयो । मलाई मेरो िी्न नै 
््याद भयो, अ्ब म केही ्गन्म सष्कदन भन्न े
लागद्थयो । मेरो हात काष््टएपष्र मलाई 
संसार नै अनिकार भए िसतो लाग्थयो ।  
िी्न कसरी चलाउने ? के ्गनने होला 

? मेरो ष्चनताको कुनै ष्समाना नै ष्थएन । 
यो ष्चनता अरु कसैको नभई 

्बलराम खरालको ष्थयो । उनी  ४४ ्ष्म 
अ्गाष्् कष्पल्बसतुको ्ाण्गँ्गामा ठाउँमा 
िनमेकाष्थए । उनले नेपालमै हुदा एस एल 
सी सममको अधययन ्गरेका ष्थए । उनी 
४ िनाको आफनो पष्र्ारको भष््ट्यलाई 
उज्ल ्बनाउने चाहनामा मुगलान ष्ररे । 
तर तयष्ह चाहनाले उनको हात नै ्गुमयो । 
यो ष्दनको ष्प्ा उनले चाहेर पष्न ष््स्मन 
सकदैनन्  । आफनो दरे नरो्ेको भए 
तयसतो हुदैन्थयो की । उष्न परुताउँरन् ।

समय ष््तद ै ्गयो । केही ्गन्म 
सष्कएको ष्थएन । यसै ्बीच ष््.सं. २०६६ 
सालमा हाम्ो ्गाष््समा  अपाङ्गता 
भएका वयष्कतहरुको समुह ्बनाउने कुरा 

्बलरयामको ्बल
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रलफल भएर । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ 
ष्िलला चयाप्टरका केही अपाङ्गता भएका 
साथीहरु मलाई भेटन आउनु भयो । सुरुमा 
म समुहमा िान माष्नन । साथीहरुले िेरै 
समझाउनु भयो । अपठयारो मानी मानी 
हुनर भष्नष्दएँ । तयसपष्र म अपाङ्गता 
भएका वयष्कतहरुको भेलामा ष्नरनतर 
रुपमा उपष्सथत हुन थालें । उनले भने ।

तयो भेलामा अपाङ्गता भएका 
वयष्कतहरुका अष्िकार  तथा अपाङ्गता 
भएका वयष्कतहरुले भोगनु परेका 
समसयाहरुका ्ारेमा रलफल भयो ।  
मलाई पष्न समुहको सदसय ्बन्न आग्ह 
्गष्रयो । मैले पष्न स्ीकारें । रुरुमा म 
एकलै हो की िसतो लाग्थयो । पष्र थाहा 
भयो   हामीहरु िेरै रहेरौं िसले उसतै 
खालका समसयाहरु भोष््गरहेका ष्थयौं । अ्ब 
हामी स्बै ष्मलन ुपर्म भन्न ेलागयो । यसले 
मलाई केही ्गनु्मपर्म भन्ने ्बल प्रापत भयो ।

पष्रयोिना दोश्रो चरणमा प्र्ेर 
्गष्रसकेको ष्थयो । अ्ब त केही ्गनदैपर्म 
भन्न े रलफल चष्लरहेको ष्थयो । यसै 
समयमा महासंघको ष्िलला चयाप्टरले 
प्रसता् पत्र तयार ्गष्रष्दयो । तयसलाई 
हामी स्बै ष्मलेर ्गाष््समा पेर ्गष्रयो । 
रुरुमा ्गाष््सले हाम्ो प्रसता्लाई ्ासता 
नै ्गरेन । तर मैले ष्नरनतर ्बल ्गरें । 
अनततः ्गाष््सले केही रकम अपाङ्गता 
भएका वयष्कतहरुका लाष््ग ष््ष्नयोिन 
्गयको । रुरुमा २५ हिार १ सय ्बिे्ट 

ष््ष्नयोिन ्गष्रएको ष्थयो । तयो रकम्बा्ट 
अपाङ्गता सम्निी  िनचेतनामुलक 
काम ्गनने मौका ष्मलयो । क्रमरः हामीहरु 
समुहमा ्बैठक ्गनने, रलफल ्गनने र ष्िलला 
चयाप्टरस्ँग समन्य ्गन्म थाष्लयो ।

यसका साथै समुहलाई अझ ्बष्लयो 
्बनाउन हामीले माष्सक १ सय रुपैया 
समुहमा ्बचत ्गन्म थालयौं । २०७१ सालमा 
सामुदाष्यक अपाङ्गता ्बचत तथा ऋण 
सहकारीको रेयर सदसय पष्न ्बनें । 
पष्र अपाङ्ग उतथान समािले सञचालन 
्गरेको साना वय्साय ताष्लममा सहभा्गी 
हुने मौका पाएँ ।  तयो ताष्लम्बा्ट मैले 
केही वय्साय ्गनु्म पद्मर भन्न े प्रेरणा 
ष्मलयो । मैले रुरुमा सहकारी्बा्ट रु १० 
हिार ऋण ष्लई ष्कराना पसल सञचालन 
्गरें । वय्साय राम्ै चलयो । माष्सक 
३ हिार िष्त आमदानी हुन थालयो । 
ष््सतारै वय्सायलाई ्बढाउँदै ल्गें । 
अष्हले मलाई समािका साथीहरुले राम्ो 
वय्हार ्गद्मरन् । समािमा हुने सामाष्िक 
्गष्तष््ष्िमा समेत सहभा्गी हुने मौकाहरु 
पाएको रु । अष्हले मलाई म अपाङ्गता 
भएको वयष्कत हुँ  भन्ने िसतो लागदनै । 
ममा आतम्बल ्बढेर आएको र । ४ िनाको 
सानो पष्र्ार खुरीका साथ ्बसेका रौ । 
ष्नरनतर रुपको ्बलले नै  आि म स्बैको 
ष्प्रय ्बलराम ्बन्न सकेको रु । उनीले 
प्रसन्न मुद्रामा स्बैकुरा खोलेर भने । w 
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मष्नष चौिरीको कैलाली ष्िललाको 
सा्ेपानी ्गाष््समा  ष््ब.सं. २०६४ सालमा 
िनम भएको ष्थयो । उनी िनमिात ्बहु 
अपाङ्गता भएका वयष्कत हुन् । उनको 
रष्ररका कुनै पष्न भा्ग चलदैन ष्थयो । 
अ्ब केष्ह ्गन्म सष्कदैन होला भनेर उनका 
पष्र्ारले  आरा माष्रसकेको ष्थयो । 
कष्हले मर्म अष्न ल्गेर फाष्लष्दने भनेर 
्बा्टो कुरेर ्बसेका ष्थए । आफूले खाना 
खाने समयमा सामानय खाना खु्ाइष्दने 
्गथने । तर राम्ोस्ँग खाए नखाएको कसैलाई 
्ासता ष्थएन । ्बासत्मा भन्नुपदया मष्नषको 
हेरचाह ्गनने िा्गर कसैलाई पष्न ष्थएन । 

ल्ेर मर्मकी तयसतो भयो भने पाप 
लागर भनेर मष्नषलाई भात पकाउने 
भा्ोमा ष्भत्र हाष्लष्दने र आफूहरु 
काममा ्ाष्हर ष्नसकनथे । उसलाई कसतो 

र?  के भइरहेको र ? भोक लागयो की? 
ष््रामी भयोकी कसैलाई केही चासो ्ा 
ष्चनता ष्थएन । 

 न त ्बोलन ेसकथे । न त कराउन ।  
उनलाई परुसरह वय्हार ्गष्रएको ष्थयो 
। ् षयौंदषे्ख नुहाएको ष्थएन उनको ररीरले 
। राम्ो लु्गा ल्गाउन पाएको ष्थएनन् । 
उनी ्बाल्बाष्लकाले पाउने  अष्िकार्बा्ट 
पूण्मरुपमा ्बष्ञचत ष्थए । 

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको 
सहयो्गमा ्गाउँमा ्कालतको लाष््ग 
स्ा्लम्न समुह ्गठन भएको ष्थयो । यो 
समुहले अपाङ्गता भएको वयष्कतहरुको 
अष्िकारको लाष््ग काम रुरु ्गष्रसकेको 
ष्थयो । यसै क्रममा ष्मष्त २०७१ माघ २५  
्गतेको ष्दन मतदाता ष्रक्षाको समीक्षा 
्गन्मको स्बै समुहका सदसयहरुको ्बैठक 

खयानया पकयाउने 
भयाडया ्भत्को ष्िनद्गी
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भेला भएको ष्थयो । 
्ैबठकमा एक िना सदसयले मष्नष 

चौिरीको ्ारेमा सुनाए । यसतो सुनेर 
स्ैबिना अचमममा परे । यसपष्र उनको 
उद्धारको लाष््ग एउ्टा योिना ्बनयो । 
यसै अनुरुप संयोिक र एक िना सदसय 
्बालकको घरमा ्गए । उनको पष्र्ारलाई 
भे्टी स्ैबकुरा ्बुझे । संयोिकले ्बालकको 
अष्भभा्कलाई यसरी भाँ्ा ष्भत्र राखन 
नहुने, समयमा खाना खु्ाउनु पनने तथा 
वयष्कत्गत सरसफाइ ्गन्मको लाष््ग सुझा् 
ष्दए  । राम्ोसँ्ग समझाई ्बुझाई ्गरी 
समुहका संयोिक र सदसय आफनो ्बा्टो 
ला्गे । १ हपतापष्र तयसको अन्ुगमनको 
लाष््ग मष्नषको घरमा द्ुबै िना प्ुगे । तयहाँ 
पुगदा मष्नष पष्हलेकै अ्सथामा देष्खए । 
पुनः समझाउन खोजदा पष्र्ारका सदसय 
उल्टै झ्ग्ा ्गन्म थाले । तर प्टक प्टक  
रलफल पष्र पष्र्ारका वयष्कतहरु 
मष्नषलाई धयान ष्दने कुरामा सहमत भए 
। अनततः  मष्नषको सफाई हुन थालयो । 

ष्नयष्मत खान पाउन थाले । ररीष्रक अं्ग 
नचले पष्न उनी हेदया सफा र राम्ो देष्खन 
थाले । स्बैको मायालु देष्खन थाले । 

यसपष्र समुहले ्बालकको 
पष्रचयपत्र भए नभएको ्ुबझन पष्र्ार सँ्ग 
रलफल ्गरे । ररीरको कुनै पष्न अं्ग 
नचलने, खाना खान भोक लागयो समम 
पष्न भन्न नसकन े्बालकलाई (्ग) श्रेणीको 
पहेलो पष्रचय पत्र ष्दईएको रहेर । यसतो 
देखे पष्र समुहले ष्िललामा ्गएर ‘क’ 
््ग्मको पष्रचय पत्र ष्नकालन सहयो्ग 
्गष्रष्दए । यसपष्र मष्नषले माष्सक १ 
हिार भत्ा पाउन थाले । यसतो प्रयासले 
घरमा खुसी रायो । ्बालकको पोषणको 
लाष््ग उसले नै पाएको माष्सक सामाष्िक 
सुरक्षा भत्ाले पुगन थालयो । भात पकाउने 
भा्ाको ष्िनद्गी्बा्ट अ्ब घर ष्भत्र ्बसने 
तथा सफा सुगघर भएर रमाउन थालेका 
रन् मष्नष चौिरी । अष्िकार पाउनु 
स्बैको अष्िकार पष्न हो । w
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२०६५ सालको साउन मष्हना ष्थयो 
। ष्समष्सम पानी पददै ष्थयो ।  तयसष्दन 
आराराम  पष्न नेपाल्गंिको यात्रामा 
ष्थए । ्बस चढेको १ घण्टा भएको 
ष्थएन उनी चढेको ्बस दघु्म्टनामा पयको । 
दुघ्म्टनामा केहीले  जयान समेत ्गुमाए । 
तर उनलाई भने भ्ग्ानले हात थापीष्दए 
। उपचारले उनको जयान त िो्गायो  तर 
उनी ष्ह््ुल ्गन्म नसकन ेभए । ्बासत्मै 
उनी रारीष्रक अपाङ्गता भएका वयष्कत 
भए । आरारामले सोचे मेरो िी्नका स्ैब 
आराहरुमा अ्ब पूण्मष््राम लागयो । 

