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लिगक ज्ञान उ पादन अनुभव : 
एक अनुस धानकमीर्को अटोइ नोग्राफी

कैलाश राई

थालनी
गितशील र िनर तर चिलरहने अनुस धान र ज्ञान िनमार्ण प्रिक्रयाको असा यै सानो अंशिभत्र 
सि मिलत मेरा लािग यो कमर् अिहले एउटा यावसाियक िचनारी बनेको छ । यद्यिप, यो मेरो 
पािरवािरक-सामािजक-सां कृितक पृ भूिम, चेतना, अ यास र म हुकेर् को सामािजकीकरण 
प्रिक्रयािभत्र नभएको िभ न प्रकृितको चुनौतीपूणर् कमर् हो । अनुस धानकमीर्को मेरो यो 
सावर्जिनक पिहचान पािरवािरक वृ मा भने एक िहसाबले “गो य” सरह छ भ ने म महसुस 
गिररह छु । िकनभने आक्कलझुक्कल मेरा कुनै छोटा वैचािरक लेख देख्दा पिन नपढ्ने वा 
किहलेकाही ँपढीहाले पिन यसप्रित चासो नराख्ने र प्रकािशत पु तक हात परेको ख डमा 
अित सामा य प्रितिक्रया वा चासो जाहेर गनेर् बानी समेत नपरेका मेरा पिरवारजनह  र 
बा यकाल देिखका कूले-गाउँले साथीसंगी-आफ तह  वा तवमा म के काम गछुर् , िकन 
गछुर्  भ नेबारे कम जानकार छन् । धेरै त अनिभज्ञ नै छन् । 

भोजपुरको ठूलोदु मा (अिहले पौवादु मा गाउँपािलका) मा पूणर्तया: मतवाली समाजमा 
ज मे-हुकेर् को म पिन मेरा आफ त, गाउँले वा कूले सहपाठी ज तै ज्ञान उ पादनबारे 
आजीवन अनिभज्ञ रहन सक्थे ँहोला । संयोगवश यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेपिछ आ नो र अनेकन 
िविवधता सिहतका आफूज तै यिक्तह को सामािजक हैिसयत, थान र पिहचानबारे 
जानकार हुँदै गएँ । यही चेतनाको िवकासले लिगकताको अवधारणाका साथै िविभ न 
“इ टरसेक्सन” सिहतको नारीवादको िसद्धा त अँगा दै ज्ञान उ पादन कमर्लाई डो¥याउने 
बाटो तय गनर् सघायो । यसले मलाई िपतृस ा मक सामािजक धरातलमा लिगक 
िभ नताका अनेक पक्षह  बु न अ याव यक छ भ ने बोध गरायो । िवशेषतः लिगकता 
र नारीवादको अवधारणा पछ् याउने हो भने मिहला-पु ष बीचको असमान कायर् िवभाजन, 
यवहार र अस तुिलत लिगक स ब धह  यथावत रहेका “सही” मािनने वा मािनएका 

“सामा य” िवचारह  (ए डरसन र डोिलङ सन् २००५ : १७५; कावाघन सन् २०१० : 
१९) बारेका िभ न बुझाइका आधार र आयामबारे ज्ञान हुनु ज री छ । यही ज्ञानले य ता 
“सामा य” बुझाइ र मा यताह लाई आलोचना मक अवधारणािभत्र राखेर मू यांकन गनेर् 
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एउटा ि कोण िदयो । यसकारण, मेरो लािग ज्ञान एक शिक्त हो, जसले यथाथर्ह को 
आधारमा वा तिवकताह  उ पादन र पुनउर् पादन गदर्छ ।

ऐितहािसक पमै प्रभु वशालीह बाट उनीह कै िहतमा पर परागत ज्ञान िनमार्ण र 
उ पादन हुदँ ैआयो । पु षकै बारेमा पु षले नै लेखेका सामग्री पढाउने र फैलाउने काम गिरयो । 
“इितहास िज नेह कै लेिख छ” भ दै पु ष प्रभु वमा उ पािदत ज्ञानमािथ समयक्रमसँगै प्र  
उठाइन थािलयो । फल व प पु ष-मिहला दवैुको ज्ञान उि कै मह वपूणर् छन् र हुनुपछर्  भ न 
थािलयो । अझ, हरेक यिक्त एक यिक्त मातै्र नभएर अिभ यिक्त हो भ ने मा यता राखी 
हरेक यिक्तमा ज्ञान हु छ र ितनले समान पमा थान र मह व पाउनुपछर्  भ ने आवाज 
उठ्यो । मिहला िभत्रको िविवधता र पु ष-मिहलाको कठोर िद्विलंगी सामािजक पिहचानलाई 
फरािकलो पारेर िवचार िनमार्ण र ज्ञान उ पादनको काम हुनुपछर्  भ न थािलयो । 

कुनै पिन यिक्त (खास गरी मिहला, जो िविभ न िहसाबले सीमा तकृत छन्) ले 
आ नै िवगतको अ ययन माफर् त जीवन अनुभव र त यह  बािहर न याए ती स भवत: 
छुट्ने छन्, सधै ँ छुटाइने छन् । समाजले मिहलालाई ऐितहािसक पमै मह ाहीन बनाई 
उनीह का अनुभवह  बंग्याउने, अनुभवह को अनुिचत प्रितिनिध व गराउने, अ वीकार 
गनेर्, प्रकट हुन निदने र िथचोिमचो गनेर् गदैर् आयो (एलेन र पसीर् सन् २००५ : १५६) । 
यसैले, ज्ञान िनमार्ता वा उपभोक्ताको पमा कुनै पिन यिक्त (िवशेषत: मिहलाह ) ले 
आ ना िवचार कसरी र िकन िनमार्ण गनेर् गछर्न् वा गदैर्आएका छन् भ ने कुरा पारदशीर् 
बनाउनुपछर्  (हारावे सन् १९८८) । यो अटोइ नोग्राफी एक अनुस धानकमीर्को ज्ञान िनमार्ण 
अ यासको सं कृित, चरण र प्रिक्रयालाई केही हदस म पारदशीर् बनाउने एउटा प्रय न हो ।

टािलनको भनाइमा एक जनाको मृ यु शोक हो तर लाखौकँो मृ यु त यांक हो (एलेन 
र पसीर् सन् २००५ : १६६ मा उद्धृत) । यो लेख, टािलनले भनेझै ,ँ ज्ञान उ पादनको 
कुनै पिन खालको त यांक होइन । त यांकको लेखाजोखा पिन होइन । यो लेख एक 
अनुस धानकमीर्को एक दशकको अनुस धान यात्रा फकेर् र हेदार्को एक अनुभव-कथा हो । 
यो अनुभव-कथा नेपाली समाजमा लिगक ज्ञान उ पादन र स पे्रषणको यिक्तगत-सामािजक 
अ तयर्को ताजा वणर्न पिन हो । 

अटोइ नोग्राफी आफैमा केि द्रत “ व” र सामािजक खोज तथा परीक्षण गनेर् अनुस धान 
(िरड-डानाहे सन् १९९७) भएकोले यहाँ मैले मेरो िवचार िनमार्णको वपरीक्षण, िव ेषण 
र ज्ञान उ पादनको यावसाियक िवकास र पिरवतर्नका अनुभवलाई उिध ने प्रय न गरेको 
छु । आफूले भोगेका एवं सुने-जानेका ज्ञानको िनमार्ण र पुनिनर्मार्ण गनेर् अ यासलाई मेरा 
अनुभव सँगको व-सचेत संवाद र आ मालोचनाको आधारमा प्र तुत गनेर् जमक  गरेको 
छु । यसले नेपाली समाजमा ज्ञान उ पादन र पुनउर् पादन कायर्मा म कसरी संलग्न हुन 
आइपुगे ,ँ यसले यिक्तगत र सामािजक ज्ञानको वृिद्ध सँगसँगै एक खालको पिहचान 



लिगक ज्ञान उ पादन अनुभव | 57

समेत कसरी िनमार्ण भयो र ज्ञान उ पादनको अ यास के र कसरी गरे ँभ ने सां कृितक र 
सामािजक पिरवेश बु न सघाउनेछ । 

मूलतः यो अटोइ नोग्राफीको ढाँचा, संरचना, संरिचत िवषयव तु र प्र तुित अ ेत 
नारीवादी एवं अटोइ नोग्राफर रोिबन एम. बोइलनर्का अटोइ नोग्रािफक लेखह  (बोइलनर् 
सन् २०१३; सन् २०१७) तथा अटोइ नोग्राफरह  टोनी ई. आद स, टेसी हो मन जो स 
र क्यारोिलन इिलसको पु तक अटोइ नोग्राफी : अ डर ट्याि डङ क्वािलटेिटभ िरसचर् 
(सन् २०१५) बाट प्रभािवत छ । अटोइ नोग्राफी बारेको अवधारणागत बुझाइको लािग 
अटोइ नोग्राफर त्रयका अटोइ नोग्राफी स ब धी पु तकह  अ ययन गरे ँ। य तै, िवषयगत 
(नारीवादी) खाका कोनर् नारीवादी अटोइ नोग्राफी लेखह लाई सा दिभर्क आधार मानेको 
छु । कितपय मेरा यिक्तगत अनुभवह  बोइलनर्को अटोइ नोग्राफीमा उ लेख भएका 
अनुभवसँग िम दोजु दो पाएपिछ अटोइ नोग्राफीको गुदी के हुन सक्छ भ ने कुरा िनक्य ल 
गनर् सघायो । यहाँ ज्ञान िनमार्ण अ यासको मेरो दशकको अनुभवबाटै बनेको ि कोणबाट 
मैले आ नो िवगतको यावसाियक यात्रालाई खोतलेर ितनलाई अटोइ नोग्राफीको एक 
यवि थत व पमा उनेको छु । यसैले, यो लेख ज्ञान िनमार्णको “प्रिक्रया र उ पादन” 

(एिलस र अ  सन् २०११ : २७३) दवैुको िमि त कथा हो । मूलतः दईु ख डमा बाँिडएको 
यो अनुभव-कथाको पिहलो ख ड मेरो अनुस धान यात्रामा केि द्रत छ भने दो ो ख डमा 
एउटा पु तक िनमार्णको कथा छ । 

यस आलेखमा लिगक ज्ञान उ पादन केि द्रत आ ना कथाह  मात्र नभनेर मैले मेरा 
पिरवारजन, सहपाठी-सहकमीर्ह देिख एकै भेटको कुराकानीमा मलाई झक्झक्याउन सक्षम 
यिक्तह लाई समेत यो जोिखमिभत्र ताने ँ। ज्ञान एक्लै हैन, सह-िनिमर्त हु छ भ ने कुरामा 
हाम्रा नैितक सरोकार हुनु आव यक भएकोले अटोइ नोग्रािफक भा यमा अ  मािनसलाई 
यक्त वा अ यक्त पमा याउने गिर छ (रोथ सन् २००९; माइ स सन् २०१४) । यही 
मा यताका आधारमा मैले ज्ञान उ पादनका मेरा पे्ररक सहकमीर्/ यिक्तह लाई िनधर्क्कसँग 
आ ना कथाह मा उतारे ँ । यो अटोइ नोग्राफी एिलस र ब नर (सन् १९९६ : १८) ले 
भनेझै  ँअ को अनुभवबाट आ नो जीवनबारे सोचेर लाभ िलन सक्ने सबै मािनसका 
लािग उपयोगी हुनेछ; साथै पाठकह सँग अंक गणीतीय त यांक केि द्रत आलेखह ले 
सामा यतया नजोड्ने/नबनाउने खालका स ब ध जोड्ने/बनाउने (एलेन र पसीर् सन् २००५ : 
१६६) अपेक्षा छ । 

मेरो खोजको िविध : नारीवादी अटोइ नोग्राफी
मेरो अनुस धान यात्रालाई फकेर् र हेदार् मेरो िच संख्या मक त यांकह मा भ दा यिक्त 
र उनीह को अनुभवमा केि द्रत र ो । यिक्तका अनुभव कथाह  सु न-पढ्न र आ ना 
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अनुभव-कथाह  लेख्न मलाई सहज नभए पिन िचकर लाग्छ । कूल पढ्दा मेरो दैिनकी 
र अनुभव िटपोट-लेखनको अ यासका कारण मातृभाषामा सीिमत मेरो भािषक दखल खस 
भाषामा पिन िव तार हुनपुग्यो । आ नो भोगाइलाई सं मरणको पमा लेख्ने अ यासबाटै 
मैले मेरो लेखनको थालनी गरेको िथएँ । अटोइ नोग्रािफक अवधारणाबारे थाहा पाएपिछ 
“ यिक्त” र यिक्तको अनुभव-कथाह लाई अटोइ नोग्रािफक लेखन माफर् त िनि त खाकामा 
अिभ यक्त गनेर् चाह बढ्यो । 

अटोइ नोग्राफी “अटोबायोग्राफी” र “इ नोग्राफी” का िवशेषताह को संयुक्त प 
हो । यो अनुस धान, लेखन र कथा हो जहाँ अनुस धाता वयं अ ययनको िवषय हो र 
अनुस धाताको अनुभवको िव ेषण गनुर्, ितनलाई केलाउनु-अ यार्उनु त यांक हुन् (एिलस 
र ब नर सन् २०००) । अटोइ नोग्राफी एक िविध हो । यसले अनुस धानको वीकायर् 
प्रिक्रयालाई पक्का गनर् चुनौती िदने, अ को प्रितिनिध व गनेर् र अनुस धानलाई एक 
राजनीितक, सामािजक- याय र सामािजक-सचेत कायर्को पमा िलने गछर्  (एिलस र 
अ  सन् २०११) । एिलस र ब नरले प्रारि भक पिरभाषा अ तगर्त अटोइ नोग्राफी लेख्ने 
आ नो तिरकाबारे य तो उ लेख गरेका छन् :

म मेरो यिक्तगत जीवनबाट शु  गछुर्  । मेरो भौितक अनुभव, िवचार र संवेदनामािथ 
यान िद छु । मैले भोगेको अनुभवह  बु ने कोिससमा मैले यवि थत पमा भ ने 
गरेको कुरा, समाजशा ीय व-परीक्षण र संवेदना मक पुन: मरणको प्रयोग गछुर्  । अिन 
म मेरो अनुभवह लाई कथाको पमा लेख्छु । एउटा िवशेष जीवनको खोज माफर् त म 
एउटा जीवनको तिरका बु ने आशा गछुर्  । (सन् २००० : ७३७)

