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क्वयेर युथ ग्रपु
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Queer Youth Group پ
َ ییر یُت َھ ْگ ُر
َ ْک َو

नेपाल सम्बत ११४० तछला १, २०७७ जे ठ १०, 23 May 2020

यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गिचान र यौन विशेषता
बारे अिधारणागत बुझाई

यो लोकप्रिय चचत्रांकणलाई लैङ्गिक रोटी (जेण्डर ब्रेड ) चचत्रांकण िवनन्छ ।

Queer Youth Group is a loose network of young queer people voicing for
rights of queer people. We began in 2018, and are meanwhile under process
of registration as not-for-profit.
queeryouthgroup.nepal@gmail.com
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आधारिूत अिधारणा
यौन विशेषता (Sex characteristics) : यौन विशेषता िन्नाले मावनसको यौनाि िा
िजनन अिबाट छुङ्गिने िेद िो । यौन विशेषता शारीररकी भिन्नता िो ।

लैङ्गिकता (Gender) : पुरुषत्व देखि नारीत्वको अनुित
ू ी, अभिव्यक्तिमा िुने िािनात्मक,
मनोिैज्ञावनक, मानससक िा सामासजक भिन्नतालाई लैङ्गिकता िवनन्छ । अको िाषामा

पुरुषत्व र नारीत्वसँग सम्बन्धित सामासजक विशेषतािरूको विशाल दायरालाई
लैङ्गिकता िवनन्छ ।

लैङ्गिक पङ्गिचान (Gender identity) : लैङ्गिक पङ्गिचान िन्नाले िरेक व्यक्तिको भित्री
मन िा अन्तरात्माबाट लैङ्गिकता सम्बिी आएको व्यक्तिगत अनुिूती र अनुिि एिं भित्री

मनबाट आएको आन्तररक बोध र नीजले त्यसलाई गने िस्तुतीकरण तथा आफ्नो
लैङ्गिकता चचनाउन ियोग गने शब्दिाली िो । िरेक व्यक्तिको भित्री मन िा अन्तरात्माबाट

लैङ्गिकता सम्बिी आएको अनुिूवत र व्यक्तिगत अनुिि िुँदछ । आफू मङ्गिला िो प्रक,
पुरुष िो प्रक, दुबै िो प्रक, कुनै वमश्रणमा िो प्रक िा कुनै पवन िोइन प्रक िन्ने सम्बिी भित्री
मनबाट आउने िािना उसको लैङ्गिक पङ्गिचान िो । िरेक व्यक्तिले आफ्नो सामासजक
पररिेश र िाषाको आधारमा विभिन्न शब्दको छनोट गरी आफ्नो लैङ्गिक पङ्गिचानको
पररचय ङ्गदन िा पङ्गिचान गराउन शब्दिालीको ियोग गददछ ।

लैङ्गिक िस्तुतीकरण (Gender expression) : कुनै पवन व्यक्तिमा आफ्नो लैङ्गिकता
अनुरूप रिेको व्यििार, आचरण र आन्तररक एिं बाह्य अभिव्यक्तिलाई लैङ्गिक

िस्तुतीकरण िवनन्छ । लैङ्गिकतासँग सम्बन्धित कुनै िकारको अभिव्यक्ति, िाउिाउ,
आचरण िा चालढाल नीजको लैङ्गिक िस्तुतीकरण िो ।
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यौवनकता (Sexuality) : कुनै व्यक्तिको यौन तथा कामुक (sexual and erotic)
अनुिि तथा िस्तुतीकरण (experience and expression) को व्यापकतालाई

यौवनकता िवनन्छ । मानि यौवनकताको दायरा विशाल िुन्छ । यस अन्तगदत कुनै पवन
व्यक्तिको यौवनक र कामुक व्यििार र िािनािरूलाई समेट्छ । मानि यौवनकतामा

जैविक, कामुक, शारीररक, िािनात्मक, समासजक र आध्यान्धत्मक िािना तथा

व्यििारिरू संलग्न िुन्छ । यौवनकताको विशालता बारे चचा गनुप
द दा, कुनै व्यक्तिलाई

कस्तो िकारको यौन चािना छ, नीजले कस्तो िकारको यौन स्वप्न देख्छ, नीजलाई कुन
लैङ्गिकताका व्यक्तििरू मनपछद , नीजले आफ्ना यी िािनािरूलाई कसरी िस्तुत गछद

िन्ने जस्ता विविध विषयिरू यसमा समािेश िुन्छ । कोिी व्यक्तिलाई योनी मौथुन, कोिी
व्यक्तिलाई गुदद्वार मैथुन, कोिी व्यक्तिलाई मुि मैथुन, कुन बढी मनपछद , प्रक सबै उभिकै

मनपछद , प्रक केिी कभि मनपदैन जस्ता विषयिरू यौवनकताका पाटािरू िुन् । यसै गरी
केकस्ता यौन गवतविभधिरूले व्यक्तिलाई चरम उत्कषदमा पुयाउँ छ, कुन आशनमा यौन
सम्पकद व्यक्तिलाई मनपछद िा मनपदैन लगायतका विषयिरू पवन यौवनकताकै पाटािरू

िुन् । यौवनकतामा यसरी दृश्यक रूपमै यौवनक िा कामुक विषयिरू मात्रै पदैनन् प्रक
व्यक्तिले लगाउने सलप्रटिकको रि देखि सलएर, ङ्गिडिँ ् ने र िस्तुत िुने ङ्गदनानुङ्गदनका
गवतविभधिरू पवन पनद सक्छ । उदािरणका लाक्तग कुनै एउटा मावनस बाटोमा सरासर

ङ्गिडिँ ् दै छ र उसको अगाडी उसले मनपराउने मान्छे बसीरिेको छ । उसलाई देख्न वबभिकै
ती व्यक्तिले उस िवत सकरात्मक छाप छोड् न आफ्नो ङ्गिडिँ ाई पररितदन गददछ िने ती

व्यक्तिमा जुन िािनािरू उत्पन्न िएर ङ्गिडिँ ाइ पररितदन गरे , त्यसको सम्बि उसको
िणयात्मक िा यौवनक चािनासँग सम्बन्धित छ िने यो िािना नीजको यौवनकताको