आराराम चौिरी, ष््.सं. २०४४ 
सालमा कैलाली ष्िललाको दु्गयौली  
्गाष््समा िष्नमएका हुन् । िनमदा 
स्लाङ्ग भए पष्न दुघ्म्टना पशचात 
उनी रारीष्रक अपाङ्गता भएका वयष्कत 
्बने । िसको कारण उनको िी्न पष्न 
अनयोलग्सत भयो । के ्गरौं कसो ्गरौं 
भनेर उनलाई  पणू्मरुपमा र्टप्टाह्ट भयो 
। ष्िनद्गी स्बै अनिकार देखन थाले । 
आराका जयोती स्बै ष्नभे िसतो भयो 
। अ्गाष््का िी्नका ्बा्टाहरु उनलाई 
देखाइ ष्दएनन् ।

आरारामको पष्र्ारको रैष्क्षक र 

पुरया हुदै आशयारयामकया आशयाहरु
आष्थ्मक अ्सथा नािुक  ष्थयो । तयस 
माष्थ अपाङ्गता भएपष्र उनलाई झनै 
ठूलो चो्ट लागयो । यसतै ष्प्ा नै ष्प्ाको 
्ीचमा पष्न उनले आफनो पढाईलाई भने 
ष्नरनतरता ष्दंदै ्गए । ष््ष्भन्न समसयाहरुसँ्ग 
िुधदै उचच माधयष्मक तहसममको 
ष्रक्षा आि्मन ्गन्म उष्न सफल भए । 

आराराम समझनरन्, अपाङ्गता 
भएकै कारणले आफू कुनै पष्न सा््मिष्नक 
समारोहमा सहभा्गी हुन नपाएको । 
तयष्त मात्र कहाँ हो र आफनै पष्र्ार 
तथा समाि्बा्ट समेत अपहेलना सहनु 
परेको ष्ततो यथाथ्म उनले सं्गालेका रन् 
।  आराराम भनरन्, आष्थ्मक अ्सथा 
कमिोर ष्थयो तर के ्गनने कसैले मुखमा 
लयाएर मा् हाष्लष्दएन । तयही भएर 
उनी अरुको खेत अष्ियामा कमाउन रुरु 
्गरे, जयालामा काम ्गरे िस्बा्ट िसो 
तसो सामानय रुपमा आफनो र पष्र्ारको 
िी्न चलाइरहेका ष्थए । 

आराराम थपरन्, के अपाङ्गता हुनु 
मेरो दोष हो ? अपाङ्गता भएका वयष्कत 
भनदा पष्न नभएको वयष्कतको सोच ष्भत्र 
्बढी अपाङ्गता दषे्खनर । कष्तपय ठाउँमा 
िाँदा ष््चरा भन्ने तर कसैले पष्न सहयो्ग 
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न्गनने पष्रपा्टी अझै पष्न रहेको र । तर 
माष्नसको िी्न हो । िो िष्त खेर पष्न 
अपाङ्ग हुन सकर, कसैको भष््ट्य पष्न 
ष्नष्शचत रैन । 

अनयोलै अनयोलको ्ीचमा 
आरारामको सानो आरा पालायो ि्ब 
नेपालमा अपाङ्गता भएका बयष्कतहरु 
अष्िकार सषु्नष्शचत ्गनने उददेशयले 
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, नेपालले 
सामाष्िक समा्ेरीकरण नामक काय्मक्रम 
रुरु ्गयको । तयसै काय्मक्रम अनत्ग्मत  उनी  
दी्गो स्ा्बलम्न समुहकामा  अधयक्ष ्बने 
। अधयक्ष ्बनेपष्र ष््ष्भन्न ष््षयमा ताष्लम 
प्रापत ्गरे । यसपष्र उनले अपाङ्गता 
अष्िकारको लाष््ग ष््ष्भन्न  सचेतनामुलक 
काय्मक्रम ्गन्म थाले ।  यसका साथै 
सथानीय सतरमा अपाङ्गता अष्िकार 
सम्बनिी ्कालत ्गन्म रुरु ्गरे, ष््ष्भन्न 
सरोकार्ालालाई सहभाष््गता ्गराएर 
अपाङ्गता अष्िकारको सम्बनिमा सचेतना, 
नेतृत् ष््कास, सथानीय श्रोत पष्रचालन 
इतयाष्द सम्बनिी ताष्लमहरु संचालन ्गरे । 
िुन उनले ष्िलला चयाप्टरको काय्मक्रममा 
सहभा्गी भएर ष्सकेका ष्थए ।  यसका 
कारण अष्हले यस ठाउँमा अपाङ्गतालाई 
हेनने दृट््टीकोण ष््सतारै सकारातमक रुपमा 
्बष्दलन थालेको र  । 

ष्नकै नै हेष्पएका र अ्सर्बा्ट 
्बष्ञचत पाष्रएका आरारामलाई ्कालत 
कै कारणले सक्षम ्बनायो । ष्न.मा.ष्् तह 

समम पढाइ हुने एक ष्निी ष््बद्ालयका 
प्रिानाधयापकको ष्िममे्ारी पाए उनले । 
अपाङ्गता भएका वयष्कतले पष्न केही ्गन्म 
सकरन् भन्ने कुरा उनले प्रमाष्णत ्गरेका 
रन् । उनी थपरन्, स्ा्लम्न समुहले 
मेरो िी्नमा नयाँ आयाम लयायो । िुन 
मैले कलपना समम पष्न ्गन्म सकेको ष्थइन 
। अष्हले उनलाई आफनो पष्र्ार िान्न 
कुनै ष्चनता रैन । स्ँगै अपाङ्गता भएको 
वयष्कतको अष्िकारको लाष््ग पष्न ष्नयष्मत 
्कालत ्गददैरन् ।

उनी अष्हले ्गाउँ ष््कास सष्मष्त्बा्ट 
्बिे्ट ष्लई अपाङ्गता भएको वयष्कतको 
दैष्नकीलाई सष्िलो ्बनाउने काममा समेत 
सष्क्रय रन् । समािमा अनय ््ग्मलाई 
समेत सचेतना ्गराउन सथानीय सतरमा 
एउ्टा कल्बमा अधयक्ष समेत भएका रन् 
। आरारामलाई समािका हरेक वयष्कतले 
सममानिनक रुपमा हेन्म थालेका रन् । 
हाल उनी स्ा्लम्बन समुहमा सकृय 
रुपमा काम ्गष्ररहेका रन् । समुहले 
यस ्ष्म ्गाउँ ष््कास सष्मष्त्बा्ट प्रापत 
१ लाख ्बिे्ट पष्रचालन ्गष्ररहेको र 
। िस्ा्ट १५ िना अपाङ्गता भएका 
मष्हलाहरुको लाष््ग ष्सलाई क्टाई 
ताष्लम सञचालन ्गष्ररहेका रन् । 
ष्नयष्मत रुपमा स्बै ष्मलेर अपाङ्गता 
भएका वयष्कतहरुको अष्िकारको लाष््ग 
लडने हो भने समाि पष्र्त्मन ्गन्म 
सष्कने कुरामा उनी ढुकक रन् । w 
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्गा्ी ढयाकक रोष्कयो । कण्म दाई 
भन्न ेआ्ाि आयो । एक िना वयष्कतको 
सानो घरष्भत्र्बा्ट हिुर भन्ने आ्ाि 
आयो । ्गाष्््बा्ट उत्रेका वयष्कतले कण्म 
दाईलाई चुङ्गी कर्बापतको पैसा ष्दए । 
कण्म दाईले ्ील ष्दए । यसपष्र ्गा्ी 
फेष्र अ्गाष्् ्बढयो । यसतै दषै्नकका साथ 
िी्न अष्घ ्बष्ढरहेको र कण्म्बहादुरको 
। 

कण्म ्हादुर साकफी आिभनदा ४१ 
्ष्म अ्गाष्् सुखनेत ष्िललामा िनमेका हुन् 
। उनी राष्ररीक अपाङ्गता भएका वयष्कत 
हुन् । सानै उमेरमा पोष्लयो रो्गका कारण 
अपाङ्ग ्बनेका कण्म्बहादुरको िी्न 
ष्नकै दुःख र कट््ट साथ ष््तेको ष्थयो । 

उनका ्बु्बा  िय ्हादुर साकफीको 
आफनो पुखययौली घर सलयान हो । तयहाँ 
्बा्ट हातमुख िोन्म समसया भए पष्र  
२०२४ सालमा सखुनेतमा ्साई आउनु 
भएको ष्थयो । नदीको ष्कनारामा नदीले 
रो्ेको िग्गामा सामानय रुपमा खेष्तपाती 
्गददै २ रोरा र ३ रोरी सष्हतको पष्र्ार 

दुःखसाथ पालन पोषण ्गददै ष्थए उनी । 
दुःख भए पष्न घर पष्र्ार त खुसी नै 
ष्थयो । 

एकाससी िेठा रोरालाई (कण्म 
्हादुर साकफी) पोष्लयो रो्ग लागयो । 
िसको  कारणले उनको एउ्टा खुट्टा 
ष्नष्ट्क्रय भयो । उपचार ्गन्म असपताल पष्न 
िाइयो । तर भनेिसतो उपचार हुन सकेन 
। आष्थ्मक रुपमा समपन्न भएको भए राम्ो 
ठाउँमा उपचार ्गराउन पाएको भए ठीक 
हुन्थयो की । आष्थ्मक अभा्को कारणले 
्गदया उ अपाङ्गताको िी्न ष्िउन ्ाधय 
हुने भयो । उनका ्बु्बा िय्बहादुर भन्न ु
हुनर । 

कहाली लागदो ्गष्र्ी अष्न समािे 
भनठान्ने कष्थत अरुत िाष्त । तयसैमा 
कण्म ्हादुरको रारीष्रक अपाङ्गताले  
पुरै पष्र्ार दुष्खत तथा ष््चष्लत ष्थयो 
। यसतो पष्रष्सथष्तमा िय ्हादुरले 
रोराको भष््ट्य सोची ष्पठीउँमा ्ोकेर ३ 
ष्क.मी ्टाढा रहेको ष्सद्धेश्र उचच मा.ष््.
मा कक्षा ८ समम  अधययन ्गराउनु भयो । 

कणणे्बया्ट कण्शदयाई
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िसका कारण उनी सामानय पढन 
लेखन सकने भए । यद्ष्प उनलाई अपाङ्ग 
अष्िकारको ् ारेमा िानकारी भने ष्थएन । 
उनीसँ्ग अपाङ्गता पष्रचय पत्र पष्न ष्थएन 
। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ्बा्ट सञचाष्लत 
काय्मक्रमको सथानीय स्ा्लम्न समुहमा 
आ्द्ध भए पष्र उनले  अपाङ्गता 
पष्रचय पत्र पाए ।  

यसको साथै समुहको सहयो्गमा 
२०७० साल भाद्र ८ ्गते राष्ट्रिय अपाङ्ग 
महासँघ ष्िलला चयाप्टरद्ारा सञचाष्लत 
अपाङ्गता भएका वयष्कतहरुको नेतृत् 
ष््कास तथा  ष्न्याचन प्रष्क्रयामा 
सहभाष््गतातमक ष््षयको काय्मक्रममा 
सहभा्गी हुने उनलाई मौका ष्मलयो 
। िहाँ सहिकतयाले अपाङ्गताको 
अष्िकार र सहभाष््गताको स्ालमा 
सचेतनामूलक ष््षयमा रलफल ्गराए । 
तयसमा सामुदाष्यक ्नका पदाष्िकारी 
र सथानीय उपभोकता सष्मष्तहरुको 
समेत सहभाष््गता रहेको ष्थयो । ्नका 
पदाष्िकारीहरुले काय्मक्रममा अपाङ्गता 
भएको वयष्कतहरुको लाष््ग सहयो्ग ्गनने 

