
 ब ाँचुन्जेल आफूजस्तै समस्य म  परेक को हितम  क म गरे्न च िर्न  छ । थ ि  छैर्न कतत सक्छु ? जततहिर्न सक्छु, ि ाँसेर सक्रिय िुन्छु, रोएर के रै्न 

िुन्छ र ?’ 

–िय वती सेढ इाँ, अध्यक्ष, शक्क्त ममलर्न सम ज 

एचआइभी संक्रमितिा पनि बााँच्िे चाहिा हुन्छ  । जस्तो दयावतीलाई पनि थियो । अनि को चाहन्छ र श्रीिािको काख गुिाउि । तर, जीवि 

सोचेजस्तो बिेि । वरे्षिी सन्ताि खेर जािे सिस्या अनि र श्रीिाििा बढ्दै गएको लागुपदािथको दवु्र्यसि । दयावतीको िि भत्भती पोल्थ्यो । फेरर 
एकददि डाक्टरले भिे, ‘तपाईंको श्रीिािलाई एड्स भएको छ, दईुचार ददि भन्दा बढी बााँच्दैिि ्।’ एड्सबारे सुन्दै िसुिेको िान्छेलाई त्यसैका कारण 

श्रीिाि िै िदैछि ्भन्िे खबरले कनत बज्रपात प¥यो होला,’ दयावती सम्झिम्न्छि,् ‘पनत िात्र होइि, िेरै पनि ितृ्यु हुाँदैछ भिेर डाक्टरले मिनत 

तोककददएका थिए ।’ हो, १६ वर्षथ पदहला िछथ  भिेको िदहला अिाथत ्दयावती एचआइभी बोकेर संघर्षथको उकालो चदढरहिु भएको छ । डाक्टरका 
अिुसार त दयावती िरेको यनतखेर १६ वर्षथ पुथगसक््यो । त्यनतिात्र होइि, आफूजस्तै संक्रमित १ सय ४० िदहला संगदित गरेर शम्क्त मिलि 

सिाजिाफथ त  दयावती अरुको घाउिा िल्थहि लगाउाँ दै हुिुहुन्छ । 

‘सुध र केन्रब ट घर आउरु्न भएपतछ श्रीम र्न झर्न िवु्र्यसर्नी िुरु्नभयो,’ िय वती भन्रु्निुन्छ, ‘धेरै ब ाँच्रे्न िोइर्न क्रकर्न र्नख रु्न भन्िै उि ाँ तर्नर स िुरु्न भयो 
।’ ‘रोक्रे्न प्रय स पतर्न गररर्नाँ,’ सुर्न उरु्न भयो, ‘बल्लबल्ल ब ाँचेको क खको छोर , बूढी स सु अतर्न घरधन्ि  आइल ग्िैथथयो, अत्य स ल ग््यो, कसरी घर 

चल उरु्न ?’ केिी हिर्नम  िय वतीक  श्रीम र्न बबत्रु्न भयो । ‘अब मतृ्यु कुरु्नबु िेक ववकल्प थथएर्न,’ िय वतीले भन्रु्न भयो, ‘शरीर गल्िै थथयो, तीर्न च र 

वर् ुब ाँच्र्न प ए छोर ल ई म गेर ख र्न सक्रे्न बर्न उर्न सक्थेंँाँिुल ाँ भन्रे्न ल ग््यो ।’ 

‘एचआइभी भएको सुन्दा खास ैदुुःख लागेि जनत दुुःख श्रीिािलाई भएको िाहा पाउाँ दा लाग्यो,’ दयावती भन्िुहुन्छ, ‘ििेलको होटलिा काि गिुथ 
हुन््यो, त्यहीीँबाट लागुपदािथ सेवि गिथ िाल्थिु भएछ, अक्सर घरबादहर बस्िे हुाँदा लत बढ्दै गएर दवु्र्यसिी िै हुिुभएछ, सुधार केन्रिा राख्दा िाहा 
भयो उहााँिा एचआइभी संक्रिण भइसकेछ ।’ 

‘ती ददि सझिेर िि दुुःख लाग्छ,’ दयावतीले सुिाउिु भयो, ‘एचआइभी भएपनछ उहााँले निकै दवु्र्यवहार भोग्िु प¥यो ।’ सेिाको सुधार केन्रिा 
राखखएका पनि श्रीिाि त्यनतखेर ‘एड्स’ भएकै पीडडत त हुिु भयो िै, िलाइसिेत छााँगाबाट िारेजसरी भनियो, दईुचार ददि बााँच्िे भिेर ।’ 

उहााँले काि गिे होटलको िामलकले भिे, ‘भाउजु तपाईंले पनि रगत जचाउिु प¥यो ।’ रगत जचाएाँ पनि । ररपोटथ ददइएि । तर उिीहरुको हाउभाउले 

शंका भइसकेको थियो संक्रिण नछररसक्यो भिेर । सािान्यरुपिा मलएाँ । 

‘ििे कुराले कसलाई थचन्ता लाग्दैि र,’ दयावती ती ददि सझििुहुन्छ, ‘साँगै ििे साँगै बाच्िे कसि खाएका थियौँ, बाचा पूरा हुिे भयो भन्िे लाग्यो ।’ 
अनि उहााँको हेरववचारि ैसिय बबत्ि िाल्थयो । 