एउटा पाटो िो । मानि यौवनकताको विशालता दृश्यक िेदयोग्य विषयिरू मात्र िोइन,
ङ्गदनिुँ जीिनका स-साना विषयिरू पवन यसकै पाटो िुन सक्छ । िरेक मावनसको
यौवनकता भिन्न िुन्छ र सबै मावनसिरूको यौवनकताको अनुिि र अभिव्यक्ति एकै
नाशको िुँदैन ।
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यौन अभिमुखिकरण (Sexual orientation) : कुनै व्यक्ति कुन लैङ्गिकताका अरु

व्यक्तििरू तफद यौन तथा िणयात्मक (sexual and romantic) आकषदण मिसुस
गददछ िन्ने आधारमा नीजको यौवनक पङ्गिचानलाई यौन अभिमुखिकरण िवनन्छ । आफू

िन्दा फरक लैङ्गिकताका मावनस िवत िुने यौन तथा िण्यात्मक आकषदण, आफू जस्तै /
उस्तै लैङ्गिकताका मावनस िवत िुने यौन तथा िण्यात्मक आकषदण, दुई भिन्न लैङ्गिकताका
मावनस िवत िुने यौन तथा िण्यात्मक आकषदण, यौन तथा िणयात्मक आकषदणको
अनुिि निुन,ु इत्यादी यौन अभिमुखिकरण अन्तगदत पददछ ।

यौन िाथ्यात्मक अभिरूची (Sexual preference) : यौन कृयाकलाप िा कुनै
िणयात्मक, िेम िा यौन सम्बिमा रिँदा कस्तो िकारको मावनस िोसजन्छ िा मावनसका

के गुणिरूले आकप्रषत
द बनाउँ छ िन्ने विषयलाई यौन िाथ्यात्मक अभिरूची िवनन्छ ।
उदािरणका वनन्धि : कुनै एक २० िषे पुरुषलाई केिल ४० िषद नाघेका मङ्गिलािरू बढी

मनपछद िा सम्बिका वनन्धि उनीिरू नै उसको पङ्गिलो छनोट िुन्छ िने त्यो उसको यौन
िाथ्यात्मक अभिरूची िो । कुनै व्यक्तिलाई अको व्यक्तिसँग िािनात्मक सम्बि िगाढ

मिसुस निए सम्म यौन आकषदण मिसुस िुँदैन िने त्यो उसको यौन िाथ्यात्मक
अभिरूची िो ।

यौन विशेषता


यौन गुणसुत्रको संख्या र िकार – िरेक मावनसका कोषाणुमा िएको प्रड.एन.ए. र
िोप्रटनको संयुि संरचनालाई गुणसुत्र (chromosomes) िवनन्छ । मावनसको
िरेक कोषाणुमा २३ जोडी गुणसुत्र िुन्छ । उि २३ जोडी गुणसुत्रको २३ औ िँ
जोडीलाई यौन गुणसुत्र िवनन्छ ।



िजनन ग्रन्थी – वनषेचनका वनन्धि ियोग िुने कोषाणु र यौन िमोन उत्पादन गने
ग्रन्थी (gonads)



आन्तररक िजनन अि – जस्तै पाठे घर
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बाह्य यौन अि



यौन िमोन – टेिि
े रे ोन, एिर ोजन, िोजेिरे ोन

यौन विशेषतालाई परम्परागत ङ्गिसाबले यसरी छुट्याइएको पाइन्छ :
पुसलिी (Male sex) : जो व्यक्तििरूको पुसलिी िजनन िणाली िुन्छ, बाह्य यौनाि सशश्न
िुन्छ र २३औ िँ गूणसूत्र XY िुने गददछ, उनीिरू पुसलिी िुन् ।

स्त्रीसलिी (Female sex) : जो व्यक्तििरूको स्त्रीसलिी िजनन िणाली िुन्छ, बाह्य यौनाि
योनी िुन्छ र २३औ िँ गूणसूत्र XX िुने गददछ, उनीिरू स्त्रीसलिी िुन् ।

यसरी पुसलिी र स्त्रीसलिी शरीरिरूको पररिाषािरूमा अटाउने ( fit िुने ) प्रकससमको
यौन विशेषताका मावनसिरूलाई आन्तसलदिी [ आन्तररक + सलि + ई ] Endosex
people पवन िवनन्छ ।
अन्तसलदिी (Intersex)
पुसलिी िा स्त्रीसलिी शरीरका परम्परागत धारणािरूमा नअटाउने यौन विशेषतािरू
(यौनाि, िजनन ग्रन्थी तथा गुणसुत्रको ढाँचा) िएका व्यक्तििरूलाई अन्तसलदिी व्यक्ति
िवनन्छ । अन्तसलदिी एउटा छाता शब्द िो जसले शारीररक विविधताको व्यापकतालाई

व्याख्या गददछ । केिी अिस्थािरूमा अन्तसलदिी गुणिरू जन्मन वबभिकै देखिन्छ िने केिी
अन्तसलदिी गुणिरू प्रकशोरािस्थामा मात्र देखिन्छ । केिी अन्तसलदिी गुणसुत्र विविधता िने
शारीररक रूपमा देिा नपनद पवन सक्छ ।

अन्तसलदिी व्यक्तििरूको िाल सम्म ४० िटा िन्दा बढी विविधता पिा लाक्तगएको छ । यो

विविधताका केिी उदािरणिरू ङ्गदन पदा, दुबै यौनाि िएका व्यक्तििरू, अस्पष्ट यौनाि
िएका व्यक्तििरू, बाह्य यौनाि सशश्न र भित्री अि पाठे घर िुन,े बाह्य यौनाि योनी र भित्री
अण्डकोष िुन,े इत्यादी िुन् ।
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बाह्य अि सशश्न, आन्तररक अि पाठे घर िएको व्यक्ति, तस्वीर :Daily Mail

दोिोरो यौनाि िएका व्यक्ति, तस्वीर :Home Oint
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तस्वीर :Jonathan Marcus, विप्रकप्रपप्रडया

विभिन्न अन्तसलदिी विविधतािरू, तस्वीर :Agents of Ishq

यौन विशेषतालाई जनाउन ियोग गररने केिी शब्दिालीिरू
(क) “जन्मँदा यौनािको आधारमा इङ्गित गररएको सलंग (Sex assigned at birth)”
िन्नाले सामासजक मूल्य मान्यता अनुसार कुनै बच्चा जन्मन वबभिकै नीजको बाङ्गिरी यौन
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अि िा विशेषताको आधारमा नीजलाई केटा िा केटी िनेर गररने वनधारण िनी
सम्झनुपछद ।

