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के बाहुनवादको ोत िह दू धमर् हो ? डोरबहादुर
िव को याटिलजम् ए ड डेभल मे टको २५
वषर्पिछ पुनअर् ययन
चूडामिण ब नेत
सन् १९९१ मा पिहलो पटक प्रकािशत भएपिछ सुपिरिचत नेपाली मानवशा ी डोरबहादरु
िव को कृ ित याटिलजम् ए ड डे भ ल मे ट : ने प ा स ट्रगल फर मोडर् न ाइजे श न (यस
उप्रा त, एफ ए ड डी) थुप्रै पटक पुन मर्ुद्र ण भएको छ । यो ने प ाली रा य र समाजको
िव े षण हुँदा स भवतः सबभ दा धेरै पटक उद्धृत गिरएको चिचर्त पु तक पिन हो ।1
क्याि ब्रज िव िवद्यालयका मानवशा ी एलन याकफालेर्न (सन् १९९०) का अनुसार
िव को उक्त पु तकको योगदान याक्स वेबरको द प्रोटे टे ट इिथक ए ड द ि पिरट अफ
क्यािपटिलजम् र टोिकयाभेलीको एि सय ट सोसाइटी ज ता पि मा सुप्रिसद्ध लेखकको
पु तकसँ ग तु ल नायोग्य छ । अ य के ही ले ख कले चािहँ िव को यस पु तकमा अित
सामा यीकरण गिरएको तथा प्रमाणको अभाव रहेक ो कारण देख ाउँ दै आलोचना पिन
गरे का छन् (हेनर्ुहोस्, दाहाल सन् १९९०; शमार् सन् १९९१; म ल सन् १९९२; पहारी
सन् १९९२; मेट्ज सन् १९९६; िम सन् २०१६) । यद्यिप, नेपालबारे िच राख्ने समाज
वैज्ञािनक तथा िवकास अ यासकतार् माझ एफ ए ड डी लोकिप्रय रहँदै आएको छ ।2
1

डोरबहादुर िव नेपाली मानवशा का िपता भनेर पिन िचिन छन् (िफशर सन् १९९६ :
३४९) । सन् १९९६ मा उनी पि म नेपालबाट रह यमयी ढंगले हराएपिछ भेिटएका छै नन् । िव को
जीवनी र प्रकाशनबारे जा न हेनर्ुहोस्, के सी र व त (सन् २०१३) ।
2
नेपालमा पु तकको चचार् र मह व ित्रभुवन िव िवद्यालय, मािटर् न चौतारी र साउथ एिशयन
युिनभिसर्टीद्वारा िडसे बर २९, २०१६ मा काठमाडौमँ ा आयोजना भएको “िडबेिटङ डे भल मे ट
इन साउथ एिशया” स मेलन तथा यहाँ प्र तुत कायर्पत्रह ले पिन पुि गरे का छन् । यस लेखको
अिघ लो सं करण उक्त स मेलनमा प्र तुत गिरएको िथयो । सहभागीका अनुसार बािहरबाट भखर्रै
देश मा आएका र िवकास स ब धी िवदेश ी िवज्ञका लािग यो पु तक लामो समयदेि ख “पढ् नै
पनेर्” रिहआएको छ (थप के सी र खरे ल सन् २०१७ मा पिन हेनर्ुहोस्) । यस लेखका एक जना
समीक्षकका अनुसार िव लाई प्रित थािपत गनेर् एक जना अित चिचर्त गैरनेपाली लेिखका म जु ी
समाज अ ययन १३ ः १२१–१३९, २०७५
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अढाई दशकदेिख पु तकमािथ हुँदैआएको यस प्रकारको िनयिमत पिरचचार् र लोकिप्रयता
नै यसको पुनअर् ययन गनेर् उ प्रेरणाको कारक हो ।
यो पु तकले सन् १९५१ मा राणा कालको अ यदेिख सन् १९८० स मको िवकासक्रमको
िसंगो प्रिक्रया समेटेको छ । यस अथर्मा एफ ए ड डीलाई सन् १९६०–१९९० स मको
राजत त्रा मक प चायती यव थाका क्रममा अपनाइएका िवकास नीित र अ यासको
आलोचना मक समीक्षाका पमा िलन सिक छ । िव तकर् गछर् न्, “उ च जात”3 का
कुलीन नेपाली शासकह िढवादी िह दू मा यताले िनदेर्िशत र ग्रिसत िथए । यस कारण,
इितहासको कुनै काल ख डमा अ य तै गौरवाि वत र समृद्ध रहेको नेपाल िपछिडएको
र अ पिवकिसत मुलुक भएको छ र नेपाललाई आधुिनक हुन निदन ितनै उ च-जातीय
कु लीनह िज मेव ार छन् । िव का अनुस ार उ च-जातीय िह दूव ादी मा यता, अथार् त्
पु तकमा उि लिखत “बाहुनवाद” र “बाहुनवादी िथित,” भ नाले “भाग्यवाद,” “आ नो
मा छे ” र “चाकरी प्रथा” को सि म ण हो । यो िव े षणको आधारमा िव सुझाउँ छन्—
आिथर् क िवकास तथा आधुि नकताका लािग ने प ालले बाहु न वादी सं कृ ितलाई याग्नु
पछर् र यसको थानमा पर परागत उ पादनशील आिदवासी-जनजातीय मू य-मा यता
र सं कृ ितको पक्षपोषण र अनुसरण गनर्ुपछर् । िव य तो प्रिक्रयामा राजत त्रको प्र यक्ष
भूिमका र िनदेर्शनको आव यकता देख्छन् ।4
यस लेखमा मैले अिघ ला समीक्षकह (दाहाल सन् १९९०; शमार् सन् १९९१; म ल
सन् १९९२; पहारी सन् १९९२; मेट्ज सन् १९९६; िम सन् २०१६) का तकर् मा सहमित
जनाउँ दै पर परागत सामािजक िवज्ञानको ि कोणमा एफ ए ड डीको मुख्य िन कषर्मा
सम या रहेको तकर् प्र तुत गरे को छु । यस क्रममा िव का बारे अिघ ला समीक्षाले नदेखेका
सवाल पिन बहसमा याउने प्रयास गरे को छु । आधुिनकताको िवकासवादी धार र जातथापा हुन् । यस पु तकलाई कसरी प्रयोग र उपयोग गिरएको छ भ नेबारे मैले अक छुट्टै कायर्पत्र
(ब नेत सन् २०१६बी) मा के लाएको छु ।
3
थुप्रै प्रसंगमा िव ले “उ च जात” श दावली प्रयोग गरे का छन्, जसले बाहुनलाई जनाउँ छ ।
अ य स दभर्मा उनी क्षत्री, ठकुरी, े नेवारलाई पिन बाहुनकै ेणीमा राख्छन् । य ता समूहलाई
जनाउन उनले प्रयोग गनेर् अ य श दावली भनेका “बाहुन-क्षत्री,” “आप्रवासी बाहुन,” “मािथ ला
जात” र “सबभ दा मािथ लो जात” हो । “बाहुनवादी” भ नाले मेरो अथर्मा ियनै समूहका उ च
जातका कुलीन शासक हुन् ।
4
थुप्रै अनुस धाता, िवद्वान् तथा जातीय अिभय ता अिहले चिचर् त भएको “बाहु न वाद”
श दका प्रणेता िव लाई मा छन् (िविलय स सन् २०१६) । नेपालका उ च जातका कुलीन वगर्को
राजनीितक प्रभावशालीताको याख्या र प्र तुितको पिरभाषाका लािग बाहुनवादलाई बुिझए खास
सम या पदैर्न भ ने मेरो बुझाइ छ ।
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िसद्धा त (का ट योरी) को आदशर्वादी धारबाट प्रभािवत िव ले आ नो तकर् लाई मौिलक
िसद्धा तका पमा प के का छन् । तर, नेपालका स ब धमा उ तै खालका पूवर्प्रकािशत
कृ ितलाई भने िव ले यान िदएका छै नन् ।5 बाहुनवादी मा यता कसरी कारक शिक्त हुन
पुग्यो भ ने िवषय प्र ट पानर् र याख्या गनर् िव चुकेका छन् । न त उनले य ता मा यता
बोक्ने भिनएका के द्रीय राजनीितक तथा प्रशासिनक सं थाका ऐितहािसक बाहु नवादी
कतार्को पिहचान गनर् सके का छन् । यस लेखमा बाहुनवादी मा यता कायम रहेको भ ने
िव का तकर् का के ही पक्षसँग मैले सहमित पिन जनाएको छु । यद्यिप, प्रकािशत ऐितहािसक
त य र िववेचनाको अनुसरण गदैर् यहाँ के तकर् गिरएको छ भने बाहुनवादी मा यताको
उदगम
् र यापकता िह दू धािमर्क कृ ित, मा यता र अ यासमा होइन, राजनीितक सं थाको
ऐितहािसक िवकासक्रममा खोिजनु पछर् । खासमा, अठारौ ँ शता दीताका शाह राजवंश
र ितनका भारदारद्वारा थािपत र संरिक्षत अिन बीसौ ँ शता दीमा राणा तथा प चायत
कालमा आएर झांिगएका राजनीितक सं कृ ित र सं थाले नै िव ले भने झै ँ बाहु नवादी
मा यता बोक्ने गरे का िथए भ ने मेरो पिन धारणा रहेको छ ।

