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अम्ृत योञ्जन-्तषामषाङ । २०७३ । उज्यालो ्यात्यामया तयामयाङ महिलया । कषाठमषाडौ ँ : गषान्षा 
प्रकषाशन ।

नेपषाली महिलषािरूको सन्दर्भमषा खस-आय्भ हिन्ददूरन्दषा आह्दवषासी ्जन्जषाह्त समु्दषायकषा 
महिलषािरू सव्तनत्र र सशक्त छन् अथवषा िुनछन् रनने गररनछ । सषामषानय्तः यी ्दुई फरक 
समु्दषायको धषाहम्भक, सषामषाह्जक, सषंासकृह्तक मदूलय-मषानय्तषा, परमपरषा र ्जीवनशैलीलषाई 
एकषापसमषा ्दषँा्जेर यस्तो ्ुझषाइ रषाहखएको िो । ्तुलनषातमक लेखषा्जोखषामषा आधषारर्त यस्तो 
हवचषार समपे्रषण रइरिँ्दषा खस-आय्भ हिन्ददू परमपरषामषा महिलषाको अवसथषा, सथषान, रदूहमकषा्षारे 
्िस गन्भ, हवचषार हनमषा्भण एवं पनुहन्भमषा्भण गनने अनेकौ ँस्ो्त-सषामग्ी उपलबध छन ्। ह्तनले तयस्तषा 
हवचषार र ्िसिरूलषाई पररषकृ्त र प्रशोहध्त गनने आधषारिरू पहन ह्दएकषा छन् । आह्दवषासी 
्जन्जषाह्त समु्दषायकषा महिलषािरू्षारे रने उनीिरू खस-आय्भ हिन्ददू महिलषािरूको ्तुलनषामषा 
कुन हिसषा्ले सव्तनत्र, सशक्त छन् वषा छैनन्, समु्दषायहरत्र लैंहगक्तषाको अवसथषा के-कस्तो छ 
रनने्षारे नयदून अहरलेख यषा ्दस्तषावे्ज रेहिनछन् । थोरै तयस्तषा मित्वपदूण्भ सषामग्ी मधयेको एक 
िो, रषाषषाहव्द ्अम्ृत योञ्जन-्तषामषाङद्षारषा हलहख्त पुस्तक उज्यालो ्यात्यामया तयामयाङ महिलया 
(२०७३) । पुस्तकमषा ्तषामषाङ ्जषाह्तकषा महिलषािरूको सषामषाह्जक, सषांसकृह्तक, आहथ्भक एवं 
लैंहगक हसथह्त लगषाय्तकषा पक्िरूको हचत्रण छ । पुस्तक ्तीन खणडमषा हवरषाह्ज्त छ : 
उजयषालो यषात्रषामषा ्तषामषाङ महिलषा; ्तषामषाङ महिलषा कोश र ्तषामषाङ महिलषा शिी्द कोश । 

पुस्तकले खस-आय्भ हिन्ददू संसकषार-संसकृह्तसँग ्तुलनषा ग्ददै ्तषामषाङ ्जषाह्तको परमपरषाग्त 
एवं मौहलक मषानय्तषा अनुरूपको महिलषा-पुरुष ्ीचको शहक्त-सम्नधलषाई केलषाएको 
छ । समग् आह्दवषासी ्जन्जषाह्त समु्दषाय आफैले ्दषा्ी ग्ददै आएझै ँ र सषाव्भ्जहनक वतृ्तमषा 
आह्दवषासी ्जन्जषाह्त महिलषाको सव्तनत्र, सशक्त छहवलषाई ्जोड ह्दइएझै,ँ पुस्तककषा प्रतयेक 
लेखले ्तषामषाङ ्जषाह्त हरत्रको लैंहगक समषान्तषाकै अवसथषालषाई पुहटि गनने ्जमकको गरेकषा छन् । 
सषाथै ्तषामषाङ महिलषािरूको हवहरनन क्ेत्रमषा रिेको संलगन्तषा र उपहसथह्त एवं ्ततकषालीन 
नेकपषा मषाओवषा्दीले सञचषालन गरेको ्दश वषने ्जनयुद्धमषा शिी्द रएकषा महिलषािरूको समे्त 
हववरहणकषा हनमषा्भण गरेको छ । लेखकको हवषयग्त वषा हवधषाग्त हवज्ञ्तषा अनुरूप रषाषषासँग 
गषँाहसएकषा सन्दर्भिरू ्तुलनषातमक रूपमषा गिन र हवशे्षणषातमक र अनय हवषय वषा सन्दर्भ 
पररचयषातमक र ्जषानकषारीमदूलक ढषँाचषामषा प्रस्तु्त गररएकषा छन् ।