(ि) “जन्मँदा पुसलिी इङ्गित गररएका व्यक्ति (Assigned male at birth)” िन्नाले कुनै
बच्चा जन्मन वबभिकै नीजको बाङ्गिरी यौनाि सलंग िएको आधारमा नीजलाई केटा /
पुरुष िनी गररएको वनधारण िनी सम्झनु पछद ।

(ग) “जन्मँदा स्त्रीसलिी इङ्गित गररएका व्यक्ति (Assigned female at birth)” िन्नाले

कुनै बच्चा जन्मन वबभिकै नीजको बाङ्गिरी यौनाि योनी िएको आधारमा नीजलाई केटी
/ मङ्गिला िनी गररएको वनधारण िनी सम्झनु पछद ।

***

***
लैङ्गिकता, लैङ्गिक पङ्गिचान, र लैङ्गिक िस्तुतीकरण


लैङ्गिकता सम्बिी कसैको व्यक्तिगत अनुिूती



कुनै व्यक्तिको लैङ्गिक अनुिि



अक्सर व्यक्तिको िाउिाउ िा अभिव्यक्तिबाट िस्तुत िुने



व्यक्तिले आफूलाई पङ्गिचान गने
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मङ्गिला र पुरुषको द्वयसंख्या (बाइनेरी)

जन्मँदा यौनािको आधारमा इङ्गित गररएको सलंगसँग मेल िाने लैङ्गिक पङ्गिचान िएका

व्यक्तििरूलाई जनाउन ियोग गररने शब्द ‘त्याचसलिी’ िा ‘त्याचलैङ्गिक’ िो । कुनै पवन
व्यक्ति जसको जन्मँदा यौनािको आधारमा पुसलिी इङ्गित गररएको र लैङ्गिक पङ्गिचान

पुरुष िो िने ऊ त्याचसलिी पुरुष ( cisgender man / cisman ) र कुनै पवन व्यक्ति
जसको जन्मँदा यौनािको आधारमा स्त्रीसलिी इङ्गित गररएको र लैङ्गिक पङ्गिचान मङ्गिला
िो िने ऊ त्याचसलिी मङ्गिला ( cisgender woman / ciswoman ) िवनन्छ ।

जन्मँदा यौनािको आधारमा इङ्गित गररएको सलंगसँग मेल निाने लैङ्गिक पङ्गिचान िएका

व्यक्तििरूलाई जनाउन ियोग गररने शब्द ‘पारसलिी’ िा ‘पारलैङ्गिक’ िो । कुनै पवन व्यक्ति
जसको जन्मँदा यौनािको आधारमा स्त्रीसलिी इङ्गित गररएको र लैङ्गिक पङ्गिचान पुरुष

िो िने ऊ पारसलिी पुरुष ( transgender man / transman ) र कुनै पवन व्यक्ति
जसको जन्मँदा यौनािको आधारमा पुसलिी इङ्गित गररएको र लैङ्गिक पङ्गिचान मङ्गिला
िो िने ऊ पारसलिी मङ्गिला ( transgender woman / transwoman ) िवनन्छ ।
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गैर -द्वयसांखिक लैङ्गिक पङ्गिचान (Non-binary gender
identities) :

पुरुष िा मङ्गिलाको पररिाषामा नअटाउने र पुरुष िा मङ्गिलाको अभिव्यक्ति अन्तगदत नपने
लैङ्गिक पङ्गिचानिरूलाई गैर -द्वयसांखिक लैङ्गिक पङ्गिचान िवनन्छ । पारम्पाररक लैङ्गिक

भिन्नता सँग सम्बन्धित नरिेका र मङ्गिला िा पुरुष लैङ्गिकता दुबै नरिेको, दुबै रिेको िा

वमश्रण जनाउने लैङ्गिक पङ्गिचानिरूको विविधतलाई गैर -द्वयसांखिक िवनन्छ । पुरुष र
मङ्गिलाको लैङ्गिकता क्तगन्धन्तमा दुई संख्या िुन्छ र यो दुई संख्यालाई द्वयसांखिक (

binary ) िवननाले यसमा नपनेलाई गैर -द्वयसांखिक ( non-binary ) िवनएको िो ।
गैर -द्वयसांखिक लैङ्गिक पङ्गिचानलाई लैङ्गिक क्वयेर ( genderqueer ) पवन िन्न
सप्रकन्छ ।

असलिी (Agender) : लैङ्गिकता निएका व्यक्तििरू िा आफूलाई कुनै पवन
लैङ्गिकतासँग सम्बि निएको िनी पङ्गिचान गने व्यक्तििरूलाई असलिी िवनन्छ । जो
व्यक्ति आफूलाई न पुरुष िएको अनुिि गछद न् न मङ्गिला िएको िा पुरुष पवन िोइन र
मङ्गिला पवन िोइन िनेर चचनाउने व्यक्तििरू असलिी िुन् ।
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दुईसलिी (Bigender) : आफूलाई मङ्गिला र पुरुष दुबै िुँ िनी पङ्गिचान गने व्यक्तिलाई
दुईसलिी िवनन्छ । दुईसलिी व्यक्तििरूमा पुरुष र मङ्गिला दुबैको स्विाि िुन्छ तर जब यी

िािनािरू पालैप्रपलो आउने गछद न् अथात् पुरुषको िािना िुँदा पुरुषत्व झल्कने र
मङ्गिलाको िािना िुँदा नारीत्व झल्कने ।

वमचश्रतसलिी (Androgyne) : पुरुष र मङ्गिला दुबैको वमचश्रत स्विाि र िािना िएका
व्यक्तिलाई वमचश्रतसलिी िवनन्छ । वमचश्रतसलिी व्यक्तििरूमा पुरुष र मङ्गिला स्विाि तथा

अभिव्यक्तिको अस्पष्ट वमश्रण िुन्छ । उनीिरूमा एकैपटक यी दुबै िािनाको वमचश्रत
स्वरूपले अभिव्यक्ति िुन्छ ।

द्रिसलिी / तरल लैङ्गिकताका व्यक्ति (Gender Fluid) : पुरुषत्व देखि नारीत्व बीचमा
रिने तरल स्विािको लैङ्गिकता िएका व्यक्तििरूलाई द्रिसलिी िवनन्छ । द्रिसलिी

