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यौन वयषापषारलषाई बुझनने सवषालमषा जषा्तजषात्त र भूगोलबीच प्रशस्ततै तवतवध्तषा समने्त छ । 
यसकषा सषाथतै ननेपषालमषा गभ्भप्तन र यौन समबनधी कषानूनी प्रषावधषान र यसलने यौन पनेसषामषा 
पषारनेको प्रभषावबषारने  समने्त अनुसनधषा्तषालने कम धयषान तिएकी छन् । यौन वयषापषारको तवषयमषा 
छलफल गिषा्भ यौन बजषारमषा रहनेकषा “तबचौतलयषा” ्तथषा “िलषाल” बषारने  जुन रूपमषा पुस्तकमषा 
चचषा्भ हुनु पर्ययो तयो िनेतिँितैन । यसकषा सषाथतै पुस्तकमषा सषामषानय भषातषक त्ुति समने्त 
छन् । उिषाहरणकषा लषातग पुस्तकमषा “तचननेको” मषानछने  हुनुपननेमषा “तकननेको” मषानछने  भएको छ  
(पृ. १८५) । यस्तषा भषातषक गत््तलने पुस्तकलषाई हलुको बनषाएको छ ।

यौन र िनेह वयषापषार जस्तषा संवनेिनशील तवषयलषाई अधययन-अनुसनधषान गनु्भ आफतै मषा 
कतिन कषाम हो । समग्रमषा तवतभनन सतैद्षातन्तक एवं ्तर्यहरूको आधषारमषा तवरलतै मषात् 
छलफल गररनने तवषय “यौन” र अतधक छलफल हुनने तवषय “तवकषास” कषा तवतभनन आयषाम 
बीचको समबनधलषाई पुस्तकलने रषाम्ोसँग उजषागर (हनेनु्भहोस् अधयषाय ३, ५, ६ र ७) गरनेको छ ।

ओबिन्द्र ि. चन््द
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सोमत बिबमरे । २०७५ । जुरुमुराएको बखत । काठमाडौ ँ : सांबरिला िुकस ।

सोम्त तितमरनेको जुरुमुराएको बखत अनुसनधषान यषात्षामषा िनेिने-भोगनेकषा अनुभवजतन्त पुस्तक 
हो । पुस्तकमषा १५ ओिषा आलनेि छन् । पररवत्त्भ्त रषाजनीत्तप्रत्त आशषा/तनरषाशषा, गतैरसरकषारी 
संसथषा (गतैसस) कषा तवकषासने गत्ततवतध र तवद्यमषान लैंतगक/जषा्तीय तवभनेि आति तवषयलषाई 
पुस्तकलने समनेिनेको छ । “वतैचषाररक परतनभ्भर्तषा” र यसमषा तिकने को तवकषासने गत्ततवतधलने 
सीमषान्तीकृ्त समुिषायलषाई झन् सीमषान्त बनषायो भननने पुस्तकको मूल आसय छ ।

पुस्तकको पतहलो लनेि “जन्तषाको मषाझमषा जनसनेनषा” शीष्भकमषा छ । यो लनेिमषा 
मषाओवषािी “जनयुद्” ्तषाकषा (२०५७–२०५८ सषाल) पतचिम ननेपषालकषा तवतभनन तज्लषा 
(अछषाम, बषाजुरषा, मुगु, सुिने्त, आति) कषा सिरमुकषाम आसपषास मषाओवषािीबषारने  हुनने “गफ” 
लषाई तितमरनेलने प्रस्तु्त गरनेकषा छन् । सुिने्त नतजकतै को एक गषँाउ (्तुम्भिषाि) मषा मषाओवषािी 
जनसनेनषा सँगको जमकषाभनेिको समरण गिदै उनलने यो लनेिमषा “मषाओवषािी जनसनेनषा” बषारनेको 
शहर कने तनरि्त आम बुझषाइ पूवषा्भग्रही तथयो भननने िनेिषाउन िोजनेकषा छन् । 