यो अटोइ नोग्राफी ज्ञान उ पादनमा संलग्न एक अनुस धाता “म” आफै र ज्ञान 
उ पादन स ब धी मेरो “आ नै” िवशेष अनुभवह को िव ेषणा मक “कथा” हो । यहाँ 
कथाको पमा मेरा आ नै यिक्तगत अनुभव बु न र म बाँचेको समाज, समाजका मािनस 
र उनीह  बाँचेको दुिनयाँसँग (पुन:) जोिडन एक यवि थत समाजशा ीय व-परीक्षण 
(इ ट्रो पेक्सन) र संवेदना मक नारीवादी मृित पुन: मरण (इमोसनल फेिमिन ट मेमोरी 
िरकल) को प्रयोग गरेको छु । िसका  अटोइ नोग्राफरको पमा मैले आ नै ज्ञान िनमार्ण 
स ब धी मेरा इ नोग्रािफक त यांकह  र व वलाई यिक्तगत अनुभव र “से स मेिकङ” 
(एट्िक सन र अ  सन् २००३ : ६२) को आधारमा केलाएको छु । अटोइ नोग्राफीको 
प्रयोग माफर् त अनुस धाताको पमा ज्ञान उ पादनका स दभर्मा आफूले गदैर्आएका अ यास 
र अनुभव प्र तुत गरी नेपाली समाजको ज्ञान िनमार्णको एउटा सं कृित िचत्रण गनेर् प्रय न 
गरेको छु । यस अथर्मा मेरो लािग अटोइ नोग्राफी “ व” को खोजीको एउटा मह वपूणर् 
प्रिक्रया पिन हो । 
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पाक्सर्का अनुसार अटोइ नोग्राफीमा वको खोजी भ नाले आफूिभतै्र र आफूसँगै रहेका 
किसला ब धनह  फुकाउँदै जानु र िनर तर ितनको व-परीक्षण गिररहनु हो ( ीिटनुइ सन ्
२०१४ : ४६९ मा उद्धृत) । व र सामािजक खोज गनेर् से फ-िर लेिक्सभ अनुस धान 
(िरड-डानाहे सन् १९९७) को पमा “अटोइ नोग्राफीमा लेखकले आफू वयं र हरेक 
यिक्तलाई सां कृितक, सामािजक र ऐितहािसक अव था तथा उनीह को स पकर् मा रहने 
क्षेत्र सँगको स ब धद्वारा िनिमर्त मानवीय व तुको पमा हेछर्” (ब्रडकी सन् १९९६ : २९) । 
“यसले ठूलो जमातमा रहेका मा छेबीच हुने आम खालका अ तिक्रर् याको जानकारीभ दा 
जिटल, ओझेलमा परेका, छुटेका िवशेष जीवन, अनुभव” (आद स र अ  सन् २०१५ : 
२१) मा जोड िद छ । मलाई िभतै्रस म छुने, पे्रिरत गनेर् र िचकर लाग्ने कथा वा अनुभव 
अपवाद बाहेक सँधैजसो सीमा तकृत, ओझेलमा परेका-पािरएका जीवन र अनुभवह  नै 
हुन् । मलाई लाग्छ, लिगकता र नारीवादको अवधारणालाई यावहािरक पमा केलाउन, 
पर परागत र एकांगी ढरार्का िवचार र ज्ञान िनमार्णको खाकालाई चुनौती िदन सीमा तकृत, 
ओझेलमा परेका, जिटल अनुभवह  बािहर आउनु र याइनु अ याव यक छ । 

ज्ञान उ पादनको हाम्रो ऐितहािसक-सामािजक स दभर् र सं कृितमा प्र येक कालख डमा 
कुनै एक िनि त िलंग-समुदायका यिक्तको छुटेको र ओझेलमा परेको एउटा िवशेष जीवन 
अनुभवको पमा मैले आ नो ज्ञान िनमार्ण र उ पादन अनुभवलाई यहाँ अ ययनको 
िवषयव तु बनाएको छु । िपतृस ा, सामािजक र लिगक असमानताको जिटल संरचनागत 
जाँतोमा िपिसँदै आएको एक िलंग र समुदायको सद यका नाताले मेरो आ नै ज्ञान 
उ पादन अनुभव केलाउनको लािग नारीवादी अटोइ नोग्राफी अवधारणा अपनाएको छु । 
यो अवधारणामा सचेत पमा सीमा तकृत भएकाह को कथा भ ने, आ नो अनुभवको 
राम्रो प्रयोग गनेर् (एलेन र पसीर् सन् २००५ : १५६) र आफू र समाजलाई गिहरोसँग बु न 
आफैप्रित कठोर पमा इमानदार हुने (के्रगर सन् १९९१) गिर छ । यसको लािग नारीवादी 
मिृत पुनः मरण कायर् एउटा उपयुक्त मा यम हो । नारीवादी मिृत पुन: मरणले एक ज्ञान 
उ पादनकतार् मिहलाले सामािजक अ यास र संरचना माफर् त आ नो यिक्तगत र सामूिहक 
पिहचान (हउग र अ  सन् १९८७; टे ले सन् १९९१) र ज्ञान कसरी िनमार्ण गछर्  भ ने 
कुरामा जोड िद छ । यस अटोइ नोग्रािफक टेक् ट िभत्रको मेरो यिक्तगत अनुभव-कथा 
लेखन सोही अवधारणा अनु प संरिचत छ ।

लिगकता, नारीवाद, ज्ञान र ज्ञान उ पादन अ यासमा “म”
लिगक ज्ञानको पूवार्धार
भोजपुर िज लाको दिक्षण-पूवीर् भेगमा चािलस र पचासको दशकको म यताक म मेरो 
बा यकालमा िहँड्दै िथएँ । मेरो बा य संसार बोजू (हजुरआमा), आमा, सानीआमा, काकी, 
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फुपू, िददी, भाउजू, आिद संघषर्शील मिहला-योद्धाद्वारा िनिमर्त मिहला केि द्रत र केही 
हदस म दुःखदायी पिन िथयो । मेरो शारीिरक-मानिसक-वैचािरक हुकार्इ मेरो जीवनका 
िनकटतम मिहला िहरोह कै संवाद-कुराकानी, पािरवािरक र खेतीपातीको कामकाजमा 
कामकारी र ह तक्षेपकारी िनणार्यक भूिमका अवलोकन गदैर्, उनीह को यिक्तगत र 
पािरवािरक-स ब धा मक अनुभूित र अनुभव सु दै र बु दै भएको हो । मिहला केि द्रत 
सवाल र बुझाइ प्रितको मेरो लगाव ियनै मिहला सँगको िनर तर संगत, िसकाइ, बुझाइ र 
केही हदस म साझा अनुभव, पीडा अिन भोगाइबाट िवकिसत हुन पुगेको हो । 

पिरवारका पु षह  प्राय: गाउँ वा देश बािहरै रहने हुँदा हाम्रो पािरवािरक िदनचयार् र 
कामकाजमा उनीह  आग तुक सद य वा पाहुनाज ता लाग्थे मलाई । उनीह बीच आपसमा 
हुने अ तिक्रर् या पिन मैले नबु ने कामकाज र देशिवदेशका चलनबारे हुने हुँदा मेरा लािग 
पट््टयारलाग्दा र खा हु थे । उनीह को यस बेलाको यवहार र कुरा गराइमा आ मीयता 
र वा तिवकताभ दा बढी रवाफ र घम ड देख्थे ँ । पिरवारका मिहला-पु षह को अनुभव, 
दु:ख-सुख, सोच- ि कोण र ज्ञानसँग भएको अ तिक्रर् याले मिहला र पु ष एकअकार्का 
पिरपूरक हुँदाहुँदै पिन उनीह को सोचाइ, रोजाइ, काम गराइ, भोगाइ, यवहार र वभाव 
समेत िलंगको आधारमा फरक हु छन् भ ने कुरा बु न िसकायो । 

ज मको िहसाबले पाँचौ ँ तर बोजू-बाजेको वंश धा ने पिहलो छोरा भएकै कारणले 
आपा (बुबा) को पािरवािरक-सामािजक हैिसयत उ च िथयो । म आफै दो ो छोरीको 
पमा ज मेपिछ आमा र म वयंले खेपेको पािरवािरक अवहेलना र उपेक्षाले ज माएको 

मानिसक पीडा र आपाको अक  ीमतीबाट ज मेको छोराले ज मदै याएको पािरवािरक-
सामािजक हष लास- नेह, रवाफ र वतः फूतर् उसलाई प्रा  ओहोदाले मेरो बाल मनमा 
गिहरो छाप पारेको िथयो । यसले यिक्तभ दा उसको जैिवक िलंगले पिरवार र समाजमा 
मह व राख्दो रहेछ भ ने बुझाइको िवकास ग¥यो । 

मैले पिछ बुझेको सैद्धाि तक अवधारणा अनु प भ नुपदार्, यो “जे डर टेिरयोटाइप” 
र “िफमेल टेिरयोटाइप” अ यास र यवहारको एक ा त िथयो । जस अ तगर्त 
िलंगकै आधारमा पु ष उ च स मानको भागीदार हु छन् भने मिहलाको थान वतः कम 
स मानजनक रह छ र स मािनत मािनसको कोटीमा उक्लन ितनले अितिरक्त कठोर लिगक 
िज मेवारीको बा या मक पालना गनैर्पछर्  । मिहला-पु ष बीचको सामािजक-राजनीितक 
हैिसयतमा िलंगको आधारमा उचनीचता हु छ, उनीह बीच िभ न-िभ न प्रकृितको कायर्गत 
लिगक िज मेवारी हु छ, यसकै पिरणाम हुन सक्ला उनीह बीच थोरै समान तर अिधक 
िभ न-िभ न िवषयगत ज्ञान र अनुभव हु छन् र ज्ञानको आिधकािरकता पिन िलंग अनुसार 
िनधार्रण हुने गछर्  । य तै अस तुिलत लिगक शिक्त स ब धह  सँगको दैिनक अ तिक्रर् या र 
ितनलाई बु न खो ने मेरो प्रयास माफर् त थाहै नपाइकन म लिगकता भ ने कुरा “सामािजक 
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अ यासको उ पादन हो, एउटा प्रिक्रया हो, जुन िनर तर उ पादन, पुनउर् पादन भइरह छ, र 
मािनसको लिगक पिहचानको दाबी र लिगक यवहार सँगसँगै पिरवतर्न भइरह छ” (एकटर् 
र याककोनेल-िगनेट सन् २००३ : ४) भ ने अवधारणा िनकट पुग्न सकँे । मेरा भोगाइबाट 
ज मेको िवचारलाई िनि त खाकामा ढालेर परीक्षण, पिरमाजर्न र संरिचत गनर् लिगक 
ज्ञान िनमार्ण र उ पादनको अवधारणा उपयुक्त हुन सक्छ भनेर ठ याउने एउटा आधारको 
पमा यसले काम ग¥यो ।
मातभृाषामा मेरो आमासँग िसकेको “ज्ञान” को अथर् “िववेक” हो, “चेत” हो र “सोच” 

हो, जुन हरेक यिक्तसँग हु छ । िकनिक ज्ञान र स य िदमागद्वारा प ा लगाइने हैन, िसजर्ना 
गिर छ (चरेरे-पेिटट र हाउ ट सन् २००८ : ४) । ऐितहािसक र अपिरभािषत, ज्ञान भनेको 
“िवषय,” “व तु” र “स दभर्” ह  बीचको आपसी अ तरिनभर्रताको उ पादन हो (घेरादीर् 
सन् २००० : २१३) । रचना मक ि कोण (क ट्रिक्टभ यू वाइ ट) मा ज्ञान भनेको 
“ व- यवि थत/ वस चािलत प्रिक्रयाको एउटा अवयव हो; यो इितहासमा िनभर्र, स दभर् 
अनु प च छ र ज्ञानले सम या समाधान गनेर्भ दा पिन सम यालाई पिरभािषत गनेर् गछर्” 
(भोन क्रोघ र अ  सन् १९९४ : ५८) । 

आ नै भोगाइ, हेराइ र अ यासलाई फरािकलो गरी बु न, पिरभािषत गनर् आफूमा 
िनिहत ज्ञानको (पुन:) प्रयोगको लािग कुनै य तो मा यता प्रा  उिचत थलोको आव यकता 
पद रहछे । ज्ञानलाई प्रयोग गनुर्-नगनुर्, अझ िविवध कारणले सीमा तकृत भएका मिहलाह को 
हकमा आफूसँग भएको ज्ञान मा य हुनु-नहुनु र यसको प्रयोग गनेर् अवसर पाउनु-नपाउनुले 
उनीह को यिक्तगत जीवनमा ठूलो प्रभाव पछर्  । यित मातै्र होइन, उनीह सँग स बि धत 
जोकोहीलाई र उनीह  संलग्न हरेक क्षेत्रमा समेत यसको उि कै प्रभाव रह छ । नौ कक्षा 
पढ्दै गदार् िवद्यालयमा आयोिजत वकृ्त वकला प्रितयोिगतामा पिहलो प ट भाग िलएँ । 
“कलम ठूलो वा हितयार” भ ने िवषयमा कलमको पक्ष िलएर बो दा प्रथम भएपिछ 
मेरा िनकटमा रहेका आफ तजन मिहलाह ले मलाई िनकै याबासी िदए । मभ दा मेरा 
आसपासमा भएका ती मिहलाह  िनकै खशुी िथए । वकृ्त व कलाको मह व र िवषयव तुप्रित 
जानकार नभए पिन मैले प्रा  गरेको नितजालाई एउटा “गैर-खसभाषी मतवाली केटी” 
मा भएको वाक्-कला र ज्ञानको उिचत कदर भएको ठानेर ती हिषर्त िथए । खस भाषामा 
पोख्त नहुनुको लघुताभाष, खसभाषीह  माझ प्रायः हाँसोको पात्र ब दाको ल जाबोध र 
हीनताबोधले पीिडत हुनु परेकोले उनीह लाई समेत यसले एक खालको हौसला िमलेको 
िथयो । यो मेरा लािग अनपेिक्षत र नसोचेको एउटा सुखद् प्रितिक्रया िथयो । यसले 
ममा िनकै उ साह याइिदयो । 

िव.सं. २०५५ मा काठमाडौ ँआएपिछ म नयाँ सामािजक संगतमा प्रवेश गरे ँ । तीज 
मा ने, ीमान् वा हुनेवाला ीमान् को लािग त ब ने, पूजापाठ गनेर्, शुद्ध-अशुद्ध/
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चोखो-जुठोको भेद छुट््टयाउने, मिहनावारी बानेर्, मिहलाको कुमारी वको मह व र आ था 
ज ता मेरा लािग िबलकुल नयाँ सं कार र चाल चलनसँग यहाँ म पिरिचत बने ँ । तीजमा 
त नब दा, पूजा पाठबारे अनिभज्ञ र बेलाबखत मि दर नधाउँदा, िबहे भएपिछ िस दरु-