प्रष्त्द्धता िनाएका ष्थए । 
कण्म्बहादुरले यो कुरा सुनेपष्र 

सथानीय समुदाष्यक ्बनमा सहयो्ग पाउने 
आरामा पु्गे । स्ा्लम्न समुहको प्टक 
प्टक रलफल र अनुरोि पष्र  उनलाई 
चुष्ङ्गकर संकलनमा संकलनकतयाको 
रुपमा  ष्नयुकत ्गष्रष्दयो । िसका लाष््ग 
माष्सक रु ६ हिार तल्बमान तोष्कयो 
। उनी िेरै खुसी भए । यस आमदानीले 
आफनो पष्र्ारमा सहयो्ग दैष्नकीमा 
सहयो्ग पुगयो। 

स्ा्लम्न समुहले ्गरेको ् कालत 
पष्र उनले िाष््गर मात्रै पाएनन् । अष्हले 
यस ठाउँमा अपाङ्गता भएको वयष्कतलाई 
समािले हेनने दृष्ट््टकोण पष्न ्बष्दलएको 
र । कुनै पष्न नयाँ समुह ्गठन भएमा 
सकेसमम अपाङ्गता भएका वयष्कतलाई 
समेत सहभाष््गता ्गराउने चलन समािमा 
्बढेको र । स्ालम्न समुहले िेरैभनदा 
िेरै काम ्गरेको र । ती मधयकेा एक 
उदाहरण हुन् कण्म्बहादुर साकफी । आि 
ष्तनै वयष्कत ष्हिोको कणने्बा्ट आि 
स्बैका कण्मदाई ्बन्न सकेका रन् । w
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हयार नखयाई  
ष्ितकेया - 

ष्ित्बहयादरु
सान, मान, इजितमा ्सेका 

ष्ित्बहादुर २०४६ सालको माघ मष्हनामा 
आइपुगदा अनततः हारे । भख्मरका 
लाला्बालालाई हुकयाउनु त रँदै ष्थयो 
। अककोष्तर पष्र्ार पष्न चलाउनु ष्थयो 
। तयसकारण घरमा ्सतुभाउ पाष्लएको 
ष्थयो । तर रुखमा घास काटन चढेका 
ष्ित्बहादुर एककासी भूईंमा ्बिाष्रए 
। उपचार ्गराउने ठाउँ तथा आष्थ्मक 

समसयाको कारणले ्गदया उनी रारीष्रक 
अपाङ्गता भएका वयष्कत ्बन्न पु्गे । 

२०१५ सालमा ष्सनिुपालचोक 
ष्िललाको इखु्म पोखरीमा िनमेका 
ष्ित्बहादुर ष््गरी रुख्बा्ट झरेसँ्गै उनको 
िी्न कष्ठन ्बन्न पुगयो । ्बाँचनभुनदा मनु्म 
्बेस भन्ने लाग्थयो उष्नलाई । ्गष्र्ीको 
मारमा त उष्न पष्हले नै ष्थदै ष्थए 
तयसमाष्थ अपाङ्गता थष्पन पुगयो । सँ्गै 
मनने र सँ्गै ्बाचने कसम खाएकी श्रीमष्त 
पष्न ष््सतारै ्टाढा हुन थाष्लन्, ्ासता 
समेत ्गन्म राष््न् । मदया पदया काम 
लागने दािु भाइ पष्न ्टाढा हुन थाले । 
समािका वयष्कतले िन्न मरेनर भन्न ेभनदा 
अरु केही सहयो्ग ्गरेनन् । दुखाईको 
ष्प्ा त सहन कोष्सस ्गष्ररहेको ष्थएँ 
। तर मानष्सक तना्ब भने ष््स्मन सकने 
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अ्सथा ष्थएन । उनी भनरन् । िी्न 
कसरी ष्िउने, अ्ब के ्गनने मलाई केही 
थाहा ष्थएन । २ रोरा र २ रोरीको 
पालन पोषण कसरी ्गनने ? सोचन समेत 
सष्कन । सुखमा त स्बैको साथ ष्थयो । 
तर दुःखमा स्बै ्टाढा भए । आफू काम 
्गन्म नसकेपष्र स्बैको हेलामा पष्रयो । 

उनी थपरन्, ि्ब मेरो ढा् एकाएक 
दुखन थालयो । भाइले पठाइष्दएको 
ष््िुलीको तेलले माडन ल्गाए । तयसले 
त ष्नको ्गनने होइन झन् ष्््गारेर । िेरै 
दुखेपष्र ष्िलला असपतालमा आए । तर 
उपचार हुन नसकेपष्र अनततः मेरो ढा् 
्बाष्ङ्गयो । म पूण्मकाष्लन अपाङ्गता 

भएको वयष्कत भए । 
ष््सतारै सामानय ष्ह््ुल ्गन्म थालें 

। ई.स. २०१३ मा मेरो ्गाउँमा अपाङ्गता 
भएको वयष्कतहरुको स्ा्लम्न समुह 
ष्नमयाण भयो ।  यस्बा्ट मैले अपाङ्गता 
अष्िकारको ् ारेमा िानकारी पाएँ । सथानीय 
श्रोतको उपलबिता र श्रोत पष्रचालन 
ष््ष्िको कुरा ष्सके । तयसपष्र मेरो मनमा 
केही ्गन्म सष्कनर भन्ने ष्हममत ्बढयो । 

समुहको ष्सफाष्रसमा मे्ेम संसथाले 
सञचालन ्गरेको ७ ष्दने लघु उघमी 
ताष्लममा सहभा्गी हुने मौका पाएँ । िहाँ 
पाउँ (लपसी कयाण्ी) ्बनाउने सीप ष्सकें  । 
क्रमरः ३ प्टक ्गरेर २१ ष्दनको ताष्लम 
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पाए पष्र मैले पाउँ ्बनाउन सुरु ्गरें । 
िसका लाष््ग मे्ेपले ५ हिार र घरेलु्बा्ट 
१५ हिार ऋण ष्लएर सानो उघो्ग रुरु 
्गरें । सुरुमा त यसतो काम ्गरेर पष्न 
हुनर भनेर पष्र्ार्बा्ट सहयो्ग नै पाइन 
तर ष््सतारै ्ुबझदै ्गएपष्र सहयो्ग ्गन्म 
थाले । मेरो ष्नरनतर मेहनतको कारणले 
मेरो कामलाई सममान ्गददै दोलखा, दाङ, 
नु्ाको्ट, ष्सनिुपालचोक ष्िष््स्बा्ट न्गद 
पुरसकार तथा सममान पत्र पाएँ । 

उनले माष्सक १ सय ष्कलोभनदा 
्बढी पाउँ उतपादन ्गरी ष्िलला र 
ष्िलला्बाष्हर ल्गेर ्बेचने ्गरेका रन् । 
माष्सक रुपमा १० हिार भनदा ्बष्ढ नाफा 
कमाउन थालेका रन् । अष्हले उनको 
उघो्गको ९ लाखभनदा ्बढी मोल पर्म । 
यसका साथै उनले यसैको आमदानी्बा्ट 
कष्र्ब २ लाख ३० हिारको िग्गा 
ष्कनेका रन् । हालको मोलमा हेन्म हो 
भने उकत िग्गाको १० लाख भनदा माष्थ 
पर्म । यसका साथै कानरो रोरालाई ७ 
लाखभनदा ्बढी खच्म ्गरेर इष्निष्नयर 
्बनाएका रन् । भख्मरै उनले भुकमप 
प्रष्तरोिातमक घर समेत ्बनाइसकेका रन् । 

ष्हिो ्बढो हेला ्गनने दािु भाइ 

आि सममान ्गर्मन् । केही काम ्गनु्म 
परेमा सोधरन् । समािमा ्गुमेको मान, 
सान र इजित स्बै फकने को अनु् भ ्गर्मन् 
ष्ित्बहादुर । 

उनी ष्नकै खुसी रन् । महासंघको 
ष्िलला राखाले मलाई सहयो्ग न्गरेको 
भए यष्तखेरसमम म मरी सकन ेष्थएँ होला 
। घरष्भत्रै सडने ष्थए होला । स्ा्लम्न 
समुहलाई पष्न िनय्ाद ष्दनरन् । यष्द 
यस समुहमा म ्बसन नपाएको भए 
ष्िललामा ्गएर आफनो अष्िकारको कुरा 
पष्न ्गन्म सकने ष्थईन होला । यो भनाईमा 
उनको ष्नकै खुसीको मुसकान दषे्खन्थयो 
। अष्हले पष्न स्ा्लम्न समुह सष्क्रय 
्बनाउन समेत उनको अहम भूष्मका र ।

महासंघका पू््म अधयक्ष अम्बर्बहादुर 
घले भन्नुहुनर, ष्ित्बहादुर ष््गरी ष्नकै 
फुष्त्मलो हुनुहुनर । उहालाई हामीले ष्सकाए 
पष्र तुरुनत वय्हारमा उतान्म सकने 
खु्ी उहाँमा ष्थयो । अपाङ्गता भएको 
वयष्कतहरुको ष्िललाको सान नै भएका 
रन् ष्ित्बहादुर । महासंघले उहाँलाई 
आ्गामी ष्दनमा समेत आ्शयकता 
अनुसारको ष्नरनतर सहयो्ग ्गनने ्बचन 
ष्दनुहुनर । w
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सरकारले अपाङ्गता भएका 
वयष्कतहरुलाई सहयो्ग ्गर्म भन्ने कुरा 
ष्िलला भरी नै हलला ष्थयो । तयही भएर 
सदरमुकाम नष्िकैका केही अपाङ्गता 
भएका वयष्कतहरु ्बेला ्ेबला अष्िकार 
खोजनका लाष््ग ष्िललाका सरकारी  
काययालयमा िाने ्गद्मथे । तर उनीहरुको 
कुरा एउ्टा कानले सनु्ने र अकको कानले 
उ्ाईष्दने मात्र हुन्थयो । कसैले पष्न 

सथयानी् तहको ्बिे्ट 
अपयाङ्गतयाको व्कयासमया

उष्नहरुको कुरालाई ्गष्मभरतापु््मक ष्लने 
्गरेका ष्थएनन् ।

ष्िललामा १० हिार भनदा ्बष्ढ 
अपाङ्गता भएका वयष्कतहरु भए पष्न 
उष्नहरुको कुनै सं्गठन ष्थएन । रहेका 
ष्् पी ओहरु पष्न ररपट््ट रुपमा रहेका 
ष्थए । सं्गठनको अभा्ले ्गदया अपाङ्गता 
भएको वयष्कतको कुरा कसैले सुनेनन् । 
मुखले ष्चपला कुरा ्गथने । भैहालर नी 
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्गष्रहालरौं नी भन्ने िसता कुरा ्गथने तर 
वय्हार तयसतो देष्खदैन ष्थयो । ष्िललाका 
दुर दरािमा रहेका अपाङ्गता भएका 
वयष्कतहरु घरमा ्बसनु र अरुले ष्दएको 
खानु ्ाहेक केही ष्थएन ।  हारेको कम्म 
त हो भनदै ्बसने ्ाहेक केही ष्थएन । 
दोस्ो दियाको वयष्कतको रुपमा पष्रष्चत 
अपाङ्गता भएका वयष्कतहरुको समािमा 
कुनै हषै्सयत ष्थएन । अष्िकारको कुरा त 
कहाँ हो कहाँ । पहुँचयुकतताको कुरा त 
कहाँ हो कहाँ । 

इ.सं. २०१३ फेव्ुअरीमा राष्ट्रिय 

अपाङ्ग महासंघ्बा्ट अपाङ्गता भएको 
वयष्कतहरुको सामाष्िक समायोिन भन्ने 
काय्मक्रम सुरु भयो । एकाएक अपाङ्गता 
भएका वयष्कतहरु सल्बलाउन थाले, िागन 
थाले, ्बोलन र ्बोलाउन थाले । यसै्बीच 
अम्बर ्बहादुर घलेको संयोिकत्मा ११ 
सदसय  ष्िलला चयाप्टरको सथापना 
भयो । यस सँ्गै ष्िललामा अपाङ्गता 
अष्िकारको ्ारेमा चलपहल सुरु भयो । 
पष्रचय पत्र ्बनाउनेदषे्ख ष््ष्भन्न ठाउँमा 
पाउने रु्टको ष््षयमा ष्िललामा चचया 
हुन थालयो । काय्मक्रम ला्गू भए यता 
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कष्र्ब २ हिार ्बढीले पष्रचय पत्र प्रापत 
्गरे । 