िोस्ो लनेि “कहषँा जषातलन् उनी एउिषा भषालने बोकने र?” शीष्भकमषा छ । पररवषारबषाि 
त्तरसकृ्त एक मतहलषा कुिुरषाको भषालने र अतलकत्त सषा्तु रोकोमषा बोकने र तहरनेको तवषयलषाई 
तितमरनेलने प्रस्तु्त गरनेकषा छन् । कषामकषा लषातग कषालषापषार (भषार्त) गएकषा उनकषा श्ीमषान ्
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धनेरतै  वष्भ िर नफकने पतछ ्ती मतहलषा िरबषाि लिनेतितनछन् । यो ििनषालषाई श्ीमषान् सषाथमषा 
नभएकषा ग्रषामीण असहषाय मतहलषालने भोगनने तहंसषाको प्रत्ततनतध उिषाहरणको रूपमषा उनलने 
प्रस्तु्त गरनेकषा छन् । मतहलषाकषा लषातग कषाम गछ्छ ँ भननने गतैसस र समषाज पररव्त्भनकषा मुद्षा 
उिषाउनने रषाजनीत्तक िललषाई यस्तषा मुद्षालने तकन छुन सकने नन् भननने प्रश्न समने्त लनेिकलने गरनेकषा 
छन् । यसकषा सषाथतै, पतचिम/सुिूरपतचिमकषा पहषारी भनेगमषा बषातहररयषा “बजषारने  िषाद्यषानन” को 
(चषामल, चषाउचषाउ, तबसकुि, आति) इजज्तलने सथषानीय उतपषािनको मू्य/महत्व ििषाएको 
तवषय समने्त यो लनेिमषा छ । 

्तनेस्ो लनेि “मषाओवषािी तिलषा आइपुगयो” मषा तितमरनेलने कणषा्भलीको एउिषा गषाउँ धतैनषाकोिमषा 
ितल्त र गतैरितल्त बीचको द्वनद्वलषाई समनेिनेकषा छन् । एक ितल्त—हररलषाल ननेपषाली—
तवद्यषालय वयवसथषापन सतमत्त (तववयस) को अधयक् बनन िोजिषा गतैरितल्त समुिषायबषाि 
भएको तवरोध र उनी तववयस अधयक् बननेपतछ उनलषाई असफल पषान्भ गतैरितल्त तवद्यषाथथी/
अतभभषावकलने तवज्षान र गतण्तकषा तशक्कलषाई तिएको िु:िको कथषा हो यो लनेि । तयसतै 
गरी, मषाओवषािीको प्रभषाव बि्ितै गएपतछ धतैनषाकोिमषा ितल्त मषातथको तवभनेिमषा कम भएको 
कुरषालषाई पतन लनेिलने उिषाएको छ । 

पुस्तकको चौथो लनेि “मधनेस तभत्को मधनेस” शीष्भकमषा छ । प्रषाकृत्तक स्ो्तसँग 
सीमषान्तीकृ्त समिुषायको समबनध र मधनेसतभत् तवद्यमषान रहनेको लैंतगक ्तथषा जषा्तीय शोषणलषाई 
उनलने यो लनेिमषा िनेिषाएकषा छन् । तयसतै गरी, पषाचौ ँलनेिमषा “असवीकृ्त जनम्त” मषा जन्तषालने 
तज्तषाएर पिषाएकी एक सीमषान्तीकृ्त मतहलषा प्रत्ततनतध सुकितैयषा चौधरी (जो पूव्भ कमलरी 
हुन्) लषाई “िुलषाबरषा जषानने िषाउँमषा सुकियषा जषानने ?” (पृ. ६३) भनी होचयषाएको तवषय 
छ । सीमषान्तीकृ्त समुिषायकषा जनप्रत्ततनतधलषाई कतथ्त िषालुहरूलने कसरी असवीकृ्त गछ्भन ्
भननने बुझन यो लनेि महत्वपूण्भ छ ।