पोते-चुरा-रातो पिहरनज ता सौभाग्यको प्रतीकह  नलगाउँदा, मिहनावारी नबादार् र 
पु षह सँग िनसंकोच बो दा म आइपुगेको नयाँ समाजमा आफू पृथक र धेरै िहसाबले 
असहज अव थामा उिभएको पाउँथे वा उ याइएको हु थे ँ। य तो बेला सं कार, सं कृित, 
बोलीचाली, रहनसहन, सोच, आिद िहसाबले केही असामािजक, केही अस य र बेसोमित, 
केही एकलकाँटे, केही बिह कृत, केही हीनताबोध र केही अ योल महसुस गथ । य ता 
अनुभव-बोध िमि त आवेग-संवेग-डरबीच लामै समय बाँचे ँ ।

नेपाली समाजमा संकीणर् र िन न तरको मािनएको हुनाले म र मज ता वा मैलेभ दा 
बढ्तै बिह कृत र अपमािनत महसुस गनेर्ह को पिहचानलाई फरािकलो वा वीकायर् 
बनाउन र उि कै सहजपन महसुस गनर् पाउनको लािग किथत पमा “सामािजक” ब न ु
पछर्  । साथीसंगी र समाजमाझ सहजै वीकायर् हुन, सहजता र िनकटपनको आभास पाउनकै 
लािग भए पिन आफू केही हदस म बदिलनु वा नयाँ चालचलनलाई अपनाउनु िहतकारी 
हुने रहेछ भ ने महसुस गदैर् िथएँ, जस माफर् त म मेरो पिरवार र समुदाय बाहेकको समाजमा 
समेत अघेर्लो हुन वा देिखनबाट जोिगँदै िथएँ । मैले किह यै आ था नराखेको, किह यै 
िव ास र अ यास नगरेको ीमान् वा ीमान् को पमा प्रा  गनुर्पनेर् पु षको दीघार्युको 
लािग तीजको त ब ने सं कृितको समेत एकाध पटक पालना गरेको िथएँ ।

मेरा लािग किथत असामािजक ठहिरने र सामािजक ब ने दुवै प्रिक्रया र प्रवृि  
लोकाचारको ज जालमा परेको असहज र एक खाले निमठो अनुभव ब दै गयो । शु  
देिखकै मेरो वेि छक र वतः फूतर् रोजाइ नभएकोले य ता किथत “सामािजक” ब ने 
अ यासमा म आफू पूणर्त सि मिलत हुनुको साटो यसबाट भरसक भाग्ने उपायको खोजीतफर्  
िब तारै लि कन थाले ँ । जसले म बाँचेको समाजमा मेरो िलंगीय र जातीय अि त व र 
पिहचानलाई एकै पोयोमा बाटेर वा यी दवैुलाई बेग्लाबेग्लै पमा राखेर वा स दभर् अनु प 
एक वा फरक-फरक व पमा कसरी बु दा र अ यास गदार् सहजताका साथ बाँ न 
सिकएला भ ने कुराितर यान मोड्यो । मेरा साथीसंगी वा छरिछमेकीले मलाई उनीह ले 
अपनाउँदै आएको िह द ूधमर्-सं कृित अपनाउन अनुरोध गनेर् (धेरैजसो अव थामा पालना 
गनैर्पनेर् “आदेश” हुन पुग्ने), स चारका िविभ न मा यमह ले ितनै कुराह लाई अपनाउन 
उक्साउने र समाजले यसैलाई सव परी र सहज ठा ने गरेको पाएँ । तर, कुनै यिक्तले 
यि  नै सहजता साथ ितनको चयन गनेर्-नगनेर् आफै िनणर्य गनेर् वा आपसी समझदारीमा 
य ता सं कृित अपनाउन सिकने माहौल िकन ब न नसक्ने भ ने िजज्ञासा मनमा उठ्यो । 
य तै खालका अनुभव र िजज्ञासाले मैले अनुभूत गनेर् गरी मूलधार र िकनाराकृत बीचको 
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सीमांकनको एक खालको रेखा कोदैर् िथयो सायद । यो सीमांकनले म र म ज ताको थान 
नेपाली समाजमा कहाँनेर छ र िकन छ भ ने कौतुहलता याएको िथयो ।

अ ययन-अनुस धान कमर्मा संलग्न ब दै गएपिछ थाहा पाएँ य ता प्र , सोच-िवचार, 
अ यास र बुझाइले लिगकता र नारीवादी अवधारणा अ तगर्त िनकै मह व राख्छन् । 
य ता अ यास र ती अ यासले ज माउने अनेक खाले पिरि थितसँग जु नु मेरा लािग 
नौलो िथएन । तर, ितनलाई यथावतै धानी राख्ने खुबी र िच पिन बाँकी िथएन । ब  
य ता अनुभव र अनुभूितलाई िवचार िनमार्ण र ज्ञान उ पादनको प्रिक्रयामा ितनको अथर्पूणर् 
मह व, औिच य र ितनको अि त वको िव यापी स ब ध, थान र सा दिभर्कतालाई 
गिहराइमा बु न, नारीवादी र लिगकताको िसद्धा त र अनुभव बीचको ताद य केलाउने 
काममा प्रयोग गनर् थाले ँ ।

ज्ञान उ पादन कायर्सगँ साक्षा कार
एसएलसी उतीणर् भए लग ै िबना कुनै योजना पढ्न भनेर काठमाडौ  ँआएँ । पढाइसँगै 
आफू वत त्र पमा धािनन कुनै एउटा जािगरको खोजीमा िथएँ । पत्रकािरता पिढरहेका 
एक जना साथीले “एक ठाउँमा कायर्क्रम छ, जाऔ”ँ भनेपिछ म उनको पिछ लागे ँ । यो 
कायर्क्रम मािटर्न चौतारीले चलाउँदै आएको “मंगलबारे छलफल” रहेछ । छलफलको 
शु आतमा “मेरो नाम प्र यूष व त, यही ँमािटर्न चौतारीमा गफ गनेर्-गराउने काम गछुर् ,” 
भ ने पिरचया मक वाक्य सुने ँ । यो पिरचय मेरा लािग भािषक िहसाबले गाउँले वादमा 
िमठो र अथर्को िहसाबले आ यर्लाग्दो िथयो । यस बेला छलफलमा प्र तुत हुँदै गरेका 
िवषयव तु प्रायः जसो मेरा सुझबुझभ दा िब कुलै बािहरका िथए । वक्ता र सहभागीह को 
प्र तुतीकरण र अिभ यिक्तको शैली र प्रिक्रया देख्दा भने कताकता म जा लागेको िथयो । 
यस पिछको थप दुई ओटा छलफलमा म पुनः सामेल भएँ । छलफल सकेपिछ कालो 
िचया खाँदै गदार् एक जना टाइिप ट चािहएको छ भनेर दईु पु षह  आपसमा कुराकानी 
गरेको सुने ँ । आँट गरेर मैले “ यो काम म गनर् सक्छु” भनेर मुख खोले ँ । 

“छलफल र ज्ञान उ पादन गनेर्” सं था मािटर्न चौतारीमा काम गनर् थालेपिछ मलाई 
िभतै्रदेिख लाग्यो मैले बाँचेको-बुझेको र यहाँको दिुनयाँ िब कुलै बेग्लै हुन् । मानौ,ँ म मेरै 
आसपासमा िनिमर्त बेग्लै दिुनयाँमा प्रवेश गरेको छु । यस बेला ज्ञान िनमार्ण, पु तक उ पादन, 
अ ययन-अनुस धान, छलफल-अ तिक्रर् या-बहस ज ता श दह  मेरो ज्ञान र बुझाइको 
दिुनयाँमा अि त वमा छन् भ ने बोध समेत गनर् सिकरहेको िथइनँ । बालखैदेिख जाने-बुझेको 
“काम” को अथर् खेतीपाती गनेर्, ब तुभाउ याहानेर्, घरध दा स हा ने, पानीपँधेरा गनेर्, घाँस 
दाउरा याउने, आिद-इ यािद िथए । पिछ लो समयमा कूल-कलेज पढ्ने-पढाउने र कतै-
कुनै जािगर खाने पिन काम हो भ ने स मको बुझाइ मिभत्र िवकिसत भएको िथयो । गफ 
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गनेर्-गराउने पिन काम हो भनेर गवर्का साथ आ नो िचनारी िदने यिक्तको यो पिरचयले 
“गफ गनुर्-गराउनु” लाई “काम” बनाउने कुराह बारे मैले खोजी गनैर्पनेर् महसुस गरे ँ। यही 
खोजीको क्रममा मािटर्न चौतारीकै िनयिमत िक्रयाकलाप—छलफल, अ ययन-अनुस धान, 
लेखन, प्रकाशनको काम—बीचको अ तरस ब धलाई मैले सही अथर्मा बु नु र ितनको 
औिच यलाई खुट््टयाउने कसरत गनुर् ज री िथयो । क्रमशः यही गदैर् गएँ ।

िव.सं. २०५९ साल पुसको जाडो मिहनामा नेपाली िमिडयाबारे छािपएका सामग्रीह को 
सूची संग्रह—नेपाली िमिडया स दभर् ग्र थ (पराजुली र अ  २०६०)—प्रकाशनका लािग 
टाइिप टको पमा काम गनेर् मौिखक सहमितमा “गफ गनेर्-गराउने” र “ज्ञान उ पादन” 
गनेर् सं था मािटर्न चौतारीमा आबद्ध हुन पुगे ँ । यित बेला मैले गरेको प्रािविधक काम 
मेरो िवशेष दखल र िचको िवषय भने िथएन । मैले यसअिघ किह यै क पना नगरेको 
ज्ञान उ पादनको कामतफर्  लाग्नको लािग संयोगवश ज्ञान उ पादन गनेर् सं थासँग आबद्ध 
हुने एउटा मा यम बनेको हुँदा यो काम मेरा लािग अिहले पिन उि कै मरणीय छ । 

“हामीले िबि लयोग्राफीको काम गनेर् हो,” एक जना पु ष (जसले न आ नो पिरचय 
िदनुभयो न मेरो पिरचय नै माग्नुभयो) ले मेरो सामु एउटा कापी देखाउँदै भ नुभयो, “यहाँ 
छ तपाईलें टाइप गनुर्पनेर् कुरा, राम्रोसँग गनुर्स् । यो सकेपिछ फेिर अक  आउँछ । अक्षर 
नबुझे यहाँ जसलाई सोधे’िन हु छ ।” मैले िबि लयोग्राफी श दको अथर् खो न मनमनै 
दोहो¥याई तेहे¥याई आ नो बुझाइको दायरा िभत्रको श दकोश फरफरती प टाएर सकँे । 
श दको अथर् नभेटेपिछ आ नै िदमागी श दकोश अनु प श दलाई नै स याएर बुझे—ँ
“बायोग्राफी !” अँ, बायोग्राफी नै भनेको हुनुपछर्  । सानैदेिख “महान्  यिक्त” ह को जीवनी 
वा पे्ररणादायी जीवनकथा (मूलत: पाठ्यपु तकमै उपल ध भएका) प्रित िवशेष िच लाग्ने 
र िबि लयोग्राफी भ ने श द यसअिघ कही ँनसुनेको हुँदा (यिद सुनेकै भए पिन बायोग्राफी 
नै बुझे ँ िक !) जीवनी होलान् भ ने सोचेर कापी प टाएर हेरे ँ । मा छे नै मा छेका नाम, 
यो पिन थर चािहँ अगािड िकन हो ? अंक र पूणर्िवरामह  अगािड-पछािड ठाउँ-कुठाउँ 
छन् । िबि लयोग्राफीको संरचना देखेपिछ लाग्यो—यो क ता मा छेले केका लािग पढ्दा 
हुन् ? पढेर के बु दा हुन् ? य तो ढाँचा न काँचाको खुराकको पिन पु तक हुने रहेछ ! 

ज्ञान उ पादनको अिभ न अंग पु तक प्रकाशनको प्रिक्रयामा टाइिप को भूिमकामा 
संलग्न भए पिछको केही वषर् िविभ न िवषय केि द्रत छलफल-अ तिक्रर् यामा सशरीर तर 
िनि क्रय र मौन सहभागी बने ँ । अनुस धाताह ले िववरणा मक अ ययन-अनुस धानको 
यावहािरक अ यास गरेको प्र यक्ष देख्ने मौका पाएँ । अनुस धान कायर् र ितनको प्रकाशनको 
प्रिक्रया र चरणह बारे धेरथोर जानकार ब दै गएँ । केही वषर् ज्ञान उ पादनका यी मा यम 
र ितनको प्रिक्रया बारेको ज्ञानको “ यािसभ िरिसभर” को हैिसयतमा रहे ँ । 
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नातक तहमा समाजशा  िवषय अ तगर्त अनुस धानको आधारभूत सैद्धाि तक 
अवधारणा र िविधबारे (जाँच पास गनेर् हेतुले) पढेको कुरालाई मािटर्न चौतारीले यवहारमा 
कायार् वयन गनेर् गरेको अनुस धान माहोलमा केही वषर् िबताएपिछ मलाई अ ययन-
अनुस धान कायर्प्रित मोह पलाउन था यो । तर, यो मोहलाई अ यासमा उतानर्, िवचार 
िनमार्ण र ज्ञान उ पादन प्रिक्रयामा संलग्न हुन मेरो आ नो सोच र िवचार अिभ यिक्तको 
उिचत भािषक शैली र तािकर् क आधार तयार पानर्, कुनै पिन सवाललाई एकभ दा बढी 
आयाम र धरातलबाट हेनेर् ि कोणको िवकास गनर् र खास गरी ज्ञान उ पादनको काम 
गनेर् आ मिव ास जगाउन लामो समय र धेरै मेहेनत खिचर्नु प¥यो । 