यस काय्मक्रम अनतर्गत  ष्िललाका 
१० ््टा ्गाष््समा स्ा्लम्न समुहको 
्गठन भयो । िसको ्गठनले ्गाउँमा रहेका 
अपाङ्गता भएको वयष्कतहरु स्ंगष्ठत हुन 
थाले । त्रैमाष्सक रुपमा भेला हुने, ्बैठक 
्बसन,े आफना अष्िकारको ्ारेमा रलफल 
्गनने िसता कामहरु ्गन्म थाले । 

यस ्ीचमा ष्िलला चयाप्टर्बा्ट 
अपाङ्गता अष्िकार तथा सथानीय 
श्रोत पष्रचालनको ्ारेमा सचेतनामुलक 
काय्मक्रम स्बै ्गाष््सका प्रष्तष्नष्िहरुको 
लाष््ग समपन्न ्गष्रयो । यस्बा्ट ्गाउँमा 
रहेका अपाङ्गता भएका वयष्कतहरुले 
आफनो अष्िकार ्बुझे । अष्िकारको लाष््ग 
सथानीय ष्नकायमा आ्ाि उठाउन थाले । 
अष्िकारको लाष््ग ्कालत ्गरे । उनीहरु 
ततकाष्लन ्गाष््समा ्गएर आफनो लाष््ग 
आएको ्बिे्ट रुटयाउन ल्गाएरै रो्े । 
स्ैब ्गाष््समा पष्हलो ्ष्म ३० हिारदषे्ख 
९० हिारसमम रुटयान सफल भए । 

प्रापत न्गद्बा्ट अपाङ्गता भएको 
वयष्कतहरुको िी्नसतर सुिारको लाष््ग 
आय आि्मन तथा सीपमूलक ताष्लमहरु 
सञचालन भए । िसको कारण ष्िललामा 
रहेका कष्र्ब २ सय भनदा ्बढी अपाङ्गता 
भएका वयष्कतहरुले आफनो दैष्नकीमा 
आ्शयक हुने ्ोको, मु्ा, िुप, तरकारी 
खेती, ्बाख्ा, कुखुरा, ्ङ्गुरपालन िसता 

काम ्गन्म सुरु ्गरे । अष्हले पष्न ष्नरनतर 
रुपमा काम ्गष्ररहेको ष्िलला चयाप्टरका 
अपाङ्गता अष्भयानकतया केर्ब अष्िकारी 
्बताउरन् । 

हामीले सञचालन ्गरेको ्गाष््स 
मात्र होईन अनय ्गाष््समा पष्न ्बिे्ट 
ष््ष्नयोिन हुन थालेको र । िस्बा्ट 
अपाङ्गता भएको वयष्कतको प्रतयक्ष 
अष्िकार प्रापत ्गन्म सहयो्ग प्ुगेको र 
।  अपाङ्गता भएका मष्हलाहरुलाई 
ष्दइएको ष्सलाई्बुनाई ताष्लम्बा्ट २० 
िनाले त राम्ैसँ्ग िीष््का चलाइरहेका 
रन् । ष्नरनतर रुपमा ्कालत र 
ष्िललामा भएको समन्यको कारण आि 
स्बै प्रकारका अपाङ्गता भएका वयष्कतले 
राजय्बा्ट ष्नियारण ्गष्रएको से्ासुष््िा 
प्रापत ्गष्ररहेका रन् । 

यस्बष्म पष्न स्बै ्गाष््सहरुले 
कष्मतमा ५ प्रष्तरत ्बिे्ट ष््ष्नयोिन 
्गष्रसकेको कुरा महासंघ ष्िलला राखाका 
अधयक्ष ष्दपक अययाल ्बताउनु हुनर । हामी 
अपाङ्गता अष्िकारको लाष््ग ष्नरनतर 
लाष््गरहेका रौं । ष्िलला तह्बा्ट हुन 
सकने काममा प्रतयक्ष ष्न्गरानी राखेका रौं 
। यसै ्ष्म ष्िलला ष््कास सष्मष्त्बा्ट 
९ लाख ्बिे्ट ष्नकासा ्गरेर ष्िललाभष्र 
नै अपाङ्गता अष्िकारको लाष््ग सचेतना 
्बढाईरहेका रौं । 

ष्िललाका स्बै सरकारी काययालय 
अपाङ्गता मैत्री ्बनाउनको लाष््ग पहल 
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भइरहेको र । सायद यो चा्ै हुनर होला 
। ष्हिो अपाङ्गता भएपष्र घर्बाष्हर 
नष्नसकनेहरु आि आफनो अष्िकार 
सुष्नष्शचत ्गन्म स्कमा आउन थालेका 
रन् । यो ४ ्ष्मष्भत्रको पष्र्त्मनलाई हनेने 
हो भने अपाङ्गता भएका वयष्कतहरुलाई 
समािले हनेने दृष्ट््टकोण ्ष्दलएको 
र, उष्नहरुले सममानिनक सथान 
प्रापत ्गरेका रन् । ष्िललामा ्गठन 
हुने ष््ष्भन्न समुहमा सहभाष््गता ्बढन 
थालेका रन् । ष्िललामा केही काम ्गनु्म 
परेमा अपाङ्गता भएका वयष्कतहरुले 
पष्हलो प्राथष्मकता पाउन थालेका रन् 
। सरकारले सषं््िानमा अपाङ्गता नीष्त 
समा्ेर ्गरेसँ्गै ष्िललामा समेत यसको 
प्रभा् परेको र । 

्गाउपाष्लकासँ्ग सहकाय्म ्गरेर 
अपाङ्गता भएको वयष्कतले पाउने 
सामाष्िक सुरक्षा भत्ा घर घरमा पुययाउने 
वय्सथा पष्न ष्नरनतर र । यसका साथै 
४५ ष्दनको संघ्मषपष्र स्बै सा््मिष्नक 
यातायातका सािनहरुमा अपाङ्गता 
भएका वयष्कतहरुले ४५ प्रष्तरत रु्ट 
पाउन थालेका रन् । स्बै सा््मिष्नक 
्बसको अ्गाष््को सी्ट अपाङ्गता भएका 

वयष्कतहरुको लाष््ग संरक्षण ्गष्रएको र 
। ष्िलला राखाका अधयक्ष थपनहुुनर, 
्गनु्मपनने अझै िेरै ्बाँकी र तर श्रोत 
सािनको अभा्मा हामीले चाहे िष्त ्गन्म 
सकेका रैनौं । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले 
पष्रयोिना अनतर्गत ४ ्ष्मसमम १ िना 
कम्मचारी र काययालय भा्ा ष्दएको ष्थयो 
। िुन अष्हले रैन  । हामीले कम्मचारी 
राखन नसकेपष्न काययालय राष्खरहेका रौं 
। सामानय काययालय चलन सकने सथायी 
श्रोतको खोिीमा रौं । ष्कनकी यो हामी 
स्बैको भेला हुने ठाउँ हो । 

महासंघले ्गरेको ष्क्रयाकलाप होस 
्ा अनय संघसंसथाले ्गरेको िहाँ पष्न स्बै 
क्षेत्रको समान सहभाष््गताको अभयास सुरु 
भएको र । यसका कारण अपाङ्गताको 
क्षेत्रमा काम ्गनने संसथाहरुको कामको 
पारदष्र्मता हुन थालेको र । स्बै क्षते्र्बा्ट 
आ्शयकता पष्हचान दषे्खनै अपाङ्गता 
भएका वयष्कतहरुको सहभाष््गता हुन 
थालेको र । ष्िललामा अष्हले अपाङ्गता 
भएको वयष्कतको सान, मान र सहभाष््गता 
्बढेकोमा स्बै अपाङ्गता भएका वयष्कतहरु 
खुसी रन् । w
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२९ ्ष्म अ्गाष्् पालपा ष्िललाको 
भैर्बसथानमा िनमेका ्बा्बुराम राष्ररीक 
रुपमा अपाङ्गता भएका वयष्कत हुन् 
। अपाङ्गता भएको कारण पहा्मा 
ष्ह््ुल ्गन्म अफठयारो ष्थयो । कुनै ठाउँ 
पुगन पष्न सष्िलो ष्थएन । घरमा ्बसने 
्बाहेक अरु कुनै काम ष्थएन । तराई झरे 
केही ्गन्म सष्कन्थयो की िसतो लाग्थयो । 
तर कसरी तराई मिेस झनने । उनीहरु 
अनयोलमा ष्थए । समािान खोजदा खोजद ै
उहाँको पष्र्ार ८ ्ष्म अ्गाष्् पष्र्ार 
सष्हत कष्पल्सत ु ष्िललाको ्बाण्ंग्गा 
न्गरपाष्लकामा ्बसाई सरे । 

ि्ब हामी तराई ्साईं आइयो, म 
भुँईमा ष्घस्ेर ष्हडन् थाले । तयो देखेर केही 
मानरेहरु मलाई ष््चरा भनथे, कोही हाँसथे 

िेररदै ्गरेको मेरो िी्न

, कोही के भएर यसतो भनेर प्रशन ्गथने । 
यसता अनेकौं प्रकारको प्रशन र वय्हारले 
मलाई ्ेबककार तराई मिेस आएको भन्ने 
लाग्थयो । पहा्मा भएको भए कमसेकम 
िेरै मानरे त भे्ट हुदैन्थयो ।  तर पष्न 
िी्नमा संघष्म ्गरे केही हुनर भन्ने लाग्थयो, 
यसको लाष््ग म अ्सरको खोिीमा ष्थएँ । 

सन् २०१३ सालको ्ैबराख मष्हनामा 
मैले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ ष्िलला 
चयाप्टर माफ्म त सञचालन भएको समुह 
र भन्ने कुरा सुनें । मैले यसको ्ारेमा 
खोिीनीष्त ्बढाएँ । अनततः अपाङ्गता 
भएको वयष्कतहरुको ष्नयष्मत  ्बैठक ्बसन े
सथान पत्ा ल्गाएँ र तयहाँ पु्गें । स्बैले 
मलाई स्ा्गत ्गनु्म भयो अष्न ष्चनिान 
्गनने मौका पष्न ष्मलयो । 



54 असल अभ्यास

भागय्बस तयस ष्दन राष्ट्रिय अपाङ्ग 
महासंघ  ष्िलला चयाप्टर कष्पल्सतु्ा्ट 
कम्मचारी सुरि पोखरेल पष्न आउनु 
भएको रहेर । तयहाँ अपाङ्गता स्ालको 
्ारेमा िेरै रलफल भयो । मैले पष्न धयान 
ष्दएर सुनें । अनततः म पष्न स्ा्लम्बन 
समुहको सदसय ्न्न पु्गें । अनतमा मैले 
एउ्टा ष्वहलचेयर सहयो्गको लाष््ग अनुरोि 
्गरेँ । महासघंको कम्मचारीले पहल ्गरयौं 
भन्न े्बचन ष्दनु भयो । तयस ्बचनले म 
ष्नकै हष्ष्मत भएँ ।  म पष्न ष्नरनतर रुपमा 
्बैठकमा िान थालें । िहाँ अपाङ्गता 
अष्िकारको ्ारेमा रलफल हुन्थयो । एक 
अकयालाई परेका समसयाहरुको ्ारेमा 
रलफल हुन्थयो र समािानका उपायहरु 
खोिी ्गष्रन्थयो । मैले पष्न अपाङ्गता 
के हो ? अपाङ्गता अष्िकार के हो ? 
अष्िकारहरु कसरी सषु्नष्शचत ्गनने भन्न े
ष््षयमा ्बुझदै ्गएँ । यस्बा्ट मेरो कुरा 
्गनने क्षमता पष्न ्बढद ै्गयो । समािमा मेरो 
हेलमेल ्बढन थालयो । ष््सतारै मेरो ्गाउँमा 
्बढेको सष्क्रयताले समािका वयष्कतहरुले 
पष्न सममानिनक रुपले हेन्म थाले । 