पुस्तकको छतैिौ ँ र सषा्तौ ँ लनेि क्रमश: “नगरकोिकषा ्तषामषाङ” र “तकसषानको सुरक्षा” 
तवषयमषा छ । तव.सं. २०३० को िशकपतछ शुरूमषा कने ही िषािषाबषािषा (तगरी) को बिमषासी 
र पतछ्लषा िशकमषा पय्भिन तवकषासकषा नषाममषा नगरकोिकषा ्तषामषाङलने आफनो पुर्य्छली 
भूतम कसरी गुमषाउन पुगने भननने िु:िलषागिो कथषा “नगरकोिकषा ्तषामषाङ” शीष्भकको लनेिमषा 
छ । तयसतै गरी, तकसषानको सुरक्षा समबनधी लनेिमषा मतहलषाहरू कृतष कम्भमषा लषागने पतन 
रषाजयलने मतहलषालषाई कृषक नमषाननेको, र पहुँचकषा आधषारमषा कृतषमषा अनुिषान पषाउनने गरनेको 
तवषयलषाई उनलने उिषाएकषा छन् । वतैिनेतशक रोजगषारीमषा जषानुलषाई “सषानसौकषा्त” को रूपमषा 
तलनने संसकृत्तलने पतन कृतष कम्भ कमजोर बनितै गएको भननने उनको िमयषाइ छ । 

पुस्तकको आिौ ँ लनेि “सथषानीय िुकिुकी उफ्भ  ्तषालहरूको ्तरंग” हो । यो लनेिमषा 
तितमरनेलने रूपषा, रषारषा र फने वषा ्तषालको वयवसथषापनबषारने  ्तुलनषातमक छलफल गरनेकषा छन् । रूपषा 
्तषालको संरक्णमषा सथषानीय समुिषायको भूतमकषा प्रशंसषा गिदै फने वषा र रषारषा ्तषालको संरक्ण 
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पतन सथषानीय समुिषायलने मषात् गन्भ सकछन् भननने उनको ्तक्भ  छ । उनी फने वषा ्तषाल अत्तक्रमण 
पनु्भमषा वयषापषाररक लोभलषाई मूल कषारण मषानछन् ।

पुस्तकको नवौ ँलनेि “शने-फोकसुणरो र तफरन्तने जीवनशतैली” लने भौगोतलक अवसथषालषाई 
धयषान नतिई बनषाइनने रषाजयकषा कने नरिीकृ्त नीत्तलने समुिषायहरू परतनभ्भर हुँितै जषानछन् भननने ्तक्भ  
गछ्भ  । यो लनेिलने रषाजयको गल्त नीत्तलने प्रषाकृत्तक स्ो्त-सषाधनमषा सथषानीय समुिषाय वत्च्त 
हुनु परनेको तवषयलषाई उिषाएको छ । 

पुस्तकको िशौ ँलनेि “पतहलने र अतहलनेको चुनषाव” शीष्भकमषा छ । यो लनेिमषा तितमरनेलने 
२०४३ सषालको रषातट्रिय प्चषाय्तको तनवषा्भचन र २०७४ सषालको सथषानीय तनवषा्भचनमषा 
उममनेिवषारको प्रचषारशतैली, चुनषाव प्रचषार प्रसषारमषा अपनषाइएको ्तररकषा र चुनषावी िच्भको 
्तुलनषातमक तवश्नेषण गरनेकषा छन् । अति्लषा चुनषावको िषँाजोमषा पतछ्लषा चुनषावहरू “अत्त 
ितच्भलषा” भएकषा र सथषानीय आवशयक्तषाको कुनतै समबनध नभएकषा चुनषावी “एजनेणरषा” (जस्ततै 
“समषाि्भ तसिी” बनषाउनने) हषाबी हुन थषालनेकोमषा तितमरने  तचतन्त्त िनेतिनछन् । गणनेशमषान तसंहको 
सषामषानय जीवनशतैली र आिश्भबषारने  “गणनेशमषानलने िनेिनेको बषाहुनवषाि” शीष्भकको लनेिमषा चचषा्भ 
गरनेकषा छन् जुन पुस्तकको एिषारौ ँ लनेि हो ।