कूले जीवनमा दा ी-जुँगा पालेका वा नपालेका टोपी-दौरा-सु वाल वा सटर्- या टमा 
सिजएका खस भाषामा राम्रो पकड राख्ने “जा ने” मा छेह बाट ज्ञान िलने र सीप िवकास 
गनेर् (खस-नेपाली भाषा बु न-बो न-पढ्न-लेख्न सक्ने हुने) अ यासमा अ य त भएर ज्ञानको 
अनुसरणकतार्को हैिसयत मुि कलले बनाएको िथएँ । कूले पढाइको प्राथिमक र िन न 
मा यिमक तह स मको िसकाइ खस भाषामा छािपएका पाठह को प्र ट लवज र शैलीमा 
खररर्  वाचन शिक्त िनमार्ण गनुर्मै बढीजसो केि द्रत िथयो । हामीलाई पढाउने-िसकाउने 
िशक्षक र हामी िवद्याथीर्बीच स ब ध निजिकन निदने “ठूलो-सानो” मा छेको वगीर्करण; 
“जा ने-नजा ने” बीचको उचनीच हैिसयत; “िसकाउने-िसक्ने” बीचको भेद; “खस-गैरखस” 
भाषी बीचको भािषक अड्चन; “िदमाग चलाउने-पाखुरी चलाउने” िदनचयार् बीचको फरक 
कायर्शैली, प्राथिमकता, सोच र अ यास ज ता अनेक पक्षह  िथए । िवचार र ज्ञानको 
उ पादनकतार् ज मजातै िनि त जात-िलंग-वगर् िभत्रबाट आउँछन् भ ने छाप पािरएको िथयो । 
य तै, छिवधारीह कै “महान्” िवचार, िसजर्ना र खोजह  नै पाठ्यक्रमह मा पाइ थे । 
यसबाट िदमागमा परेको “नजाने गाउँको बाटै नसो नू” भ ने छाप हटाउन र “मा छेलाई 
अ यासले िनखाछर्” भ ने उिक्तलाई ज्ञान उ पादनको मािमलामा अपनाउने नयाँ सोचको 
िवकास गनर्मै मैले अिधकांश समय िलएँ ।

तीन-पु ते नेपालीको रेिडयो अनुभव समेिटएको पु तक (पराजुली र व त २०६२) 
िनमार्णको लािग थुपै्र यिक्तह को अनुभव संकलन गिरँदै िथयो । ती संकिलत अनुभवह  
टाइप गनेर् क्रममा केही यिक्तको रेिडयो अनुभव पढेपिछ म पिन यसबारे एउटा सं मरण 
लेख्न सक्छु ज तो लाग्यो । अ का भोगाइ र अनुभव मह वपूणर् मािनए झै ँमेरा अनुभव 
पिन मह वपूणर् हुन सक्लान् सायद भ ने िझनो आशा िलएर लेख्न बसे ँ। ते ो म यौदास म 
लेिखसकेपिछ संकोच मानीमानी स पादकह  म येका एक शेखर पराजुलीलाई िदएँ । 
सामा य श द र वाक्यह  हेरफेर गिरए बाहेक ज ताको त तै यो सं मरण पु तकमा 
छािपएर आएपिछ थोरै िचनेका र धेरै निचनेका यिक्तह बाट समेत सकारा मक प्रितिक्रया 
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पाएँ । अिन मिभत्र सुषु  रहेको लेखन िचले हौसला पायो । तर, लेख्ने के हो ? केको 
लािग िकन लेख्ने ? कसरी लेख्ने ? भ ने कुरासँग म अझै पिरिचत िथइनँ । 

प्रािज्ञक ज्ञान उ पादनको औपचािरक-आिधकािरक संरचना बािहर अनौपचािरक-
वैकि पक वृ मा रही “ज्ञान उ पादन गनेर्” सं था मािटर्न चौतारीिभत्र बसेर ज्ञान िनमार्णका 
अवयवह सँग क्रिमक पमा अ तिक्रर् या गदैर् जान थाले ँ । यहाँ हुने िनयिमत छलफलका 
वक्ता चयन गदार् िलंगीय पक्षको ख्याल रािखए पिन यस बेला मािटर्न चौतारीले उ पादन 
गनेर् गरेको ज्ञान लिगकता, नारीवाद वा मिहलावादसँग सोझै सरोकार राख्दैनथे । ज्ञान 
उ पादनमा लिगकता, सामािजक याय ज ता अनेक िवषयको औिच यलाई मह व िदइ यो । 
तर, ती िवषयलाई आ नो सं थागत कामकाजी दायरािभत्र अ यासमा याउनको लािग 
प  खाका भने िथएन । 
नयाँ अनुस धानकमीर्/समाज वैज्ञािनक ज माउने चाह राख्ने, प्रािज्ञक कमर्मा अ य त 

प्र यूष व तले अनुस धानमा िच राख्ने िसका  अनुस धानकमीर्ह को मे टिरङको क्रममा 
“मैले अिहलेस म नबोिलकन, नलेिखकन, अ को कुरा नसुिनकन र नपिढकन समाज 
वैज्ञािनक भएको देखेको छैन । समाज िवज्ञानको अनुस धाता ब ने हो भने पढ्नुप¥यो, 
सु नुप¥यो, बो नुप¥यो, लेख्नुप¥यो” भनेको कुरा मेरो मिृतमा ताजै छ । िव.सं. २०६२–
२०६३ को दो ो जनआ दोलनको आसपासमा नेपालको राजनीितक उथलपुथल बीचको 
चरम अ ठ्यारो माहौलमा अनुस धान कमर् र प्रािज्ञक लेखनको िवषयलाई उनेर लेिखएका 
व तका (काि तपुरमा छािपएका) अखबारी लेखन र अ ययन-अनुस धानबारे अिभ यक्त 
उहाँका िवचारले अनुस धान कमर्मा लाग्ने मेरो िचलाई बल िमलेको िथयो । यस बेला 
अनुस धान कमर्लाई अँगा नको लािग मानिसक, वैचािरक र मनोवैज्ञािनक तवरमा िभत्रिभतै्र 
जुिधरहेको हुँदा आ नो आ मबल बढाउने खुराकको पमा उहाँका लेख र िवचारलाई 
उपयोग गरे ँ । उहाँकै िवचार सुनेपिछ, लेख पढेपिछ र मािटर्न चौतारीको नेपाली भाषा 
केि द्रत अ ययन-अनुस धान र प्रकाशन अ यासको माहौलले िदएको अवसरको आडमा 
एउटा कुरा ठ याएँ : अ ययन अनुस धान र प्रािज्ञक लेखनको लािग िसद्धा त र भाषा 
(िवशेषतः अंगे्रजी) लाई अनाव यक “ठाउँ” िदँदै ितनको अजंगको “भूत” बनाएर तिकर् न ु
र तिसर्नुभ दा आफूसँग भएको िवचार र ज्ञानलाई आफूले जानेकै शैली र भाषामा िनधर्क्क 
प्र तुत गनर् था नुपछर्  । यसपिछ ितनलाई अनेक तिरका (जसमा िसद्धा त र भाषा पिन 
पछर्) ले पिर कृत र पिरमाजर्न गदैर् लैजान खो नु मेरो लािग उपयुक्त हु छ । यसपिछ ज्ञान 
र िवचार िनमार्णको “ यािसभ िरिसभर” बाट एक तह फड्को मारेर सिक्रय भूिमकामा 
उिभन थाले ँ ।

दो ो जनआ दोलन पिछकै समयमा नयाँ नेपालको खाका कोनेर् अवधारणाको पमा 
सामािजक समावेशीकरण, समानुपाितक प्रितिनिध व, िविवधता र बहुपिहचानको यापक 
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बहस र केही हद स मको अ यासले िलंगीय-जातीय-वगीर्य-क्षेत्रीयज ता िविवधतायुक्त 
पक्षह  मह वपूणर् िवषयका पमा सतहमा देखा परे । म आफै मािटर्न चौतारीको सामािजक 
समावेशीकरण पिरयोजना अ तगर्त रही दशेका िविभ न थानमा िविभ न बहस-अ तिक्रर् याको 
आयोजना गनेर्, स बि धत सामग्रीह  संकलन गनेर् र ितनलाई पढ्ने-बु ने र यसबारे 
अ को िवचार सुनी ितनलाई बृहत् र िविवध स दभर्सँग गाँसेर बु ने काममा संलग्न भएँ । 

सन् २००७ देिख मािटर्न चौतारीले ८ माचर्को अ तरार्ि ट्रय नारी िदवसको अवसरमा 
मिहनाभरी हुने छलफलमा केवल मिहला वक्ता िन याउन था यो, जुन अद्यािप जारी छ । 
यसले िविभ न क्षेत्रमा संलग्न मिहलाह को िवचार, िव ेषण र अनुभवह  आमने-सामने 
सु ने र बु ने मौका िम यो । नेपाली समाजको एक तहको बौिद्धक वा सावर्जिनक वृ मा 
मिहलाह ले ओगट्नुपनेर् सावर्जिनक “ पेस” दाबी गनेर् अ यासलाई बढावा िम यो । 
उनीह को िवचार, िव ेषण, भोगाइ र सहमित-िवमितलाई अिभ यक्त गदैर् अ तिक्रर् या गनर् 
र अिभ यक्त िवचारमािथ पुनिवर्चार तथा पिरमाजर्न गनर् सघायो । नारीवादी मिहलाह को 
समूह चौकठले सन् २०१३ देिख शु  गरेको “फेिमिन ट िरिडङ सेशन,” सेिमनार तथा 
अ तिक्रर् या मक कायर्क्रमह ले लिगक ज्ञानको आयतन बढाउने खुराक उपल ध गरायो ।

सावर्जिनक होस् वा िनजी वृ मा अिभ यक्त भएका िवचार, िव ेषण र अनुभवह मा 
यिक्तको िलंग, जात, वगर्, सामािजकीकरण प्रिक्रया र उसले प्रा  गरेको सहुिलयत वा 
खेपेको िवभेदको िच  वा छापह  पयार् ै भेिट थे । त कालीन समयमा मािटर्न चौतारीले 
उ पादन र प्रकाशन गनेर् गरेको अनुस धान सामग्रीमा लिगकता र मिहला स ब धी िवषय 
गयल िथए । मिहला अनुस धानकमीर् पिन बीउ जोगाउने गरी मातै्र िथयौ ँ । यसले मलाई 
नेपाली समाजको सामािजक संरचनागत असमानता िभत्रको कुनै समदुायको यिक्त वा िवशेष 
समूहको सामािजक-सां कृितक-पिरि थितज य पिहचान सिहतको िलंगीय पिहचानबारे 
िवचार िनमार्ण गनर्, य ता िवचारलाई पिरपक्व बनाउने कडीको पमा अनुस धान र ज्ञान 
उ पादन कायर्लाई अँगा न झक्झकायो । 

अ टर् भन ग्लासरफे डका अनुसार ज्ञान िनि क्रय पमा िलने मातै्र हुँदैन, य तो 
ज्ञान िलँदािलँदै िवषयव तु मािथको बुझाइमा क्रमशः वृिद्ध हुने र य तो बुझाइ माफर् त 
सिक्रय पमा ज्ञान िनमार्ण पिन हुने रहेछ (ि टनसन सन् २००९ : १५ बाट उद्धृत) । 
ज्ञानको िसद्धा तको यही कुरालाई “क ट्रिक्टिभजम्” को सैद्धाि तक अवधारणा अनु प 
बु ने हो भने िसका ले आ नो अनुभवह बाट ज्ञानको एउटा आकार वा शरीर िनमार्ण 
गछर्  । यो ज्ञानले बा  यथाथर्ह को सतप्रितशत प्रितिनिध व गनर् वा नगनर् पिन सक्छ 
(एिशयाईयुिनभिसर्टी िमित नखुलेको : १६६) । िकनिक ज्ञान स यको यिक्तगत िनमार्णको 
नितजा हो । य तो ज्ञान िनमार्णको िवशेष काम यिक्तगतबाट सामूिहक िनमार्णतफर्  
अग्रसर हुँदै जा छ । एकितर ज्ञान िनमार्ण-उ पादनको िनि त “पेडागोजी” बारे म अनिभज्ञ 



68 |  कैलाश राई

िथएँ । अक ितर ज्ञान िनमार्णको िनधार्िरत वा बिनबनाउ “पेडागोजी” को अनुपि थितमा 
क ट्रिक्टिभजम् कै अवधारणाले सुझाए अनु प “गदैर्-िसक्दै” र “अनुभवबाट िसक्दै” को 
शैली प याएर यिक्तगतबाट सामूिहक ज्ञान िनमार्णतफर्  लि कदै गएँ । 

अनुस धान कमर्को थालनी 
मािटर्न चौतारीमा सामािजक समावेशीकरण पिरयोजना अ तगर्त काम गिररहेकै बेला िवचार 
िनमार्ण र ज्ञान उ पादनको काममा “सिक्दनँ” भ ने मनोबललाई “िकन नसकँुला र!” भ ने 
आ मिव ासस म पुग्ने आँट गरेर एकल अनुस धान तथा लेखनको यात्रा थालेको िथएँ । 
यस बेला अनुस धानको िवषयव तु छनोटदेिख सम याको पिहचान, संकिलत त यांकको 
तािकर् क बहाउ, ितनको सैद्धा तीकरण, उिचत संरचना िनमार्ण र प्र तुतीकरण गनर् िनकै गा ो 
भयो । मेरो आ नै वैचािरक हैिसयत/तह, मनोगत अव था र िचप्रित केही शंका र केही 
भरोसा गरेर नारीवादी राजनीितशा ी सेरा तामाङले िवषय चयनमा म त गनुर्भयो । र, 
उहाँ सँगको स लाहमा “नेपालका आिदवासी जनजाित मिहलाका सामािजक आ दोलन 
िकन ?” भ ने िवषयमा अनुस धान केि द्रत गनेर् िनधो गिरयो । 

यस बेला मेरो आ नै बहुपिहचान-जिनत “ व” को सचेतना र बुझाइ सीिमत िथयो । 
य तै, आिदवासी जनजाित समुदाय र ितनले गनेर् आ दोलनको ऐितहािसक-सामािजक-
राजनीितक स दभर्बारे पिन कम जानकार िथएँ । यसले गदार् आफै यही समुदायको मिहला 
हुनुको खास अथर् र मह व के हो र ितनलाई कसरी बु ने वा बु न सिक छ भ नेबारे म 
प  हुन सकेको िथइनँ । अनुस धान सामग्री संकलनको लािग एक जनजातीय सं थामा 
पुगेको बेला एक जना पिरिचत जनजाित पु ष अिभय ताको “कैलाश पिन अब जनजाित 
बनेको !” भ ने कटाक्षपूणर् बचन झेले ँ । यसले मेरो यिक्तगत व-पिहचान र आिदवासी 
जनजाितको पिहचानको ऐितहािसक स दभर् र आ दोलनबारे बढी प्र ट हुनैपनेर् महसुस 
भयो । िवचार िनमार्ण र ज्ञान उ पादनको काममा िनधर्क्क संलग्न हुनको लािग एक 
िसका  अनुस धानकमीर् सबैभ दा पिहले आफू आ नै ि मा “लायक” ठहिरन ज री 
िथयो । अ लाई आ नो अनुस धानको नितजा सुनाउनु पिहले आफै यसप्रित िव त 
र आ मिव ासी ब ने कसरतमा िथएँ । य तो मनोगत मानिसक अव थासँग जु दै अधर्-
प्रािज्ञक संरचनामा एउटा प्रकाशनयोग्य र पठनीय सामग्री उ पादन गनेर् आँट गनुर् एउटा 
सकारा मक जोिखम िलनुसरह िथयो । 