उनी थपरन् , ष्नरनतर समुहमा 
िान थालेपष्र मैले केही समयमा एउ्टा 
ष्वहलचेयर पाएँ । िसको कारण आफू 
पष्न ष्हडन सकने भएको महसुस ्गन्म 
थालें ।  यताउता ष्वहलचेयर्बा्ट घुमन 
पाउँदा ष्नकै खुरी लागयो ।  मेरो लाष््ग 
पष्र्ारका अरु सदसयहरुको माया पष्न 

झनै ्बढन थालयो । म आफू पष्न अ्ब 
सक्षम भएँ भन्ने भा्ना ष््कष्सत भयो । 
ष्हडनका लाष््ग ष्वहलचेयर भए पष्र ्टाढा 
्टाढाको काय्मक्रममा समेत सहभा्गी हुन 
थालें । अ्ब मैले पष्न केही ्गन्म सकर ुभन्ने 
आतम्ल ्बढेर आयो । ष्वहलचेयर मेरो 
लाष््ग द्ुबै खुट्टा भए समान भयो । 

उनी थपरन,् एक ष्दन महासंघ्बा्ट 
समहुका सदसयहरुका लाष््ग राखेको 
क्षमता अष्भ्ृष्द्ध ताष्लममा सहभा्गी हनुे 
मौका पाएँ ।  तयस समयमा महासंघको 
अधयक्षल ेआई.एन.एफ.को कम्मचारीसँ्ग मरेा 
लाष््ग  केही सहयो्ग ्गष्रष्दन आग्ह ्गनु्म 
भयो । तयसको १ मष्हनापष्र आई.एन.
एफ.को कम्मचारीहरु मरेो घरमा आउनु 
भयो । मलाई अपाङ्गता मतै्री रौचालय र 
घर ष्नमयाणका लाष््ग ष्नरलुक रु ५० हिार 
सहयो्ग ्गनने ्बचन ष्दन ुभयो । तयही समयमा 
मरेो दािुल े आि्मन ्गरकेो केही कमाइ, 
आइएनएफल ेष्दएको न्गद सहयो्ग र थोरै 
्गाउ्ँबा्ट ष्लएको साप्टील ेअपाङ्गतामतै्री 
घर तथा रौचालय ष्नमयाण ्गष्रयो । 

अष्हले हाम्ो घर अपाङ्गता मैत्री 
र, मेरो लाष््ग ष्हडन ्ुलन सहि भएको 
र । हामी स्ैब पष्र्ारका वयष्कत िेरै खुसी 
रौं । आि हामीसँ्ग ईट््टष्मत्रहरुको साथ 
ष्नकै ्बढेको र । भष््ट्यमा अपाङ्गता 
भएका वयष्कतको अष्िकारको ्कालतका 
लाष््ग सिैं लाष््ग पनने कुरामा ्बा्बुराम 
प्रष्त्द्ध रन् । w
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मलाई लाग्थयो अ्ब म ्ब्याद भएँ, 
अ्ब म िी्नमा केही ्गन्म सष्कदन होला, 
समाि पष्न कष्त ष्नट्ठरुी रहेर, हामी 
िसतो वयष्कतलाई मानरे नै न्गन्ने । दोश्रो 
दियाको ना्गष्रकको िसतो वय्हार ्गरेको 
देखदा मलाई ष्नकै ष्चत् दुख्थयो । 
२४ ्षफीय ष्हमा ्सनेतले ष्््गतलाई 
यसरी सष्मझष्नरन् । सखुनेत ष्िललाको 
मैनत्ा ्गाष््स ््ा नं ३ की ष्हमा 
रारीष्रक रुपमा  अपाङ्गता भएकी 
मष्हला हुन् । 

२/३ ्ष्मको हुदा उनलाई ष्नकै 
ज्रो आएको ष्थयो अरे । िष्त 
औषिी खाए पष्न ततकाल ज्रो 
ष्नको भएन । पष्र एककासी उनको 
एउ्टा खुट्टा लुलो र रो्टो भएर । 
िेरै पष्र मात्र पोष्लयो रो्ग ला्गेको 
कुरा उनले थाहा पाईन् ।  उनलाई 
कष्हले ष्नको नहुने रो्ग ला्गेको 
रहेर । ि्ब उनी ्बुझने भईन् उनलाई 
आफनो्ारेमा िेरै ष्चनता ला्गेर तर पष्न 
कुनै उपाय उनीस्ँग ष्थएन । 

उनी भष्नरन्, सुरुका ष्दनहरुमा 
मलाई ष्नकै ष्प्ा र र्टप्टी भयो । अरु 
साथी सरह ष्हड्ुल ्गन्म नसकदा ष्भत्रष्भत्र ै

हयार खयाईन, ष्ितनको 
लयाध्ग संघष्शरत छु

ष्प्ा हुन्थयो । घरपष्र्ार तथा समाि्बा्ट 
्बेला ्बेला अपहेष्लत हुदाका घ्टना अझै 
पष्न तािा रन् उनका मनमा । ष््सतारै 
्बालय अ्सथा पार ्गददै ष्करोरा्सथामा, 
यु्ा अ्सथामा आईपुगदासमम रारीष्रक 

तथा मानष्सक कट््ट भोगनु परेको ष्थयो 
उनले । घरको आष्थ्मक अ्सथा पष्न 
कमिोर ष्थयो । तर पष्न मैले हार खाईन 
। पढाईलाई ष्नरनतरता ष्ददै ्गएँ । अनततः 
मैले कक्षा १२ समम पढन सकें  ।

इ.सं. २०१३ सालमा राष्ट्रिय 
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अपां्ग महासंघ नेपाल, ष्िलला चयाप्टर 
सुखनेतले हाम्ो ्गाष््समा काम ्गन्म रुरु 
्गरेको ष्थयो । िहाँ महासंघले अपाङ्गता 
भएको वयष्कतको अष्िकारको लाष््ग 
स्ा्लम्न समुह ्गठन ्गनने कुरा थाहा 
पाएँ । तयसपष्र म अपाङ्गता भएका 
वयष्कतहरुको समुहमा आ्द्ध भएँ । िुन 
समुहमा ्बसेपष्र मेरो मनो्बल ्बढदै ्गयो 
। मेरो सष्क्रयताको कारणले ्गदया २०७० 
साल मंष्सर मष्हनामा तयस समुहको 
सष्च्ब भएँ । यस सष्च् पदले मेरो क्षमता 
्ृष्द्धमा ठूलै ्ेट्ा पुगयो । मैले अपाङ्गता 
भएका वयष्कतको अष्िकार राम्ोसँ्ग ्बुझें । 
अष्िकार सुष्नष्शचत ्गन्मका लाष््ग सथानीय 
सतरमा अपाङ्गता भएका बयष्कतहरुको 
हक अष्िकारका ्ारेमा ्कालत ्गन्म 
थालें । साथै अपाङ्गता भएको वयष्कत 
पष्न यस समािको सदसय हो भन्ने 
कुराको चेतना ष्दन सकें  । यसका साथै 
स्ैब अपाङ्गता भएको वयष्कतहरुको लाष््ग 
सं्गठन ष््सतार ्गन्म सकें  । 

उनी थष्परन्, स्ा्लम्न समुहको 
सदसय भए पशचात पढाई मात्र हैन अ्ब 
पढाईसँ्ैग केही काम ्गनु्म पर्म भन्ने मलाई  
सोच पलायो । मैले ष्नि्मन ्ैबक ्बा्ट १५ 
हिार ऋण ष्नकाली २०७१ सालमा सानो 
खुद्रा पसल ्गन्म थालें  । यसले के ्गलफी 
भनदै ्गाउँलेहरुले  कुरा काटन थाले । तर 
अरुले के भनरन् ष्तनीहरुको पष्र लाष््गन 
। मैले ष्हममत नहारी अफनो वय्साय 

्बढाउन  तफ्म  ला्गें । सानो पसलको 
अमदानीले आफनो र ्बष्हनीको पढाई तथा 
घरको ७ िनाको पष्र्ारलाई सष्िलैस्ँग 
पालन सकेको रु । मेरो वय्सायले मलाई 
स्बैसँ्ग पष्रष्चत ्गराउदै ्गयो ।

समाि पष्न ष््सतारै पष्र्त्मन हुदैर 
। मैले भो्गेको िसतो समसयाहरु अरुले 
भोगनु परेको रैन । अपाङ्गता भए पष्न 
अनय सरह नै सममानिनक िी्नयापन 
्गन्म सकेको देखदा आफैमा दं्ग रु । यसतो 
देखदा आफैं मा खुसी लागर । 

अझै अपाङ्गता भएका वयष्कतहरुको 
समसयाको समािानको लाष््ग ्गाउँमा के 
्गन्म सष्कनर ? कसरी स्बै अपाङ्गता 
भएको वयष्कतको अष्िकार सुष्नष्शचत 
्गन्म सष्कनर । यसमा ष्नरनतर ला्गेको 
रु । िसतै पष्रष्सथतमा पष्न मैले हार 
खाईन, ष्ितनको लाष््ग संघष्मरत रु । 
आि आफनो खुट्टामा उष्भन पाउदा 
आफूलाई अपाङ्गता भएको एकरष्त् पष्न 
महरुस  रैन । आि यस ठाउँमा म मात्रै 
होइन म िसता स्बै प्रकारका अपाङ्गता 
भएका वयष्कत सममानिनक रुपमा ष्हडन 
सष्करहेका रन् । अष्िकार ्बुझन े र 
अष्िकार प्रापतीको लाष््ग स्ंगष्ठत हुने 
तथा ्कालत ्गनने हो भने स्बै ठाउँका 
अपाङ्गता भएका वयष्कतले अष्िकार 
पाउन सकने ष्थए । तयसका लाष््ग म मेरो 
िी्नभर समष्प्मत रहनेरु । w
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आष्थ्मक अ्सथा कमिोर भए पष्र 
कसको के लागर ? पैसा नै नभए पष्र 
कैलाली ष्िललाको ्बौष्नया ्गाष््सका ३५ 
िना अपाङ्गता भएका ्बाल्बाष्लकाहरुले 
पढदा पढदै ष््द्ालय रो्े । यस 
्गाष््समा कूल ४५० िना मधये ८७ िना 
ष््धयाथफीहरु ष््बद्ालय अधययनरत ष्थए 
। िसमधये १० िना अपाङ्गता भएका 
ष््द्ाथफीहरुको घरको आष्थ्मक ष्सथष्त 
एकदमै दयष्नय ष्थयो । उष्नहरुले ष्कन 
ष््द्ालय रो्े ? यसको ्ारेमा कसैको 
चासो पु्गेन । तर सथानीय सतरमा भएको 
स्ा्लम्न समुहले चासो राखयो । 
अष्भभा्कसँ्ग भे्टघा््ट ्गयको । ष््द्ालयमा 
भे्टघा्ट ्गयको । यसको मुल कारण ्गष्र्ी 
हो भन्ने  कुरा थाहा भयो । ष््द्ालयमा 
ष्नःरुलक भए पष्न उनीहरुलाई रैष्क्षक 
सामग्ी कापी, कलम, ष्कता्ब र सकूल 

समन्् ्गन्श सके समभ् रहेछ
ड्ेस ष्कन्ने हषै्सयत उनीहरुमा ष्थएन । 
िुन अभा्ले उष्नहरुलाई ष््द्ालय 
रोडन ्बाधय ्बनायो । 

यसका लाष््ग स्ा्लम्न 
समुहले घरदैलो काय्मक्रम ्गयको । 
अष्भभा्कहरुलाई समझायो र अपाङ्गता 
भएका ्ाल्ाष्लकालाई ष््द्ालयमा भनया 
त ्गरायो । तर कसरी अधययनलाई 
ष्नरनतरता ्गराउने उनीहरुको ठूलो 
ष्चनता थष्पयो । अभा्बको कारण फेष्र 
पष्न उष्नहरुले ष््द्ालय रोडन ेसमभा्ना 
प्र्ल ष्थयो । रैष्क्षक सत्रको रुरुमा त 
रैष्क्षक सामग्ीको वय्सथा ्गन्म स्ा्लम्न 
समुह लाष््ग परेको ष्थयो । तर समुहको 
समेत आष्थ्मक अ्बसथा कमिोर भएको 
कारण ष्नरनतरता ष्दन समभ् भएन ।