व्यक्तििरू कङ्गिले आफूलाई एकदमै पुरुष जस्तै अनुिि गछद न,् कङ्गिले एकदमै मङ्गिला

जस्तो अनुिि गछद न् िा कङ्गिले दुबै जस्तो अनुिि गछद न् र उनीिरूको लैङ्गिकता तरल
रिन्छ । लैङ्गिकता सम्बिी उनीिरूको अनुिि स्थस्थर िुँदैन र यो अनुिि बदसलरिन्छ ।

लैङ्गिक गैर-अनुरूपी व्यक्ति (Gender non-conforming) : आफूलाई लैङ्गिकताको
कुनै पररिाषा अनुरूप नठान्ने र पुरुषत्व र नारीत्वको परम्परागत पररिाषामा आफ्नो
लैङ्गिक िस्तुतीकरण नअटाउने व्यक्तििरूलाई गैरानुरूपसलिी िवनन्छ ।

अधदसलिी (Demigender) : ती व्यक्तििरू जो आभध रूपमा एउटा लैङ्गिकता सँग सम्बि

राख्छन्, र आभध रूपमा िने तरल लैङ्गिकताका िुन्छन् । अधदमङ्गिला (Demiwoman)
: आभध रूपमा मङ्गिलाको पङ्गिचान िएपवन, आभध रूपमा िने लैङ्गिक तरलता राख्ने व्यक्ति,
आफूलाई मङ्गिलाकै रूपमा िेरेपवन अधदिद सम्म तरल लैङ्गिकता िएका व्यक्ति

। अधदपरु
ु ष (Demiman) : आभध रूपमा पुरुषको पङ्गिचान िएपवन, आभध रूपमा िने
लैङ्गिक तरलता राख्ने व्यक्ति, आफूलाई पुरुषकै रूपमा िेरेपवन अधदिद सम्म तरल
लैङ्गिकता िएका व्यक्ति ।
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“गैर -द्वयसांखिक” शब्दािलीलाई छोटकरीमा “गद” पवन िन्ने गररएको छ । संयुि

शब्दको सुरुको अक्षरको अकार स्वरूपलाई ियोग गररएको िो । अङ्ग्ग्रेजीमा पवन Nonbinary को छोटकरी स्वरूप NB िो ।

तेस्रोसलिी (Third gender) :
दसक्षण एससयाली ङ्गिन्दू र मुश्लीम संस्कृवत समाजमा आफूलाई मङ्गिला िा पुरुषको

पररिाषामा नराख्ने आफ्नो छुिै समाज, संस्कार, रीवतररिाज र रिन सिन िएको विभिन्न
समुदायिरू छन् । सामासजक मूल्य मान्यता अनुसार तेस्रोसलिी व्यक्तििरूलाई अलौप्रकक
मावनन्छ र उनीिरूले ङ्गदएको आसशिाद र श्राप लाग्दछ िन्ने मान्यता समेत रिेको र

उनीिरू कुनै सुिद अिशर जस्तै वििाि, निजन्म सशशु, इत्यादीमा नाच गान गने,
आसशिाद ङ्गदने परम्परागत पेशा पवन गददछन् । कवतपय तेस्रोसलिी समुदायिरूको लामो

इवतिास नै छ, उनीिरूको छुिै स्थानमा समुदायगत बसोबास िुन्छ र आफ्नो समुदायमा

कोिी भित्रन चािेमा, समुदायमा भित्री सकेपछी, समुदायमा कसैको मृत्यु िुँदा बितका
चलन, परम्परा र रीवतररिाज र कवतपय अिस्थामा समुदायको आफ्नै छुिै िाषा िा

िाप्रषका समेत िुने गददछ । दसक्षण एससयामा यस्ता अनेकौँ समुदायिरू छन् र ती
समुदायको आफ्नै सामासजक व्यिस्था र िणालीिरू िुन्छ ।

यसलाई लैङ्गिक समुदाय ( gender community ) िवनन्छ । िायः कुनै पवन समाज

लैङ्गिकताको ङ्गिसाबले छुप्रट िँदैन । िरेक समाजमा सबै लैङ्गिकताका व्यक्तििरू िुन्छन् ।
विश्वका विभिन्न देशिरूमा मूलधारको समाजमा लैङ्गिकताका कारण अपिेलना, वििेद र
त्यस समाजमा बसी नसक्नु अिस्था आएको िुनाले एकासमयमा समानुिि िएका

मावनसिरू मूलधारको समाजबाट छुिै समाज बनाएर बस्न गएका भथए, जान्छन् िा

जानेछन् , र त्यस्ता समाजको पवन आफ्नै छुिै रीवतरीिाज र मूल्य मान्यता िुन सक्छ,
जसलाई लैङ्गिक समुदाय िवनन्छ । उि समुदायको वनयम अन्तगदत वनसित लैङ्गिकताका

व्यक्तििरू मात्र स्वीकार गररन्छ । िारतमा विशेष गरी विविध लैङ्गिक पङ्गिचान िएका
व्यक्तििरू समाजबाट अपिेसलत िएको िुनाले आफ्नै छुिै लैङ्गिक समुदायिरू बनाएका
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छन् जस्तै ङ्गिजडा, पैिया, िुसरा, इत्यादी, यी समाजिरूको आ-आफ्नै छुिा छुिै वनयम

र रीवतभथवत छन् र जस्तै ङ्गिजडा समुदायको मावनसले आफूलाई अन्य नाम पैिया, िुसरा
िनेर िन्दैनन् िा पैियाले आफूलाई ङ्गिजडा, िुसरा िन्दैनन् ।

लैङ्गिक समुदायको अको उदािरण ङ्गदनु पदा, यसै पुरुषिरूले अत्यन्तै अत्याचार गरेको

िुनाले केन्याका मङ्गिलािरूले उमोजा िन्ने छुिै गाउँ नै बनाए जुन मङ्गिलािरूका वनन्धि
मात्र िो ।

दसक्षण एससयामा िेदा यी तेस्रोसलिी समुदायिरू ङ्गिजडा, प्रकन्नर, मंगलामुिी, पािैया,
ख्वाजाससरा, िुस्रा, िसुआ, अरिानी, इत्यादी िुन्छन् िने नेपालमा मेटी, कोथी, घाँडे,