पुस्तकको पहिलो खणड हवषयवस्तुको हिसषा्ले मित्वपदूण्भ छ । सषा्त ओिषा लेख 
समेहिएको यो खणडको पहिलो लेख मषाफ्भ ्त रषाषषा वैज्ञषाहनक हवशे्षणको आधषारमषा लेखकले 
“आमषा” शब्द रोि-्मनेली रषाषषा पररवषार अन्तग्भ्तको समपहत्त रए पहन प्रयोगको आधषारमषा 
्तषामषाङ रषाषषाको शब्द रएको, र नेपषाली समषा्जमषा यसको प्रयोग िुनु पहन यिी रषाषषा पररवषार 
र ्तषामषाङ रषाषषा एवं परमपरषाको ्देन रएको ्दषा्ी गरेकषा छन् । अनय रषाषषा पररवषारको मषातै्र 
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नरएर रोि-्मनेली रषाषषा पररवषारहरत्रकै अनय ्जषाह्तिरूको रषाषषाको ्तुलनषामषा पहन ्तषामषाङ 
रषाषषामषा रक्तसम्नधकषा सषाइनो शब्दिरू स्ै्जसो “आ” ्षािै शुरू िुने ्तथयको आधषारमषा 
यस्तो ्दषा्ी गररएको छ । ्जस्ैतः “आखे (्षा्जे), आपषा (्ु्षा), आमषा, आपषाग्ेन/आपेन 
(ठदू लषा्षा), आमषाग्ेन/आमेन (ठदू लो आमषा), आगु (कषाकषा), आरु/आसु (कषाकी, सषानी आमषा, 
सौ्ेतनी आमषा), आसयषाङ (मषामषा), आहङ (फुपदू, मषाइ्जदू), आजयो (्दषा्जु), आनषा (ह्द्दी), 
आले (रषाइ) र आङषा (्हिनी)” (पृ. १५) । यद्यहप, रोि-्मनेली रषाषषा पररवषार हरत्रकषा 
अरू आह्दवषासी ्जन्जषाह्त समु्दषायको रषाषषािरूको सन्दर्भ रने सपटिसँग खुलषाइएको छैन । 

्दोस्ो लेखमषा ्तषामषाङ महिलषाको वंशेरी थर हववषािसँगै पररव्त्भन निुने, र हववषाि गरेर 
श्ीमषान् को घर गए पहन अन्त्तः ्जनमघरमै चेलीको सवअहस्ततव कषायम रहिरिने सषामषाह्जक-
सषंासकृह्तक हवहध-हवधषानले ्तषामषाङ महिलषालषाई सव्तनत्र्तषा प्र्दषान गरेको ्तक्भ  छ । उक्त 
्तक्भ लषाई सव्जषा्तीय हववषािको सन्दर्भमषा चेलीको रग्त र मषासु ्ेिुलषा पक्लषाई सुहमपने, 
चेलीको सवअहस्ततव सवरूप अहसथ (िषाड) रने मषाइ्तीकै वंशमषा रिने; उसको मतृयु पश्षा्त् ्
पुनः थरको प्र्तीक अहसथ हवहधव्त् रूपमषा मषाइ्तीले ग्िण गनने र अन्तर्जषा्तीय हववषाि गरेको 
चेलीको सन्दर्भमषा रने हवहधव्त रीह्तररवषा्जको कम्भ नहनरषाइने िुनषाले ऊ पदूण्भ रूपमषा मषाइ्तीम ै
रहिरिने र उसको मृतयुसंसकषारको ्दषाहयतव पहन मषाइ्तीकै िुने ्तषाम्षा ्दश्भनको मषानय्तषाकषा 
आधषारमषा उभयषाइएको छ । यस मषानय्तषा अनुरूप ्तषामषाङ ्जषाह्तमषा िुकने की चेली कम्भ गन्भ 
कम्भघर ्जषानछे र पुनः मषाइ्तीघर फक्भ नछे । यो मषानय्तषाको वयषाविषाररक पक्को अभयषास र 
प्ररषावकषारर्तषाको पक् रने थप अधययनको हवषय रएको कुरषा लेखले औलँयषाउँछ । 