आफू सि मिलत समुदाय र समुदायको आ दोलनबारे अ ययन अनुस धान गनुर् मेरा 
लािग केही हदस म सहज हुने र अनुस धाता र अनुस धानको िवषय बनाइएको समुदायलाई 
नै लाभ पुग्न सक्ने पूवार्नुमान सिहत अनुस धान कायर् थालेको िथएँ । यो अनुस धानबाट 
मैले कुन िवषयमा कुन उ े य र अिभप्रायले िवचार िनमार्ण गनेर् वा के त य कोसँग खो ने 
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भ ने थाहा पाएँ । साथै, कुन िवषयव तु केका लािग पढ्ने र ितनको प्रयोग कसरी गनेर् 
भ ने केही हदमा बु न िसकायो । र, मािथ भने झै ँआफू ज मे-हुकेर् को भ दा फरक समाज 
र कामकाजी वृ मा असहजपनसँग जुिधरहेकाह को एउटा िसंगो समुदाय (आिदवासी 
जनजाितह ) सँग मेरो अ तिक्रर् या हुन था यो । य तो असहज अनुभूित कहाँबाट, िकन 
र कसरी आयो वा आउँछ भ ने मेरो िजज्ञासाको सपाट र एउटै उ र मैले भेिटनँ । यसले 
मलाई कुनै पिन प्र को एकभ दा बढी जवाफ हु छन् र ितनलाई खो नुपछर् , िविभ न 
कोणह बाट बु नुपछर्  भ ने कुरा िसकायो ।

मेरा प्र को केही टुक्राटाक्री, अधक चो व पका जवाफलाई पक्कापक्की गनेर् 
हुट्हुटी बोकेर म अनुस धान कमर्मा होिमएको िथएँ । ोत यिक्तको पमा जनजाित 
आ दोलनका एक अगुवा र िवज्ञ समेत मािनएका पु ष सँगको कुराकानीको क्रममा मैले 
समग्र आिदवासी जनजाितिभत्र र समग्र मिहलािभत्र जनजाित मिहलाको पथृक सवाल के 
हुन् भनेर सोधे ँ । उहाँको उ र िथयो : 

हाम्रा [आिदवासी जनजाित समुदायका] मिहलाले अ  मिहलाले ज तै लिगक िहंसा 
खे नु परेको, पीडा र क  भोग्नु परेको मैले देखेको छैन, पिरवारको मुिखया उिहलेदेिख 
मिहला नै छन्, यसैले हाम्रा सामूिहक सवालह  एकै हुन् । मिहलाको मातै्र िवषय हाम्रा 
लािग [समुदायिभत्र] खासै मह वपूणर् र ग भीर पमा उठाउनु पनेर् गरी नाजुक अव थामा 
छ ज तो मलाई लाग्दैन । 

समग्र मिहलािभत्र आिदवासी जनजाित मिहलाको स दभर्मा भने मूलधारे मिहला 
आ दोलन र रा य नै मुख्य िज मेवार हुनुपनेर् जवाफ पिन मैले पाएँ । य तै, मूलधारे 
भिनएको मिहला आ दोलनको एक नेतृसँग मैले सोधे,ँ “जनजाित मिहलाह  मूलधारको 
मिहला आ दोलनमा कुनै पिन िहसाबले समेिटएनन् भ ने उनीह को गुनासो र आक्रोश 
सुिन छ यसमा के भ नुहु छ ?” उहाँको जवाफ िथयो : 

नेपालका जनजाित मिहलाह  अ को दाँजोमा राम्रो अव थामा रहेको कुरा खुद 
जनजाित समुदायले नै गनेर् गछर्  र यो साँचो पिन हो । मिहला आ दोलनको सवालगत 
प्राथिमकता िपतसृ ा मक समाजमा मिहलाको नाजुक अव था र हैिसयत अनु प िनधार्रण 
हु छ । यसरी हेदार् जनजाित मिहलाह  छुटेका हुन् भ न िम दैन । िब तारै समावेश हुने 
स भावना छ भ न सिक छ ।

मैले प्रा  गरेको दुवै उ र आपसमा मेल खाने खालका िथए । तर, मैले यसबखत 
उठाएको प्र को सही र पूणर् उ र ती हुन् भ ने मलाई लागेन । अिन, यसो हो भने मैले 
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गिरराखेको अनुस धान माफर् त के द्रीय िवषयको पमा जुन कुरा खोिजराखेको छु, यो गौण 
र छलफल गनैर् नपनेर् िवषय हो त ! भनेर घोिरन थाले ँ । फल व प, आिदवासी जनजाित 
मिहला स ब धी ज्ञान उ पादनमा संलग्न हुने मेरो यात्रा लि बँदै गयो । 

ती ोत यिक्तह बाट यित बेला पाएका उ रले एउटा पुरानो घटना चािहँ सि झन 
पुगे,ँ जुन २०४८ सालको िथयो र यो २०५३ सालमा मैले आ नो डायरीको पानामा 
यसरी िटपेको िथएँ :

हाम्रो घरभ दा केही परको फरािकलो बारीको का लामा कसैको िबहे भोज खान हामी 
केटाकेटी, आमा र केही बुढापाका समेत ल करै बसेका िथयौ  ँ । डोको र थु सेबाट 
सालको टपरीमा चामलको भातमािथ म याङको दाल ख याइएको टपरीह  िझक्दै र 
बाि टनबाट झोलयुक्त सुँगुरको मासु दुना-दुनामा भाग-भागै हाम्रो सामु ने राखेर लाठे 
भा सेह  अक ितर यसरी नै भाग बोकेर बाँड्न गए । केही बेरमा थ ने क्रममा परैबाट 
“क-कसलाई के चािह छ भ नु है” भ ने आवाज आयो । यसैको प्रितउ रमा हामीसँगै 
ल करमा बसेर खाइरहेका एक जना पाको बाजे, जसलाई हामी सबैले मा यौ,ँ ले भने, 
“यताितर सबैलाई पुग्यो है, केही चािहँदैन ।” यित सुनेपिछ थ न याउने भा सेह  अ तै 
थ न गए । यस बेला ती पाको यिक्तको आवाजमा कित जनाले यान िदए कुि न, तर 
कोही पिन केही बोलेनन्, सायद सबै जना खानमै म त िथए । केही बेरमै लामबद्ध बसेर 
खाइरहेका हामी केटाकेटी र हाम्रा आमाह  भने खाना थ न याउलान् र खाउँला भनेर 
कुरेर ब न थालेका िथयौ ँ । य तैमा कोही ब चाब ची मलाई “िचची,” कोही मलाई 
“झोल” भ दै रोएको आवाज आउन था यो । ितनको आमाह  पिन “खाना थ न याऊ 
यता, िबहेको भोजमा ब चा वाउने के पारा हो” भ दै िच याउन थाले । म आफू पिन 
झोलिबना िन तै खाना पोक्याउँदै िथएँ । केही बेरको िच याहटपिछ खाना थ ने भा से 
“अिघ सो दा सबैलाई पुग्यो भ ने आवाज आउँदा कोही बोलेनन् । अब नकराउनु भो 
म याउँदैछु, एकैिछन पखर्नुस्” भ दै एकाितर थु सेमा भात र अक ितर खड्कुलोबाट 
बाि टनमा ख याएर मासुको झोल सिहत थ नका लािग आए । “क ले पुग्यो भ यो ? 
एउटालाई पुग्यो भ दैमा सबैलाई पुग्छ र ? एउटाको पेट भिरयो भ दैमा अ ले पेट 
भिर जेल खान पिन नपाउनु ?” भ ने ज ता ग याङम याङ आवाज आइर ो । भा सेले 
खाना थ न कुरेर बसेका सबैलाई पुगु जेल नथपेस म य ता आवाज सा य भएनन् । 

यिद यस बखत ती पाका यिक्त मिहला भइिदएको भए के यि कै िनधर्क्कसँग सबैको 
प्रितिनिध व गदैर् आ नो आव यकता पूितर् भएपिछ सबैको भयो भ ने बोध ग य  र हुबहु 
यही कुरा अिभ यक्त हु यो ? यिक्तको यिक्तगत मानवीय वभावको ि ले सो दा 
सायद जे पिन हुन सक् यो होला । तर, हाम्रो सामािजक संरचना अनु पको िसकाइ-
हुकार्इको अ यासलाई आधार मानेर भ ने हो भने यो ठाउँमा मिहला भएको भए आ नो 
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आव यकता पूितर्ले सबैको आव यकताको पिन एकैसाथ पूितर् गछर्  भ ने बोध नै गदैर्नथे 
र यस िकिसमले अिभ यिक्त आउँदैन यो होला सायद ।

मेरो अनुस धान कायर् स प न गनेर् हेतुले जित पिन जनजाित मिहला ोत यिक्त 
(अिभय ता) ह सँग कुराकानी गरे ,ँ वा आ नो पिहचान र हक-अिधकारबारे सचेत 
मिहलाह द्वारा िलिखत/उ पािदत सामग्री पढे ,ँ उनीह ले रा य र मूलधारको अलावा 
आ नै समुदाय र आ दोलनिभतै्र पिन िवभेद र उपेक्षामा परेको कुरा औँ याएकै पाएँ । 
तर, अिधकांश जनजाित अिभय ता पु ष र केही मिहलाह  समेतले जनजाित समुदायका 
मिहला समुदायिभत्र वाय  र वत त्र छन् भ दै आएका छन् । यसका पछािड जनजाित 
समुदायले सामु नेको अक  समुदायसँग दाँजेर तुलना मक पमा आफूह  बढी वत त्र 
र वाय  रहेको अ यार्उने गरेका छन् । यद्यिप, िपतृस ा मक-िह दूकरणको अ यासमा 
त लीन समाजसँग लामो समयदेिख सँगसँगै िहिडरहँदा यसको मारमा परेको समेत दाबी 
गनेर् समुदायिभत्र लिगक असमानता छैन भनेर गिरने उक्त ठोकुवाको आधार के हो र यो 
आधारको सीमा कितस म हो भ नेबारे प  हुनु ज री छ । नेपाली समाजका अ भ दा 
समुदायिभतै्र लिगक समानताको उपभोग बढी गरेकै कुरालाई आधार बनाएर रा य र 
मूलधारले जनजाित मिहलाका सवाललाई ग भीर पमा िलन आव यक छैन भनेर पिन 
अ यार्उने गरेको छ । यसलाई आिदवासी जनजाित आफैले दाबी गदैर् आएको पिहचानलाई 
आ नै िव द्धमा प्रयोग गिरएको हो भनेर बु ने हो भने यसको खतरनाक प्रभावह बारे 
पिन सचेत हुन आव यक छ । 

अ य समुदाय-जातको तुलनामा लिगक पमा समान, सशक्त, वत त्र र वाय  
मािनएका आिदवासी जनजाित समुदाय र आ दोलनिभतै्र मिहलाको आवाज, सवाल र 
उनीह मा रहेको ज्ञानलाई गौण वा चचार् गनर् नपनेर् िवषय ठािन छ । यसै भएर मूलधारका 
लािग पिन उनीह को मु ालाई प छाउन यो अक  एउटा बहाना भएको छ । दवैु ितरको य तो 
प्रविृ ले मुख्यतया: लिगक पमा स तुिलत ज्ञान िनमार्ण र ज्ञान उ पादनको प्रिक्रयालाई 
िनषेध गछर्  । समग्र नेपाली समाजको ज्ञान िनमार्णमा लिगक र सामािजक स तुलन कायम 
गनर्मा सकारा मक योगदान िदँदैन । 
 
पिहचानको सवाल बु दै
िव.सं. २०६३ को िव ततृ शाि त स झौता प ात् पिहचानको िवषयमा चौतफीर् बहस च यो । 
एकितर, पिहचानको सेरोफेरोमा भएका सामािजक-राजनीितक संघषर्मा मूल प्रवाहको चक  
प्रभाव िथयो । अकार्ितर, सीमा तकृतह ले पिन आ नो पिहचानको (पुनः)दाबी जोडदार 
पमा गदैर् िथए । यसबीच म भने पिहचानलाई समि  पमा कसरी बु ने भ ने वैचािरक 
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अलमलको अव थामा िथएँ । पिहचानबारे जसरी छरप  पमा टुक्राटाक्री िवचारह  
प्रवाह भइरहेका िथए, मेरा लािग यसले झन् एक िकिसमको “अ योल” िसजर्ना ग य  ।

िव.सं. २०६४ देिख नेपाल सरकारले सामािजक िवभेद कम गनर् आरक्षण नीित यायो । 
जातजातीयता, िलंग, क्षेत्र र अपांगताको पिहचानको आधारमा आरक्षणको कोटा िनधार्रण 
गिरँदा िनजामती लगायत सावर्जिनक वृ मा िविवध समूहको उपि थितमा उ लेखनीय 
सुधार आयो । आफू ज म र कमर्ले आिदवासी जनजाित समुदायको मिहला भएको नाताले 
मैले बढ्तै प्रितिक्रया मातै्र झेिलनँ, अिनि छत र अनाव यक पमा पिन जनजाित मिहला 
पिहचानको प्रितिनिध व समेत गनुर्प¥यो । जनजाित, यसमािथ मिहला, हुनुको सहुिलयत 
बारेको अनपेिक्षत म त य र िवचारह  ठाउँ-कुठाउँ, बेला-कुबेला, प्रसंगवस वा िबनाप्रसंग 
झेिलरहँदा “पिहचान” नामको “अ योल” सु झाउन बा य पािरँदै िथएँ वा पे्रिरत हुँदै िथएँ ! 
जे भए पिन आ नै जातीय र लिगक पिहचानको मूल जड र यसको हाँगािबँगा पिह याउन 
मेरो वैचािरक यात्रा लि कँदै गयो । 