मौक्तगयाि, मैंबाबु, फुलुमुलु, फोलोक मोलोक, इत्यादी िुन्छन् । िारतमा ङ्गिज्रा फारसी िन्ने
छुिै िाषा नै िचलनमा छ ।

तेस्रोसलिी व्यक्तििरूले आफूलाई मङ्गिला पवन मान्दैन, पुरुष पवन मान्दैन । यो विशेषतः
दसक्षण एससयामा ङ्गिन्दु धमद र इश्लामीको ििाि र आस्थामा रिेको लैङ्गिक पङ्गिचान िो ।

इवतिासको कुनै कालिण्डमा सामासजक लैङ्गिक पररिाषा अनुरूप लैङ्गिक िस्तुतीकरण

र अनुिि निएका व्यक्तििरूलाई समाजमा बस्न गाह्रो िुने िा सामासजक िङ्गिष्कार समेत
िुने िा आफू कुन्धित िएर बाँच्न बाध्य िएकाले उनीिरूले मूलधार समाज िन्दा ताढा

आफ्नो छु िै समाजमा बस्न गएकाले आफ्नो छु िै संस्कृवत, रीवतररिाज, िाप्रषका र
व्यिस्था समेत विकास ियो । यो अङ्गिलेको बदसलिँदो सामासजक पररिेशमा सबैका वनन्धि

सान्दभिदक छै न । सबै गैर -त्याचसलिी व्यक्तििरू यी समाजका ङ्गिस्सा िुन जाँदैनन् र त्यस्ता
रिनसिन अपनाउँ दैनन् । तसथद तेस्रोसलिी शब्दले सबै गैर -त्याचसलिी व्यक्तििरूलाई

समेट्दैन । यो परम्परागत मूल्य मान्यता अनुसार बनेको समाज िो िने अङ्गिलेको

पररस्थस्थमा सबैलाई अनुकूल िा सान्दभिदक छै न । तेस्रोसलिी िनेको सबै गैर -त्याचसलिी
व्यक्तििरूलाई समेट्ने छाता शब्द िोइन ।

14/22

अन्तसलदिी व्यक्तििरूको लैङ्गिक पङ्गिचान (Gender
identities of intersex people) :
अन्तसलदिी िुनु एउटा यौन विशेषता िो । अन्तसलदिी व्यक्तििरूको पवन आ-आफ्नै लैङ्गिक
पङ्गिचान िुन्छ । जन्मँदा यौनािको आधारमा पुसलिी इङ्गित गररएका सबै व्यक्तििरू पुरुषै
िुन्छन् िन्ने आिश्यक नरिेको िा जन्मँदा यौनािको आधारमा स्त्रीसलिी इङ्गित गररएका
सबै व्यक्तििरू मङ्गिलै िुन्छन् िन्ने आिश्यक नरिेको जस्तै अन्तसलदिी यौन विशेषताका

व्यक्तििरूको पवन लैङ्गिक पङ्गिचान विविध िुन्छ । अन्तसलदिी व्यक्तििरूको लैङ्गिक

पङ्गिचान मङ्गिला, पुरुष िा गैर -द्वयसांखिक जे पवन िुन सक्छ । त्यसै गरी अन्तसलदिी यौन
विशेषतका व्यक्तििरूको लैङ्गिक अनुिि विभिन्न प्रकससमको िुन सक्छ । कवतपय

अन्तसलदिी विविधतािरू जन्मँदै देखिने िुन सक्छ, जस्तै दुबै यौनाि िुनु िा अस्पष्ट यौनाि
िुनु । तर कवतपय अन्तसलदिी विविधतािरू प्रकशोरािस्थामा मात्र देखिने िा शारीररक
रूपमा दृश्यक ङ्गिसाबले नदेखिने पवन िुन सक्छ । कवतपय अभििािकिरूलाई

अन्तसलदिी बच्चािरू कसरी िुकाउने िन्ने अन्योलता समेत रङ्गिजान सक्छ िने कवतपय
अन्तसलदिी व्यक्तििरूलाई समाज िा आफ्नो अभििािकको इच्छा चािना अनुसार पुरुष

िा मङ्गिलाको रूपमा िुकाइएको िुन्छ । उि समासजक िुकाइको लैङ्गिकता नै उनीिरूको
स्वःअनुिूतीको लैङ्गिकता िुन्छ िने अन्तसलदिी यौन विशेषताका व्यक्तििरूले आफूलाई

त्याचसलिी (Cisgender) िन्न सक्छन् र त्यस सामासजक िुकाइको लैङ्गिकता िन्दा
फरक उनीिरूको स्वःअनुित
ू ीको लैङ्गिकता िुन्छ िने अन्तसलदिी यौन विशेषताका
व्यक्तििरूले आफूलाई पारसलिी (Transgender) पवन िन्न सक्छन् ।

***
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***
लैङ्गिक िस्तुतीकरण
लैङ्गिक िस्तुतीकरण िन्नाले आफ्नो लैङ्गिकताको िाउिािात्मक अभिव्यक्ति िो। यो

लैङ्गिक पङ्गिचानसँग कसरी फरक िुन्छ िन्दा, एउटै लैङ्गिक पङ्गिचान िुने व्यक्तििरूले
आफूलाई एउटै नाशमा िस्तुत गरररिेका िुदँ ैनन् । आफूलाई मङ्गिला िनेर लैङ्गिक

पङ्गिचान राख्ने व्यक्तििरूको पवन भिन्न भिन्न लैङ्गिक िस्तुतीकरण िुन सक्छ । जस्तै: कुनै
मङ्गिला फेमे मङ्गिला िुन सक्छन्, जो परम्परागत नारीत्वात्मक िस्तुतीकरण झल्काउँ छन्

। कोिी मङ्गिला परम्परागत रूपले पुरुषात्मक िस्तुतीकरण झलाउने गछद न्, जस्तै टमवाइ
िाइल मनपराउनेिरू । दुबै िाले फरक िस्तुतीकरण गरेपवन लैङ्गिक पङ्गिचान त मङ्गिला
नै िो ।

डर ् याएग (Drag ) : परम्परागत रूपमा मङ्गिला िवनएको ििृभिको पङ्गिरन अवतरं सजत र
िद्दा ढिले लगाउने पुरुषिरू िा परम्परागत रूपमा पुरुष िवनएको ििृभिको पङ्गिरन