बाहुनवादी मू य-मा यता के हो ?

बाहुनवाद के हो ? नेपाली रा य र समाजका लािग बाहुनवादी मा यता र ितनका पिरणाम
के हुन् ? िव का अनुसार, धमर् भ नु सव च शिक्त हो र बाहुनवादी मा यता िह दू धमर्बाट
आएको हो ।6 य ता मा यताम ये सबभ दा मह वपूणर् चािहँ भाग्यवाद ( याटिलजम्) हो ।
सारमा भाग्यवाद भ नाले य तो “सोच हो जस अनुसार यिक्तगत जीवनको पिरि थित
िनय त्रण गनेर् साम यर् कोहीसँग हुँदैन । यो अलौिकक बा शिक्तले मात्रै गनर् सक्छ” (िव
सन् १९९१ : ४) ।7 भाग्यवाद “पुराणह मा आधािरत छ र कमर्ले नै सबै थोक िनधार्रण गछर्
भ ने यसले िव ास गछर् ” (िव सन् १९९१ : ५८, पादिट पणी २) । भाग्यवादसँगै जोिडएर
आउँ छ “आ नो मा छे ” को अ यास । यो पिन िह दू धािमर्क िव ास र भगवान प्रितको
भरोसाबाट उि जएको सोच हो । िव का अनुसार नेपाली सं कृ ित मूलतः “सामूिहकता”
(कलेिक्टिभ ट अप्रोच) मा आधािरत छ, जुन आफै मा राम्रो कुरा पिन हो, यद्यिप उ चजातीय समूह बीचको सामूिहकता आ नो मा छे को स जाल माफर् त िवकृ त पमा प्रकट
हु छ । भाग्यवाद र आ नो मा छे सँगै आउने िव को ते ो अवधारणा भनेको चाकरी हो ।
5

िव तृत याख्याका लािग हेनर्ुहोस्, ब नेत (सन् २०१८) ।
िनि त कृ ितको नाम निलएरै िव बार बार पुराण तथा धमर्शा बारे उ लेख गछर् न् । नाम
िलइएका कृ ित भनेका मनु मृित, कौिट यको अथर्शा र भागवद् गीता हुन् ।
7
िगरी (सन् २०१६) का अनुस ार भाग्यवादको अवधारणा औपिनवे ि शक िनमार् ण हो, र
यूरोपको ओिरय टिल ट बहसमा यसको प्रयोग यापक छ ।
6
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िव का अनुसार यो अवधारणामा पिन धमर् नै प्रमुख पले जोिडएर आउँ छ । उनी लेख्छन्,
“चाकरीको उदभव
् धािमर्क-सां कृ ितक अ यास र द्धामा रहेको छ, जुन शासक वगर्मा
प्रसािरत हुँदै शिक्तका िविभ न तहमा आिसन रहेकाह स म फै िलयो” (िव सन् १९९१ :
५) । यसथर्, िव का अनुसार, उ च-जातीय िह दू शासक वगर् बाहुनवादी रोगबाट प्रतािडत
छ । यस मा यताको असर आ मिव ास, उ प्रेरणा, समय प्रितको सजगता, र योजना तथा
कायर्कारण स ब ध सिहत िविभ न अवधारणा, अिभमुखीकरण, यवहारमा प देिखन
था छ (िव सन् १९९१ : ४; अ याय ४ पिन हेनर्ुहोस्) ।8 भाग्यवादका पमा देिखने
बाहुनवादको असर रा यको नीित तथा योजना छनोटमा समेत देिख छ, जसले अ ततः
आधुिनकता तथा िवकास तफर् को नेपालको यात्रामा भाँजो हा छ ।
िव बाहुनवादी मा यता परापूवर् कालदेिख नै अ य तै शिक्तशाली रहँदै आएको ठा छन् ।
ज तै, १६ औँ शता दीमा नेपालको पि मी भेगमा खस साम्रा यको पतन9 तथा गोखार्लीको
सफल रा य िव तार ज ता इितहासका प्रमुख घटनालाई पिन उनी बाहुनवादसँग जोडे र
हेछर्न् (सन् १९९१ : २६, ४५) । उनको ठ याइमा बाहुनवादी मा यता यित शिक्तशाली
छ िक गैर-बाहुनवादी मा यतामा उठबस गरे का र िवदेशमा लामो समय बसेर फकेर् काह
पिन बाहुनवादी मा यताको आँधी-तुफानमा सिजलै पनेर् गरे का छन् (सन् १९९१ : १३८) ।
राजा वीरे द्र-संरिक्षत “उ पादनशील” नयाँ िशक्षा लागू गनेर् योजना बाहुनवादीह को िवरोध
र असहयोगकै कारण असफल भएको िव तकर् गछर् न् । बाहुनवादी मा यताले िशक्षालाई
उ पादनशील मको मा यम बनाउनुको साटो आड बरी गहना बनाएको छ । अ याय
७ मा उनको तकर् छ िक ब्र ा डको िवकास चक्रीय तथा वतः फूतर् भएको िव ास गनेर्
के ही उ च-पद थ कमर्चारी गणले िवदेशी सहायताको ठाडो िवरोध गछर् न् (सन् १९९१ :
१३५) । अक ितर, य ता अितवादी पिन छन् जसले िवदेश ी र िवदेश ी सहायतालाई
पैतृक स पि झै ँ ठा छन्, जुन बाहुनवादी मा यताकै उपज हो । िव िवद्यालय िशक्षासँगै
सामािजकीकरणले बाहुनवादी सोच राख्ने उ च-जातीय योजनािवद् तथा कमर्चारीत त्रलाई
ठोस सवाल तथा योजना िनमार्णमा समय लगाउनुको साटो पि ड याइँ तथा अमूतर् काममा
प्रो साहन गराउँ छ (सन् १९९१ : ५४; अ याय ७ पिन हेनर्ुहोस्) । पिरणामतः, िवदेशी
सहयोग प्रभावहीन भएको छ । अ यमा, बाहुनह को हालीमुहाली रहेको रा य संय त्र
8

