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के थियो भन्े बषारेमषा लेखकले खषासै खो्तलेकषा छै््् । भषाथिक समपषाद्कषा थिसषाबले पथ् 
पुस्तकमषा केिी त्ुथि छ्् । उदषािरणको लषाथि पुस्तकको पृष्ठ २१ मषा थलमबबूिरूको देव्तषालषाई 
क्ैत “सममषाङ” लेथखएको छ क्ैत “सषाममषाङ” लेथखएको छ । यसले िदषादा पषाठकलषाई कु् 
चषाथिँ ठीक िो भन्े अलमल पषाछदा  । यस्तषा स-सषा्षा त्ुथिले पथ् पुस्तकको वज्लषाई 
प्रभषाव पषारररिेको िुनछ । 

आथदवषासीले िरेकषा थवद्ोिको दस्तषावेजीकरण शुरू िु्ु आफैमषा रषाम्ो कषायदा िो । 
पुस्तकको सबल पक् भ्ेको आथदवषासी थवद्ोिको इथ्तिषास एउिै पुस्तकमषा पढ्् पषाउ् ु
िो । आथदवषासीिरू थक् पछषाथि परे वषा सीमषान्तीकृ्त ब्षाइयो भन्े सवषालको ऐथ्तिषाथसक 
पृष्ठभबूथमलषाई प्रमषाण सथि्त यो पुस्तकले बषाथिर लयषाइएको छ । आथदवषासी थवद्ोिको 
अधयय्-अ्ुसन्षा् ि द्ा चषाि्ेको जो-कोिीकषा लषाथि यो पुस्तक उपयोिी छ । 

सन्जिला तामाङ
मषाथिदा् चौ्तषारी 

ध्रुवसत्य परि्याि । २०७४ । कैरन । काठमाडौ ँ : सांनरिला बरुकस ।

ध्वुसतय पररयषारले कैरन किषा संग्रिमषा समषाजमषा वयषाप्त जषा्तीय थवभेदको ्षालीबेली केलषाएकषा 
छ्् । थमिकलषाई व्तदामषा् समषाजकषा पषात्, बेथिथ्त, कुसंसकषार र थवभेदसँि जोिेर ्ेपषाली 
रषाज्ीथ्त, ्मदा र रीथ्तररवषाजलषाई केलषाउँदै पु्वयषादाखयषा ि न्े प्रयषास िरेकषा छ्् उ्ले । यिषँा 
सोिी किषा संग्रिलषाई समषाजशषास्तीय दृथटिकोणले लेखषाजोखषा िररएको छ । 

कैरनमषा ्ेपषाली रषाज्ीथ्तको इथ्तिषास र व्तदामषा् सनदभदालषाई वयंगयषातमक पषारषाले प्रस्तु्त 
िररएको छ । “रषा्ी्तरुल” किषामषा समर ्षामक पषात्ले ्तषा्षाशषाि थवरुद्धको युद्धमषा ज््तषालषाई 
सषामेल िरषाएको र सत्षामषा पुिेपथछ थववेक िुमषाएको प्रसंि छ । किषाकषार लेखछ््, “समरमषा 
सत्षा शथतिको उनमषाद यथ्त चढ्यो, सत्षा प्रषाथप्तकषा लषाथि उ्ले थिजो जसलषाई सषाि थलएर 
युद्ध िरेको थिए, उ्ीिरूलषाई ्ै भुल् पुिे । फेरर पथ् समथृद्धफलमषा रषाजयकषा ठुलषाबिषाकै 
रजषाइँ चल् िषालयो” (पृ. ५७) । यी िरफले सत्षा र शथति प्रषाप्त िरेपथछ ज््तषा सँिकषा 
प्रथ्तबद्ध्तषा थबसनेर आफ्षा सवषािदामषा रमषाउ्े समकषाली् रषाज्ीथ्तक चररत्लषाई सम्षाइथदनछ्् । 
्ेपषाली ्षारीवषादी आनदोल्की अग्रणी योिमषायषाको प्रसंि “सवषािषा” किषामषा छ । कुरीथ्त र 
थवसंिथ्तकषा परमपरषाि्त ्षारणषा थवरुद्धको उ्को अथभयषा् सत्षाको लषाथि चु्ौ्ती भएकोले 
उ्ी जलसमषाथ् थल् बषाधय िुथनछ्् । तयस्ैत, “शिीदकी छोरी” किषामषा मषाओवषादी 
थवद्ोिकषालमषा शिीद ब्ेकषा एक वयथतिको पररवषार दुःखको जषालमषा परेको प्रसंि छ । 
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्े्तषाले चु्षाव थजत्कषा लषाथि उ्ै शिीदकी छोरीको ििषादाश्ु ्भई ्िु्े सनदेश किषाकषारले 
थप्तृ उथत्एकी भथ्एकी एक मथिलषा पषात्मषाफदा ्त थदएकषा छ्् । यसलषाई द्वनद्वपीथि्तले नयषाय 
पषाउ्ुप न्े लेखकको अपेक्षाकषा रूपमषा अरयषादाउ् सथकनछ । 