यिी खणडको ्ेतस्ो लेखले जिो (पेवषा) परमपरषा मषाफ्भ ्त महिलषा (छोरीचेली) िरूले आफनो 
्ल्ु्तषा र सीपले आ्ज्भन गरेको हन्जी समपहत्तमषा पदूण्भ सवषाहमतव र हनयनत्रण कषायम गनने 
िुनषाले उनीिरूको आहथ्भक िक सथषाहप्त गरेको ह्जहकर गछ्भ  । सषामषाह्जक-सषांसकृह्तक रूपमषा 
पेवषा रषाखने अहधकषार नरएको छोरषाको आयस्ो्त घरपररवषार धषानन उपयोग गनने र पररवषारकषा 
स्दसयिरू स्ैको िक लषागने िुनछ । ्तर छोरीको पेवषामषा रने अरू कसैको िक नलषागने र 
सषामषानय्तः पुस्तषान्तरको क्रममषा छोरी नै तयसको िक्दषार िुने मषानय्तषा र सोिी अनुरूपको 
अभयषासले महिलषालषाई आहथ्भक रूपमषा केिी सशक्त र सव्तनत्र ्नषाउन िेवषा ह्दएको छ । 
सषाथै, ्षा्ुको अंशको िक्दषार छोरषािरू मषातै्र िुने, आमषाको पेवषाको िक्दषार छोरी (िरू) 
मषातै्र िुने र सोिी अनुरूप ्षा्ुको घेवषा (मतृयु-संसकषार) मषा छोरषािरूले मषातै्र अहन आमषाको 
घेवषामषा छोरीिरूले पहन ्दषामषासषािी आहथ्भक खच्भ ्ेिोनने पक् पहन लेखमषा उललेख छ । 

्तषामषाङ ्जषाह्तको ्जीवन ्जग्तलषाई िेनने ्तषाम्षा ्दश्भनको दृहटिकोण अनुरूप लैंहगक्तषा 
र यौहनक्तषा्षारे चौथो लेखमषा चचषा्भ गररएको छ । ्तषामषाङ रषाषषामषा वयषाकरणीय लैंहगक्तषा 
र हलंगरे्दको शब्दिरू नरिेको ्तथय प्रस्तु्त ग्ददै लेखकले ्तषामषाङ ्जषाह्तमषा यौहनक्तषाको 
प्रषाकृह्तक अवधषारणषा रए पहन लैंहगक्तषाको अवधषारणषा रने नरिेको हनषकष्भ हनकषालेकषा 
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छन् । रषाहषक रूपमषा लैंहगक हवरे्द निुनु ्तषामषाङ ्जषाह्तको मौहलक संरचनषा रएको लेखकको 
्दषा्ी छ । रषाहषक रूपमषा रिेको यो समषान्तषा आह्दवषासी ्जन्जषाह्त समु्दषायकषा धेरै्जसोको 
सषाझषा हवशेष्तषा िो । यसलषाई समु्दषाय वषा ्जषाह्त हवशेषमषा रिेको लैंहगक समषान्तषाको एक 
सदूचकको रूपमषा हलन सहकनछ । ्तर, लेखकले “रषाषषामषा लैंहगक हवरे्द नरएपहछ समषा्जमषा 
पहन लैंहगक रे्द िुँ्दैन” (पृ. ३१) रनेझै ँ्दषा्ी गन्भ वषा हनषकष्भ हनकषालनको लषाहग रने पयषा्भप्त 
आधषारिरूको खो्जी गनु्भ आवशयक छ । 