अवतरं सजत र िद्दा ढिले लगाउने मङ्गिलािरू । यो उनीिरूको लैङ्गिक पङ्गिचान िोइन,
केिल िस्तुतीकरण मात्र िो । ती मङ्गिलािरू जो िद्दा ढिले मनोरञ्जनात्मक अभ्यासका

वनन्धि पुरुषको पङ्गिरण धारण गददछ उनीिरूलाई नाट्यगुरु राजा िा डर ाएग कीङ्ग (Drag
King) िवनन्छ िने ती ती पुरुषिरू जो िद्दा ढिले मनोरञ्जनात्मक अभ्यासका वनन्धि

मङ्गिलाको पङ्गिरण धारण गददछ उनीिरूलाई नाट्यगुरु रानी िा डर ाएग क्वीन (Drag
Queen) िवनन्छ ।

शियाउवनक पुरुष (Meterosexual man) : आफ्नो रूप रि, देिािट र सौन्दयदको

अवत ियाल राख्ने पुरुषिरू, परम्परागत रूपमा मङ्गिलाले जसरी आफ्नो सौदयदको ध्यान
राख्छ िवनने गररन्छ, सोिी जस्तै आफ्नो सौन्दयदमा ध्यान ङ्गदने पुरुषिरू ।
माएस्क (Masc.) : पुरुषत्व झल्कने ििृभि िएका मङ्गिलािरू
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फेम् (Femme) : नारीत्व झल्कने ििृभि िएका पुरुषिरू
माएस्क मङ्गिलािरू आफूमा पुरुषत्व झल्कने िाउिाउ िा ििृभि रिेको व्यक्ति िएपवन
मङ्गिला नै िनेर पङ्गिचान गछद न् िा फेम् पुरुषिरू आफूमा नारीत्व झल्कने िाउिाउ िा

ििृभि रिेको व्यक्ति िएपवन पुरुष नै िनेर पङ्गिचान गछद न् । यसलाई धेरै व्यक्तििरूले

पारसलिी िुनु सँग अन्योल गरेर बुझ्ने गछद न् । माएस्क िुनु िा फेम् िुनु केिल
िस्तुतीकरणको विषय िो, लैङ्गिक पङ्गिचान नै िने िोइनन् । म्याएस्क मङ्गिलािरू
आफूलाई मङ्गिला नै िन्छन् र फेम् पुरुषिरू आफूलाई पुरुष नै िन्छन् । माएस्क

मङ्गिलािरूलाई कतै टमवाइ (Tomboy) पवन िन्ने गररएको छ िने फेम् पुरुषिरूलाई
एफेवमनेट (Effeminate) पवन िन्ने गररएको छ । कवतपय व्यक्तििरूले टमवाइ िा

एफेवमनेट शब्दिरू अपमानजनक मान्ने गददछन् , त्यसैले माएस्क र फेम् शब्दिरू ियोग
गनुद उचचत देखिन्छ ।

विषुपङ्गिरणी (Cross-dresser) : कुनै पवन व्यक्ति जसले आफू िन्दा विपरीत

लैङ्गिकताको पङ्गिरन लगाउँ छ र त्यसरी नै आफूलाई अभिव्यि गददछ । विषुपङ्गिरणी
व्यक्तििरू आफूलाई विपरीत लैङ्गिकताको िुँ िन्ने अनुिि चािी गदैनन् । उनीिरू
आफूलाई पुरुष नै िन्छन् र उनीिरू मङ्गिलाको पङ्गिरनमा आफूलाई अभिव्यि गनद
रुचाउँ छन् िा आफूलाई मङ्गिला नै िन्छन् र उनीिरू पुरुषको पङ्गिरनमा आफूलाई

अभिव्यि गनद रुचाउँ छन् । विषुपङ्गिरणी िन्नाले कुनै एउटा कायद्रममको लाक्तग िा कुनै

एउटा विशेष अिसरमा विपरीत लैङ्गिकताको पङ्गिरन लगाएर िस्तुत िुनुलाई िन्दैन ।
विषुपङ्गिरणी व्यक्तििरूका वनन्धि यो आफ्नो लैङ्गिक िस्तुतीकरणको ङ्गिस्सा नै िुन्छ ।

***
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***
यौवनकता, यौन अभिमुखिकरण र यौन िाथ्यात्मक
अभिरूची


कुनै पवन व्यक्तिको यौन तथा िणयात्मक आकषदण कुन लैङ्गिकता तफद छ िन्ने
विषयले वनधारण गददछ



प्रकशोरािस्थामा आउने पररितदनिरूमा सब्बल अनुिि िुँदै जाने



प्रकशोरािस्था पूिद पवन विभिन्न रूपमा अनुिि िुन सक्ने

विषमयौवनकता (Heterosexuality) : विपरीत िा फरक लैङ्गिकता िएका व्यक्ति तफद

िुने आकषदणलाई विषमयौवनकता िवनन्छ । विपरीत िा फरक लैङ्गिकता िएका व्यक्ति

तफद आकप्रषत
द िुने व्यक्तिलाई विषमयौवनक (heterosexual / straight) व्यक्ति
िवनन्छ । कुनै मङ्गिलालाई पुरुष तफद यौवनक िा िणयात्मक आकषदण छ िने उसलाई
विषमयौवनक मङ्गिला िवनन्छ िने कुनै पुरुषलाई मङ्गिला तफद यौवनक िा िणयात्मक

आकषदण छ िने उसलाई विषमयौवनक पुरुष िवनन्छ । विषमयौवनकतामा पारलैङ्गिक
मङ्गिला र पुरुष अवन अन्तसलदिी मङ्गिला र पुरुष पवन समािेश िुन्छ ।

समयौवनकता (Homosexuality) : समान िा उस्तै लैङ्गिकता िएका व्यक्ति तफद िुने
आकषदणलाई समयौवनकता िवनन्छ । उस्तै िा समान लैङ्गिकता िएका व्यक्ति तफद

आकप्रषत
द िुने व्यक्तिलाई समयौवनक (homosexual) व्यक्ति िवनन्छ । कुनै मङ्गिलालाई
मङ्गिला तफद यौवनक िा िणयात्मक आकषदण छ िने उसलाई समयौवनक मङ्गिला