दथल्त भएकै कषारण िु्े दुवयदाविषार, मथनदर प्रवेशमषा रोक, िैर दथल्तसँि पे्रम वषा थववषाि 
िरेबषाप्त यषा्त्षा, सषामषाथजक बथिषकषार आथद ्ेपषाली दथल्त समुदषायले भोिेकषा समसयषा 
िु्् । ध्ुवसतय पररयषारले आफ्ै भोिषाइ समे्तको आ्षारमषा ्मदा, समषाज, शषास् र शथतिको 
आिमषा थलंि र जषा्तको आ्षारमषा भएकषा थवभेदपबूणदा मबूलय-मषानय्तषालषाई कलषातमक ्तररकषाले 
्जजी उिषाएकषा छ्् । ्मदाको ्षाममषा थवभेद, थिंसषा र असमषा् वयविषारलषाई प्रश्य थद्े 
िरी करयको थ्मषादाण िररएको लेखकको दषाबी छ । ्मदा र कषा्बू्को अवलमब् मुखय्तः 
यसकषा वयषाखयषा्तषा र प्रयोिक्तषादामषा भर पददाछ । वयषाखयषा्तषा अथभजषा्त विदाकषा िु्े भएकषाले 
थ्त्कै सवषािदा अ्ुरूप ्मदा र कषा्बू्को वयषाखयषा िुँदै आएको छ । थमिक थ्मषादाण पथ् 
तयसै िरी िुँदै आएको छ । “मषायषा्तषाल” किषामषा श्ीम्तीको थवयोिमषा आफ्ो पबूरषा उमेर 
थब्तषाएको रषाघवले मबूथ्तदा ब्षाएर उ्लषाई अमर रषाख् प्रयषास िददाछ । आफ्ै अिषाथि श्ीम्ती 
जलदषा सोिी आिोमषा जल् चषािेको रषाघवलषाई समषाजले पत्ीको थवयोिमषा स्ती जषा्े 
अ्ुमथ्त थदँदै् । आफैले कँुदेको मबूथ्तदा पबूज् र मथनदर प्रवेश ि द्ा थ्िे् भोिेकषा रषाघविरू 
िषाम्ो समषाजमषा प्रशस्ैत छ्् । 