यसै िसलिसलामा सेरा तामाङको “नेपालमा िवकासे नारीवाद” (सन् २००४) शीषर्कको 
लेख पढे  ँ । यसले नेपालमा नारीवादको अ यास र नेपाली मिहलाको िविवधताका 
सवाललाई आधारभूत पमा बु न मलाई िनकै म त ग¥यो । यो लेखले नेपालका िविवध 
मिहलाह को सामािजक-सां कृितक र राजनीितक मूलप्रवाहीकरण र सीमा तीकरणको एक 
खालको िचत्र िदमागमा बनाइिदयो । िवचार र ज्ञान िनमार्णमा रहेको पु षको वचर् वका 
अलावा मिहलािभत्र पिन प्रभु वशाली सीिमत मिहलाकै वचर् व कायम रहेको वा रहन 
सक्ने केही मा यम, अ यास र आधार बारेको िविवध भा यह बारे प  हुन पिन सघायो । 

जनजाित मिहला स ब धी अनुस धान गदार् उनीह को अिधक प्राथिमकतामा रहेको 
“पिहचान” को सवालसँग बार बार ठोिक्कएँ । २०६४ मंिसरमा मेरो अनुस धानको एक 
ोत यिक्त, राि ट्रय आिदवासी जनजाित मिहला महासंघकी पूवर् महासिचव राम यारी 

सुनुवारसँग लामो अ तवार्तार् िलइसकेपिछ अ तमा मलाई सो नुभयो, “तपाई ंजनजाित 
मिहला र नेपाली मिहला पिहचानम ये कुन पिहला छा नुहु छ ?” एकिछन गमेर आफैले 
बोिलरहेको वाक्यप्रित शंका र अिव ास जनाउने भावसँगै भने,ँ “शायद जनजाित मिहलाको 
पिहचान नै पिहला छा छु होला ।” उहाँले फेिर सो नुभयो, “ यसपिछ चािहँ जनजाित 
मिहला िक राई मिहला िन ?” तु तै भने,ँ “जनजाित मिहला ।” राजनीितक िव ेषक सीके 
लालको िव ेषण अनुसार “एकतामै बल छ, हामी सबै एकै हौ ँभ ने महे द्रीय रा ट्रवादको 
‘नेपाली राि ट्रयता’ को धङधङी” मिभत्र बोिलरहेको िथयो । मेरो जवाफ सु नासाथ उहाँले 
भ नुभयो, “मेरो लािग सुनुवार-जनजाित-मिहलाको पिहचान पिहला अिन नेपाली मिहलाको 
पिहचान पिछ आउँछ । म आफू हुनुको अि त व वीकार भएपिछ थप अ  पिहचानह  
मेरा लािग सा दिभर्क हुनेछन् र अिहलेस म मैले सबैभ दा बढी अपन व महसुस गनेर् ठाउँ 



लिगक ज्ञान उ पादन अनुभव | 73

भनेको मेरो सुनुवार मिहलाको पिहचान हो ।” यस बेला उहाँले भ नु भएको कुरालाई 
मैले सही ढंगले अ यार्उन सिकनँ । 

उहाँको प्रितिक्रया सु नासाथ साँघुरो र फरािकलो पिहचानको पिरभाषा र भेदको िवचार 
मिभत्र एक्कासी कहाँबाट कसरी आयो कुि न ! हामी सबै नेपाली भ ने एकताको सूत्र ज ने 
मूल प्रवाहको वैचािरक अवधारणा अनुसरण गदैर् िथएँ सायद । साँघुरो पिहचानमा िकन 
यत्रो िच ? ठ्याक्कै यही प्र  मनमा फुरेको िथयो, तर सोधीहा ने साहस भने गिरनँ । म 
एक क चा अनुस धानकमीर्का साथै ऐितहािसक संरचनागत िवभेदको मार खे दै आएको 
समुदायको एक मिहला िथएँ । यही धमर्राउँदो पिहचान बोकेर मूलप्रवाहले घोकाउँद ै
आएको “िविवधतामा एकता” भ ने अवधारणाले मेरो मि त कमा पिन जरा गाडेको 
िथयो सायद । मेरो यो मनि थितलाई उहाँले ठ याउनु भएकोले पिन हुन सक्ला उक्त 
अनुस धानबाट उ पािदत लेखको िवशेष गरेर िन कषर् भाग पढ्न हुटहुटी देखाउनुभएको 
िथयो । उहाँको आ नो र समग्र समुदायकै पिहचान, आ दोलन र सरोकारका िवषयह  
बारेमा मेरो बुझाइ अनुस धानको प्रिक्रया माफर् त कसरी र कुन व पमा आएको छ भ ने 
िजज्ञासाले यो हुटहुटी जागेको हुन सक्छ । 

म पिहला नेपाली अिन मिहला, यसपिछ मातै्र म अ  के-के हुनुपनेर् हो हुनेछु भ ने 
एकांगी र टाउकोको बलमा उिभएको बहुपिहचान बारेको मेरो बुझाइ िब तारै खुट्टाको 
सहारामा उिभने क्रम शु  भयो । नेपालमा चलेको पिहचानको आ दोलन र लिगकताबीच 
मैले खोिजरहेको बिलयो वैचािरक कडी िव ेषक सीके लाल (२०६८) को “नेपालीय 
हुनलाई...” शीषर्कको सोचपत्रमा भेटे ँ । यो सोचपत्र धेरै प ट पढे ँ । सोही सोचपत्रको 
आधारमा मािटर्न चौतारीले नेपाली राि ट्रयताको बृहत् िवषयलाई नयाँ नेपाल िनमार्णमा 
राि ट्रयताको पिरभाषा के र कसरी गनेर् भ ने सवाल सिहत देश यापी बहस था यो । 
ती बहसमा म आफै पिन सहभागी िथएँ । फरक-फरक जातीय, क्षेत्रीय र लिगक समुदायका 
यिक्तह बीच भएका अ तिक्रर् या सुनेर म िनयोिजत पमा िनमार्ण गिरएको नेपाली 
राि ट्रयताको ऐितहािसकता, यसको पकड र अकाट्य प्रभाव एवं यसलाई हेनेर् र बु ने 
अनेक आयामबारे जानकार भएँ । सोचपत्रमािथ गिरएका िट पणीह  सुनेपिछ नेपाली 
समाजको बहुतहगत पिहचान, असमानता, पीडा, आक्रोशसँग नेपाली राि ट्रयता र यसको 
ऐितहािसकताको स ब धबारे केही हदस म बु न सक्ने भएँ । यसबाट नेपाली समाजमा 
सीमा तकृत र मिहलाको बृहत् पिहचानिभत्र गािभएका बहुपिहचानको ऐितहािसकता, 
सा दिभर्कता र सोही अनु पको पिहचान एवं हकअिधकार (पुनः)दाबीको सैद्धाि तक-
ऐितहािसक आधार तथा स दभर् केलाउने एक खालको ि कोण प्रा  गरे ँ । 

सेरा तामाङ (२०७१) को “रा ट्र, राि ट्रयता र नागिरकताको लिगकीकरण” लेखले 
नेपाली रा य, नेपाली रा ट्रवाद र राि ट्रयतालाई लिगकीकृत अवधारणाबाट हेनेर् र नेपाली 
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मिहलाको कोणबाट खुल त बु ने-सो ने गहन खुराक िदयो । सो लेखले कसरी राि ट्रय 
रा य एक पुिलंगी िनकाय हो र पुिलंगी िसद्धा त, नीित र अ यासमा च छ; प्रतीकह को 
लिगकीकरण कसरी पौ षीय बनाइएका हु छन्; रा ट्र र राि ट्रयता िनमार्णको लािग 
लिगकताको आधारमा फरक-फरक भूिमकाह को िनमार्ण कसरी गिर छन् र रा ट्रिहतका 
खाितर ितनको प्रयोग कसरी गिर छन् भ ने जानकारी िद छ । साथै, नागिरकता माफर् त 
देशका नािगरकको लिगक, जातजातीय, भौगोिलक लगायतका पिहचानको कसरी ेणी 
िनधार्रण र ितनको उपयोग गिर छन् भ नेबारे गहन पक्ष पिन लेखले बािहर याएको छ । 
लेखले लिगकता र पिहचान भ ने कुरा यापक पमा लिगक शिक्त स ब ध र य ता शिक्त 
स ब ध अ य स ब धह —न , वगर्, यौिनकता, सक्षमता, जातजातीयता, वणर्, आिदसँग 
कसरी अ तरस बि धत छन् भ नेबारे बु न पिन सघायो । नेपाली भाषामा उपल ध यी तीन 
ओटा लेखले मलाई नेपाली समाजको लिगकता, पिहचान र यससँग अ तरस बि धत 
अ  पक्षबारे िवचार िनमार्ण गनर् र िनिमर्त िवचार स पे्रषण गनर् एक खालको वैचािरक 
धरातल बनाएर उिभन ठूलो म त िदयो । 

आिदवासी जनजाित 
म ि हल ा  ब ा रे क ो  मे र ो 
अनुस ध ा न  लेख  सन ्
२००८  मा  टिडज  इन 
ने प ा ल ी  ि ह ट्र ी  ए ड 
स ोस ा इ ट ी  ( ि स ह ास ) 
नामक जनर्लमा छािपएको 
ि थ य ो  ।  अ ि म त ा 
यागिजनका स पादकले 
आ नो  आवरण  कथा 
बन ा उ न  उक्त  लेखक ो 
संिक्ष  प मसँग मागे । 
अि मताले िव.सं.२०६६ 
मा “आिदवासी जनजाित 
म िहलाका  साम ा िजक 
आ दोलन”  शीषर्कम ा 
सा द िभर्क  त ब ी रह  
सिहत यसलाई आवरण 
कथाको पमा छा यो । 
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अि मताको आवरण ति बर र आवरण कथा बीचको तालमेल चािहँ निमलेको र अझ 
आपसमा िवरोधाभास भए झै ँलाग्यो । िकनिक लेखले िह द ुखस आयर्को वचर् व दशार्उने 
“नेपाली मिहला” को एकीकृत पिहचान व प िनिमर्त छिविभत्र िवलय गराइएका िविवध 
मिहला पिहचानबारे पुनिवर्चार गनेर् एउटा कडीको पमा जनजाित मिहला पिहचान र ितनका 
सवालबारे बो छ । आवरण ति बरले भने एक िहसाबले नेपाली समाजको मन-मि त कमा 
गढेको नेपाली मिहला छिवको प्रितिनिध व गछर्ः रातो सारी-चुरा-टीका लगाएकी, घुंिग्रएको 
कपाल र ठूला आँखा भएकी, च नै नसक्ने गरी ज जालले जेिलएकी, यहीमािथ यत्रतत्र 
जोिखमले घेिरएकी लाचार एवं अित पीिडत मिहला । थािपत नेपाली मिहला छिव, लिगक 
पिहचानह को अ तरस ब ध र नेपालको मिहला आ दोलनको सेरोफेरो केलाएपिछ भने 
आवरण कथा र ति बर आपसमा िवरोधाभास झै ँलागे पिन असा दिभर्क लागेन । समाजमा 
नेपाली मिहला पिहचान/छिवको पमा रहेको प्रभु वशाली मानिसकता र यावहािरक 
अ यासको एक खालको वा तिवक िचत्रणको पमा मैले यसलाई बुझे ँ । 

त कालीन नेकपा माओवादीको १० वषेर् सश  िवद्रोहले ज माएका हजारौ ँपूवर्लडाकु 
बारे अनुस धान गदार् पिरि थितज य िहसाबले िनिमर्त र सामािजक पमा िनयि त्रत 
पिहचानको प्रभावको एउटा अक  पाटोसँग म साक्षा कार भएँ । बाँकेको कोहलपुरमा 
अनुस धान उ रदाताको पमा एक पु ष उ रदाताले मेरो प्र को जवाफ िदइसकेपिछ 
मलाई िनकै नम्र शैलीमा पेिचलो कुरा भ नुभयो :

हजुरले मलाई अब उप्रा त भेट्नुभयो भने कसरी िलनुहु छ ? एक माओवादी पूवर्लडाकू 
वा अ  सरह एक सामा य यिक्त ? सायद पूवर्लडाकू नै होला, है ? िकनिक चाहे पिन 
नचाहे पिन यही पिहचान समाजले जबजर् ती बोकाइरहने रहेछ । यसले हामी ज तालाई 
हामीले आ नै मानेको समाजमै न सामा य पमा बाँ न िदने न त स तोषसँग मनर् नै 
िदने छाँट छ । के हामीले वत त्र पमा अ  सरह गरीखान नपाउनकै लािग यत्रो 
बिलदान िदएका िथयौ ँ ?