सथानीय स्ा्लम्न समुह साझेदार 
संसथाको खोष्िमा िुटयो । लामो 
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समयको अथक प्रयास पष्र एन.एल.
आर. िन्गढीमा पुगयो । सो  संसथालाई 
स्ैब  ्बाल्बाष्लकाको पृट्ठभूष्म अ््गत 
्गराईयो । तयसपष्र एन.एल.आर.ले ती 
्बाल्बाष्लकाको ्ासतष््कता अधययन 
्गयको । ्ासतष््कताको अधययनपष्र १० 
िना ष््द्ाथफीलाई िनही रु. ५ हिार 
्बरा्बरको रैष्क्षक सामग्ी प्रदान ्गष्रयो । 
यसका साथै ८ िना अपाङ्गता भएका 
रात्राहरुलाई लत्ा कप्ा पष्न प्रदान 
्गष्रयो । िसका कारण उनीहरु स्ैबले 
ष््द्ालयमा ष्नरनतरता थाले । 

अष्हले ती ्बाल्बाष्लकाहरुमा पढाई 
प्रष्त हौसला िा्गेको र । अष्हले ती 
ष््द्ाथफीहरु भनरन् –“हामीले रैष्क्षक 
सामग्ी नपाएर नै ष््द्ालय रो्ेका हौं, 
अ्ब मेहनत साथ पढरौं र फेष्र पष्न 

सहयो्गको अपेक्षा राखरौं ।”
यो रैष्क्षक सामग्ी ष््तरण 

काय्मक्रमले अरु अपाङ्गता भएका ष््द्ाथफी 
र ष्तनका अष्भभा्कहरुमा पष्न हामीले 
्बाल्बाष्लका पढाउनु पदकोरहेर भन्ने चेतना 
िा्गेको र । ष््द्ाथफीहरुमा पष्न  राम्री 
पढेमा रैष्क्षक सामग्ीको खाँचो नपदको 
रहेर  भन्ने उतप्रेरणा िा्गेको र । 

आ्गामी रैष्क्षक सत्रदषे्ख ्गाउँका 
स्बै अपाङ्गता भएका ष््द्ाथफीहरुलाई 
ष््द्ालय भनया ्गनने अष्भयान चलाउरुँ 
समािसे्ी  प्रेम चौिरी भनरन् । ् ासत्मा 
यो सथानीय स्ा्लम्बन समुहको 
उदाहरणीय र उतप्रेरणादायी काय्म हो 
। िसले समािका स्बै ््ग्म र समुहका 
वयष्कतहरुको ष्रक्षाप्रष्त धयानाकष्मण 
्गराएको र । w
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राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको 
साझेदारीमा ष्िलला चयाप्टर कैलालीले 
अपाङ्गता अष्िकारको लाष््ग सामाष्िक 
समा्ेरीकरण काय्मक्रम सञचालन ्गयको  
। यसै काय्मक्रम अनतर्गत ष््.सं. २०७० 
सालमा कण्मखर अष्िकारीको नेतृत्मा  
सा्ेपानी ्गाष््समा सा्ेपानी स्ा्लम्न 
समुहको ्गठन भयो । िसमा ११ िना 
सदसयहरु ष्थए । ्गठन त भयो अ्ब के 
्गनने ? स्बै सदसयहरु अनयोलमा  ष्थयौं । 

यसै ्बीच ष्िलला चयाप्टर्बा्ट 
अपाङ्गता भएको वयष्कतहरुको अष्िकार 
सुष्नष्शचत ्गन्मका लाष््ग समुहका 
ससयहरुलाई  ष््ष्भन्न चेतनामुलक 
ताष्लमहरु प्रदान ्गष्रयो । यी ताष्लमहरुको 

स्या्लम्न समूह सयामयाष्िक कया््श ति्श

मुखय उददशेय भनेको अपाङ्गता भएको 
वयष्कतहरुको िी्नमा सकारातमक  
पष्र्त्मन लयाउनु ष्थयो । यस्ैबीच 
स्ा्लम्न समुहलाई सथानीय श्रोत 
पष्रचालन सम्निी ताष्लम प्रदान ्गष्रयो । 
यी स्बै ताष्लम्बा्ट अ्ब कसरी अपाङ्गता 
भएका वयष्कतहरुको अष्िकारको लाष््ग 
लडने अष्न तयसको लाष््ग कसरी अ्गाष्् 
्बढने भन्न े्ारेमा प्रट््ट भयो  । यी स्बै 
्बुझाईले एक प्रकारको ष्हममत स्बैमा 
्बढेको ष्थयो । 

अ्ब त केही ्गनु्मपर्म, चुपचाप ्सेर 
्ा ्ैबठक मात्र ्गरेर हुदैन । समािमा 
उदाहरणीय काम ्गनु्म पर्म भन्ने सोच 
्बनीरहेको ष्थयो । यसै ्ेला ्ैबठकमा एक 
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िना सदसयले यसै ष्िललाको पहलमानपुर 
्गाष््सको ््ा नं. १ मा ्बसने कुरल 
ष््.क.को ्ारेमा सुनाए । िो २०६९ िेट्ठ 
५ ्गते िनमेका ष्थए । उनी िनमिात 
रारीष्रक अपाङ्गता भएका ्बालक ष्थए 
। कुरलका द्ुबै खुट्टा, घु्ाँमुनी िोनफी 
नभई ष्सिै रालाले िोष््एको ्बाँङ्गो 
ष्थयो । उनलाई  अष्हलेसमम पष्न कसैले 
कुनै प्रकारको सहयो्ग न्गरेको कुरा 
िानकारी ्बैठकमा रलफल भयो । उनको 
िी्नरक्षाको लाष््ग केही ्गनु्म पनने कुरा 
्बैठकमा रलफल भयो । समुहका स्बै 
सदसयहरुले सहयो्ग ्गनने ्बचन ष्दए । 

्ैबठकको भोलीपल्ट समुहका 
सदसयहरु कुरलको घरमा पु्गे । 
अष्भभा्कसँ्ग कुराकानी ्गरे ।  तयसपष्र 
कुरलको समग् अ्सथाको ्बारेमा 
िानकारी ष्लने काम भयो । उनको 
अष्भभा्कलाई उपचार पद्धष्त र प्रष्क्रयाको 
्ारेमा केही िानकारी ष्थएन । कुरलको 
आमा ्ुब्ालाई  उपचार समभ् र भन्न े
कुरा िानकारी ष्दईयो । उपचारका लाष््ग 
समुहका सदसयहरुले यातायात खच्मको 
लाष््ग आफूले सकने वयष्कत्गत सहयो्ग 
समेत ्गरे । 

तयसपष्र कुरलका अष्भभा्कले 
उनलाई ष्लएर  ्बनेपा असपतालमा पु्ेग 
। ्ाक्टरको सललाह अनुसार रलयकृया 
भयो । कृष्त्रम िुत्ा ल्गाउन ष्मलने ्बनाइयो 
। िसको कारण उनी  सामानय ष्ह््ुल 

्गनने सकने भए । उनी आफै ष्हडन सकने 
भएपष्र दं्ग परे । 

रोरा ष्ह्ेको देखदा कुरलका 
पष्र्ार पष्न द्ंग परे । स्बिना एकदमै 
खुरी भए  । ष्हडनै नसकेको आफनो 
सनतान यसरी ष्ह््ुल ्गरेको देखदा 
सपना  हो की िसतो लागयो । उनका 
्बु्बाले भने । उनका ्बु्बा थपरन्, यसतो 
ष्हडन सकन े ्बनाउन सहयो्ग ्गनने 
स्ा्लम्न समुहलाई िनय्ाद । यष्द यो 
समुहले आएर मेरो आखाँ नखोष्लष्दएको 
भए मेरो रोरो कष्हले पष्न यसरी ष्हडन 
सकने ष्थएन । 

्ाक्टरले फेरी १ प्टक  िुष्लखेल 
असपताल आउनु भन्नु भएको र । तर 
आष्थ्मक ष्सथष्त कमिोर भएकोले तयहाँ 
िान सकेका रैनन् ।  अष्लकता पैसा 
िममा ्गरी चा्ै असपताल िाने कुरा 
कुरलकी आमाले ्बताउष्रन् । 

यसरी नै समाि ष्भत्र रहेको 
समसयाहरुलाई उिा्गर ्गरी सम्बष्नित 
ठाउँमा पैर्ी ्गनने स्ा्लम्न समुहले 
िष्हले पष्न अग्सथानमा उष्भने कुरा 
समुहका अधयक्ष कण्मखर अष्िकारी 
्बताउनु हुनर । उहाँ थपनुहुनर, पष्हलो 
काम्बा्ट हामीलाई ठूलो सफलता ष्मलेको 
र । म ल्गायत स्बै पदाष्िकारीहरु 
पष्न दं्ग रन् । यस्बा्ट हामीलाई अझै 
समािसे्ा ्गनने प्रेरणा ष्मलेको र । w
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“मेरो िी्नका ३४ ्बसनत केही 
न्गरी ष््बते । कष्हले रुँदै ष्ह्ें । कष्हले 
भोक मे्टाउन मागदै ष्ह े्ं। दुःखै दुःखको 
दैष्नकीमा स्ा्लम्बन समुहलाई भेटन 
पाएँ । यष्ह नै मेरा ्बाँकी िी्नको सहारा 
्बनयो । यसैले मलाई सुखी हुन र रमाउन 
ष्सकायो । म अष्हले जयादै खुसी रु ।” 
्बढो खुसी साथ आफना कुरा सुनाए कलरे 
साउदले ।

ष््.सं. २०३५ सालमा कैलाली 
ष्िललाको मसुष्रया ्गाष््समा ्गरी्ब 
पष्र्ारमा िष्नमएका कलर े साउद 
रारीष्रक रुपमा अपाङ्गता भएका वयष्कत 
हुन् । 

पष्र्ारमा िेठो सनतानको रुपमा 
िष्नमएका कलरे साउदले आफनो 
िी्नलाई लामो समयसमम सरापेर ्बसे 
। उनले िी्नमा कष्हले पष्न सुनौलो 
ष््हानीको कलपना समेत ्गरेनन् । 
अपां्गता भएपष्र के नै ्गन्म सष्कनर ? 