सषामषाह्जक, सषंासकृह्तक, आहथ्भक पक्िरूमषा ्तषामषाङ महिलषाको हसथह्त, िैहसय्त र 
रदूहमकषाकषा पक्िरू समेि्ने प्रयतन गररएको पषँाचौ ँलेख केिी सषंासकृह्तक संसकषारिरू ्षािेक 
अहघललषा लेखिरूको संक्ेपीकरणको एकीकृ्त सवरूप िो । शीष्भकको हिसषा्ले हवस्तृ्त 
लषागने यो लेखमषा अहघललषा लेखकषा प्रसंग ्दोिोररएकषा छन् । तयस ्षािेक, घरमदूली महिलषा 
िुने; पोशषाक, गरगिनषा र सौन्दय्भसषाधन; हववषाि र हसनकोपषा ंग्ो (सम्नध हवचछे्द); मौहलक 
ज्ञषान एवं सषंासकृह्तक संवषािककषा रूपमषा महिलषा हशक्षा र सचे्तनषाकषा सन्दर्भलषाई पहन यसले 
कोट्यषाएको छ । ्तषामषाङ हववषाि नीह्तमषा ्िुपह्त वषा ्िुपतनी वयवसथषा नरएको; कसैलषाई 
तयस्तो हववषाि गन्भ प्रोतसषािन पहन नगररने; व्र्त र हवधवषाको अवधषारणषा नरिेको र श्ीमषान् को 
मृतयु वषा सवेहचछक सम्नधहवचछे्द पश्षा्त्् को पुनहव्भवषाि एउिषा सषामषानय संसकषार रिेको; 
हवद्यषावषाररहध गरेकषा ्तषामषाङिरू ४८ मधये १५ ्जनषा महिलषा िुनु, आह्दको आधषारमषा यस 
लेखमषा पहन ्तषामषाङ ्जषाह्तहरत्र लैंहगक समषान्तषा रएको ्तक्भ  गररएको छ । 