साँ चै, उनीह को अि त व र पिहचानलाई हामीले कसरी बुझेका छौ ँर कसरी बु नुपछर् 
भ ने बारेमा हामी कित संवेदनशील र ग भीर छौ ँभनेर झसंग भएँ । त काललाई भने मैले 
प्रितिक्रया जनाएँ, “तपाई ंमेरो लािग पूवर्लडाकूको साथमा हरेक आम मा छे सरह बाँ न, 
गरीखान र मनर् पाउनै पनेर् यही समाजको एक स मािनत यिक्त हो । अिन तपाईकंो लािग 
म पिन कुनै गैरसरकारी सं थाको लािग मातै्र काम गनेर् एक मिहला प्रितिनिधमा मातै्र सीिमत 
पिन नरहुँला िन !” प्रितउ रमा मुसु क मु कान सिहत “हजुर” भ नुभयो । 

यही अनुस धानको क्रममा िपतृस ा मक समाजले पु षाथर्युक्त पिहचानको नाममा 
क याउँदाको पीडा र यसको प्रभावका केही अिभ यिक्त पिन पाएको िथएँ । िचतवनको 



76 |  कैलाश राई

जीतपुर गाउँमा ीमान् कै इ छामा वेि छक अवकाश िलएर घर फिकर् एकी एक पूवर्लडाकू 
मिहलासँग कुरा गदैर् िथएँ म । उहाँको ीमान् लाई भने समायोजनका लािग प्रमाणीकरण 
गनेर् क्रममा अयोग्य ठह¥याइएको िथयो । उहाँको आक्रोशपूणर् प्र  िथयो, “के मेरो ीमान ्
युद्धमा घाइते भएकैले समायोजनमा पनर् नसक्नु भनेको हरेक कोणबाट ‘अयोग्य’ हुनु मातै्र 
हो ? र, म सदैव ‘अयोग्यको ीमती’ र यी मेरा दईु स तान ‘अयोग्यकै छोराछोरी’ मातै्र 
हुन् ? अ  सबै ढाक्ने गरी समाजले ‘अयोग्य’ को पिहचानमा य तो िवशेष कुरा के 
देख्छ ?” म अनु िरत िथएँ । य तै, कैलालीमा भेिटएकी अकीर् एक जना अिववािहत 
युवतीबाट पूवर्लडाकू रहेको थाहा पाएपिछ िववाहको लािग अ वीकृत हुनु परेको अपमान 
बोधले िपरोिलएर बाँ नुको पीडा र आक्रोश सुनेको िथएँ । िवशेष पिरि थितबाट बनेको 
कुनै एउटा पिहचानको घेरािभत्र बाँिधएर अपमािनत र बिह कृत हुनुको पीडा र यही 
अपमानको भारी बाँचु जेल बोक्नैपनेर् बा यताले यिक्तलाई असाधारण र अ ठ्यारो जीवन 
िजउन बा य पािरएको पीडादायी अव थाको संयिमत अिभ यिक्त व प उठेका मिसना 
िझ का िथए होलान् ती । 

ज मको आधारमा होस् या कमर्को आधारमा होस्, समाजद्वारा िसिजर्त र िनयि त्रत 
“ टेिरयोटाइप” पिहचानको बोझ र मार खेिपरहेका हरेक समूह, समुदाय, िलंगका 
यिक्तह सँग य तो साझा वा समान अनुभूितह  अनेक छन् । समाजमा फरक-फरक वगर्, 
क्षेत्र, समुदायका मिहलालाई हेनेर् ि कोण य तै टेिरयोटाइप पिहचानकै िमयोमा उिनइएका 
तर िभ न-िभ न प्रकृित र शैलीमा अिभ यक्त भइरहेका हु छन् ।

पिहचानको सवाल खोत दै-बु दै जाने प्रय नमा बोध गरे—ँमसँग भएको ज्ञानलाई 
बिलयो र िव तृत बनाउनको लािग मैले आजर्न गनुर्पनेर् थप ज्ञानह  अथाह छन् । वगीर्य, 
जातीय, न ीय, िलंगीय लगायतका अनेक पक्षह  सँगको अ तरस ब धह मा जेिलएका 
पिहचानसँग स बि धत जिटल कुराह लाई सू म र गहन पमा केलाउने अ यासको 
थालनी मातै्र गरेको छु । 

पु तक िनमार्ण कथा
अनुस धान कमर्को थालनी गदार् गढेको एउटा कुराले किरब एक दशकपिछ मेरो स पादनमा 
पिहचानको खोजी : आिदवासी जनजाित मिहलाका सामािजक, सां कृितक र राजनीितक 
स दभर् (२०१६–२०७३) पु तकको प धारण गरेको िथयो । िव.सं. २०६३–२०६४ 
ताका आिदवासी जनजाित मिहला स ब धी अनुस धान सहयोगी सामग्री खोजी गदार् 
सबै ितरबाट एउटै प्रितिक्रया पाउँथे—ँ य तो खालको लेख हामीकहाँ छ र ? लेिखएकै 
छैन, पाइँदैन । अ ययन-अनुस धानकतार् सहकमीर् वा जनजाित िवज्ञ र अिभय ताह बाट 
पिन य ता सामग्रीको अभाव रहेको बार बार सु दै आएँ । यसो हो भने लेख्ने कसले 
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हो ? किहले हो ? कहाँबाट हो ? यो प्र  मैले आिदवासी जनजाित िवज्ञ, जनजाित र 
जनजाित मिहला संगठन हाँक्ने नेतृ/नेता, अिभय ता, लेखक र यस िवषयमा सरोकार र 
िच ता जनाउने धेरैसँग गरे । “यही प्र  मेरो पिन हो” भ ने सहमितभाव बाहेक अ  सु न 
पाइनँ । समय िब दै गयो । मेरो प्र  फगत अनु िरत प्र मै सीिमत िथयो । 

यही समय नेपाली समाजलाई सामािजक याय, समावेशीता र िविवधताको आधारमा 
पिन उका नुपछर् , यसको लािग सोही अनु पको िवचारह  िनमार्ण हुनुपछर् , ज्ञान उ पादन र 
स पे्रषण हुनु ज री छ भ ने बुझाई र मा यता राख्नेह को िवचारबाट म प्रभािवत हुँदै गएँ । 
िवचार िनमार्णको अ यासमा संलग्न हुँदै आउँदा समाजमा हरेक तह, त का, जातजातीयता, 
िलंग, क्षेत्र, वगर्का यिक्तह ले आ-आ ना बुता अनु प आवाजह  उठाउँदै आइरहेका 
हु छन् भ ने कुरामा मेरो िव ास जाग्यो । तर, ती आवाजह  कहाँ जा छन् त ? सायद 
कही ँकतै दिबएका वा दबाइएका वा ठूला गजर्नह को विनिभतै्र पुिरएका होलान् भ ने 
अड्कल पिन गिर याएँ । यसपिछ मेरो अनु िरत प्र को उ र खो ने याउ न समाते ँ । 
यो प्र  अ लाई होइन म आफैलाई गरेर हेरे ँ । यसले “एउटा शु आत आफैबाट गरी 
हेरौ ँन” भ ने सोच पलायो । 

जनजाित मिहला स ब धी पिहलो अनुस धानको क्रममा संकलन भएका सामग्रीह को 
स दभर् सूची तयार पारेर मािटर्न चौतारीको वेबसाइट माफर् त सावर्जिनक गिरएको िथयो 
(राई सन् २०१७) । यसमा उक्त “सूची पिरमाजर्न गिरँदै लिगनेछ” पिन भिनएको िथयो । 
यही सूची पिरमाजर्नको काम माफर् त “एउटा शु आत आफैबाट गरी हेरौ”ँ भ ने सोचलाई 
अ यासमा लगे ँ। वत त्र अनुस धानकमीर्को पमा अ  िवषयह मा अनुस धान गदैर्गदार् 
आिदवासी जनजाित मिहला स ब धी नयाँ उपल ध सामग्रीह  संकलन गदैर् पढ्ने कामलाई 
पिन िनर तरता िदइरहे ँ । 

वचर् वशाली बाहेककाह को स दभर्मा “मौन सं कृित” बोकेर प्रवािहत हुँदै आएको 
ज्ञान उ पादन प्रिक्रयामा उठेका िझनो आवाज र उ पािदत केही सामग्रीह  “िहँड्दै पाइला 
मेट्दै” को अव थामा रहेको मलाई थाहा िथयो । य ता ज्ञानह लाई पुनउर् पादन, पिरमाजर्न 
र प्रशोधन कायर्का लािग उपयुक्त खुराकको पमा सदुपयोग नगिरँदा वा सदुपयोग गनेर् 
वातावरण नब दा ज्ञान उ पादनमा चािलएका य ता अनिग ती पाइलाह  अि त वमा 
भए पिन अ य र ओझेलमा रिहरहेका हु छन् । तसथर्, ितनको उ खनन् र सावर्जिनक 
हुन अ याव यक छ भ ने कुरामा म ढ िथएँ । य ता सामग्री मूलप्रवाह र यावसाियक 
वृ  िभतै्रबाट प्रकाशन हुने छाँटकाँट पिन मैले देिखनँ । संकिलत सामग्रीको िवषयव त ु
केलाएपिछ नेपालका आिदवासी जनजाित मिहला केि द्रत लेखह को संकिलत र स पािदत 
एउटा पु तक िनमार्ण हुने सामग्री मसँग ज मा भएको ठह¥याएँ । र, वैकि पक वृ बाट 
एउटा पु तकको ज म हुन पुग्यो । 
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पु तक ज माउँदा
िव.सं. २०६५ सालमा माओवादी िवद्रोह स ब धी संकिलत लेखह को संग्रह पु तक 
(गौतम र मान धर २०६५) मा काम गिररहेका अ येता भा कर गौतमसँग य ता पु तक 
िनमार्णबारे यस बेला एउटा िजज्ञासा राखेथे—ँयत्रो चाङबाट के-को आधारमा लेखह  
छा ने र ितनलाई एकपिछ अक  कहाँ-कहाँ र कसरी राख्ने भ ने कुरा कसरी थाहा पाउने ? 
उहाँको उ र िथयो :

मान, ितमीले बनाउँदै गरेको पु तक ितम्रो एउटा लेख हो । पु तकले समेट्ने अ का 
लेखह  ितम्रो यही एउटा लेखको मेन क टे ट हो । ितम्रो लेखको क टे टको प्र येक 
अनु छेदले जसरी एउटा-एउटा तकर्  प्र तुत गदैर् अिघ बढ्छ, यो पु तकमा छािनने प्र येक 
लेखलाई यही एउटा-एउटा अनु छेद माफर् त प्र तुत गनेर् तकर् को पमा हेर । ती तकर् ह  
के-के हुने र कहाँ-कहाँ राख्दा ठीक हु छ भ ने कुरा यसपिछ िमलाउने ।

िदमागमा अंिकत यो कुराले किरब एक दशकपिछ पु तक िनमार्ण कायर् गदार् सघायो । 
मैले सु दै आएको समीक्षक वा ग भीर पाठकह को िव ेषण हो—पिहलो, दिमत, 

पीिडतह को िवचार, आवाज वा अिभ यिक्त जुनसुकै मा यमबाट अिभ यक्त भए पिन 
चक , आवेश र आक्रोश-िमि त भाव र शैलीमा आएका हु छन् । दो ो, प्रािज्ञक भिनने 
खेमाबाट आएका िवचार वा िलिखत सामग्रीह  आम पाठकका लािग िक्ल  र सहजसँग 
पढेर िछचो नै ह मे पनेर् खालका हु छन् । संकिलत लेखह  अिभय ता, लेखक र 
अनुस धानकमीर्द्वारा िविभ न समयमा लेिखएकाले समग्र भाषा-भाव-शैली िमि त खालको 
िथयो । पाठकका लािग झक  लाग्दा र िछचो नै नसक्ने ब नबाट जोगाउनकै लािग पिन 
भाषा स पादन र प्र तुतीकरणमा यान िदनु मेरो लािग अ याव यक र ो । 

स पादककै ज्ञान र ग छे अनु प गिरएको लेख पिरमाजर्नलाई लेखकह ले िबना कुनै 
प्र  सहमित जनाएका िथए । यसले त काललाई राहत त िम यो नै । तर, कुनै येयले 
उ पािदत र प्रकािशत लेखलाई पु तकको खाका अनु प वा लेखककै िव तािरत वा 
पिरमािजर्त िवचार र ज्ञान अनु प थप पिर कृत र गहन बनाउने र समय सापेक्ष सवालह  
समेट्ने मेरो प्रय नले खासै नितजा भने याएन । यो पु तक नेपाली भाषाका पाठकप्रित 
लिक्षत िथयो । यसको लािग अंगे्रजी भाषामा भएका लेखह को नेपाली अनुवाद गनर् 
सिकएन । िवशेष गरी त कालीन माओवादी युद्ध र जलवायु पिरवतर्न स ब धी लेखह  
समेट्न नसक्दा ख लो लागेको िथयो । पु तक िनमार्णको काममा सचेत गराउने, प्रकाशनपूवर् 
परीक्षण र प्र  गनेर् कोही नहुँदाको अव थालाई मैले सक्दो उपयोग गरे ँ। साथै, पु तकलाई 
थप गहन र गुणा मक बनाउन सहकमीर्-समीक्षा र समीक्षकको साथ-सहयोगको कमी पिन 
उि कै महसुस गरे ँ । “आिदवासी जनजाित, यसमािथ पिन मिहलाको िवषयमा य तो 
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काम तपाई ंबाहेक अ  कसले गछर्  र ?” भनेर फुकार्उने शैलीमा हाकाहाकी पि छनेह  
पिन भेिटए । सहकमीर्-समीक्षाको प्रय न गदार् पु तकको िवषयव तु पिहले पढ्न नपाएकोले 
रोचक, जानकारीमूलक र प्रकाशनयोग्य रहेको भ ने बाहेकको प्रितिक्रया वा िट पणी पाइनँ । 
सहकमीर्-समीक्षाको यो प्रयासले पु तक ज माउन उ साह त थ यो, पु तकलाई कसरी 
थप गहन बनाउने भ ने िहसाबले भने भूिमका खे न सकेन । पु तक िनमार्ण प्रिक्रयाको 
“वान वुमन आमीर्” ब दै य ता अनेक पक्षसँग जुिधरहँदा पु तक उ पादनको यावसाियक 
मह व र अ यासको नाजुक ि थित र ज्ञान उ पादनको लािग पयार्  मात्रामा हुनुपनेर् आपसी 
म थन, गा भीयर्, िवषयव तु सँगको सघन अ तिक्रर् या मक अ यासको सं कृितको दयनीय 
अव थाको बोध गरे ँ। यसले म बाँचेको समाजिभत्र रहेको सीिमत ज्ञान उ पादनको सं कृित 
मैले सोचेभ दा बढ्तै दयनीय छ िक भनेर िचि तत बनायो ।

आवरण िचत्र र अथर्
पु तक  सावजर् ि नक  ग ि रए कै  ि दन  र 
यसपिछ पिन पु तकको आवरण मन 
परेको  प्रितिक्रया  िदनेह  थुपै्र  िथए  । 
केही साथीह ले सोधेका िथए “आ नै 
आमाको िचत्र राखेको हो ?” आवरण 
िचत्रले आिदवासी जनजाित मिहलाको 
एक  खालको  छिव  देख ाएको  हुँ द ा 
उ प न िजज्ञासा िथयो होला यो । मेरो 
िदमागमा बनेको आवरणका तीन ओटा 
क चा खाकाह लाई एकपिछ अक  गदैर् 
पु तकको चुरो तकर्  सँगको तादा य र 
प्रतीका मक िब बसँग जोडेर पु तकको 
आवरण िनक्य ल गरेको िथएँ । आिदवासी 
जनजाित मिहलाको ह का आधुिनक 
पानी फोटोझै ँलाग्ने िचत्रलाई पृ भूिममा 
पारेर औठँा छाप िच ले बािहरी सतह 
पूरै ढािकिदने िचत्रले िचत्रकार सुरे द्र तामाङ र िडजाइनर देवे द्र खापुङको सहयोगमा मूतर् 
प पायो । 
आवरण िचत्रमा रािखएको मिहला आकृितले सोझो िहसाबले बुिझने गरी जनजाित 