आतमननभ्शर ्बनदै कलछे सयाउद
अरुले पष्न यसले के नै ्गन्म सकर भन्ने 
्गथने । समािमा मान् भएपष्न दोस्ो 
दियाको रुपमा ्बसनुभनदा मरैकै ्बेर 
लागद्थयो उनलाई । उनीस्ँग िी्नका 
३२ ्बसनतसमम ष्नरारा्ाहेक केही ष्थएन 
। 

२०७० सालमा मसुष्रया ्गाष््समा 
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको सहयो्गमा 
ष्िलला चयाप्टर माफ्म त अपाङ्गता भएका 
वयष्कतहरुको अष्िकार सुष्नष्शचत ्गन्मका 
लाष््ग स्ा्लम्न समुहको ्गठन भयो 
। उनी पष्न स्बैको अनुरोिमा समुहको 
सदसय भए । आफनो भूष्मका अनुसारको 
सष्क्रय काम ्गरेर देखाउन थाले  । 
िसको कारण उनले स्बैको मन ष्िते 
। आफनो अष्िकारको ्ारेमा ्बुझेपष्र 
ष्िललामा ्गएर अपाङ्गता पष्रचय पत्र 
तथा ना्गष्रकता ष्लए ।  आफनो हातमा 
प्रमाण पत्र पाएपष्र आफनो अष्िकारको 
लाष््ग सष्क्रय हुन थाले । उनको मनो्ल 
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पष्न ्बढन थालयो । केही ्गन्म सष्कने र 
समािमा एउ्टा उदाहरणीय वयष्कत ्बन्न े
कुरामा उनी ढुकक ष्थए । उनले आफनो 
लाष््ग मात्र होइन आफू िसतै अपाङ्गता 
भएका वयष्कतको अष्िकारको लाष््ग पष्न 
सचेतना ि्गाउने तथा अष्िकारको लाष््ग 
्कालत ्गन्म सुरु ्गरे । यस कामले 
उनलाई समािमा ष्चनाउन थालयो । 
समािले हनेने दृष्ट््टकोण पष्न क्रमरः 
सकारातमक हुदै ्गयो । 

उनले स्ा्लम्बन समुहको पहलमा 
आय आि्मन ्गन्मका लाष््ग एउ्टा राप्रामा 
वयापार ्गन्म थाले । िसको लाष््ग  सथानीय 
मष्हला ्बचत सहकारी संसथा र सथानीय 
वयष्कतत् स्ँग सहकाय्म ्गरी रु.१५ हिार  
ष््बना ष्ितो, ष््बना वयाि ५ ्ष्मको लाष््ग 

ऋण ष्लए । िुन ऋण्बा्ट वयापार ्बढाए 
। अष्हले उनले दषै्नक २ सय  दषे्ख ३ 
सयसमम आय आि्मन ्गन्म थालेका रन् ।  
उनले आय आि्मन ्गन्म थालेपष्र उनको 
पाष्र्ाष्रक ए्ं सामाष्िक सम्बनिमा 
पष्र्त्मन आएको र । उनी आफू पष्न 
आतमष्नभ्मर ्बनेको महरुस ्गन्म थालेका 
रन् । 

उनी भनरन् स्ा्लम्बन समुहको 
्कालती काय्मक्रम र राष्ट्रिय अपाङ्ग 
महासँघको सामाष्िक समायोिन 
काय्मक्रमले अपाङ्गता क्षते्रमा नौलो 
आयाम थपेको महरुस ्गरेको रु  । 
यष्द यो काय्मक्रम मसमम नआएको भए 
आि आफनै घरमा िी्नलाई ष्िकाददै 
्बष्सरहेको हुनथे होला । w
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श्रृिना नेपाली, अपां्गता भएकी 
्ाष्लका हुन् । उनको  घर िुमला 
ष्िललाको चनदननाथ न्गरपाष्लका 
््ा नं ५ मा र । उनी २०६२ साउन 
५ ्गते ्ुब्ा मुन्बहादुर नेपाली र आमा 
नानी नेपालीको पष्हलो सनतानको रुपमा 
िष्नमएकी हुन् । उनीसष्हत उनको घरमा ६ 
िनाको पष्र्ार रहेको र । उनी सथानीय 
ष््द्ालयमा कक्षा ३ अधययनरत ष्रन् । 

्बया्ुबले अककै लयाई ह्टपेर हहडपेनछ 
व्चलली श्ररृिनयाको 
िेररएको िी्न

उनको ्बु्ा नेपाली सेनामा काय्मरत 
हुनुहुनर । उनी भष्नरन्, हामीलाई ्बु्बाले 
केही पष्न सहयो्ग ्गनु्म हुन्न ।  ३ ्ष्म 
अ्गाष्् ्बु्ाले नेपाल प्रहरीमा काय्मरत 
एक मष्हलासँ्ग दोस्ो ष्््ाह ्गनु्म भयो 
। यो सँ्गै एक मात्र भरोसा पष्न सष्कयो 
। ्बु्बा घर रो्ेर  सखुनेतमा िानु भयो । 
तर हाम्ो घरमा कसरी ्गाँस चलेको र 
भन्ने कुराको कुनै खयाल नै राखनु भएन 
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। हामीलाई माया नै ्गनु्म भएन । हामी 
उहाँको साथ्बा्ट अलष्ग्गयौं । ्बु्बाले 
रोडदाको ष्प्ा त रदैष्थयो तर अकको 
सहन नसकन ेष्प्ा फेष्र थष्पयो । 

उनी थष्परन्, आि भनदा ४ ्ष्म 
अ्गाष्् काम ्गनने ष्रलष्रलामा ल्ेर मेरो 
हातमा चो्ट लागयो । पैसाको अभा्मा 
तुरुनतै असपताल पुगन सष्कएन । पष्र  
मेरो हातका औंला खषु्मचए । िसका 
कारण मलाई लेखन समसया भयो । हातमा 
दुखाई ्बढदै ्गयो । के ्गनु्म । तयष्तखेर 
रो्ेर ्गएको ्बु्बाको पष्न आरालागयो । 
तर कसरी भन्ने मन नै मानेन । िेरै दुखाई 
पष्र अष्लकता पैसा साप्ट ्गरेर आमाले 
िुमलाको सरकारी असपताल लानुभयो 
। तर िेरै पैसालागने भए पष्र उपचार 
समभ् भएन । सामानय उपचार ्गरेर चा्ै 
ष्नको हुने आरामा हामी घर फष्क्म यौं । 

उनी भष्नरन्, ष्नको हुनुको सट्टा 
झन् झन् समसया ्बढदै ्गयो। दुखाई 
्ढेपष्र मलाई हातै पुरै  ष््ग्ेको हो की भन्न े
्र ला्ेगको ष्थयो । ि्ब ष्िलला चयाप्टर 
िुमलाका अपाङ्गता अष्भयानकतया  हाम्ो  
घरमा आउनु भयो र मेरो समसया देखनु 
भयो  उहाँले ष्तमीलाई ष्फष्ियोथेरापीको 
आ्शयकता परेको र भन्नु भयो । अष्न 
्बलल मलाई  थाहा भयो  म अपाङ्ग 
भइसकेको रहरुे । मेरो ष्चनता झन् ्बढयो 
अष्न घरमा एकलै रुदै ्बसें । 

यसै्बीच अपाङ्गता अष्भयानकतयाले 
२०७२  असोि ११ ्गते आई एन एफ 
िुमलाका ष्फष्ियो थेरापीट््ट ष््बट्णदुत् 
आचाय्म सँ्ग समपक्म  ्गराईष्दनु भयो । 
उहाँले थप उपचारको लाष््ग आ.एन.
एफ िुमलामा आउन अनुरोि ्गनु्मभयो । 
तयहाँको उपचार पष्र,  हातमा ककअप 
राखेपष्र अष्ल राम्ो भयो । पष्हलेको 
भनदा अष्हले हातको अ्सथामा सुिार 
आएको र । अष्हले राम्ोसँ्ग ष््द्ालय 
्गएर लेखपढ ्गन्म सकन ेभएकीरु  । उनी 
ष्नकै हष्ष्मत मदु्रामा ्बताउष्रन् । 

उनी थष्परन्, अझ पष्न मेरो घर 
अपाङ्गमैत्री रैन र घर पष्न ष्भरालो 
सथानमा र । मेरो हातको समसयाले ्गदया 
कष्हलेकाही कुनै कुरो समाउन समसया 
पर्म । तर पष्न म अष्हले खुसी रु । 
मेरो पढाइलाई ष्नरनतरता ष्दनका लाष््ग 
स्ालम्न समुहले रात्र्ृष्त् उपलबि 
्गराएको र । ष्िलला चयाप्टर िुमलाले 
मलाई स्टेसनरी र पोसाक उपलबि 
्गराईष्दएको र । िसका कारण नयाँ 
लु्गा ल्गाएर ष््द्ालय िाने र मेहनत 
्गरेर पढन थालेको रु । ्गाउँमा भएको 
स्ालम्न समुहले ्गरेको सहयो्गले 
आि म पष्हलाको िसतै भएको महसुस 
्गष्ररहेको रु । अ्ब आमालाई ष्दएको 
्बचन एकष्दन पुरा ्गरेरै राडरु । ्बढो 
ष्नि्मकक साथ श्रृिना ्बताउष्रन् । w



65असल अभ्यास

्गाउँमा म सामानय ष्चया पसल 
्गरेर ्बसेको ष्थएँ । अचानक मेरो पसलमा 
आ्गो लागयो । िुन आ्गोसँ्गै मेरा ्बाँकी 
सपना पष्न तयही िु्ासँ्गै उ्ेर ्गयो । 

आ्गोले खयाएको सपनया 
आ्गोले न ैिोडडहद्ो

अ्ब के ्गनने होला ? कहाँ िाने होला ? 
कसलाई भन्न े होला ? आफू मात्र हैन 
६ िनाको पष्र्ार कसरी पालन े होला 
। एक माष्थ अकको ष्चनता ्बढन थालयो 
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।  यो भनदा अरु काम ्गनने सकने सीप 
पष्न ष्थएन । ष्िनद्गीमा कालो ्बादलले 
एकाएक ढाष्कष्दयो । िी्न अनिकार नै 
अनिकारले घेष्रएको महरुस हुन थालयो । 
अ्ब कता िाने, के ्गनने केही थाहा ष्थएन 
। ्बढो भा्ुक हुँदै ्बताए ष्दष्लप कुमार 
्बरईले । 

आि भनदा ४७ ् ष्म अ्गाष्् कष्पल्बसतु 
ष्िललाको फुष्लकामा िष्नमएका ष्दष्लप 
रारीष्रक अपां्गता भएका वयष्कत हुन् 
। २०६६ सालमा उनले सामानय दैष्नकी 
चलाउने र पष्र्ारको िीष््का चलाउने 
उददेशयले सानो ष्चया पसल रुरु ्गरेका 
ष्थए । सो ष्चया पसल्बा्ट माष्सक २० 
हिार आमदानी ्गनने ्गरेका ष्थए । तर 
एककासी ष्चया पसलमा आ्गो लागयो । 
उनको स्बै सामान क्षणभरमा नै ध्सत 
भयो, केही ्ाँकी रहेन । फेष्र पसल ्गन्म 
उष्नसँ्ग आष्थ्मक साम्थय्म पष्न ष्थएन । 
के ्गनने, कसो ्गनने उनले समझनै सकेका 
ष्थएनन् ।

आफनो एकलो मात्र िी्न होइन, 
६ िनाको िी्न चलाउनु तयष्त सष्िलो 
पष्न ष्थएन । यसै्बीच ष्दलीप २०६९ 
सालको ्बैराख मष्हनामा ्गिेह्ामा 
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ ष्िलला चयाप्टर 
काययालय पु्गे । िहाँ उनले राष्ट्रिय 
अपाङ्ग महासंघका ततकाष्लन ष्िलला 
अधयक्ष कमल प्रसाद ढुङ्गानास्ँग भ्ेटे । 
उनले आफनो ष््चलली परेको कुरा स्बै 

सुनाए । 
अधयक्षको पहलमा रे्क्रसको 

ष्िलला राखामा उनी पु्ेग । अधयक्ष 
माफ्म त  ष्िलला रे् क्रसको  सभापष्तस्ंग 
कुराकानी हुने मौका ष्मलयो । सभापष्तले 
मेरो ्ेदना सुनेपष्र नेपाल रे् क्रस्बा्ट 
केही लत्ा कप्ाहरु सहयो्ग भयो ।  
ततकाललाई मेरो समसया समािान भयो 
। म फेरी ष्िलला चयाप्टर काययालयमा 
्गए । वय्साय सञचालन ्गन्म आष्थ्मक 
सहयो्गको लाष््ग अनुरोि ्गरें । ष्िलला 
चयाप्टरस्ँग तयसतो खालको आष्थ्मक 
सहयो्ग ्गनने श्रोत नरहेको िानकारी 
ष्दनुभयो । तर  उहाँहरुले ष््ना वयाि 
तथा ष्ितो स्ँगै रहेको सहकारी्ा्ट रु 
१० हिार रुपैया उपलबि ्गराईष्दनु भयो  
। िुन न्गद्बा्ट पुनः ष्चया र ष्मठाईको 
वय्साय सञचालन ्गन्म सकें  । मैले दुई 
मष्हनामा नै सहकारीलाई पैसा ष्तरें । 
अष्हले स्बै खच्म क्टाएर ्ाष्ष्मक १ लाख 
५० हिार ्बचत ्गनने ्गरेकोरु । 