“शनेरबहषािुरको शनेरपन” शीष्भकको बषाह्रौं लनेिमषा ्ततकषालीन ननेकपषा मषाओवषािी शषातन्त 
प्रतक्रयषा सतममतल्त हुँिषा मषाओवषािीलने ितल्त/सीमषान्तीकृ्त वग्भकषा पक्मषा उिषाएकषा मषागबषाि 
पतछ हि्नने हो तक भननने आंशकषा सथषानीय ितल्त युवषामषा रहनेको कुरषा यो लनेिमषा छ । यसतै 
गरी, शनेरबहषािुर िनेउवषा रोिीको तपपलचौ्तषारषामषा पुगनेर पतन ्तीन-चषार िणिषािनेति उनलषाई 
कुरने र बसनेकषा जन्तषालषाई भनेि नतिएको तवषय अगषातर सषािदै नने्तषा र जन्तषाको बितलँिो 
समबनधबषारने  प्रश्न उिषाएकषा छन् । 

पुस्तकको ्तनेह्ौ ँ लनेि “तवकषासको गी्त” मषा उनलने गतैससको कषाय्भशतैलीको आलोचनषा 
गिदै गतैससकषा गत्ततवतधलने तवकषास प्रतक्रयषामषा “वतैचषाररक परतनभ्भर्तषा” तसज्भनषा ग¥यो भननेकषा 
छन् । चौधौ ँ “गहुँबषारीमषा गषाई” लनेिमषा कणषा्भलीमषा तवकषासने बीउतबजनको अत्तक्रमणसँगतै 
बीउमषा तकसषानको बजषार तनभ्भर्तषा बिनेको र बीउ मषाफ्भ ्त तकसषान बजषारको तनयनत्ण्तफ्भ  
उनमुि भएको चचषा्भ गररएको छ । कणषा्भलीको हषावषापषानी थनेगनने र िरनेरीमषा पतन फ्नने 
सथषानीय बीउको तवसथषापनसँगतै यो क्नेत्मषा िषाद्यषानन संकि ्तीव्र भएको लनेिकको ्तक्भ  
छ । तयसतै गरी, सथषानीय ज्षानको प्रवद््भनलने मषात् कणषा्भलीलषाई आतमतनभ्भर बनषाउन सतकनछ 
भनननेमषा उनी तवश्वस्त छन् । 

“तनकु्जमषा सनेनषा तकन ?” शीष्भकको लनेिमषा तनकु्ज वररपरर रहनेकषा समुिषायलने 
बनेहोरररहनेको कष्ट र ्ती समुिषायलषाई तनकु्जमषा सनेनषा िरषा गरनेर प्रषाकृत्तक स्ो्त-सषाधनबषाि 
कसरी वत्च्त गरषाइयो भननने कुरषालषाई तमतहन िंगलने प्रस्तु्त गरनेकषा छन् । सीमषान्तीकृ्त 
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समुिषायको हकतह्तकषा लषातग कषाम गछु्भ  भनननेहरूलने समने्त रषातट्रिय तनकु्ज वररपरर रहनेकषा 
आतिवषासी समुिषायको आवषाज नउिषाएको तजतकर उनलने यो लनेिमषा गरनेकषा छन् । 

तनजषातमक शतैलीमषा लनेतिएको यो पुस्तकलने समग्रमषा मोिषामोिी पषँाचओिषा मुद्षालषाई 
बषारमबषार उिषाएको िनेतिनछ । पतहलो, बितलँिो िषाद्य संसकृत्तलने पतचिम ननेपषाल (तवशनेष 
गरी कणषा्भली) मषा फतै लँिो िषाद्य सुरक्षा संकि; िोस्ो, गल्त नीत्तकषा कषारण प्रषाकृत्तक 
स्ो्त-सषाधनमषा सथषानीय समुिषायको कमजोर पहुँच; ्तनेस्ो, िुलिुलषा रषाजनीत्तक सषामषातजक 
आनिोलनलने समने्त पररव्त्भन गन्भ नसकने को िषालु्तनत्; चौथो, गतैससको तवकषासने चत्त्भकलषालने 
समुिषायमषा पषारनेको नकषारषातमक असर र समुिषायमषा बि्िो वतैचषाररक परतनभ्भ्तषा । र पषँाचौ,ँ 
जषा्त वयवसथषा र तप्तृसत्षालने तवशनेष गरी ितल्त ्तथषा मतहलषामषा पषारनेको नकषारषातमक प्रभषाव । 