छैिौ ँ लेख ्तषामषाङ महिलषाद्षारषा लेहखएकषा ्तषामषाङ सषाहितय र तयसमषा अहरवयक्त 
रएकषा उनीिरूको लैंहगक चे्तनषाको सेरोफेरोमषा घुमेको छ । हव.सं. २०४० ्देहख ्तषामषाङ 
महिलषािरूको प्रकषाहश्त हस्ज्भनषा गी्त मषाफ्भ ्त शुरू रएर नषािक, कथषा, कहव्तषा, उपनयषास, 
्षालसषाहितय हवधषासमम हवस्तषार रएको छ । हव.सं. २०४० ्देहख शुरू रएको महिलषािरूको 
फषाटफुट हस्ज्भनषाले २०५९ सषालमषा आएर हसंगो कृह्त प्रकषाशनमषा फड्को मषा¥यो र तयसपहछ 
 तयसले ्तीव्र गह्त हलयो । महिलषािरूको हस्ज्भनषाको केनद्ीय हवषयवस्तु सषामषाह्जक-सषंासकृह्तक 
पहिचषान िुने गरेको छ रने महिलषा िक अहधकषारप्रह्त पहन ्ती हस्ज्भनषाले केिी मषात्रषामषा छोएकषा 
छन् । ्तषामषाङ महिलषा लेखक एवं स्ज्भकिरूको संखयषा ्ढ््दो छ र सहक्रय्तषा आशलषाग्दो 
्देहखनछ । यद्यहप, लेखकको हवशे्षणमषा ्तषामषाङ महिलषािरूले हस्ज्भनषा मषाफ्भ ्त समषा्जमषा 
आफनो उपहसथह्त खोजने र तयसको लषाहग आफै संलगन िुने ्दषाहयतव हनवषा्भि ग्ददैआएकषा 
रए पहन आफनो अगुवषा आफै ्नने सममको अवसथषामषा रने पुगन ्षँाकी रिेको छ । यस 
खणडको अहन्तममषा लेखकले पुस्तक ्तयषारीको क्रम; प्रहक्रयषा; खषाकषा हनमषा्भण; आवशयक 
सषामग्ी एवं सदूचनषा संकलनको ्जषानकषारी ह्दएकषा छन् । लेखमषा प्रस्तु्त गररएको हवषयवस्त ु
र प्रस्तु्तीकरणको दृहटिले यो लेख पुस्तकको पररचय खणडको सवरूपमषा रिे पहन लेखकले 
यसलषाई अनय छ ओिषा लेखिरूकै कोहिमषा पंहक्त्द्ध गरेकषा छन् । 
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पुस्तकको ्दोस्ो र ्ेतस्ो खणड ्तषामषाङ महिलषािरूको सहक्रय्तषाको के्त्र, रदूहमकषाको 
अवसथषाको ्दस्तषावे्जीकरणको हिसषा्ले मित्वपदूण्भ छन् । ्दोस्ो खणडमषा हवश्व चहच्भ्त; 
हवद्यषावषाररहध एवं मिषाहवद्यषावषाररहध प्रषाप्त; सषाहितय-कलषा (हचत्रकलषा/गी्त-संगी्त/रंगमञच/
अहरनय); रषा्जनीह्त; खेलकु्द; आमसञचषारकषा मषाधयम र समषा्जसेवषामषा संलगन रई हचहनएकषा 
र हमथकको रूपमषा रिेकषा सहि्त गरेर ्देशहव्देशमषा रिेकषा १२३ ्तषामषाङ महिलषािरूको संहक्प्त 
हचनषारी छ । यसमषा हवश्व प्रहसद्ध वैज्ञषाहनक डषा. अनुमषायषा ्तषामषाङ, चहच्भ्त सषाहितयकषार 
पषारर्जषा्त, सवरसषाम्षाज्ञी अरुणषा लषामषा, समषा्जसेवी चररमषायषा ्तषामषाङ्देहख पहछललो पुस्तषाकषा 
रषा्जनीह्तकममी नहवनषा लषामषा र गषाहयकषा हश्तल मोक्तषान सममलषाई समेहिएको छ । यसलषाई 
लेखकले “्तषामषाङ महिलषा कोश” को मुखय शीष्भकमषा “प्रह्तरषाशषाली ्तषामषाङ महिलषािरूको 
्जीवनगषाथषा” को उपशीष्भक रषाखेकषा छन् । हवहरनन क्ेत्रमषा सहक्रय रिरे सवअहस्ततव र पहिचषान 
कषायम गरेकषा प्रह्तरषाशषाली महिलषािरूको संहक्प्त पररचयले उनीिरूको सषाव्भ्जहनक ्जीवनको 
संहक्प्त नकसषंाकन गछ्भ  । लेखकले रनेझै,ँ ्जीवनगषाथषा नै प्रस्तु्त गनने सषामथय्भ रने रषाख्दैन । 

्ेतस्ो खणड ्तषामषाङ महिलषा शिी्द कोश शीष्भकमषा रिेको छ । यस खणडमषा ्दशवषने 
द्नद्मषा शिी्द रएकषा ्तषामषाङ महिलषािरूको नषाम, उमेर, ह्जललषा र मषाररएकषा ठषाउँ एवं हमह्त 
सहि्तको सदूची छ । उपलबध सरकषारी एवं गैरसरकषारी ्तथयषंाकिरूको आधषारमषा सदूची ्तयषार 
पषाररएको िुनषाले शिी्दिरू्षारे उललेख गररएको ्जषानकषारीमषा एकरूप्तषा र पदूण्भ्तषा छैन । यद्यहप, 
यो सदूचीले ्जनयुद्धमषा सररक रई जयषान ह्दने ्तषामषाङ महिलषािरूको ्तथयषंाक हनमषा्भण गनु्भको 
सषाथै उनीिरू्षारे थप खो्जह्न गरी ्जषानकषारी िषाहसल गन्भ र ्षाहिर लयषाउन मद्द्त पुगनेछ । 

