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दस �पयैाँको ऋण �तन� नस
दा 

आधारातमा गाउँ छो�डयो  

नया ठाउमा कसैको साथ नपाउदा  

बा#यताले कमैया ब�नयो  

&झस(मसे दे&ख आधा रातस*म  

प+रवारै ,दनहु ख.दा �न 

पेटभर1 कहाँ खाना पाउनु  

उ2टै दस ठाउ टालेको लाउनु पय3   

के,ह सो4नै नपाई जीवन 8ब9दा 

पु:तौ पु:ता द(लन ुपय3  

अनेक ष>य?@ले म मा@ ैहैन  

हजारौ कमैया ब?न पुगे 

सारा रहर दबाएर ष>य?@क+रकै  

चंगुलमा फ:न पुगे  

म र म ज:तै प+रEमीह�  

आFनै पौरख Gच?न नस
ने भयौ   

सहदा सहदै आफूले आफूलाई नै  

अभागी ठा?न पुIयJ   

हाKो प+रEमलाई चु:नेह�ले  

:वत?@ता र स*मान खो(स,ददा  

एि
लएर 8बभािजत भएका हामी  

आफैले आफैलाई Gधकान� था2यJ  

अचानक ब?धनबाट फुि:कएकाह�  

जब जाIन थाले  

ष>य?@कार1 8ब�M  

चक3 :वरमा बो2न थाले  

हाKो आवाजले तसNकाह�ले  

रातारात हामीलाई मुि
तको घोषणा ग+र,दए  

हामीलाई पु:तौ प:ुता चु:नेह�लाई  

जानी जानी उ?मुि
त ,दए  



हाKो भागमा एक टुPा ज(मन �न  

,दन लगाइएन धुत�ह�लाई  

9यसैले त  

जीवनभर1 दासी बनाउनेह�  

हाKै 8ब�M कु(ल�न थाले  

हामीलाई डर र @ास देखाई  

झनै तसा�उन थाले  

हुन त हाKो मुि
तको घोषणा गनNह�ले  

केह1लाई लालपुजा� बाड े  

खै क:तो बा>यो क:तो   

थोरैले पाए धेरैले दशकौ भौता+रदा �न 

कागजमै मा@ Gच9त बुझाउनु पय3  

जीवन धा?ने मेसो नपाएका धरैे जसो हामी  

मुि
त भएर �न पनु कमैया ब?न पIुयJ  

हाKा छोर1 चेल1ह�  

�ववशताले कमलर1 ब?न पुगे    

उनीह� दशकौ दासी सरह  

,दनरात ख,टरहे 

न त Sयाला पाए न त (शTा नै  

ब� �तर:कार पाए हेला पाए  

क,हले डरलाIदो यौन शोषणमा परे  

क,हले बेGचए क,हले (भ@(भ@ ैमा+रए  

उनीह�को खोजखबर हामीले गन� सकेनौ  

उनीह�लाई सा4चै ?याय ,दलाउन सकेनौ  

यो देशको माटो ख?ने हामी  

खेतका गरा गरामा प(सना बगाउने हामी 

दस नUVा &खयाउने हामी 

जीवनभर मेहनत गनN हामी 

तर हामी नै Wकन सबै भ?दा ग+रब ? 

Wकन हाKो कुनै मु2य छैन ? 

यो देश चलाउनेह�संग उ9तर छ ? 

भो अब अ�त भो  

9यसैले हामी आफै  



मा?छे ब?न खोिजरहेका छौ  

लोकताि?@क सं:कारमा अझ ैदास9व बाचेका हामी  

स,ह मुि
तका लाGग ल>दै छौ  

कागजमा (स(मत हाKा मुि
तका अTरह�लाई  

Xयवहारमा उतान� दबाब ,ददैछौ 

हामी स,ह मानेमा मुि
त चाह?छJ 

हामी हाKो प(सनाको मू2य चाह?छJ 

हामी मा?छे हौ मा?छे ज:त ैबा4न चाह?छJ 
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