उनी थपरन्,  मलाई ष्िललाका 
पदाष्िकारीले प्टक प्टक सहयो्ग मागन 
िाँदा ष्चनीसकनु भएको ष्थयो । मलाई 
ष्िलला्बा्ट सरहरुले अपाङ्गता भएको 
वयष्कतहरुको लाष््ग केही काम ्गन्मको 
लाष््ग स्ा्लम्बन समुह ्गठन ्गन्म 
लाष््गएको कुरा िानकारी ्गराउनुभयो 
। २०७० सालमा फुष्लका ्गाउ ष््कास 
सष्मष्तमा स्ा्लम्बन समुह ्गठन भयो 
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। तयस समुहको पष्हलो अधयक्ष म भएँ 
।  हामीले ष्नयष्मत ्बैठकहरु ्बसन 
थालयौं । अपाङ्गता भएका वयष्कतहरुको 
समसयाहरु पष्हलयाउन थालयौं साथ साथै 
समािानका उपायहरु पष्न खोजदै ्गयौं 
। ्गाष््स्बा्ट अपाङ्गता सरष्कतकरण 
काय्मक्रम सञचालन ्गन्म ्बिे्ट ष््ष्नयोिन 
्गरायौं । काय्मक्रमहरु सञचालन ्गययौ । 
यी काय्मक्रमहरुले मलाई तथा म िसता 
अपाङ्गता भएको वयष्कतलाई काम ्गनने 
थप हौसला ष्मलदै ्गयो । 

अकको तफ्म  मेरो पष्न िनमानसस्ँगको 
समपक्म  ्बढदै ्गइरहेको  ष्थयो । िसको 
कारणले ्गदया आफनो वय्साय पष्न 
्बढदै ्गयो । मेरो श्रोत र सािनमा पहुँच 
्ृष्द्ध हुँदै्गयो । मैले ्गाउँ पष्रषदको 

्बैठकमा समेत भा्ग ष्लने मौका पाएँ 
। मेरो ल्गनष्रलताको कारणले ्गदया 
महासंघको ष्िलला राखाको  सदसयसमम 
्बन्न सकें  । अष्हले िेरै अपाङ्गता भएका 
साथीहरुसं्ग ष्चनिान ्बढेको र । 
ष्््गतमा िसतो एकलो महसुस रैन । 
म अष्हले मेरा ्बाल्बचचाहरुलाई  राम्ो 
ष्रक्षा ष्दन सष्करहेको रु । पसल 
राम्ोसँ्ग चष्लरहेको र । म सनतुट््ट रु 
। खुसी साथ िी्न ष््ताईरहेको रु । 
यष्द मेरो पसलमा आ्गो नलाष््गष्दएको 
भए म ष्िलला चयाप्टर पुगन ेपष्न ष्थइन 
र आिको सथानमा आउन पष्न सष्कदन 
ष्थएँ । आ्गोको कारण स्बैसँ्ग िोष््न 
पाउँदा आि लागर आ्गोले खाएको 
सपना आ्गोले नै पुरा ्गष्रष्दयो । w
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झापा पू्फी तराईको एक ष्िलला हो । 
यो ष्िलला रािनीष्तक, रैष्क्षक र आष्थ्मक 
ष्हसा्ले समुन्नत पष्न र । यसतो ष्िलला 
भएपष्न अपाङ्गता भएको वयष्कतहरुको 
अ्सथा भने आराष्तत सुिार हुन सकेको 
ष्थएन । 

ष्िललामा अपाङ्गताको क्षेत्रमा 
काम्गनने संसथाहरु ष्थए । तर स्बैले आफनो 
ष्हसा्ले काम ्गथने । कसैको चासो ष्थएन, 
चासो हुनेहरु पष्न चुप ष्थए । अपाङ्गता 
भएका वयष्कतहरु ्ीच नै एकता ष्थएन 
। ष्कनकी आफनो अष्िकारको ्ारेमा 
कसैलाई चेतना ष्थएन । अझ भन्ने हो भने 
ष्िललाको ष््ष्भन्न ्गाउँमा ्बसन े कष्तपय 
अपाङ्गता भएका वयष्कतहरुले यसको 
्ारेमा कुनै सूचना पष्न पाएका ष्थएनन् 

प्र्गनतको पथमया महयासंघको 
ष्िललया च्याप्टर झयापया

। अपाङ्गता भएका वयष्कतको हक 
अष्िकारका ्ारेमा दुर दरािमा ्सनेहरु 
कष्त् पष्न िानकार ष्थएनन् । ्ासत्मा 
भन्नु पदया अपाङ्गता भएका वयष्कतहरुको 
एकतामाष्थ प्रशन ष्थयो । 

यसपष्र, ष्िललाका केही अपाङ्गता 
भएका अ्गु्ा वयष्कतहरुले एउ्टै रातामुष्न 
्बसेर ष्हडनुपनने आ्शयकता महसुस ्गरे । 
िस अनुसार ष्िलला समन्य मञच ्गठन 
भयो । तर आष्थ्मक अ्सथाको कारणले 
मञच संचालन ्गन्म कष्ठनाई भयो । 
तयस्बेला ष्िलला चयाप्टरको ्गठन पष्न 
भएको ष्थएन । 

समन्य मञचका लाष््ग सहयो्गीको 
रुपमा ततकाष्लन ष्िलला ष््कास 
सष्मष्तभनदा अरु कोही पष्न ष्थएनन् । 
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ष्िलला ष््कास सष्मष्त्बा्ट प्रापत सहयो्ग 
अष्भयान सञचालनका लाष््ग पययापत 
ष्थएन । तयसकारण यसको भष््ट्य पष्न 
अनयोलमा नै ष्थयो । अ्ब के ्गनने भनेर 
सोचदा सोचदै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका 
ततकाष्लन महासष्च् श्री सञिय 
्ानत्ासँ्ग कुराकानी भयो । झापा 
ष्िललामा अपाङ्गता भएका वयष्कतहरुको 
सामाष्िक समायोिन नामक पष्रयोिना 
सञचालन भयो । यसपष्र महासंघस्ँगको 
सहयो्ग र उतप्रेरणामा ष््.सं. २०६६ 
सालमा ष्िलला चयाप्टरको सथापना भयो । 

यसको सथापना पशचात ष्नयष्मत 
्बैठक र अपाङ्गताका स्ालमा रलफल 
हुन थालयो । यसै ्गरी ्बाष्ष्मक सािारण 
सभा समपन्न हुन थालयो । यसले ्गदया 
ष्िलला भष्र रष्रएर रहेका अपाङ्गता 
भएको वयष्कतहरुको सूचना ्ाष्हर आउन 
थालयो । अपाङ्गता भएका वयष्कतहरुको 
समसयाको समािानको लाष््ग पहल हुन 
थालयो । अपाङ्गता भएका वयष्कतले पष्न 
आफनो अष्िकार पाउन सष्कने रहेर 
भन्न े कुरा ्बुझन थाले । िसका कारण 
ष्िललाष्भत्र रहेका  स्बै अपाङ्गता भएका 
वयष्कतहरु सल्बलाउन थाले । सचेत हुन 
थाले  । चयाप्टरले स्बैस्ँग समन्य ्गन्म 
सष्िलो होस भन्ने उददेशयले  एउ्टा कोठा 
भा्ामा ष्लएर काम सुरु ्गयको । यस्बा्ट 
समन्य ्गन्म झन् मददत् पुगयो । सो कुरा 
ष्िलला चयाप्टरका ततकाष्लन अधयक्ष श्री 

ख्गेनद्र भट्टराई ्बताउनु हुनर । 
अपाङ्गता भएका वयष्कतहरुको 

सामाष्िक समायोिन दोश्रो चरणको 
पष्रयोिना सन् २०१३ ्ा्ट रुरु भयो ।  
िस अनतर्गत १० ्गाष््समा १० ््टा 
स्ा्लम्न समुह ्गठन ्गनु्मपनने योिना 
ष्थयो । तर ष्िलला चयाप्टरको सष्क्रयतामा 
अनय सरोकार्ाला ष्नकायहरुसं्ग 
समन्य ्गरी २५ ्गाष््समा २५ ््टा 
स्ा्लम्न समुह ्गठन भयो । अपाङ्गता 
अष्िकारको ्ारेमा ्गाउँ ्गाउँमा आ्ाि 
उठाउन थाष्लयो । स्ा्बलम्न समुहका 
सदसयहरुलाई ष््ष्भन्न ताष्लमहरु प्रदान 
्गरे ल्गत्ै उष्नहरुको आतमष्नभ्मरता ्बढद ै
्गयो । सथानीय श्रोत पष्रचालन ्गरी 
अपाङ्गता भएका वयष्कतहरु एकाष्तर 
आतमष्नभ्मर ्नदै ्गए भने अककोष्तर 
उष्नहरुको आय आि्मन पष्न ्ढदै ्गयो 
। यसले पष्र्ार र समािले अपाङ्गता 
भएका वयष्कतलाई हेनने दृष्ट््टकोण ्ष्दलन 
थालयो । यसैस्ँगै सन् २०१५ देष्ख 
एन.एल.आर. र करुणा फाउन्ेसनको 
समन्यमा ४ ््टा  ्गाष््समा अपाङ्गता 
भएको वयष्कतको हेरचाहका लाष््ग 
उतप्रेरणा पष्रयोिना संचालन भयो । 
संसथाले पष्हले भा्ामा ष्लदै आएको 
दुइकोठे फलया्ट्ा्ट फराष्कलो कमपाउन् 
भएको  ४ ््टा कोठा भएको पलया्ट 
भा्ामा ष्लएर काययालय संचालन ्गन्म 
थालयो ।  अनय आ्शयक मान् श्रोतको 
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पष्न वय्सथा भयो । ्गाउँ ्गाउँमा ्गएर 
काम ्गन्म सष्िलो ्बनायो । यसका साथै 
ष्िलला भरी नै अपाङ्गताका भएका 
वयष्कतहरुको ष््कासे ष्क्रयाकलापमा 
सष्क्रयता सहभाष््गता ्बढन थालेको र 
। सथानीय ष्नकायमा राम्ो प्रभा् पष्न 
पष्ररहेको कुरा ष्िलला चयाप्टरका अधयक्ष 
श्री सष्चन ष्नरौला ्ताउनुहुनर ।

ष्िललाका पदाष्िकारीले 
सरोकार्ाला ष्नकायहरु, 
अपाङ्गतासम्बनिी काम ्गनने 
संसथाहरुसं्ग समन्य ्गददै  अपाङ्गता 
पष्रचयपत्र ष््तरणमा सहष्िकरण 
भइरहेकोर । हाल सथानीय तहको 
पुनरसंरचना भएपशचात झापा ष्िललामा 
१५ ््टा सथाष्नय तह ्बनेको र । उकत 
सथाष्नय तह मधये ६ ््टा सथाष्नय तहमा 

्गाउपाष्लका तथा न्गरपाष्लकासतष्रय 
स्ा्लम्न समुह ्गठन ्गष्रसष्कएको 
र । यी स्बै समुह माफ्म त अपाङ्गता 
भएको वयष्कतको अष्िकारको लाष््ग 
सथानीय सतरमा ्कालत ्गष्ररहेको 
र । यी काय्मले ष्िललामा अपाङ्गता 
भएका वयष्कतहरुको अष्िकार सुष्नष्शचत 
मात्र नभएर समुदायले ्गनने सममान 
पष्न पाइरहेका रन् । अझै ्गन्म त िेरै 
्बाँकी र । हाम्ो उपष्सथष्त स्बै ठाउँमा 
स्बैसमक्ष चाहेको मात्रामा पुगन सकेको 
रैन । श्रोतको कमी र । ष्िलला 
भष्रका स्बै अपाङ्गता भएको वयष्कतको 
अष्िकार सुष्नष्शचत ्गन्म हामी स्बै िना 
लाष््ग पष्ररहेको कुरा ष्िलला चयाप्टरका 
अपाङ्गता अष्भयानकतया ष्पताम्बर ष्घष्मरे 
्बताउनुहुनर । w