िव को तकर् छ िक यही भाग्यवादले नेपाली कुलीन शासकलाई “शाि त” िदएको छ,
जसले नेपालको सावर्भौिमकता िनमार्णमा सघाएको िथयो ।
9
खस साम्रा यको पतनको कारण जात यव था हो भ ने तकर् सँग के ही इितहासिवद् सहमत
हुन सक्छन्, तर बाहुनलाई दान िदएको जिमन र खस साम्रा य िभत्रकै आ तिरक द्व द्वलाई पिन
उनीह मह व िद छन् (प्रधान सन् १९९१) ।
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माफर् त च ने बाहु नवादी मा यताले ने पाली रा य, समाज तथा आधुिनकीकरण तफर् को
यात्रामा बाधा तथा अ योल िसजर्ना गरे को छ ।
तर भाग्यवाद, आ नो मा छे र चाकरी ज ता बाहुनवादी मा यताका बारे मा िव को
तकर् लाई सू म अ ययन गदार् उनी बाहु न वादी मा यताको ोत तथा ितनका प्रभावको
िव े षणमा चुकेको मेरो ठ याइ छ । उनले बाहुनवादी कतार्का यवहार बेनामे धािमर्क
ग्र थ (पुर ाण तथा धमर्श ा ) बाट सीधै देख ाएका छन् । 10 तर, बाहु न वादी मा यता र
यसको प्रभाव बीचको सीधा स ब धलाई पुि गनेर् एउटा पिन आधार पु तकमा देखाएका
छै नन् । िव (सन् १९७६) ले सन् १९७० ितरको नेपालको दिक्षणी भेगको एउटा गाउँ मा
बाहुनवादी मा यताका के ही िछटा फे ला पारे का िथए । तर, एफ ए ड डी कुनै दिक्षणी भेग
वा गाउँ का बाहुन पुरेतबारे लेिखएको होइन । ब यो काठमाडौकँ ो के द्रीय राजनीितक
तथा प्रशासिनक सं था बारे को पु तक हो ।
आ नो मूल तकर् र याख्यानमा पर पर िवरोधी प्रसंगह रहेको त यतफर् िव सचेत
देिखएका छै नन् । िव का अनुसार अिवजेय बा शिक्तमा िनिहत िव ास नै भाग्यवादको
खास अथर् हो, जसले यिक्तमा रहेको मह वाकांक्षा र उ प्रेरणालाई नकारा मक प्रभाव पाछर्
वा शू य गराउँ छ । तर, अक ितर, चाकरी र आ नो मा छे ले भौितक व तु प्राि का लािग
यिक्तले गरे को वप्रयासलाई जनाउँ छ । य ता िवरोधाभासपूणर् देिखने बाहुनवादी सोच
कसरी समायोजन गनर् सिक छ भ नेबारे िव ले कही ँ पिन प पारे का छै नन् (हेनर्ुहोस्,
पहारी सन् १९९२) । यो पाटो प नपारे कै कारण फरक िव े षणमा पुग्ने अवसर िव ले
कसरी गुमाएका छन् भ ने स ब धमा म आउँ दा ख डमा िव े षण गनेर्छु ।
पु तकका कितपय थानमा िव को तकर् पढ्दा ने पालका बाहु नह बा शिक्तमा
िव ास गनेर् धािमर्क हैन चरम भौितकवादी हुन् िक भ ने भान समेत पदर्छ । िचतवनमा
भएको एउटा सवेर्क्षण उ लेख गदैर् िव तकर् गछर् न्, नेपालका स पूणर् समूहम ये सबैभ दा
बेखुस जाित बाहुन नै हुन् (सन् १९९१ : ७२) । तर, बाहुन िकन बेखुस छन् भनेर िव
याख्या गदैर्नन् । के बाहुनह ऐितहािसक पमै धन र शिक्त आजर्नमा बढी लालाियत
भएकाले नेपालमा रहेका अ य सबै समूहभ दा बेखुस भएका हुन् ? उसै पिन बाहुनह को
भौितक-सांसािरकताबारे नेपाली समाजमा एक खालको बिनबनाउ िब ब रहेको छ—जता
गुिलयो, उतै बाहुन भुिलयो । म ल (सन् १९९२ : २३) उ लेख गछर् न्, “यिद नेपाली
10

आफूले उ लेख गरे का कृ ित सामा य वा कुलीन नागिरकले साँ चै प्रयोग गरे का िथए िक
िथएनन् यसबारे िव आ ना पाठकलाई बताउँ दैनन् । ती कृ ित त कालीन समाजका प्रितिब ब िथए
र ितनमा यक्त िव ास तथा मा यताले यिक्तका दैिनक यवहार िनदेर्िशत गरे का हुनुपनेर् सोचाइ
िव ले राखेको देिख छ । तर, थुप्रै पर पर-िवरोधी देिखने याख्या सिहतका फरक सं करणका
कृ ित भारतीय उपमहाद्वीपभिर फै िलएका िथए (डोिनगर सन् २००९) ।
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समाजको कुनै ख डले ऐितहािसक प्रोटे टे ट िक्रि यनह ले झै ँ कामको मह वलाई पूणर्
पमा आ मसात् गरे क ा छन् भने ती जाित अ कोही नभएर बाहु न नै हु न् ।” जमर् न
समाजशा ी याक्स वेबर (सन् २००१) ले पँूजीवादको िवकासमा मह वपूणर् योगदान िदने
प्रोटे टे ट िक्रि यनह लाई अ य तै बेखुशी समूहको पमा िचित्रत गरे का िथए । दिक्षण
एिशयाको पर परागत िह दू धमर्मा भौितकवादी दशर्न र बाहुनको प्रसंग प्रश तै देिख छ
(बेर यान सन् १९७१; िसंगर सन् १९७२; गे नर सन् १९८२; डोिनगर सन् २००९) ।
भखर्रका के ही अ ययनले नेपालमा पिन य तै देखाएका छन् । िचतवनका था र पूवीर्
नेपालका िधमाल बीसौ ँ शता दीमा तुलना मक पमा कम उपभोगवादी र धनको जोहो
गनर् उित यान निदने जाितको पमा देिख छन् (गुणर ने सन् १९९६; राई सन् २०१५) ।11
भाग्य र कमर् ज ता अवधारणाको जन तरमा देिखने िविभ न अथर्तफर् यान िव ले
िदएका छै नन् । नेपाल र दिक्षण एिशयाका िह दू (र बौद्ध) य ता अवधारणाबाट ग्रिसत छन्
र ितनले यी अवधारणालाई दैिनक जीवनमा बार बार प्रयोग गछर् न् (िसंगर सन् १९७२) ।
हालसालै गिरएका अ ययनले देखाएका छन् िक सवर्साधारण नेपालीले पिन जीवनका
घटना याख्या गनर् य ता अवधारणाको प्रयोग गरे का छन् (ब नेत सन् २०१६ए) । नेपाली
पिरप्रे यमा िव ले भने झै ँ सम याग्र त देिखएका भाग्यवादी मू य र मा यताबारे िसंगर
(सन् १९६६) ले भारतीय बाहुनका के ही उदाहरण उ लेख गरे का छन् । यद्यिप िसंगरले
अ ययन गरे का बाहुन िपछिडएका िथएनन्, ब उनीह सफल यापारी र उद्योगी बनेका
िथए । उनको तकर् छ िक आ नो अव थाबारे याख्या गनर् थुप्रैले भाग्यवाद तथा कमर्को
िसद्धा त प्रयोग त गरे , तर ती िसद्धा तले यिक्तगत मह वाकांक्षालाई प्रभािवत पारे नन् ।
कितले त सफलताबारे नभएर असफलताबारे याख्या गदार् मात्रै ती अवधारणा प्रयोग
गरे का िथए । गे नर (सन् १९८२) को दिलल छ, दिक्षण एिशयाली िह दू जीवनमा कमर्को
ब धन मह वपूणर् होइन ।12 नेपालमा य ता थुप्रै थेगो तथा उदगार
् छन् जसले भाग्यलाई
अकाट्य स य वा प्रभावको पमा प्र तुत गदैर्नन् । ज तै, “भाग्यमा छ भ दैमा डोकोमा दधू
अिडँ दैन,” “भाग्यले िदने कमर्ले ठे ने” । यी लोकोिक्तले यिक्तगत प्रयास, मह वाकांक्षा,
र भाग्यवादी सोच पर पर िवरोधी नभएर एक अकार्का पूरक रहेको देखाउँ छन् । यसो