अधययन-अनुसनधषान र ्ौहद्धक कम्भमषा ्जुि््दै आइरिेकषा एक स्ज्भकको हस्ज्भनषाको 
चुस्त्तषा, गिन्तषा, ्ौहद्धक्तषा र प्रस्तु्तीकरण प्रह्तको हचन्तषा, अपेक्षा र प्रह्तहक्रयषा उहत्तकै 
मित्वपदूण्भ िुनछ, ्जह्त उनको प्रषाहज्ञक कम्भ र हस्ज्भनषा । यो पुस्तक पढ््दषा स्ैरन्दषा खि्हकने 
पषािो िो—समपषा्दन । पुस्तकको हवषयसदूची्देहख लेखिरूसमम ्षारम्षार ्दोिोररने उिी 
सन्दर्भ र तयसैको आधषारमषा गररएको ्तक्भ  र हनकषाहलएको हनषकष्भ; ह्तनको हफ्तलो प्रस्तुह्त; 
वयषाकरणीय एवं प्रषाहवहधक त्रुहि र एकरूप्तषाको कमी लगषाय्तकषा पक्ले समपषा्दनको खषाँचो 
औलँयषाउँछ । उ्दषािरणको लषाहग पुस्तकको हवषयसदूची “खणड २” (्जुन खणड १ िुनुपनने 
िो) ्षाि शुरू िुनछ र पुनः ्दोिोररनछ । हवषयसदूचीकै “खणड २” को १. मषा “प्रह्तरषाशषाली 
२१४ ्तषामषाङ महिलषाको ्जीवनगषाथषा” उललेख छ । सोिी खणडको मुखय रषागको शीष्भकमषा 
“प्रह्तरषाशषाली १२२ ्तषामषाङ महिलषाको ्जीवनगषाथषा” (पृ. ७० र ७७) लेहखएको छ । 
हववरणमषा रने ्जममषा्जममी १२३ महिलषाको संहक्प्त ्जीवनी प्रस्तु्त गररएको छ । तयस्ैत, 
खणड १ मषा समषाहवटि पषँाचौ ँ लेख अहघललषा लेखिरूकै संहक्प्त रूप िुनु; पहिलयै प्रकषाशन 
रइसकेकषा लेखिरू पुनःप्रकषाशन गररँ्दषा पररमषा्ज्भन र संशोधन नगररनु र अहन्तम वषा सषा्तौ ँ



पुस्तक समीक्षा | 293

लेख कुनै हवषयवस्तु केहनद््त सव्तनत्र लेख नरएर समग् पुस्तक हनमषा्भणको प्रहक्रयषामषा केहनद््त 
िुनु ्जस्तषा पक्ले पुस्तकलषाई िलकषा ्तुलयषाएको छ । 

पुस्तकको संरचनषा अकको खि्हकने पषािो िो । ्तीन ओिषा खणडको रूपमषा पुस्तकमषा 
समषावेश रएकषा सषामग्ीलषाई लेखकले छुटषाछुटै पुहस्तकषाको सवरूपमषा पसकेकषा छन् । पहिलो 
खणडको लषाहग डषा. लक्मी ्तषामषाङ र सृ्जनषा गोलेको रदूहमकषा; ्दोस्ो खणडमषा केहनद््त 
सुलोचनषा मषाननधर हध्तषालको शुरकषामनषा र सनचु बलोन ्तषामषाङको रदूहमकषा; ्ेतस्ो खणडमषा 
समपषा्दकीय ्तथषा पुस्तकको शुरूमषा र ्दोस्ो खणडमषा गररकन लेखककै ्दुई ओिषा प्रषाककथन 
समेहिनुले यी ्तीन खणड ्ेगलषा्ेगलै प्रकषाशनको खषाकषा अनुरूप ्तयषार पषाररएको छनक ह्दनछ । 