तवतभनन सषामषातजक मुद्षाबषारने  सरल भषाषषामषा लनेतिएको यो पुस्तक पि्न रमषाइलो छ । 
समकषालीन ननेपषाली रषाजय र समषाजको (अ)पररवत्त्भ्त चररत् बुझन चषाहनने जोकोहीलषाई यो 
पुस्तक उपयोगी छ । यद्यतप, पुस्तक आफतै मषा आलोचनषा मुक्त भनने छतैन । यसबषारने  बुँिषाग्त 
रूपमषा संतक्प्त चचषा्भ गरौ ँ ।

पतहलो, पुस्तककषा कत्तपय लनेि (तवशनेष गरी मषाओवषािी समबतनध्त) हरू बिी नतै 
एक्तफथी लषागछन् । मषाओवषािी आनिोलन समषाप्त भएको कररब १३ वष्भ (२०७५ सषाल) 
पतछ यो पुस्तक प्रकषातश्त भएको िनेतिनछ । यस अवतधमषा ननेकपषा मषाओवषािीमषा आएको 
रूपषान्तरण (सिलन पतन) बषारने  समने्त पुस्तक आचिय्भजनक रूपमषा मौन छ । तयसतै गरी, द्वनद्वर्त 
पक् (सरकषार र ननेकपषा मषाओवषािी) लने गरनेकषा “जयषाि्ती” बषारने  समने्त पुस्तक कने ही बो्ितैन । 

िोस्ो, २०४६ को रषाजनीत्तक पररव्त्भनपतछ गतैरसरकषारी ्तहमषा सथषातप्त संि संसथषालने 
“सषामषातजक नयषाय” र अतधकषारकषा क्नेत्मषा प्रशस्त कषाम गरनेकषा छन् । ्तर, पुस्तक पि्िषा 
गतैससलने परतनभ्भर्तषा र अतवकषास मषात् बिषाउन भूतमकषा िनेलने भननने भषान पछ्भ  जुन धनेरतै  हिसमम 
गल्त समने्त हो । लनेिक तितमरने  सवयं गतैससकमथी भए पतन उनी गतैससकषा गत्ततवतधप्रत्त 
अतल बिी पूवषा्भग्रही रहनेको िनेिषाउँछ । हुन ्त “वषामपनथी सकूल” मषा प्रतशतक््त हुननेहरूकषा 
लषातग गतैससको यस्तो आलोचनषा धनेरतैहिसमम जषायज पतन लषागन सकलषा । 

्तनेस्ो, रषाजयकषा गल्त नीत्तलने आतिवषासी/सथषानीय समुिषायलने सथषानीय स्ो्त-सषाधनमषा 
पकर गुमषाउितै गएकोबषारने  आतिवषासी अतभयन्तषालने नबोलनेको भननने लनेिकको िमयषाइ पतन 
कने ही हिसमम गल्त र एकलकषँािने  छ । तवग्तमषा आतिवषासी/सथषानीय समुिषायलने यस 
मुद्षामषा बो्नने, लनेर्नने र पररआएको िणरमषा आनिोलनसमम गरनेकषा उिषाहरण प्रशस्त छन् । 
कषािमषारौ-ँ्तरषाई रुि्तमषाग्भ तवरुद् िोकनषावषासी/आतिवषासी अतभयन्तषालने गरनेको आनिोलन 
(२०७७ सषाल) यसको पतछ्लो उिषाहरण हो ।

चौथो, कणषा्भलीमषा िषाद्य संकि र कणषा्भलीवषासीलषाई रतैथषानने िषानषा प्रत्तको तवकष्भणबषारने 
उनलने पसु्तकमषा रषाम्री छलफल गरने पतन कणषा्भलीलने िषाद्य समप्रभ्ुतषा कसरी गमुषायो भननने कुरषाको 
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ऐत्तहषातसक पषािोलषाई िनेिषाउन सकने कषा छतैनन् । तयसतै गरी, गषँाउ र सथषानीय ज्षानलषाई बिी नतै 
“रोमषातनिसषाइज” लनेिकलने गरनेकषा हुन् तक भननने पुस्तक पि्नने जोकसतैलषाई पतन लषागन सकछ । 