11

बाहुनको “लोभीपन” र अ समूहको “उदारपन” लाई यिक्तको शैिक्षक अवसर, िनजी
स पि र बजार सँगको सामी य, रा य तथा रा यको भूिम योजना सँगको पहुँच तथा बसाइँसराइको
अनुभव ज ता ऐितहािसक र समाजशा ीय पक्षबाट बुिझनुपछर् ।
12
िव ले आ नो उप यास सोतालामा चािहँ यापारीको सफलतामा धमर् नकारा मक नहुन
पिन सक्ने स देश िदएका छन् (ब नेत सन् २०१७) ।
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त बाहुनवादले सामािजक असमानतालाई वैधता िदनका लािग भाग्यवाद तथा कमर्को
िसद्धा तको उपयोग वा दु पयोग गरे को बारे पिन िव ले यान िदएका छै नन् ।13
सं स ारका थुप्रै धमर् म ा भाग्यवादको अवधारणा रहेक ो छ । िह दू तथा बौद्ध धमर् म ा
कमर्को िसद्धा त, याग र पुनजर् मको िवशेष थान छ । “सफल” ा तका पमा िव ले
उ लेख गरे का थुप्रै एिशयाली मुलुकह य ता िव ासबाट प्रभािवत भएको पाइ छ । तर,
ने पालको सवालमा चािहँ य ता िव ासलाई उनले सम या माने का छन् । यित मात्र
होइन, समकालीन पि मा रा ट्र नै पिन भाग्यवादको व प र अवधारणाबाट मुक्त छै नन् ।14
खासमा, िह दू धमर् नै भाग्यवादको ोत हो भ ने िव ले के पिन भनेका छन् भने भाग्यवाद
“ब्र ा ड भिरको मानवीय अव थाको एउटा पाटो हु न सक्छ” (सन् १९९१ : ८२) ।
भाग्यवाद जहीतँ ही ँ छ र यो मानवीय अव थाको पाटो हो भने नेपालको अ पिवकासमा
यो कसरी कारक शिक्त हुन सक्छ ? िव को यही प्रमुख सारमा प सम या छ र उनको
तकर् आफै मा िवरोधाभासले ग्रिसत छ ।
बाहुनवादी मा यताका अ य दईु अंश, आ नो मा छे र चाकरी, पिन उि कै सम याग्र त
छन् िकनभने ती उ च-जातीय िह दमू ा मात्र देिखने “िवकृ ित” होइनन् । खासमा भ दा, यी
अ यास जहीतँ ही ँ भेिट छन् । थुप्रै पूवर्-आधुिनक रा यह मा आ नो मा छे र चाकरीका
िविवध व प मानव इितहासको हरे क काल ख डमा िवकास भएका िथए ।15 याकफलेर्न
(सन् १९९० : २६) ले य तो अ यास “क्रूर शासक” को कालमा रोम र भसेर्िलजमा रहेको
लेखेका छन् । अझ, उनका अनुसार, चाकरी र आ नो मा छे को अ यास भूम य सागरीय,
दिक्षण अमेिरकी, भारतीय तथा अ य समाजमा पिन प्रचिलत िथयो, र अझै िवद्यमान छ ।
यो अ यास तथा मानिसकता पि मा आधुिनक प्रजात त्रमा पिन अद्यािप कायम छ, न त
यी प्रवृि नाि तक क युिन ट शासनमा नै हराएर गएको छ (रोथ सन् १९६८; डो फ
र डो फ सन् १९७९) ।
13

सत्रौ ँ तथा अठारौ ँ शता दीको पि म यूर ोपका उदाउँ दै गरे क ा पँूज ीपित वगर् क ा लािग
प्रोटे टे ि टजम एउटा सहयोगी आदर्श िथयो भ ने कुरा माक्सर् र उनका अनुयायीले लामो समयदेिख
तकर् गदैर् आएका छन् ।
14
वािशङ्टन पो टले सन् २०१५ मा गरे को एउटा िवचार सवेर्क्षण अनुसार ५२ प्रितशत
अमेिरकीले भाग्यमा िव ास गछर् न् भने २९ प्रितशतले गदैर्नन् । हेनर्ुहोस्, www.washingtontimes.
com/news/2015/jul/13/poll-61-percent-republicans-believe-fate- horosocop/;
अग ट १३, २०१६ मा हेिरएको ।
15
राणा कालमा (सन् १८४६–१९५१) चाकरीको उपि थितबारे िव ले वीकारे का त छन्,
तर उनले राजनीितक याख्याबाट जोिगन चाहेको र िह दू मा यताको प्र मा फिकर् एकाले यसलाई
उनले बेवा ता गरे का छन् (सन् १९९१ : १०२) ।
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यसै गरी, िह दू धमर्मा धािमर्क आज्ञाकारीता र बा शिक्तको उपासना कुनै नौलो
कुरा होइन । यो संसार भरका सबै प्रमुख धमर् र आिदवासी धमर्मा पिन पाइ छ । िविभ न
पिरप्रे य, समय र थानमा चाकरी र आ नो मा छे को यापक अ यासले प देखाउँ छ
िक य ता अ यास र धमर्बीच स ब ध नहुन पिन सक्छ ।
पािरवािरक जीवन तथा सामािजकीकरण बारे को अ यायमा बाहुनवादी मा यताको
सामािजक (पुनः)उ पादन स ब धमा िव ले याख्या गरे का छन् । उनका अनुसार, उ चजातीय समूहका बालबािलकामा बाहुनवादी मा यताको सामािजकीकरण भएको हु छ,
जुन ती बालबािलकाको मनोिवज्ञान र यिक्त वमा मुखिरत हु छ । बसाइँसराइ गिररहने
प्रभावशाली बाहुनवादीह को पु तौ ँ पु तामा यो िनयिमत पमा ह ता तिरत भइरह छ ।
तर, दभु ार्ग्यवश, बाहुन तथा अ य नेपालीह को सामािजकीकरण प्रिक्रया कसरी उ तै वा
िभ दै छ भ ने कुरा िव देखाउँ दैनन् । याकफालेर्न (सन् १९९० : २९) को िट पणी अनुसार
नेपालका बाहुन र अ य जातीय समूहको सामािजकीकरण अ यास फरक छै न । दाहाल
(सन् १९९०) उ लेख गछर् न् िक पिरवार तथा सामािजकीकरणबारे िव को अ याय भ्रामक
छ । साथसाथै, रा यको के द्रीय सं था चलाउने बाहुनवादीह को हुकार्इ-बढाइ क तो िथयो
भ नेबारे िव ले िब कुलै अ ययन र िव े षण गरे का छै नन् । न त उनले सामािजकीकरण,
मा यता तथा वय कको यवहार बीचको जिटल स ब धबारे सोचेका छन् ।16