‘सुधार केन्रबाट घर आउिु भएपनछ श्रीिाि िि दवु्र्यसिी हुिुभयो,’ दयावती भन्िुहुन्छ, ‘धेरै बााँच्िे होइि ककि िखािु भन्दै उहााँ निरास हुिु भयो ।’ 
‘रोक्िे प्रयास पनि गररिाँ,’ सुिाउिु भयो, ‘बल्थलबल्थल बााँचेको काखको छोरा, बूढी सास ुअनि घरधन्दा आइलाग्दैथियो, अत्यास लाग््यो, कसरी घर 
चलाउिु ?’ केही ददििा दयावतीका श्रीिाि बबत्िु भयो । ‘अब ितृ्यु कुिुथबाहेक ववकल्थप थिएि,’ दयावतीले भन्िु भयो, ‘शरीर गल्थदै थियो, तीि चार 
वर्षथ बााँच्ि पाए छोरालाई िागेर खाि सक्िे बिाउि सक्िेंँाँहुलााँ भन्िे लाग््यो ।’ 



‘समयम  और्थध ख एर स्व स््यको ख्य ल गरे्न िो भरे्न संिममत भएर पतर्न धेरै समय ब ाँच्र्न सक्रकन्छ,’ िय वती भन्रु्निुन्छ, ‘छोर ल ई च र वर् ु

बच एर म ग्रे्न बर्न उर्न प ए भन्रे्न सोच्थेँ । आज छोर  १२ म  पढ्छ । त्यततखेरै मछु भरे्नको म न्छे र्न ततर्न ततर्न को पतर्न अरु्नि र िेख्न प उल  भन्रे्न 

आस म  ब ाँथचरिेको छ ।’ 

वदृ्धा सासकुो हेरचाह, कोिा भाडा र छोराको दानयत्व । श्रीिाि बबतेपनछ दयावतीका दुुःख िि िवपयो । साहै्र बबरािी परेपनछ दाजु भाउजुले टेकु 

अस्पताल लैजािु भयो । अस्पतालिा िीक हुिे घर पुगेपनछ फेरर उस्तै । एकददि भिेँ, ‘श्रीिाि एड्स भएर बबत्िुभयो, िलाई पनि हुिसक्छ ।’ 
डाक्टरहरुले भिे, ‘त्यसो भए तपाईंलाई पनि होला । रगत जााँचौँ ।’ िलाइ त िाहा थियो पररवारलाई पनि िाहा ददयो ररपोटथले । 

‘और्षथध खािे पैसा पनि थिएि,’ दयावती भन्िुहुन्छ, ‘िदहिाको सािी हजार रुपैयााँसझि लाग्िे ।’ दईु वर्षथसझि पैसा िहुाँदा दयावतीको अिुहार कालो 
भएको थियो । ‘और्षथध खाएको १४ वर्षथ भयो,’ दयावती भन्िुहुन्छ, ‘और्षथध खाि पाइएको भए त श्रीिाि पनि बााँच्िुहुन््यो कक !’ 

‘२०६१ िा शम्क्त सिूहबारे िाहा पाएाँ । बेचबबखििा परेका िदहलासाँगै एचआइभी पोजेदटभका दहतिा काि गिे रहेछ संस्िाले । संस्िाको सदस्य 

बिेँ,’ दयावतीले सुिाउिु भयो, ‘पनछ १०–१२ जिा िदहला मिलेर शम्क्त मिलि सिाज िै बिायौँ । संस्िािा संक्रमितहरु िात्र छि ्। पदहला एक्ल ैछु 

जस्तो लाग््यो । सिूहिा काि गिथ िालेँ ।’   

‘सियिा और्षथध खाएर स्वास््यको ख्याल गिे हो भिे संक्रमित भएर पनि धेरै सिय बााँच्ि सककन्छ,’ दयावती भन्िुहुन्छ, ‘छोरालाई चार वर्षथ 
बचाएर िाग्िे बिाउि पाए भन्िे सोच्िेँ । आज छोरा १२ िा पढ्छ । त्यनतखेरै िछथ  भिेको िान्छे िानतिानतिाको पनि अिुहार देख्न पाउला भन्िे 

आसािा बााँथचरहेको छ ।’ 
‘२०६१ सालि ैडाक्टरले ितृ्युको ददि ककटाि गरेका थिए,’ उहााँले सुिाउिु भयो, ‘ ‘आजको रात कट्दैि भिेका थिए, एड्स बोकेर बााँचेको पनि १६ वर्षथ 
पो भएछ ।’ 

‘घरभेटीले संक्रमित भएको िाहा पाएर बस्ि िददएका कनत उदाहरण छि,्’ दयावती भन्िुहुन्छ, ‘यस्त ैसिस्या भोगेकाहरु जझिा भएर अदहले 

सािुदहकरुपिा सकक्रय छौँ ।’ 

‘लाज र संकोचले सावधािी िअपिाउाँ दा सिस्या बढेको छ,’ उहााँििा बढेको आत्िववश्वाससदहत भन्िुहुन्छ, ‘संक्रमिीले बच्चा जन्िाउदााँ संक्रिण 

िभएको बच्चा जन्िाउि सककिे उपाय छि ्।’ 

‘िैले जस्तो अरुले दुुःख भोग्ि िपरोस ्भिेर भिेर सकक्रय छु,’ दयावती भन्िुहुन्छ, ‘बााँचुन्जेल आफूजस्तै सिस्यािा परेकाको दहतिा काि गिे 

चाहिा छ । िाहा छैि कनत सक्छु ? जनतददि सक्छु, हााँसेर सकक्रय हुन्छु, रोएर के िै हुन्छ र ?’ 
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