“थबजुली” किषामषा दथल्त थववषाि िरेकै कषारण बलरषामलषाई जषा्त थ्कषालषा िरी चषारपषािषा 
मुथिनछ, कषँा्मषा सुँिुरको पषाठो थभरषाइनछ र िषाउँ थ्कषालषा िररनछ । बषािोमषा थघउ वयषापषारीसँि 
उसको सषाक्षातकषार िुनछ । श्मशथतिको पबूथ्तदाकषा लषाथि उसको बषँाकी कपषाल खौरेर िुपपी 
रषाखदै उसलषाई थघउ बोक्योगय ब्षाइनछ, ्तर भषानछषा छु् थदइँदै् । ्मदा र परमपरषाको ्षाममषा 
जषा्त थ्कषालषा िरर्ु र श्मशथति आवशयक प्षादासषाि थघउ बोक्योगय करषार िरर्ुले जषा्तीय 
थवभेदको ्तिसमे्त शथति समपन् वयथतिले आफ्ो मषाि र आवशयक्तषा अ्ुसषार थ््षादारण ि न्े 
देखषाउँछ । “िुरषँास फुल्े लेक” किषामषा थववषािपथछ दथल्तसरि वयविषार िररएकषा दथल्त पुरुि 
र ब्षाह्मण मथिलषाको एक जोिीलषाई मुथखयषाले पु्ः “उपललो जषा्त” कषायम िररथदनछ्् । 

कैरनले थमिकको थवथ्मषादाणसँिै ्यषँा थमिक थ्मषादाणकषा केिी प्रयषास पथ् िरेको छ । 
्षारीवषादी दृथटिकोणको प्रचुर प्रयोि छ । पथ्तव्र्तषा ्षारीको किषा ्ेरै आए पथ् पत्ीव्र्तषा 
पुरुिको थबमब ब्ेको थिए् । मथिलषालषाई सममषा् ि न्े पुरुििरू परषापबूवदाकषालमषा ््् दुलदाभ 
थिए । थिनदबू ्मदा मषात् ्भई, इसलषाम र इसषाई ्मदा पथ् मथिलषाको शुद्ध्तषा एवं पथ्तव्र्तषाकषा 
सनदभदामषा कट्टर छ्् । उदषार भथ्एकषा समषाज समे्त मथिलषाको लषाथि उदषार छै््् । तयसैले 
पथ्तव्र्तषा ्षारीको अथवरल बखषा् िु्े पुरषाणिरूमषा पत्ीव्र्तषा पुरुिको चचषादा पषाइँदै् । यद्यथप, 
यस किषासंग्रिमषा भ्े पत्ीव्र्तषा पुरुिको प्रसंि छ । पुरुि र मथिलषाको थववषािमषा पुरुिको 
उमेर मथिलषाको भनदषा बढी िु्ु ्ेपषाली समषाजमषा सषामषानय मषाथ््े िुँदषा सवसिषा्ी किषामषा 
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७० विषीय थशव शमषादा ब्षाह्मण र ७ विषीयषा िोमषा ब्षाह्मणीको थववषाि प्रसंिलषाई पचषाइनछ । 
्तर “सवषािषा” किषामषा ७ विदाको बषालक आथदतयिषाङलषाई ७० विदाकी चनद्षाव्तीले थववषाि 
िरेको किषा भ्े अपतयषाररलो लषागछ । किषाकषारले थमिकको थवथ्मषादाण िददै थवभेदको जरषा 
उखेल् उललेख्ीय प्रयषास िरेकषा छ्् आफ्षा किषािरूमषा ।

