
मुसलधारे पानी पर्ाा आयो गाउँमा बाडी 

घरका र्ाजुभाइ सबै पुगेका छन् खाडी। 

वर्ाा बढ्रै् गयो अनन गयो पनिरो 

आमा नबनिन त्यिी पनिरोमा धाउ भयो गनिरो। 

 

आमा गइन् त्यिी पनिरोमा घरमा सुरु भयो रुवाबासी 

नबिाउनु नियो िाम्रो जीवन भैकन सािसी। 

रु्खपर्ाा गाउँमा आए नवनभन्न सङ्घ संस्िा 

गरे सियोग रे्खख कन िाम्रो त्यो अवस्िा। 

 

िाम्रो पनन खान लाउन निएन केिी कुरा 

मेरा बाले पनन सियोग नलने गनुाभयो सुर। 

घरबाट नबिानै निड्नु भाको नियो 

आउनुहुन्न नकन अझै घरमा बनलसकेको नर्यो। 

 

खखन्न पारै् ररत्तोिाि नलई नबिान बुवा आउनुभयो 

िेरै् िाम्रो अनुिार रु्ख साि कोठा नछनुाभयो। 

सानी बनिनी र्गुरै् बाको कोठानभत्र गई 

भोक लाग्यो बा भनै्द ऊ धुरुधुरु रोई। 

 

पल्लो घरमा गई एक छाक जोरजाम गनुाभयो 

भरे के गने भनै्द मुमुाराउनुभयो। 

साँझपख बा फेरी िराउनुभयो 

नबिान आउँर्ा बाले टन्न सामान ल्याउनुभयो। 

 

िामी ननकै खुसी निय  ंसामान रे्ख्र्ाखेरी 

रे्ख्छु बाको अनुिार रु्ुःखी नकन िोला फेरी। 

खाना पाउँर्ा िामी सबै निय  साहै्र मख्ख 

सुत्न गय  ंरानि िामी भैकन ननधाक्क। 

 

सुक्क आवाज आयो सायर् मध्यरािमा 

यसो िेरे र्ायाँबायाँ निएनन् बा खाटमा, 

किाँ गए बा भनै्द मैले खोज्न िाले 

रुरै् गरेका बालाई आमाको फोटो अनघ पाए। 

 



ि भाको भए सायर् आज यस्तो हुने निएन 

नगरी योनसम्पका  मलाई केिी सामान नर्एन। 

बाको कुरा सुनेर म एकनछन र्ङ्गपरे 

िाम्रा भोक मेटाउन बाले कनिसम्म गरे। 

 

न ि बाली नभत्र्याउने समय नै त्यो नियो 

न नै टन्न पैसा कमाउन सनकयो। 

बारबार जानुपर्थ्यो सियोग नलन 

धेरैभयो बाको अनुिारमा उज्यालो रे्खखन। 

 

मलाई पनन िािा भएन के गने िो अब 

घट्रै् छ  ि भने्थ मेरा बालाई सब, 

नबस्तारै नबस्तारै नबरामी हँुरै् निएँ मेरा बा 

के गने िो िािा छैन जाउमा अब का? 

 

सारै हुन िालेपनछ गय  ंअस्पिाल 

डाक्टर भन्छन् मेरा बाको छ रे बेिाल। 

नवनभन्न टेस्टिरू पनछ िािा भयो बालाई HIV भएछ 

मेरो बाको अवस्िा ननकै नसनकस्त रिेछ। 

 

बासँग निम्मि साि कुरा गरे आज 

भने सबैकुरा बाले माननकन लाज। 

मेरा बा पटकपटक य ननिंसामा परे 

नि सियोगी भनै्द आएकािरुले नै यस्तो गरे। 

 

यी सबै कुरा सुनाउन म प्रिरीकोमा गए 

मेरा कुरा सुनेर सबै अलमल्ल भए। 

मेरो बयानको आधारमा छाननबन भयो 

सियोगी बनै्द आएका िी अपराधीलाई जेल सजाय भयो। 
 