मिहला पिहचानको छिव/िब ब देखाउँछ । औठँा छापलाई भने प्र येकको आ-आ नै फरक-
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फरक पिहचान छुिट्टने िच  भएको त यलाई मनन् गदैर् रा य र मूलधारमा थािपत अ  
पिहचानह लाई छो ने िनि त प्रभावशाली पिहचानको प्रतीकको पमा समेत दशार्उन 
खोिजएको हो । मेरो सोच अनु प पु तकको आवरण िचत्र माफर् त मुख्य गरी दइुटा स देश 
िदन खोिजएको िथयो । पिहलो, जनजाित मिहलाह को पिहचान पिछ िसिजर्त गिरएको 
नभएर यसले लामो इितहास बोकेको ह छ, जुन जितसुकै छो न खोिजएको भए पिन सू म 
ि ले हेदार् प्र ट देिख छ । उनीह को अि त व र पिहचान नेपाली समाजको िविवध 
पिहचानह को पत्रिभत्र धरमराउँदो व पमा नै भए पिन खुिट्टने गरी देख्न सिक छ । दो ो, 
य तो अव थाको पिहचान पिन कुनै िनि त पिहचानको मानकह को छायाँमा पािरएको 
छ । आिदवासी जनजाित मिहलाले दाबी गदैर् आएको पिहचान रा य र मूलधारको यवि थत 
ह तक्षेपको पत्रिभत्र ितरिमराउँदो छ । समि मा भ नुपदार्, उनीह  आ नो पिहचान खो ने 
संघषर्मा त लीन हुँदै आएका छन्, यद्यिप अझै छाँयाकृत अव थामै छन् । आवरण िचत्रलाई 
यसरी बो न लगाउने मेरो सोच पु तकको िवषयव तुले प केको तकर् सँग के-कित हदस म 
मेल खा छ वा खाँदैन, यो चािहँ पाठकह को िव ेषण र िववेकले ठ याउने कुरा हो । 

पु तक िन केपिछ
पु तक प्रकाशन भएपिछ आिदवासी जनजाित समुदायका मिहला-पु षको शिक्त स ब ध र 
नेपाली मिहला पिहचानबारे छलफल भए । ती छलफलह मा उठेका िजज्ञासा र प्रितिक्रयाले 
पुरानै जात-जातीय खाका र संरचनािभतै्र िनमार्ण भएका र हुँदै आइरहेका पिरवतर्नशील 
“नयाँ क्याटगोरीकल पिहचान” वा अ तजार्तीय वैवािहक रक्त स ब धह बाट जि मएका 
यिक्तह को जात-जातीय पिहचान के हुने वा यौिनक-लिगक अ पसंख्यकह को 
पिहचानको स दभर्लाई कसरी बु ने भ ने लगायतका सवालतफर्  पिन िवचार पुग्नुपनेर् बोध 
गरायो । 

सामािजक याय र समतामूलक समाज ब न र बनाउनको लािग िविभ न कारणले 
िनिमर्त मूलधार र िकनाराकृतबीच रहेको दरूी र असमानताका आधार र ितनको मापन र 
प्रभावका अनेक आयामबारे अनेक मा यमबाट िच तन-मनन, अ तिक्रर् या र ज्ञान उ पादन 
हुनुपछर्  भ ने सोचले यो पु तक उ पादन गरेको िथएँ । पु तक-केि द्रत छलफल, समीक्षा 
र यिक्तगत तवरमा प्रा  भएका प्रितिक्रया माफर् त मेरो सोच अनु पको काम थोरै भए पिन 
शु  भएको पाएँ । लेखपढ गनेर् जमातबाट नेपाली/नेपालका मिहलाबारे िनमार्ण हुँदै आएका 
िवचार र उ पादन हुँदै आएका ज्ञान माझ नेपालका िविवध मिहलाह म ये एकको अनुहार 
र सवाल समेट्ने एउटा मह वपूणर् काम भएको सकारा मक प्रितिक्रया पाएँ । वत त्र र 
सशक्त मािनएका समुदायका मिहलाह का पथृक सवाल र दाबीह का साथै उनीह  पिन 
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लिगक िवभेदमा कसरी पािरएका रहेछन् भ ने कुरा सतहमा याएकोले नेपाली समाजको 
लिगक अ ययनको लािग एउटा उपयोगी पु तक िनमार्ण भएको उनीह को राय िथयो ।

पु तकले समेटेको एउटा पाटो, जनजाित मिहलाह  समुदाय र जनजाित आ दोलनिभतै्र 
िवभेदमा परेको िवषयव तुले बहसमा मह वका साथ ठाउँ पायो । तर, उनीह  िवभेिदत 
हुनुको बृहत् ऐितहािसक, सामािजक, राजनीितक र संरचनागत कारणह बारे भने छलफल 
भएको मैले पाइनँ । यसले आफूलाई उपयुक्त र अनुकूल हुने बाहेकको िवषयलाई कसरी 
बेवा ता गिर छन् भ ने एउटा उदाहरण प्र तुत गरेको िथयो । झलक्क िनया दा िवभेदका 
झांिगएका हाँगािबँगा र पातह ले यसको मूल वा जरा छोिपएझै ँ पु तक आफैले पिन 
छोिपएको भागलाई छलग पानर् नसकेको पिन महसुस गरे ँ । यद्यिप एउटा पु तकले थुपै्र 
काम गनेर् साम यर् राख्छ वा राख्नैपछर्  भ ने अडान पिन मसँग िथएन, छैन । तर, बहसको 
य तो प्रकृितले “पिहला आ नै घरको मिहलालाई सबल बनाऔ”ँ वा “पिहला आ नै 
घरको पु षलाई तह लगाऔ  ँअिन मात्र रा य, समाज र दलकहाँ धाऔ”ँ भ ने प्रवृि  
अबको िवचार (पुन:)िनमार्ण प्रिक्रयाह  माफर् त तोिडएलान् भनेर आशा गनेर् ठाउँ झन ्
खु याएको महसुस गरे ँ । 

पिछ लो समयमा समावेशीता, नारीवाद र लिगकता, सीमा तकृत मिहला र आिदवासी 
जनजाित मिहला स ब धी मेरा िवचार र िव ेषण तथा स बि धत सामग्रीह  खो दै मकहाँ 
आइपुग्नेह  बढेका छन् । कितपय यही प्रकािशत पु तकको आधारमा, कितपय चािहँ अ  
यिक्तह ले देखाइिदएपिछ, मकहाँ आइपुग्ने रहेछन् । िव.सं. २०७४ चैतको एक िदनको 
कुरा, नेपाली मिहला आ दोलनबारे पु तक िनमार्णको तयारीमा रहेको एक गैरसरकारी 
सं थाका दुई जना प्रितिनिध मसँग भेट्न आउनुभयो । पु तक िनमार्णबारे उहाँह सँग 
मेरो लामै कुराकानी च यो । नेपाली मिहला आ दोलन बारेको सामग्रीको उपल धता र 
लेख्न सिकने वा लेख्नुपनेर् स भािवत िवषयव तुह बारे मलाई सोिधएका प्र ह मा मैले 
आ नो िवचार िदएँ । पु तकको खाका र िनमार्ण प्रिक्रयाबारे सो दा प  पमा तयार 
भइनसकेकोले छलफलकै क्रममा रहेको जवाफ पाएँ । कुराकानीको बीचैमा एक जनाले 
“तपाईलें बािहरबाट पढेर आउनुभएको हो ?” भ ने असा दिभर्क प्र  सो नुभयो । अ तमा 
भने आिदवासी जनजाित मिहला बारेको पु तकमािथ टेकेर अनपेिक्षत शंका जाहेर गनुर्भयो, 
“तपाईलें समग्र मिहला आ दोलनको कुनै एउटा ऐितहािसक पाटोबाट लेख्न सक्नुहोला ?” 
उहाँको प्र  सुनेर म मनमनै हाँ दै िथएँ, “तपाईकंो क्षेत्र स ब धी (जनजाित मिहला स ब धी) 
लेख समेट्ने भएमा हामी खबर ग ँ ला” भनेर उहाँले कुराको िबट मानुर्भयो । मु काउँद ै
“हु छ” भ ने मेरो जवाफसँगै हाम्रो कुराकानी टंुिगयो । य ता खालका कुराकानीले मसँग 
भएको ज्ञान वा सीप र अनुस धाताको यावसाियक कामलाई ज मको आधारमा मैले 
पाएको जनजाित मिहलाको पिहचानमै सीिमत गनर् खोिजएको महसुस गराउँछ । यिद 
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य तै पु तक कुनै गैरआिदवासी जनजाित यिक्त ( यसमािथ पिन पु ष) ले िनकालेको 
भए िनका ने यिक्तको यावसाियक ज्ञानलाई यही पु तकको िवषयव तुकै आधारमा 
मातै्र मापन गिरँदो होला त ? 

 

टंुग्याउनी
िवचार एक्लै िनमार्ण हुँदैन । न ज्ञान उ पादन कायर् नै एक्लैले गनर् सिक छ । मेरा िवचार 
वा ि कोणलाई म वयंले गरेका अनुभव र हािसल गरेका ज्ञानसँगै मैले भेटेका मािनसका 
भोगाइ र ितनले यक्त गरेका िवचारले पिन गिहरो प्रभाव पारेको छ । ितनै िवचारले मेरो 
ज्ञान उ पादन कमर्लाई प्रभािवत पानेर् र पिरमािजर्त गनेर् अवसरको खोजी गनेर् एकभ दा 
बढी िवक प िदँदै आएको छ । यसले ममा भएको ज्ञान पिर कृत गनर्, ज्ञान उ पादनको 
अ यासलाई िनर तरता िदँदै अनुस धानकमीर्को मेरो पिहचान कायम राख्न र उक्त पिहचान 
गाढा बनाउन घ घ याइरह छ ।

ज्ञान उ पादन कमर्को यावसाियकता र यिक्तगत िचबीच सम वय कायम गनेर् 
क्रममा मेरो आ नो अ ययन-अनुस धानको िवषयको खोजी सँधै चिलरहनेछ । मेरा लािग 
िवषय चयनको आधार चलनच ती वा सावर्जिनक वृ मा उक्त िवषयको लोकिप्रयता 
हुन सक्दैन । च ती वा ख्याितकै लािग ज्ञान उ पादन गिररहने हो भने ज्ञान उ पादन 
प्रिक्रयामा लिगक, नारीवादी वा अ य ओझेलमा रहेका ज्ञान सँधैजसो छुट्ने/छुटाइनेछन् । 
मेरा अ ययन अनुस धानको िवषय र क्षेत्र छनोटलाई नेपालमा िव तृत शाि त स झौता 
प ात् ज दोब दो सवालका पमा उठेका मिहला सरोकारका पाटाह लाई सावर्जिनक 
चासोको िवषय बनाउन, पिहचानको राजनीित केलाउन, लिगक ज्ञान उ पादनमा रहेको 
अस तुलन कम गनेर् एउटा प्रय नको पमा िलन सिकएला । ज्ञान उ पादन स ब धी मेरा 
कामह ले बहुप्रकृित र प्रविृ का सां कृितक बुझाइ िनमार्ण गनर्, छायाँमा पािरएकाह लाई 
बािहर याउन र सामािजक याय सिहतको समाजमा हामीलाई बाँ न सघाओस् भ ने मेरो 
येय हो । तसथर्, अनुस धान र लेखन माफर् त नेपाली समाजको लिगक ज्ञान उ पादनमा 
ओझेलमा रहेका ज्ञानको थान र औिच य पुि  गनेर् िहसाबले नारीवादी अवधारणामा 
केि द्रत रही नेपालको नारीवादका फरक-फरक आयामह  खोत ने एउटा सानो प्रय न गरेको 
हुँ । जसलाई नेपाली समाजको अस तुिलत िलंगीय-सामािजक धरातललाई झक्झकाउन 
खोिजएको अथर्मा िलन सिकएला । अिहलेस म ममा बनेको िवचार र ज्ञानको व प 
ियनै िवषयव तु सँगको लामो म थन र अ तिक्रर् याबाट पाएको हुँ । यी िवषयह िभतै्र अझ ै
अथाह य ता पाटाह  छन् जसलाई िमिहन पमा बु न बाँकी छन् । यिक्तगत िचको 
िहसाबले पिन य ता िवषयह  बु ने प्रिक्रया मेरा लािग सँधै नै चिलरह छ । 
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यो अटोइ नोग्राफी लेखन मेरो लािग समाज र समाजमा रहेका अनिग ती सवाल 
बु ने एउटा प्रिक्रया पिन हो । (नारीवादी) अटोइ नोग्राफीमा “से फ िर लेक्सन” किह यै 
अ य नहुने िनर तर प्रय न हो । य तै, कुनै पिन अनुभवको खोजी किहले पूणर् हुँदैन । 
तसथर्, यो अटोइ नोग्राफी िवचार, ज्ञान र वको खोजीको एउटा अ यास र प्रिक्रया हो, 
यो कुनै िन कषर् होइन । ज्ञानको खोज िनर तर चिलरहने एउटा प्रिक्रया हो, जुन सँधै नै 
गितशील र पिरवतर्नशील हु छ । यसैले पिन यो अनुभव-कथा आफैमा पूणर् र पिरपक्व 
छैन । यद्यिप िवचार र ज्ञानको खोजको स दभर्मा आफू र आ नो समाज केलाउने कायर्मा 
यो लेख एउटा टेको हुन सक्छ । 

ध यवाद 
अटोइ नोग्राफी िवधासँग पिरिचत गराएर सुझाव सिहत यो लेख लेख्न पे्रिरत गनुर्हुने योगेश 
राज, िविभ न म यौदा पढेर पिरमाजर्नका लािग िट पणी गनुर्हुने देवराज हुमागाई,ं नीित 
अयार्ल खनाल, प्र यूष व त, संगीता थेबे िल बूप्रित आभारी छु । आव यक स दभर् सामग्री 
उपल ध गराउनुका साथै िवचारको खुराक िदई सहयोग गनुर्हुने सुसन आचायर्, अिमना िसंह, 
कुमुद राना, इ द्र या फू, र वैचािरक अ तिक्रर् याका मेरा ती स पूणर् सहपाठीप्रित आभार प्रकट 
गदर्छु । यो लेख युएनडीपीको सहयोगमा मािटर्न चौतारीले सन् २०१७ मा स चालन गरेको 
“चौतारी पीस िरसचर् फेलोिसप” अ तगर्त तयार पािरएको हो । यो अवसरका लािग मािटर्न 
चौतारी र युएनडीपीलाई ध यवाद छ । यस लेखमा उद्धृत गिरएका अंगे्रजीमा उ पािदत 
सामग्रीह को स दभर् अनु प नेपाली भावानुवाद मेरो आ नै हो । यसमा हुन सक्ने त्रुिट 
र यो अनुभव-कथामा भएका अ य कमीकमजोरी भए यसको िज मेवार म वयं नै हुँ । 
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