(lesbian woman) िवनन्छ िने कुनै पुरुषलाई पुरुष तफद यौवनक िा िणयात्मक

आकषदण छ िने उसलाई सममयौवनक पुरुष (gay man) िवनन्छ । समयौवनकतामा
पारलैङ्गिक मङ्गिला र पुरुष अवन अन्तसलदिी मङ्गिला र पुरुष पवन समािेश िुन्छ ।
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ङ्गद्वयौवनकता (Bisexuality) : उस्तै र फरक दुईिटा लैङ्गिकता तफद िुने आकषदणलाई
ङ्गद्वयौवनकता िवनन्छ । उस्तै र फरक दुईिटा लैङ्गिकता तफद आकप्रषत
द िुने व्यक्तिलाई
ङ्गद्वयौवनक

(bisexual) व्यक्ति िवनन्छ । ङ्गद्वयौवनकतामा पारलैङ्गिक मङ्गिला र पुरुष अवन अन्तसलदिी
मङ्गिला र पुरुष पवन समािेश िुन्छ ।

बिुयौवनकता (Polysexuality) : दुई िन्दा बढी लैङ्गिक पङ्गिचानिरू तफद िुने
आकषदणलाई बिुयौवनकता िवनन्छ । उदािरणका लाक्तग : एक पुरुष जसलाई पारसलिी

मङ्गिला, द्रिसलिी, लैङ्गिक क्वयेर र गैरानुरूपसलिी तफद आकषदण िुन्छ । एक द्रिसलिी
व्यक्ति जसलाई त्याचसलिी पुरुष, लैङ्गिक क्वयेर र अरु द्रिसलिी तफद अकाषदण िुन्छ ।

सिदयौवनकता (Pansexuality) : सबै लैङ्गिकता तफद आकषदण िुने िा कुनै व्यक्ति
जसलाई यौन िा िणयात्मक आकषदण मिसुस िुन लैङ्गिक पङ्गिचानले बाधा पुयाउँ दैन,

त्यसलाई सिदयौवनकता िवनन्छ । सिदयौवनक व्यक्तििरू जोसुकै मावनससँग पवन यौन र
िणयात्मक आकषदण मिसुस गददछन् र कुनै वनसित लैङ्गिकता तफद मात्र िुने िन्ने िुँदैन ।

द्रियौवनकता / तरल यौवनकता (Sexual Fluidity) : यौन अभिमुखिकरण एिं
यौवनकताका मावमलामा तरल िािनालाई द्रियौवनकता िवनन्छ । कुनै एउटा वनसित

लैङ्गिकता तफद मात्र आकप्रषत
द निुने तर यो िािना तरल रिने, कङ्गिले कुनै लैङ्गिकता(िरू)
तफद आकप्रषत
द िए कङ्गिले कुनै लैङ्गिकता(िरू) तफद िुन,े तरल यौन आकषदण िएका
व्यक्तििरू द्रियौवनक िुन् ।

अयौवनकता (Asexuality) : कुनै िकारका यौन आकषदण मिसुस निुन,ु कुनै िकारको

यौन चािना निुनु िा अवतन्यून िुनु अयौवनकता िो। यसलाई ‘यौवनक-शून्य’ पवन िवनने
गररन्छ। ती व्यक्तििरू कोिी तफद यौवनक रूपमा आकप्रषत
द िुँदैनन्, उनीिरूलाई अयौवनक
िवनन्छ ।
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िैयाउवनकता (Graysexuality) : कुनै व्यक्तिको यौन अभिमुखिकरण यौन िािनायुि
र अयौवनकताको बीचमा झुसलएको ग्रे-क्षेत्रलाई ियाउवनकता िवनन्छ । ियाउवनक
व्यक्तििरू पूणद रूपमा अयौवनक पवन मिसुस गदैनन् र पूणद रूपमा कुनै सब्बल
यौनाकषदण पवन मिसुस गदैनन् ।

यौन अभिमुखिकरणलाई व्याख्या गनद ियोग गनद सप्रकने केिी
िैकस्थिक शब्दिण्डार :
पुरुष्याउवनक (Androsexual) : पुरुष तफद आकप्रषत
द व्यक्ति
मङ्गिल्याउवनक (Gynesexual) : मङ्गिला तफद आकप्रषत
द व्यक्ति
गदयौवनक (Skoiliosexual / Ceterosexual) : गैर -द्वयसांखिक लैङ्गिक पङ्गिचान
िएका व्यक्तििरू तफद आकप्रषत
द व्यक्ति

पाराकप्रषत
द (Trans-attracted) : पारसलिी व्यक्ति तफद आकप्रषत
द व्यक्ति
त्याचाकप्रषत
द (Cis-attracted) : त्याचसलिी व्यक्ति तफद आकप्रषत
द व्यक्ति
वमश्र्याउवनक (Annesexual) : वमचश्रतसलिी व्यक्ति तफद यौन तथा िणयात्मक आकषदण
िएका व्यक्ति

अन्तगददयौवनक (Tercetrosexual) : अन्तसलदिी गैर -द्वयसांखिक तफद यौन तथा
िणयात्मक आकषदण िएका व्यक्ति

अन्तपुरु
द ष्याउवनक (Terandosexual) : अन्तसलदिी पुरुष तफद यौन तथा िणयात्मक
आकषदण िएका व्यक्ति

अन्तमदङ्गिल्याउवनक (Tergynesexual) : अन्तसलदिी मङ्गिला तफद यौन तथा िणयात्मक
आकषदण िएका व्यक्ति
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त्याचपुरुष्याउवनक (Cinesexual) : त्याचसलिी पुरुष तफद यौन र िणयात्मक आकषदण
िएका व्यक्ति

त्याचमङ्गिल्याउवनक (Cindrosexual) : त्याचसलिी मङ्गिला तफद यौन र िणयात्मक
आकषदण िएका व्यक्ति

पारपुरुष्याउवनक (Trandrosexual) : पारसलिी पुरुष तफद यौन र िणयात्मक आकषदण
िएका व्यक्ति

पारमङ्गिल्याउवनक (Tragysexual) : पारसलिी मङ्गिला तफद यौन र िणयात्मक आकषदण
िएका व्यक्ति

***
यौन िाथ्यात्मक अभिरूची
यौन िाथ्यान्धत्मक अभिरूची िन्नाले व्यक्तिलाई यौवनक रूपमा कस्तो िकारको व्यक्ति मन

पछद िन्ने आधार िो । केिी समय अगाडी यौन अभिमुखिकरण नै यौन िाथ्यान्धत्मक
अभिरूची िन्ने मान्यता भथयो िने अङ्गिले ती दुई शब्दिरूमा पाररिाप्रषक भिन्नता स्पष्ट