लेखकको कलप्षामषा एक सम्तषामबूलक समषाज छ जिषँा मषानछे-मषानछेबीच कु्ै पथ् 
प्रकषारको थवभेद िुँदै् । कैरनकषा पषात् सषा्षारण मौथलक जीव् बषाँचेकषा र वयषाविषाररक रूपमषा 
सम्तषामबूलक समषाजको पक्मषा पैरवी िददाछ्् । “ब्षाह्मी” किषामषा किषाकषारको ्षारीवषादी 
थचन्त् पषात्मषाफदा ्त यसरी प्रस्तु्त िररएको छ, “जु्सुकै पररथसिथ्तमषा पथ् बषालबषाथलकषा, 
वृद्धवृद्धषा र जु्सुकै उमेरकी स्तीलषाई शषाथन्तले बषँाच् थदइ्ुपददाछ” (पृ. १२) । सभय्तषाले 
थबिुलयषाएको आफ्ो रि्त यी किषािरूमषा थमथसएको छ भ्ेकषा किषाकषारले सोिी अ्ुरूप 
जषा्तीय थवभेदकषा केस्षा-केस्षा केलषाएकषा छ्् । लषामो समयदेथख श्म शोिण र उतपीि्को 
जषँा्तोमषा थपथलसएकषा दथल्त समुदषायलषाई आथिदाक वथृद्धको अवसर थदई सम्तषामबूलक समषाज 
थ्मषादाण ि द्ा िषामी चुकेकै िौ ँ भन्े प्रसि पषाररथदनछ्् लेखकले । कैरनकषा पषात्िरूले िषाम्ो 
समषाजमषा वयषाप्त थवभेद, थिंसषा र असमषा् वयविषारबषारे िषामीलषाई ्क्कयषाउँछ्् । दथल्त 
युवकलषाई “थ्तमी ्त दथल्त जस्तो देथखन्ौ” भन्े आर्तीको थिपपणीले आ्ुथ्क युव्ती पथ् 
दथल्तप्रथ्त पबूवषादाग्रिी रिेको देखषाउँछ । अ्ै पथ् दथल्तले भैसँी िोठ छोए देउ्तषा ररसषाउँछ् ्
भ्ी दथल्तलषाई कुिथपि र जररवषा्षा िरेको दृटिषान्त किषामषा आएकषा छ्् । दथल्तसँि िु्े 
अन्तरजषा्तीय वैवषाथिक समबन्ले जनमषाएकषा किरको शृंखलषा ्त यी किषािरूमषा अ्ेकौ ँछ्् । 

“थबजुली” किषामषा घरले ्सवीकषारेपथछ असमञजसमषा परेको ब्षाह्मण जवषाइँलषाई दथल्त 
ससुरषाले आफ्ो घर जषा् आग्रि िददै भनछ््, “िजुरलषाई घरषँा िुलेर िजुरिरूको ्ै ँ िषाम्ो 
जषा्त जषँादै् केरे” (पृ. १७२) । यस संवषादले िषाम्ो समषाजको थवरो्षाभषाि सपटि पषाददाछ । 
ठुलषा किथलएकषा जषा्तको मषानछेलषाई सषा्ो भ्ेर थियषाइएको जषा्तको मषानछेले देखषाएको 
उदषार्तषा आफैमषा थमठो वयंगय देथखनछ । “िुरषँास फुल्े लेक” किषामषा बत्ीबजयै जषा्तीय 
थवभेदको थवरुद्धमषा छ्् र उ्ी रषाजषाले घोिणषा िरे जषा्तको आ्षारमषा िु्े थवभेदको अनतय 
समभव छ भन्े ठषाथनछ््, “सोचिे,ँ रषाजषाले ्ै सबैलषाई पषा्ी चल्े जषा्त घोिणषा थक् ्िरेकषा 
िोलषा्् ? यसो िदषादा कथ्त ्ेरै मषानछे ठुलो दःुखबषाि सथजलै मुति िुनिे“ (प.ृ ९८) । “थबजुली” 
किषामषा अन्तरजषा्तीय थववषाि िददाछ्् बलरषाम र थबजुली । रषाजषाको अिषाथि बलरषामले ्तकदा  
र कषा्बू्को आ्षारमषा थजथकर िछदा््, जबथक थबजुलीको थप्तषाले भ्े अबो् पषारषामषा िुह्य 
कुरषा खोलदछ्् । सरकषारले चषािेको खणिमषा ्त बषािु् र कथम्ीको थबिे पथ् िु्े भएपथछ, 
थवटि बरषाजुले ि न्े िेलषािोचो पथ् ्त बनद िरषाउ्ुिोस् भनछ्् उ्ी रषाजषालषाई । 