को हुन् ऐितहािसक बाहुनवादी कतार्ह ?

उ च-जातीय कु लीन यवहारमा बाहु न वादी मा यताको सामियक शिक्तबारे िव े ष ण
गनर् िव चुकेका मात्रै छै नन्, रा यको के द्रीय सं थामा ऐितहािसक बाहुनवादी कतार्को
पिहचान गनर् पिन सके का छै नन् । पिरणामतः एफ ए ड डीका पाठकलाई लािगरह छ,
बाहुनवादी भनेका को हुन् त ? िव आफै वीकार गछर् न, नेपाली बाहुनको ठूलो संख्या
अ य िमहेनती नेपाली ज तै छन् । उनी सचेत पिन गराउँ छन्, सबै बाहुन (जसले बाहुनकै
थर राखेका छन्) दिक्षण ितरबाट भागेर आएका पिन होइनन्, धेरै “पदो नित” भएका पिन
छन्; ज तै, पि म नेपालका खस झाँक्री । िव (सन् १९९१ : ३२) बताउँ छन्, “एउटा
बाहु न र धामी-झाँ क्र ी बीचका पर परागत अ यासमा खासै फरक छै न । अझ के पिन
16

सामािजकीकरण (सोिसयलाइजेशन) र यिक्त व, मा यता, िव ास, सोच र कायर्बीच सोझो
स ब ध छै न भ ने तकर् समाज वैज्ञािनकले लामो समयदेिख गदैर्आएका छन् (उदाहरणका लािग
हेनर्ुहोस्, िडरे जो सन् १९७७; ि वड्लर सन् १९८६; अजेन सन् १९८७; िड यािगओ सन् १९९७;
िहटिलन र िपिलयािभन सन् २००४) । मा यता िनर तरताको कुरा िव उठाउँ छन्, तर यसमा
सामािजक-ऐितहािसक प्रभाव, आमस चार, साथीभाइको दबाब, पु ता बीचको फरकपनालाई
उनले िव े षणको के द्रमा राखेका छै नन् ।
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देिख छ भने, थुप्रै मह वाकांक्षी खस धामी (झाँक्री) ले बाहुनको थर िभरे र पुरे याइँ जारी
राखे... ।” िव का अनुसार अझ के द्रीय सं थामा रहेका समकालीन बाहुनवादी जि कै
खराब िविभ न ठाउँ मा रहेका वा तिवक(?) बाहुनह िथएनन् ।
बसाइँसराइका क्रममा बाहुनह ले आ नो जीवनशैली पिरवतर्न गनर् बा य भए तािक
उनीह अझ यावहािरक तथा भिव य-उ मुख हुन र कम भाग्यवादी हुन परोस् । िव
यितस म दाबी गछर् न िक स पूणर् मे च ी क्षे त्र मा पक्का भाग्यवादी बाहु न भे ट् न लगभग
मुि कल छ (िव सन् १९९१ : ५१) । बाहुनह पर परागत अ यास र मा यता यागेर
“उद्यमशील” र “प्रगितशील” भएको तथा आधुिनक नेपालका सं थापक पृ वीनारायण
शाहको सेनामा संलग्न भएको भ दै अठारौ ँ शता दीका गोरखाका पहाडी बाहुनको िव
तािरफ गछर् न् (िव सन् १९९१ : ४५) ।17
दिक्षणी मधे स वा मै ि थल ब्रा णबारे िव लाई यित चासो छै न । प चायतताका
उनीह के द्रीय सं थामा कुनै पिन पमा खासै प्रभावशाली िथएनन् नै ।18 तर, जात
यव थाको अ यास गनेर् काठमाडौ कँ ा ने व ारको िव े ष ण गनर् भने िव लाई अ ठ् यारो
परे को प्र टै देिख छ । रक्सी तथा भैसँ ीको मासु खान जनै याग गनेर् र आ नो समाजबाट
बाहुनवादको िवरोध गनेर् नेवारको चािहँ उनले प्रशंसा गरे का छन् (िव सन् १९९१ : ४०) ।
यापू ज ता “िमहेनती” जातको तािरफ गछर् न्, तर “राजपुत े ” ज ता के ही थर िव का
लािग टाउको दुखाइको िवषय बनेको छ (िव सन् १९९१ : १६४, पादिट पणी २; पृ.
१५४ पिन हेनर्ुहोस्) । नेवारह इितहासदेिख वतर्मानस म नै स प न र प्रभावशाली समूह
रिहआएका छन्, तर चौधौ ँ शता दीमा काठमाडौ ँ उप यकाका नेवार जाितमा िह दू जात
प्रथा लागू गिरएको िथयो र उनीह गोखार्लीबाट “परािजत” जाित हुन् । बाहुनवादी नेवार
िकन र कसरी समृद्ध भए र काठमाडौकँ ो के द्रीय राजनीितक सं थामा कसरी आबद्ध भए
भ ने प्र को िव जवाफ िददैनन् ।
शाह (सन् १९९०ए : १६) को तकर् छ िक सन् १९७० ितर ८० प्रितशतभ दा बढी
लाभको पद र शिक्तमा उ च-जातीय समूह को हालीमुह ाली िथयो । उनका अनु स ार,
आधाभ दा बढी सरकारी कमर्चारी काठमाडौ ँ उप यकाबाट आएका िथए । ज्ञवाली (सन्
१९९४ : १३) को पिन उ तै तकर् छ, “एउटा िहसाबले ७५ िज लाका ५२ जना प्रमुख
17