द्ाररका थेवे
सव्तनत् अनुसनधषा्तषा

राजकुमार ब्दक्ाल । २०७६ । आदिवासी दवद्ोहको इदतहास । काठमाडौ ँ : 
मञजरी ्ब्लकेशन ।

आदिवासी दवद्ोहको इदतहास ननेपषालकषा आतिवषासीलने ्ततकषालीन रषाजयसत्षा तवरुद् १८३० 
िनेति १९३३ सषालसमम गरनेकषा तवरिोहको संग्रह हो । पुस्तकलने तजतननेको मषात् इत्तहषास लनेतिनने 
परमपरषालषाई चुनौ्ती तिँितै हषाननेहरूको पतन इत्तहषास स्तहमषा ्यषाइतिएको छ । अतभलनेिमषा 
आधषारर्त यो पुस्तक तलमबू, ्तषामषाङ, मषाझतकरषाँ्त, भोिने, मगर, गुरुङ र आिपहररयषा रषाईलने 
पृर्वीनषारषायण शषाहलने ननेपषाल एकीकरण गनने क्रममषा र एकीकरणपतछ गरनेकषा तवरिोह वररपरर 
कने तनरि्त छ । 

पुस्तकमषा सषा्त ओिषा िणर छन् । पतहलो िणरमषा गोिषा्भली रषाजय तवरुद् तलमबूवषानलने 
गरनेको तवरिोहको चचषा्भ छ । गोिषा्भ रषाजय तवस्तषारको क्रममषा तलमबूवषान कबजषा गनने उद्नेशयलने 
१८३० सषालमषा चतैनपुरमषा तलमबू र गोिषा्भली सनेनषाबीच युद् भयो । हषा्तहत्तयषारको अभषावमषा 
तलमबूहरूलने उक्त तवरिोहमषा अन्त्तः हषार सवीकषार गरने । सषाउन १८३१ मषा गोिषा्भली र तलमबूबीच 
युद् अनतयको समझौ्तषा भयो । युद्मषा परषातज्त भएपतछ कने ही तलमबूहरू तसतककमत्तर भषागने, 
कने ही गोिषा्भसँग तमलने र कने ही चषातहँ आ-आफनतै गिमषा रही गोिषा्भली सनेनषासँग लतररहने । 
आफनो िनेश छषारी तसतककम बसनने तलमबूहरूलने सीमषा क्नेत्मषा तसतककम र लनेपचषाहरूसँग तमलनेर 
गोिषा्भली तवरुद् पुनःतवरिोह मचचषाए । १८४८ सषालभनिषा अतििनेति बसोबषास गरररहनेकषा 
चतैनपुरकषा बषाहुनक्नेत्ी समुिषायलने भनने यो युद्मषा गोिषा्भलीको पक् तलएकषा तथए । 

छररएर रहनेकषा तवतभनन रषाजयहरू गोिषा्भ रषाजयमषा गषातभएपतछ क्रमशः गषाईको वध गन्भ 
प्रत्तबनध लगषाउन थषातलएको तथयो । रणबहषािुर शषाहको पषालषा (१८४३ सषाल) मषा १७ जनषा 
तलमबू सुबबषाहरूको नषाममषा लषालमोहर जषारी गरी “तहजो सीमषापषारर बसनेर लुितपि गरनेको र 
गोवध गरनेकोमषा मषाफी तिइएको उ्लनेि गिदै अब उप्रषान्त गोवध नगनू्भ” भनी आिनेश तिइएको 
तथयो (पृ. १८) । तलमबूहरूको िनेव्तषा “थनेवषा सषाममषाङ” र “मनेफ्रम” अनुष्षानमषा चिषाउन गषाई 
वषा गोरुको भोग अतनवषाय्भ हुनछ । गोवध गरनेमषा करषा सजषायको भषातगिषार बननुपनने भए पतन 
उनीहरूलने गोवध प्रत्तबनध उ्लंिन गरररहने । गोवध नगन्भ तिएको आिनेशको पषँाच वष्भपतछ 