पुस्तकमषा समषावेश “महिनषावषारीमषा ्जंगलको ्षास” (प.ृ ६९) शीष्भकको एकमषात्र अनुसदूची 
हकन रषाहखयो, तयसमषा समेहिएको हवषय ्तषामषाङ महिलषािरूको सन्दर्भसँग हकन र कसरी 
गषँाहसएको छ वषा तयसलषाई कसरी िेनने रनने्जस्तषा कुनै पहन प्रसंग किी ँक्ैत उललेख छैनन् । 
्तसथ्भ, तयो अनुसदूची पुस्तकमषा समषावेश गररनुको औहचतय पुहटि िुँ्दैन ।

कुनै पहन समु्दषाय र समु्दषायकषा सीहम्त वयहक्तत्विरूको अग्सर्तषा, ्जषागरूक्तषा र 
्दक््तषामषा हनमषा्भण िुने वषा उतपषा्दन गररने यस्तषा स्ो्त-सषामग्ीिरूको ्ौहद्धक एवं प्रषाहज्ञक 
मित्व सथषाहप्त गन्भ र गरषाउनको लषाहग हवषयवस्तु ्षाहिर लयषाइनु आफैमषा सकषारषातमक क्दम 
िो । उक्त क्दम चषाहलँ्दषा हवषयवस्तुको गिन्तषा, प्रस्तुह्त, संरचनषा, रषाषषा, शैली आह्दले 
पहन उहत्तकै मित्वपदूण्भ रदूहमकषा खेलने यथषाथ्भ्तफ्भ  सचे्त िुनु उहत्तकै ्जरुरी छ । 

्तमषाम कम्जोरीिरूको ्षा््जु्द पुस्तक उपयोगी छ । पुस्तकले ्तषामषाङ समु्दषाय हरत्रको 
नषारीवषा्दलषाई हवश्ववयषापी ्तवरमषा चलेको पहश्मषा नषारीवषा्दी अवधषारणषाको सटषा ्तषामषाङ 
समु्दषायको आफनै ्तषाम्षा ्दश्भनको हसद्धषान्त अन्तग्भ्त ्ुझने र ्ुझषाउन सहकने एक खषालको 
आधषार ह्दएको छ । तयिी ्दश्भनको आधषारमषा ्तषामषाङ समु्दषायमषा लैंहगक समषान्तषा र समषान 
शहक्त-सम्नध रिेको लेखकको ्दषा्ी छ । ्तर, यिषँानेर सपटि िुनुपनने कुरषा, तयसको म्तल् 
रषाजय र रषाजयको नीह्त, हनयम र कषानदूनिरूले पहन यी महिलषािरूलषाई सोिी अनुरूप 
समषान्तषाको ्ोध गरषाएको छ वषा तयस्ैत वषा्तषावरण ह्दएको छ रनने पककै िैन । ्तषामषाङ 
महिलषासँग सम्हनध्त हवहवध हवषयवस्तु उठषान, ्दस्तषावे्जीकरण र छलफलको हिसषा्ले 
यो पुस्तक मित्वपदूण्भ छ । आह्दवषासी ्जन्जषाह्त समु्दषायले आफनो मौहलक पहिचषानको 
रूपमषा अहघ सषा्ददैआएको लैंहगक समषान्तषाको पक्पोषण, हवशे्षण र आह्दवषासी ्जन्जषाह्त 
समु्दषायहरत्र रिेको लैंहगक्तषाको हवषयमषा थप अधययन-अनुसनधषान र ्िसको लषाहग यो 
पुस्तक उपयोगी छ । 
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