यद्यिप ि टलर (सन् १९९५[ १९७३] : ७३) बताउँ छन्, “आ नो सेनामा ब्रा ण पिन
सामेल होऊन् भ ने कुरा पृ वीनारायण शाहले चाहेको ज तो लाग्दैन ।” तर, िवजय हािसल गनर्
उनले योितषीह बाट उ प्रेरणा चािहँ िलएका िथए (ि टलर सन् १९६८) ।
18
चौधौ ँ तथा उ नाइसौ ँ शता दीमा जात-आधािरत कानूनी तथा सामािजक ऐन बनाउन
मैिथल ब्रा णले मह वपूणर् भूिमका खेलेका िथए (होफर सन् २००४[१९७९]; प्रधान सन् १९९१) ।
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िज ला अिधकारी सं कृ त भाषामा दीिक्षत हुन् ।”19 ज्ञवाली र शाहले िदएका संख्याले
बाहुनवादीह िह दू धािमर्क ग्र थबाट प्रभािवत छन् भ ने िव को दाबीलाई बल पु¥ याउँ छ ।
यद्यिप, िव े षणा मक जोिखम भने रिहरह छ । यो हो, कृ ितह मा यक्त आदशर् र आम
धारणाको अथर् तथा यवहारबीच स ब ध पिह याउने सम या । ज्ञवाली र शाहले पिन
सरकारी अिधकृ तका यिक्तगत िववरण उ ले ख गरे क ा छै न न् । भूग ोलको कु रामा पिन
यहाँिनर सम या छ । शाहले देखाएको त यांक अनुसार प चायत कालका उ च-पद थ
थुप्रै कमर्चारी र प्रभावशाली राजनीितज्ञ म यमा चल तथा पूवार् चल क्षेत्रका छन् । यद्यिप,
िव को आ नै िव े षण अनुसार, यी क्षेत्रमा बाहुनवादी मा यता सबभ दा कमजोर छ । उसो
भए, काठमाडौकँ ो बाहुनवादी मा यता र कतार्को उपि थितलाई—जो िव को पु तकको
मूल िवषय हो—हामीले कसरी बु न सक्छौ ँ त ? ऐितहािसक बाहुनवादी कतार् र बाहुनवादी
मा यताको यो पहेलीको समाधान गनर् िव असफल छन् । आउँ दो ख डमा म राजनीितक
सं थाको ऐितहािसक िवकासबारे िव े षणका साथै िव को िह दवू ादी मा यताको सारको
वैकि पक याख्या प्र तुत गछुर् ।

राजनीितक सं था र बाहुनवादी मा यता

बाहुनवादी मा यताका वाहकको पिहचान गनर् िव कसरी असफल छन् यसबारे मािथ ला
ख डमा मै ले चचार् गिरसके को छु । तर, आ नो आनु भ िवक अनु स धान (इ पे ि रकल
िडि क्र शन) मा िव ले नेपालका ऐितहािसक तथा समकालीन बाहुनह को जिटल तथा
िवरोधाभासकारी ति बर सही ढंगमा प्र तुत गरे का छन् । अथार्त् उनले थापना गनर् चाहेको
िसद्धा त र सामािजक वा तिवकताका बीचमा ठूलो खाडल देखा पछर् । उनले िह दू धमर्
र याख्या गिरएका बाहुनवादी मा यताको पकड बाहुनह मै पिन कमजोर रहेको सायद
अ जानमा बताएका छन् । बाहुनमा ती मा यताको पकड कमजोर मा ने हो भने िव को
िन कषर् के हुनुप य भने अ य जातजाित समूहमा ती मा यता झनै कमजोर छन् । य तो
तकर् गदैर् िव नेपालको अ पिवकासको कारकका पमा बाहुनवाद र िह दू धमर् बाहेकका
अ य त वको भूिमकाको खोजी गनर् सक्थे । दभु ार्ग्यवश, िव य तो याख्या गनर् चुकेका
छन् । एफ ए ड डीबाट पाठकले बु ने मुख्य कुरा के हो भने नेपालको के द्रीय प्रशासन र
राजनीितमा उ च-जातीय बाहुनह को बिलयो उपि थित छ । यो मह वपूणर् िवषय त हो
तर यो िनता त फरक सवाल हो ।
ऐितहािसक बाहु नवादी भने का को हु न्, र ितनले स चालन गदैर् आएका भिनएका
राजनीितक तथा प्रशासिनक सं थाका िवशेषता के हुन् ? अठारौ ँ शता दीअिघ पिन बाहुन र
19

