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द�त कु�हएर हैरान
भा� २५, २०७५ फा�तमा बानु

गोरखा — ‘न �चया खान �म�ाछ न भात खान �म�ाछ, र�मतै�सत �ु�ा मा�ै छ ।’ गोरखा को  उखुबारीक� ७५ वष�या �हरा

द�वकोटाले गालामा हात रा�द� दाँतका पीडा सुनाइन् । मुखमा केही खानेकुरा हालेक� दाँत �स�रङग �ने, चपाउने न�म�े भएप�छ झोल

पदाथ�को भरमा बाँ�े गर �को उनले सुनाइन् । 

उनको मुखमा केही दाँतका ठ� टा मा�ै �थए । �गजा प�न पाकेर पीप भ�रएका �थए । उनले भ�नन्, ‘�ुखेर मनु� न बाँ�ु छ, मुखमा केही

हा�� बा�ा आइहा�छ, सास ग�ाउने सम�ा उ�ै ।’

द� �च�क�कले ह �दा� उनका दाँत कमजोर भएर सबै फु�टसकेका �थए । ठ� टाह� जर �द��ख �नकालेर नफालेस� उनको पीडा कम न�ने

द��खयो । लामो समयद��ख उ� र�चापको औष�ध खाइरह �क� �ँदा दाँत �नका� प�न �मलेन, उनी झनै आ��इन् ।

आइतबार गोरखा��त पालुङटार र खो�ाङमा पालुङटार नगरपा�लका र �रयल मे�ड�सन फाउ�ेसन नेपालको आयोजनामा भएको

�नशु� द� �श�वरमा अ�धकांश �बरामी दाँत सड�को अव�ामा भे�टए । सं�मणले �गजा पाकेको, �कराले दाँत ट��ेको, �ुखेको,

बे�री �ास ग�ाउने लगायत अनेक सम�ा �लएर �बरामी आइपुगे । बालबा�लकाद��ख पाकास� सबैका सम�ा �थए– दाँत

कु�हएको र �गजा सड�को ।

‘ब� सु�ेरी �था ख� स�जलो र �छ, दाँत �ुखेको सहन धेर � अ�ेरो,’ प�नरटारक� ४५ वष�या मीराकुमारी रानाभाटले सुनाइन् । केही

समय अ�घ गभ�वती अव�ामा ह��एको दाँत �नका�े उपाय नपाएप�छ उनले आफै आँट ग�रन । मोटो �सयो �गजामा घसार �र दाँत
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समय अ�घ गभवती अव�ामा ह��एको दात �नका� उपाय नपाएप�छ उनल आफ आट ग�रन् । मोटो �सयो �गजामा घुसारर दात

�नका�लन् । उनले सि�झइन्, ‘रातभ�र रगत बगेको �थयो, �सप�छ �ु� चाह� �ुखेन ।’

ह��एको दाँत �नका� टाढाको अ�ताल पु� नस�ा उनी आफैले य�ो उपाय �नका�ु पर �को �थयो । �सयोले घोचेको भाग

�ु�खरहने सम�ा �लएर उनी �श�वर आइपुगेक� �थइन् । अ� दाँत प�न �� �थएनन् । कुनै ट���एका र कुनै ह��एका ।

द� �च�क�कका अनुसार दाँत �नकालेर फा�ु अ��म �वक� हो । लामो समयस� दाँत �ा�मा ह �लच�याई गदा� य�ो अव�ा

आउने द� �च�क�क आ�ा �ब� बताउँ�छन् । उनी भ��न्, ‘जसरी घर सुर��त रा� ढोका ब�लयो चा�ह�, ��ै शरीर ��

रा� मुख सफा रा�ुपछ� ।’

सुगमका �बरामी समयमै अ�ताल पु�े �ँदा दाँत बचाउन स�कने तर �ुग�मका �बरामी अ��म अव�ामा मा�ै अ�ताल पु�े कारण

दाँत �नका�ुपन� �ने उनले बताइन् । दाँत र मुखको समयमा उपचार न�ँदा पेट र मुट� स��ी ग��र रोग ला� स�े �वशेष�

बताउँछन् । गाउँमा सुत�चुरोट बढी �योग ग�रने �ँदा उनीह�को दाँतमा दाग ब�े, ती दागले �गजामा सं�मण भएर रगत र पीप ब�े

सम�ा बढी भो�गरह �का छन् ।

बालबा�लकाको �ुधे दाँत फु�ेर जाने हो यसको सुर�ा आव�क छ�न भ�े मान�सकता कारण प�न उनीह� दाँत स��ी �व�भ�

सम�ा भो�गरह �का छन् । द� �च�क�क रोशनी �े� भ��न्, ‘�ुधे दाँत जथाभावी ह�ाएर �नका�ा प�छ आउने दाँत बाङगो�टङगो

��, बाङगो�टङगो दाँत ह �दा� नरा�ो र खानेकुरा चपाउन अस�जलो बनाउँछ ।’ बाङगो�टङगो दाँत �मलाउने उपचार प�न महँगो छ ।

�ामीण �े�मा दाँत �ु�दा अझै धामीझा��बाट उपचार गराउने चलन छ । कतै त दाँत ह��दा आरनमा गएर तातो �च�टाले दाँत

�नका�े गछ�न्, कतै पे�स �योग ग�र आफै �नका�छन् । �वशेष�का अनुसार य�ो पर�रागत उपचार कुनै प�न �हसाबले सुर��त

छ�न ।

आम जनमानसमा दाँतको सम�ालाई ग��र �पमा �लइद�न । अ�धकांश �बरामी सम�ा भएप�छ मा�ै अ�ताल पु�छन् । गाउँका

अ�ताल र �ा� चौक�मा द� �ा�को उपचार प�न सहज र सुलभ �न सकेको छ�न । जसले गदा� �बरामी दाँत फुका�ुपन�

अ��म अव�ामा मा�ै अ�ताल पु�े गर �का छन् । दाँत �� रा� �ोराइडयु� म�न �योग ग�र �बहानबेलुका दाँत मा�ुपछ� ।

��क ६ म�हनामा एक पटक �वशेष�लाई दाँत द�खाएर उपचार गनु�पछ� ।

ड��ल हाइजे�न� माइकल द�वकोटा भ�न्, ‘सरकारले सातै �द�शमा द� सेवाका ला�ग अ�ताल खो� आव�क छ, क�ीमा

�ा� चौक�मा द� सहायकको दरब�ी मा�ै भएप�न �बरामीले धेर � राहत पाउँथे ।’
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