“जो िोचो, उसको मुखमषा घोचो” कै थिसषाबमषा चल्े सषामषाथजक थवभेदको शृंखलषा 
देखषाइएको छ कैरन किषा संग्रिमषा । “ब्षाह्मी” किषामषा ््ुसलषाई सषामषाथजक रूपमषा कमजोर 
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भएकोले उसलषाई औठँी चोरेको आरोप लिषाई सजषाय समे्त ्तोथकनछ । ्तर मुथखयषाको 
छोरोले चोरेको िो भन्े खुलेपथछ औठँी थफ्तषादा िरषाइनछ मषातै्, सजषाय भ्े केिी िुँदै् । 

कथ्तपय प्रसंि र पररवेश कैरनकषा किषािरूमषा दोिोररएकषा छ्् । जस्ैत : अन्तरजषा्तीय 
थबिे िु्ु, बसषाइँ स्ुदा, उ्ैत बनदोबस्त भएर बस्ु, ्षा्ती ्षा्ती्षाकषा पषालषामषा वषास्तथवक किषा 
िषािषा िु्ु “िुरषँास फुल्े लेक,” “थबजुली,” “ब्षाह्मी” किषामषा दोिोररनछ । “जषाथल्ी” किषामषा 
्ै ँ रषाजषा र प्र्षा्मनत्ीको ्तुल्षा र शथति सन्तुल्को सनदभदा “थबजुली” किषामषा पथ् छ । 
पषा्ीमषा अ्ुिषार िे न्े प्रसंि “मषायषा्तषाल” र “िुरषँास फुल्े लेक” मषा दोिोररनछ । सप्षामषा 
घि्षाको पबूवषादाभषास भएकषा अिवषा जयोथ्ति मषाफदा ्त भथवषयवषाणी िरषाइएकषा अ्ेकौ ँउदषािरणले 
किषा संग्रिलषाई एकोिोरो ब्षाएकषा छ्् । ््् थप्तृ बोलषाउ्े, जयोथ्तिलषाई भथवषयवषाणी 
िरषाउ्े र सप्षा अ्ुसषार थवप्षाकषा घि्षा थ्दनेथश्त िु्ुले किषाकषार रुथढवषादलषाई प्रवद्धदा् 
पो िददैछ्् थक भन्े भषा् िुनछ ।

कैरनकषा अथ्कषंाश किषामषा पषात्को थवशे्िण भए पथ् पररवेशको वणदा् ्भएकषाले 
पषाठकलषाई पषात्सँि जोथि् बषा्षा पुगछ । थवज्षा्ले िरेकषा ्वी््तम आथवषकषारिरूको आ्षार 
कलप्षा िो । कैरन किषामषा िररएको चरम कलप्षा शैलीले भ्े आजको थवज्षा्लषाई समे्त 
चु्ौ्ती थदनछ । थवज्षा् र कलप्षा जोि््े सनदभदामषा किषाकषार चुकेकषा छ्् । “शषालमली” 
किषामषा मषाथ्ससँि ठोथककएर अथजंिर मरेको वषा “सुिषा” किषामषा िेथलकपिर चढेर 
सुिषाको थ्दनेश्को भरमषा िरषाएको मषानछे खोज् िएको घि्षा किषाकषारकषा असवषाभषाथवक 
पररकलप्षा िु्् । 

कैरन थमिक र थकंवदन्ती सथि्तको किषा संग्रि मषात् ्भई ्ेपषालको इथ्तिषास र 
व्तदामषा्को कोलषाज िो भन् सथकनछ । इथ्तिषास र व्तदामषा् समयकषा पषात् ्तिषा प्रसंिलषाई 
आफुखुसी पररव्तदा् िररएकोले कथ्तपय किषाले पषाठकलषाई थदगभ्रथम्त पषा द्ा सकछ्् । यद्यथप, 
सम्तषामबूलक थचन्त्युति करयमषाफदा ्त थवभेदको शृंखलषा थचरफषार ि द्ा र सम्तषामबूलक समषाज 
थ्मषादाणको लषाथि पैरवी ि द्ामषा ध्ुवसतय पररयषार सफल छ्् ।
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