ज्ञवाली आ नो त यको ोत उ लेख गदैर्नन् । प्रमुख िज ला अिधकारी म यम तरका
कमर्चारी हुन्, सन् १९८० ताका उपसिचव तरका कमर्चारीले नेपालका ७५ िज लाको नेतृ व गथेर् ।
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क्षत्री पहाडका प्रमुख सानाितना क्षेत्रमा प्रभावशाली रिहआएका िथए । नयाँ नेपाल थािपत
गनेर् गोखार्ली सै य अिभयानमा ितनको भूिमका, ितनीह को उ च-जातीय तर र िशक्षामा
एकािधकारले रा यको उ च तहमा ितनको प्रवेश अ ततः पक्का ग¥यो (ि टलर सन् १९६८,
१९७६, १९९५[१९७३]; रे ग्मी सन् १९७६, १९९५; प्रधान सन् १९९१) । ऐितहािसक
पमा, ने प ाली रा यले जिमनदारको भूि मका िनवार् ह गदैर् जिमन माफर् त सामा य तथा
सै य कमर्चारी समेतलाई िनय त्रण, पुर कृ त तथा दि डत गनेर् मा यमको पमा आफूलाई
थािपत ग¥ यो । रे ग्मी (सन् १९७६) को तकर् छ िक, म य नेपालका पहाडी भेगका के ही
उ च-जातीय बाहुन र क्षत्री पिरवार नै नयाँ बनेको नेपाली राजत त्रा मक मुलुकको प्रमुख
लाभग्राहीका पमा थािपत भए । खास गरी बाहुनको भूिमका यसमा उ लेखनीय छ ।
राजकुलमा ब्रा ण िशक्षक रहेका रणजंग पा डे पिन सन् १८३७–१८३८ मा नै मुिख्तयार
(प्रधानम त्री) को पद प्रा गनर् सफल िथए (शाह सन् १९९०बी) । बाहुनह ले मूलतः
दरबारको गुटगत राजनीित, अ तर-रा य स ब धको यव थापन र दरबारमा “ थायी” पमा
देिखने षड्य त्रमा सामेल भई फाइदा िलने गरे को इितहास छ । यसकारण, भाग्यवादीबाहुनवादी सोचले उनीह लाई य तो लाभदायक पदमा पु¥याएको िथएन, शिक्तके द्र सँगको
उठबस र खास राजनीितक सीपले यो अवसर प्रा भएको िथयो ।
उ नाइसौ ँ शता दीको शु मा काठमाडौ कँ ो शासकीय कु लीन वगर् म ा उ च-जातीय
ने व ारको प्रवे श उनीह को ( यापािरक) वगीर्य शिक्त, भारत र ित बतसँ ग निजकको
स ब ध, उकािसएको शैिक्षक तर, िवदेशी भाषामा दक्षता, आिदले म त गरे को बु न
सिक छ (हेनर्ुहोस्, म ल सन् १९९२) । के ही बाहुन र नेवार पिरवारको य तो बढो री
बढ्दो िव यापी अ तर-राि ट्रय रा य र बजारको संरचना िवकास हुँदै गदार् भयो । यी
शु आती ऐितहािसक उपलि ध नेपाली रा य तथा समाजमा छािनएका उ च-जातीय बाहुन,
क्षेत्री तथा नेवार पिरवारको प्रभाव झनै प्रभावशाली ब दै गयो । बाहुनवादी मा यताको
उपि थित र िनर तरता बु न अथर् र राजनीितक सं थाको ऐितहािसक िवकासको िव े षण
गनर् िव चुकेका छन ।
शता दी लामो राणा काल (सन् १८४६–१९५१) लाई छाड् ने हो भने अठारौ ँ
शता दीको म यितर आधुि नक ने प ाल रा यको थापनापिछ ने प ालको राजनीित तथा
राि ट्रय क पनाशीलतामा राजत त्रको प्रमुख भूिमका छ । राणाह ले पिन राजत त्रा मक
सं थामािथ सायदै चुनौती िदए । “िपतृस ा मक प्रशासन” मा राजत त्र तथा उ च-जातीय
कुलीन शासक नै दमन तथा शोषणका प्रमुख नेपाली सं था रहे (शाह सन् १९७५, १९९०ए;
रे ग्मी सन् १९७६, १९९५; ि टलर सन् १९७६, १९९५[१९७३]) । शाह (सन् १९७५,
१९९०ए) को तकर् अनुसार, सन् १९५१ मा राणा शासन अ य हुने िबि कै यस पिछका
राजाले नेपाली रा यलाई आधुिनकीकरण गनर्ुभ दा शाह खानदानका पुराना राजनीितक
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सं था र अ यासलाई पुनजीर्वन र िनर तरता िदए । राणा काल पिछका सरकारले पिन राणा
कालीन प्रशासिनक सं कृ ित कायम राखे । नेपाली रा यले राजत त्रको छायामा रहेको,
पालनपोषण र सं थागत गरे को राजनीितक सं कारलाई िव ले िह दू बाहुनवादी मा यता
भनेको कुरा बु न किठन छै न ।
पृ वीनारायण शाहकै पालामा नेपाली रा यमा “पजनी” नामक एक अनौठो अ यास
प्रचिलत िथयो । यो यव थामा राजाबाट प्रधानम त्री सिहत रा यका िविभ न संय त्रलाई
हटाउने, कायम राख्ने, स वा गनेर्, रोक लगाउने, बदर तथा नवीकरण गनेर् आिद काम हरे क
वषर् पजनी नामक प्रचलनद्वारा हुने ग य । राणाले उक्त अ यास जारी राख्दा अ य अ यास
थपथाप पिन गरे । ज तै, राणा शासनमा शु गिरएको “दौडाहा” (भ्रमण) नामको एउटा
अ यास प चायतस म पिन कायम िथयो (जोशी र रोज सन् १९६६ : ४१५–४१७) ।20
प चायत ताकाको अक अ यास “दशर्न भेट” िथयो, जुन सं थागत गनेर् काम दरबारमा
रहेको थायी कायार्लयले तथा मुलुकका िविभ न ठाउँ मा राजाका भ्रमणका बेला अ यास
गनेर् गिर यो । य तै, दरबारले सीधै िनदेर्शन िदने िवशेष प्रािधकरण तथा जाँचबुझ के द्र
राजनीित तथा कमर्चारी प्रशासनको िनय त्रण गनेर् प्रमुख सं थागत संय त्र िथए (शाह सन्
१९७५, १९९०ए) । यी अ यास तथा सं था अठारौ ँ र उ नाइसौ ँ शता दीका भौगोिलक
एवं आिथर्क पिरप्रे यमा ठीकै िथए होलान् (ि टलर सन् १९७६, १९९५[१९७३]), तर
शाह (सन् १९७५ : ५४) का अनुसार द ड र पुर कारको उिचत प्रयोग गरी प्रशासन र
राजनीितलाई आधुिनकीकरण गनर्ुभ दा राजाद्वारा प्रविधर्त प चायत यव थाले प्रशासिनक
र राजनीितक क्षेत्रमा अ यव था थािपत गरायो र कतार्ह को मनोबल कमजोर पा¥ यो ।
य ता अ यासले शासकीय वीकृ ित पाएपिछ बाहुनवादी मा यताले िशर उठाउन पाउने
नै भयो । अझ, कमजोर र असुरिक्षत राजाले िविधहीनता तथा द डहीनतालाई बढावा िदँदै
अथवा दु पयोग गदैर् आ नो शिक्तको िव तार र के ि द्रकृ त गनर्पिट्ट लागे । राजा सँगको
आ नो यिक्तगत छलफल उ लेख गदैर् शाह (सन् १९९०ए : ३४) भ छन्, राजाले यो
बेला ठूला राजनीितज्ञ तथा प्रशासकलाई अ य तै यिक्तवादी बनाए तािक शिक्त आ नो
हातमा मात्र रहोस्, आफूप्रित उनीह बफादार रहून र प्रशासिनक अिधकारीबीच बेमेल
कायम राख्न पाइयोस् । ज्ञात य छ, प चायत काल ताका सेना, प्रहरी र कमर्चारीत त्रको
उ च ओहोदामा राजाले छाने क ा यिक्त मात्र पुग् न सक्थे । यसै गरी, सन् १९८० को
संिवधान संशोधनस म पिन प चायती सं थाको तहगत अप्र यक्ष प्रितिनिध वको खाका
यसरी कोिरएको िथयो िक दरबार निजकका िव ािसला मा छे मात्रै राि ट्रय “ यव थािपका”
20

दौडाहा टोलीलाई सरकारी अिधकारीलाई बखार् त गनर् सक्ने तथा िज ला तरमा अदालती
कारवाही चलाउन सक्ने अिधकार समेत िदइएको िथयो । राजा ज्ञाने द्रले सन् २००५ मा स ा
ह याएपिछ छोटो कालका लािग यो अ यासलाई पुन थान गरे का िथए ।
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संसदमा “िनवार्िचत” हुन र उ च ओहदामा पुग्न सक्थे । सन् १९८० को जनमत संग्रहपिछ
पिन राि ट्रय यव थािपका समेत राजत त्रको कठपुतली सरह िथयो । तर य तो “बाहुनवादी
मा यता” लाई हाकाहाकी प्रवधर्न गनेर् राजत त्र र प चायती यव था िव को तारोमा नपनर्ु
आ यर्जनक र रह यपूणर् लाग्छ ।21
सन् १९८० को अ यितर आइपुग्दा “माटो सुहाउँ दो” प्रजात त्रका बाबजुद दरबारका
सिचवालयले वा तिवक शिक्त प्रयोग गथेर् । सन् १९८० बारे लेख्दै शाह (सन् १९९०ए :
२७) भ छन् , “राजाका प्रमुख सिचव, प्रमुख सै ि नक सिचव, र सूच ना तथा वै देि शक
स ब धका सिचवालयह प्रधानम त्री, प्रधान सेनापित, पररा ट्र तथा स चार म त्रीभ दा
बढी शिक्तशाली छन् ।” दरबारका सं थाह सं ि वधान तथा कानून भ दा मािथ िथए ।
साथै, उनीह आ ना कायर्को स दभर्मा जनताप्रित उ रदायी पिन िथएनन् । प चायतका
मूधर् य यिक्त तथा पूवर् प्रधानम त्री सूयर्बहादरु थापाले सन् १९८० ितरको शिक्त संय त्रको
द्वैध चिरत्रबारे बुझाउन “भूिमगत िगरोह” भ ने श दावली ज माएका िथए । िविधहीनता,
यिक्तवािदता, र प्रशासन तथा राजनीितको ग्राहकीकरण (क्लाए टलाइजेशन) को य तो
स दभर्मा प चायत कालमा चाकरी तथा आ नो मा छे को अवधारणा फ यो-फु यो; यो
आ यर् को िवषय हु ने कुरै भएन । यसले काठमाडौमँ ा रहेको शिक्तको के द्र दरबारलाई
िरझाउन रा य संय त्रका उ च-पद थ कमर्चारी तथा राजनीितज्ञबीच प्रित पधार् नै च यो ।
प्र टै छ, भाग्यदाताको थान राजाले िलए र चाकरी एवं आ नो मा छे को अ यासलाई
राजत त्रले सं थागत ग¥ यो ।
अझ, नेपाली राि ट्रयताको एउटा बिलयो ख बाका पमा िह दू वलाई राजा महे द्र
तथा वीरे द्रले प चायत कालमा प्रवधर्न गरे (व त सन् १९९६, २००६) । सन् १९६३ मा
नयाँ मुलुकी ऐनको थापनापिछ पिन सामािजक थािय व तथा पर पराको नाममा जात
प्रथालाई दरबारले खुला दयले मा यता िदयो (जोशी र रोज सन् १९६६) । जात प्रथा
तथा बाहुनवादी मा यताको अ युदयकतार्का पमा िह दू वलाई ोत बनाउने भूिमका
प चायतको िथयो भनेर िव ले न वीकारी धरै छै न ।22 राजत त्रा मक प चायतको साँघुरो
राजनीितक आधार, काठमाडौमँ ा स ाको के द्रीकरण, हुकुमले चलेको मनोमानी शासन
र मैले मािथ चचार् गरे को राजनीितक सं थाको बनोटको अव था िवचार गदार् चाकरी र
आ नो मा छे ज ता बाहुनवादी मा यताको अ यास मह वाकांक्षी कमर्चारी र राजनीितक
21