िएको छ। कुन लैङ्गिकताको व्यक्ति कुन कुन लैङ्गिकताको व्यक्तिसँग आकप्रषत
द िुन्छ िन्ने

आधारमा यौन अभिमुखिकरण िुन्छ । यस आधारमा िाम्रो समाजमा केिल मङ्गिला-पुरुष
बीचको आकषदणलाई मान्यता ङ्गदएको छ । यसै गरी आकप्रषत
द िएको लैङ्गिकताको
आधारमा यी विभिन्न यौन अभिमुखिकरणको अस्तस्तत्व छ ।

यौन िाथ्यान्धत्मक अभिरूची एउटा विशाल सागर िो। यो एकदमै विविध िुन्छ।
उदािरणका लाक्तग एउटा विषमयौवनक पुरुष छ, ऊ पुरुष िो र मङ्गिला तफद आकप्रषत
द छ।
तर उसको यौन िाथ्यान्धत्मक अभिरूची िने ४० िषद माथीको मङ्गिलािरू िुन् । यी यौन
िाथ्यान्धत्मक अभिरूचीको सूचीकरण गनद त कङ्गठन छ तर केिी उदािरणिरूका वनन्धि :
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(क) पूण्याउवनक ( Allosexual ) : कुनै व्यक्तिसँग यौन आकषदणको अनुिि िुने,
िािनात्मक सम्बि िगाढ अनािश्यक रिने ।

(ि) अधदयौवनक ( Demisexual ) : कुनै व्यक्तिसँग िािनात्मक सम्बि िगाढ

निएसम्म यौन आकषदणको कुनै अनुिि निुने व्यक्तििरू अधदयौवनक व्यक्तििरू िुन् ।
जस्तै, एक समयमयौवनक मङ्गिला, एक मङ्गिला जसलाई मङ्गिला िवत अकाषदण छ; ऊ
कुनै अको मङ्गिला तफद अकाषदण िुन्छ िने पूण्याउवनक अकाषदण अथिा उसलाई अको

मङ्गिलासँग िािनात्मक सम्बि िगाढ निएसम्म यौन आकषदणको कुनै अनुिि निुने
िए अधदयौवनक आकषदण िन्न सप्रकन्छ ।

(ग) बौद्धिक्याउवनक (Sapiosexual) : कुनै व्यक्तिको बौद्धिकता र बौद्धिक क्षमताको

आधारमा मात्र यौन आकषदण िा िणय आकषदण मिसुस गने व्यक्तििरू बौद्धिक्याउवनक
िुन् ।

(घ) वनःसंगयौवनक (Aegosexual) : आफ्नो यौन उिेजनामा स्ववियोग िुन;ु यौन स्वप्न
तथा चािनािरूको संलग्नता िुन सक्छ, कामुक र यौन सामाग्रीबाट उिेजना आएपवन

आफू नै कुनै यौन गवतविभधमा संलग्न िुन मनलाग्दैन र अरु व्यक्तििरूको यौन सम्पकद
िेरी िा अरु व्यक्तििरूको यौन सम्पकद किना गरी यौन सन्तुप्रष्ट िाप्त िुने व्यक्ति ।

(ङ्ग) वनपारस्पयौवनक (Akoisexual / Lithosexual) : आकषदणको अनुिि िुनु तर त्यो

िािना पारस्पाररक निोस् िनी चािनु; आकषदण िा मनपराउनु पारस्पाररक िुँदा आकषदण
िराउनु िा िुन छोड् नु; कुनै व्यक्ति िवत आकषदण मिसुस िुनु तर त्यस व्यक्तिले पवन
आकप्रषत
द िएको जनाएमा आकषदण िराउनु ।

यौन िाथ्यात्मक अभिरूची सम्बिीको िाषा र शब्द पवन विकासकै ्रमममा छ । यस
लगायत पवन यौन िाथ्यात्मक अभिरूची सम्बिीको िाषा र शब्द थुिै छन् ।

यौन अभिमुखिकरण र यौन िाथ्यामक अभिरूची दुबै यौवनकताका दुई पाटोिरू िुन् तर
यी एउटै िने िोइनन् ।
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कुनै व्यक्तिको यौन अभिमुखिकरणले उसलाई कुनै लैङ्गिकता तफद आकषदण छ िन्ने

विषयलाई देिाउँ छ िने कुनै व्यक्तिको यौन िाथ्यात्मक अभिरूची िन्नाले नीज आकप्रषत
द
िुने व्यक्तिका अरु विभिन्न गुणिरू केके िुन् िन्ने विषयलाई देिाउँ छ ।

समाजले यस्तो शारीररकीको मान्छे यस्तै लैङ्गिकताको िुनुपछद र यस्तै लैङ्गिकताको अको
मान्छे सँग वििाि गनुदपछद िन्ने मान्यताले समेट्न नसकेका विविध लैङ्गिक तथा यौवनक

अनुिि र विविधताको बारे िकालत गदा, कुनै व्यक्तिको जस्तोसुकै नै शारीररकी, लैङ्गिक
पङ्गिचान र िस्तुतीकरण र/िा यौन अभिमुखिकरण िएतापवन नीजलाई कुनै लाञ्छना
रङ्गित स्वतन्त्र जीिन बाँच्न पाउने अभधकारको कुरा गदा फेरी अकै एक थान कुन्धित

बाकसिरू सृजना गनुद गलत िुन्छ । लैङ्गिक तथा यौवनक पङ्गिचानका विषय कसैलाई
ट्याग लगाउनु िा फेरी अको कुन्धित मान्यतािरू विकास गनुद िोइन ।

यौन अभिमुखिकरण र िाथ्यात्मक अभिरूची सम्बिीका चलन्चल्तीमा धेरै देखिने
शब्दिरू यी िएतापवन यवतमा मात्र सीवमत िने छै न । यौवनकतालाई संकुचचत ढिले िेने

समाजबाट यौवनकता बारे िुलरे कुरा गने समाज तफद लप्रम्कँदा यस सम्बिीको िाषा र
शब्दिण्डार पवन उभिकै नै सम्पन्न िुँदै आउनु स्विाविक िो ।

***