यस लेखका एक समीक्षकको सुझाव अनुसार, दमनकारी रा य भएका कारण िव ले
प चायती यव थाबारे आलोचना मक ि कोण नराखेका हुन सक्छन् ।
22
े लाई वै यका पमा र िल बू पु षलाई शूद्रको यवहार गिरएकामा सन् १९७५ मा
राजा वीरे द्रको स ारोहणको एउटा अवसरमा िव ले दरबारका स लाहकारको आलोचना गरे का
िथए (िव सन् १९९१ : ५४–५५) ।
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कायर्कतार्ले गनैर् पनेर् “बुिद्धमतापूणर्” कदम िथए भ दा अ युिक्त हुँदैन । तर आ यर्जनक
पमा िव बाहुनवादी मा यताको ोत राजत त्र तथा प चायती राजनीितक सं थाको
साटो िह दू धमर्मा फे ला पाछर् न् ।23

िन कषर्
यो लेखमा एफ ए ड डीको पुनअर् ययन गदैर् मेरो तकर् र ो िक िव ले देखाएको बाहुनवादी
मा यताको िन कषर् सैद्धाि तक तथा तकर् गत पमा सम याग्र त छ । बाहुनवादी मा यताको
सबभ दा मह वपूणर् त व भाग्यवाद र राजनीितक यवहारलाई सोझै असर गनेर् कारक शिक्त
हो भ ने देखाउन िव असफल छन् । यसै गरी, ऐितहािसक बाहुनवादी कतार्को पिहचान
पिन िव ले गनर् सके का छै नन् । राजनीितक सं थाको ऐितहािसक िवकासको िव े षण
छु टे क ाले िव का तकर् िव ािसला छै न न् । ने प ालको के द्रीय राजनीितको अ यासमा
चाकरी र आ नो मा छे को के ही भूिमका रहेको भ ने चािहँ सही हो । मैले मािथ याख्या
गरे झै,ँ यी अ यासको िनर तरता र उपि थितको िह दू धमर्का ग्र थ तथा िव ाससँग भने
खास लेनदेन छै न । िकनभने यी अ यास िभ न धािमर्क पिरप्रे य र पिरवेशमा संसारभिर नै
पाइएका छन् । ब राजनीितक सं थाको ऐितहािसक िवकास तथा राजत त्रको भूिमकाले
बाहुनवादको िनर तरता तथा उपि थितको सहज याख्या गछर् । नेपालले ऐितहािसक पमा
देखेभोगेको सं थागत संय त्र र प्रिक्रयाको अ ययन गदार् के िन कषर्मा पुग्न सिक छ भने
बाहुनवादको िवकास एउटा तकर् संगत प्रितिक्रया िथयो ।
तर पिन, नेपाली शासकह ले ऐितहािसक पमै िह दू वको नारा र फे रो समाएको सही
हो । नेपाल सन् १९६२ देिख २००६ स म आिधकािरक पमै िह दू रा यको पमा र ो ।
य तो पिरप्रे यमा आफूलाई “िह द”ू दाबी गनेर् कुलीन शासक र उनीह को यवहारलाई
कसरी बु ने ? यो प्र को जवाफका लािग िमिहन तुलना मक अनुस धान ज री छ, जुन
यो लेखको दायराभ दा बािहरको िवषय हो । यद्यिप, मेरो सुझाव के छ भने, िह दू धमर्को
दाबी र नारामा जाित प्रथा ज ता असमान सामािजक यव थालाई वैधािनकता िदने के ही
उ च-जातीय कुलीनह को येय हुन सक्छ । अ य के ही शासकले धमर् र भाग्यवादलाई
23

िव ले गोरखाका राजा राम शाह र पृ वीनारायण शाहलाई “समानतावादी” (इगािलटेिरयन)
शासकका पमा प्र तुत गरे का छन्, जसले बाहुनलाई अ य समूहलाई जि कै यवहार गछर् न् (सन्
१९९१ : ४५) । तर, दवु ै शाह राजाले बाहुनको सां कृ ितक बड पन वीकारे का िथए र बाहुनलाई
आिथर्क तथा राजनीितक छुट पिन िदएका िथए (हेनर्ुहोस्, ि टलर सन् १९६८, १९९५[१९७३];
रे ग्मी सन् १९७६, १९७८, १९९५; िरकाडीर् सन् १९७७; प्रधान सन् १९९१) भ ने कुरा िव ले
ख्याल गरे का छै नन् ।
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“साँ चै नै” िव ास गरे का पिन हुन सक्छन् ।24 र, सायद ठूलो िह साले धमर् र सांसािरकता
तथा ज मजात असमानतामा कुनै पिन िवरोधाभास महसुस गरे नन् । िह दू धमर् र िह दू वका
के ही आयामले नेपाली शासकको यवहारलाई खास िनदेर्िशत ग¥ यो भ नु अितशयोिक्त
हो । “ वामी िनगर्ुणान द” राजा रणबहादुर शाह (आधुिनक ने पालका सं थापक राजा
पृ वीनारायण शाहका नाित) को जीवनकाल नेपालमा िह दू शासकको िह दू व ना ने एक
गजबको मापद ड हुन सक्छ । दुभार्ग्यवश, नेपाल अ ययन गनेर् अनुस धाताह ले य ता
पात्र वा घटनातफर् उित यान पु¥ याएका छै नन् । नेपाली िह दू रा यको िह दवू ाद अझै पिन
एउटा अलमल र रह यकै पमा रहेको छ ।

ध यवाद
यो लेख के ही िभ न व प र िव तािरत पमा टिडज इन नेपाली िह ट्री ए ड सोसाइटीमा
प्रकािशत छ (ब नेत सन् २०१८) । अंग्रेजीमा प्रकािशत मूल लेखमा िट पणी गनेर् प्र यूष
व त र अ य अज्ञात समीक्षकलाई ध यवाद । नेपाली अनुवादका लािग सीपी अयार्लप्रित
आभारी छु ।
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